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D

ie ATZ - 1898 gegründet - ist die älteste noch existierende Automobilzeitschrift der Welt. Im Mittelpunkt
der Berichterstattung stehen Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung auf dem Gesamtgebiet der
Personenwagen und Nutzfahrzeuge. Autoren aus Industrie und Wissenschaft berichten über einzelne
Forschungsprojekte sowie über Serienentwicklungen von Fahrzeugen und ihren Komponenten.
Die ATZ berichtet technisch-wissenschaftlich fundiert und exklusiv über Fortschritte in der Kraftfahrzeugtechnik und dient
als unentbehrliche Informationsquelle für alle Ingenieure im weltweiten Automobilbau.

Die „Deutsche Fachpresse” zeichnete ATZ im Mai 2010 als
„Fachmedium des Jahres 2010” aus. Grund ist der Relaunch
von ATZ, MTZ & Co. Schließlich präsentieren sich die Magazine
seit Januar 2010 im neuen Design. Lesefreundlich, klar
strukturiert und visuell noch ansprechender. Die neue und
moderne Optik unterstützt dabei die eindeutig technischwissenschaftliche Ausrichtung der Zeitschriften und gibt
fundierten Hintergrund-Informationen noch größeren Raum.
Auch auf Springer für Professionals haben Sie Zugriff auf das
PDF-Fachartikelarchiv Ihrer Zeitschrift. Bitte beachten Sie,
dass wir bestehende Accounts der bisherigen Webseiten aus
datentechnischen Gründen nicht übertragen konnten. Daher
haben Sie zwei Optionen:
1. Volles Leistungsspektrum inkl. Volltextzug riff kennenlernen
Sie erhalten exklusiv als Zeitschriften-Abonnent 3
Monate kostenlosen Zugang und im Anschluss attraktive
Sonderkonditionen: Jetzt Springer für Professionals Technik
kostenlos testen
2. Zugriff lediglich auf Ihr Fachzeitschriftenarchiv Sie können
sich unter Angabe der Kundennummer Ihres ZeitschriftenAbonnements kostenlos registrieren: Jetzt registrieren
und Archiv freischalten Sofern Sie bereits registriert sind,
können Sie die Angabe Ihrer Zeitschriften-Kundennummer
einfach nachholen unter Mein Profil ändern

MT Z - Motor technische Zeitschrif t ist immer eine
Drehzahl schneller, wenn es um Motorenentwicklung
und -technik geht. Gespickt mit detaillierten Ergebnissen
aus Forschung und Entwicklung für hochspezialisierte
Ingenieure. Seit mehr als 60 Jahren dokumentiert die MTZ
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse auf dem Gebiet
der Verbrennungsmotoren. Mit Originalbeiträgen berichten
Autoren aus Industrie und Wissenschaft über einzelne
Forschungsprojekte und über Serienentwicklungen von Dieselund Benzinmotoren sowie Bauteile und Zubehör.
Sei t mehr als 60 Jahr en dok umen t ier t die M T Z
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse auf dem Gebiet
der Verbrennungsmotoren. In Originalbeiträgen berichten
Autoren aus Industrie und Wissenschaft über einzelne
Forschungsprojekte und über Serienentwicklungen von
Diesel- und Benzinmotoren sowie über Bauteile und Zubehör.
Eine kompetente Redaktion recherchiert weitere Themen
aus Unternehmen und Instituten, die dem Leser für seine
tägliche Arbeit von Nutzen sind. Abonnenten erhalten
pro Jahr mind. 5 Sonderhefte zu neuen Modellen oder
Spezialthemen im Rahmen ihres Abonnements. MTZ ist auch
als englischsprachiges eMagazine verfügbar.

Információ és előfizetés:
http://www.meinfachwissen.de/bestellung/abo/mtz-fuer-sie.html

EDITORIAL

DR. HORVÁTH BALÁZS

Köszöntő
Az emberiség mobilitás utáni vágya egyre nagyobb és
nagyobb, egyre többen és többet utaznak. Ennek eredményeként útjaink megteltek, parkolóinkban fogytán a
szabad hely, csökken a beépíthető területek nagysága.
A közlekedés, a mobilitás életünk részévé vált, szinte
nem telik el úgy egy nap sem, hogy ne üljünk autóba, ne
szálljunk buszra. Mindezek miatt új utakat kell keresnünk a
mobilitási igényeink kiszolgálására. Jelenlegi ismereteink
szerint erre a közlekedési rendszer oldaláról nézve alapvetően két megoldás létezik, a rendelkezésre álló kapacitások hatékonyabb kihasználása vagy az utazási igények
átterelése, például a közforgalmú közlekedés járműveire.
Minden igényt azonban a közforgalmú közlekedés sem
tud kiszolgálni, még ha javuló szolgáltatási színvonal,
egyre minőségibb járműpark és korszerű utastájékoztatás
várja is az utasok igényeit.
A rendelkezésre álló kapacitások hatékonyabb kihasználását a pálya-jármű-ember hármassal definiált közlekedési rendszerben a pályánál, de még inkább a járműnél
lehet kezdeni. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni
arról sem, hogy e hármast egy másik megközelítés szerint
pálya-jármű-irányításként is definiálhatjuk. Bármely esetet
is tekintjük, a három résztvevő mindegyike hat a másikra,
így a rendelkezésre álló kapacitások hatékonyabb kihasználása azt is jelenti, hogy javítjuk az együttműködést ezen
elemek között.
E célokat is szem előtt tartva indult el két évvel ezelőtt a „Smarter Transport” – Kooperációs közlekedési
rendszerek infokommunikációs támogatása elnevezésű
projekt a TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0012 program támogatásával. A kutatási projekt a Járműipari
Kutatóközpont koordinálása mellett a Széchenyi István

Egyetem, a Kecskeméti Főiskola, az Óbudai Egyetem
Alba Regia Oktatási Központja, valamint az UniversitasGyőr Nonprofit Kft. partnerségével zajlik. A projektben
közel százharminc kutató vesz részt, annak érdekében,
hogy megmutassák, mire képesek a korszerű infokommunikációs rendszerek, ha ezeket a közlekedés szolgálatába akarjuk állítani. A projekt a közlekedést, mint egy
zárt szabályozási hurkot tekinti, így az alapozó kutatások
mellett helyet kaptak az adatgyűjtéssel kapcsolatos
vizsgálatok, melyre épít a rendszerek, és azok hatásait
modellező munkarész. Ennek eredményeit az irányítás,
beavatkozás lehetőségeit vizsgáló csoport használja
fel, míg a sorban következő csapat magával a beavatkozással, annak megoldási lehetőségeivel foglalkozik.
Így jutunk vissza a kiinduló adatgyűjtő csoporthoz. A
hatodik munkarész az előzőek közötti kommunikációval
foglalkozik, vagyis azzal, hogy hogyan tud megbízhatóan,
gyorsan, ugyanakkor hitelesen kommunikálni egymással
két száguldó jármű, vagy az infrastruktúra és a száguldó jármű. A projekt egyik kézzelfogható eredménye a
Járműipari Kutatóközpontban kifejlesztett SZElectra
elektromos meghajtású városi kisautó.
Habár a fenti rendszer minden eleme fontos, itt az
irányításra hívom fel a figyelmet, melyet többféleképpen
is értelmezhetünk, az autonóm jármű fizikai irányításától
kezdődően, a járműcsoportok irányításán át a teljes közlekedési rendszer irányításáig. Bármely esetről is beszélünk,
a lényeg azonos: ha lehet, a bekövetkezés előtt felismerni
egy helyzetet, és reagálni rá.
Az aktuális lapszám részben képet ad a projekt
keretében futó munkáról, azonban kitekintést is nyújt a
szakterületen folyó egyéb kutatások eredményeiről is. 
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Observer development for an electropneumatic clutch actuator
BARNA SZIMANDL
council administrator
BME EJJT

DR. HUBA NÉMETH
associate professor
BME GJT

This paper presents an observer development for an existing position controller of an electro-pneumatic clutch
system (EPS). In order to achieve good state estimation accuracy with low computational cost, the high-gain
observer method is applied. The nonlinear dynamic model of the electro-pneumatic clutch system is shown
and transformed into an appropriate coordinate system. Based on the new model form, a full and a reduced
order observer is developed and their frequency responses are analyzed. Finally the simulation results are
demonstrated and evaluated using the observer based closed loop control systems.
Cikkünkben bemutatjuk egy megfigyelő tervezését, melyet egy korábban kidolgozott elektro-pneumatikus
tengelykapcsoló pozícióirányító algoritmusához készítettünk. A jó állapotbecslés és kis számítási igény eléréséhez a nagy erősítésű megfigyelési módszert alkalmaztuk. Az elektro-pneumatikus tengelykapcsoló nemlineáris
dinamikus modelljét felírtuk, és egy alkalmas koordinátarendszerbe transzformáltuk. Felhasználva az új modell
alakot, egy teljes és egy redukált rendű megfigyelőt dolgoztunk ki. Majd megvizsgáltuk a frekvenciaválaszukat.
Végül kiértékeltük a zárt hurkú irányítási rendszer szimulációs eredményeit.

INTRODUCTION
For commercial vehicles one of the widely used actuation types
are the pneumatics and electro-pneumatics, which are used for
braking, levelling, gear shifting, clutching and so on. These actuators use the compressed energy of the gas as the source for the
force transmission. Systems which are provided with pneumatic
actuators have many attributes that make them attractive for use
in automotive environments, such as the air is not subjected to
the temperature limitations unlike the fluids in hydraulic actuators,
the exhaust air from the pneumatic actuators do not need to be
collected, so fluid return lines are unnecessary. Furthermore the
long term pneumatic energy storage is not a problem because no
chemical materials need be used as opposed to the electric energy.
Moreover, the pneumatic actuator has a lower specific weight and a
higher power density than an equivalent electro-mechanic actuator.
Thus the research work and publications on modelling and control
of electro-pneumatic systems for industrial application are widely
used in practice [1, 2, 3].
In the last decade, several papers have been published in the
topic of the position control of electro-pneumatic clutch actuators.
These actuators are driven by proportional- or on/off valves, which
yield that the control signals can be continuous and have to be
quantized respectively [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]. Since,
most of these control methods require full state access; sophisticated sensor composition would be required, which negatively
influences the costs. In the practice, therefore, state estimations
are used for the not measured states, which causes on the other
hand, increased computational costs and memory claims of the
controller, which could become critical in case of embedded applications. Hence a trade-off between the applied sensors and the
complexity of the state estimation should be achieved.
In one hand, the aim of this paper is to present the observer
development for an electro-pneumatic clutch actuator, which
yields appropriate code for embedded applications. On the other
hand, the aim is to demonstrate the performance of the observer
based closed loop system.

STATE SPACE MODEL
The actuator with its close surroundings consists of the following
elements (see Figure 1).

Figure 1: Electro-pneumatically actuated clutch system

The system is supplied by compressed air, thus for supply
pressure an air reservoir (1) is applied. The actuator contains
four solenoid magnet valves, two of them (2, 3) can connect the
supply pressure to the chamber (11) so they called load valves
and the other two (4, 5) can connect the chamber to the ambient
pressure so they called exhaust valves. The geometry of the four
valves is identical except for their cross section. Each valve has an
own power stage (6-9), which transform the command signal to
appropriate terminal voltage. This structure ensures positive and
negative displacement direction of the piston (10), which is the final
element of the actuator that performs the clutching procedure. The
actuator contains a holder spring (12), which pushes the piston
to the clutch mechanism to reduce the clearance between them.
The main load of the actuator comes from the disc spring (13) of
the clutch mechanism and acts against the piston movement.
The detailed model of the system is previously published in [15]
and systematically simplified in [16] to get an appropriate model
form for control design purposes.
State equations
The state vector of the simplified control oriented nonlinear
model consists of the chamber pressure, the piston velocity and
position: x = [pch, vpst, xpst]T. The disturbance vector includes the
uncontrollable inputs, which are the ambient pressure and the
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air temperature respectively: d = [pamb, Tair]T. The control input
vector includes the mass flow rate of the valves: u = [σv]. Part of
the measurable state variables are formed as measured output
including the chamber pressure and the piston position: y = [pch,
xpst]T. In order to achieve full state feedback the third state variable
vpst should be reconstructed as well. The state space model is
obtained as follows:



(1)

where the nonlinear state functions with all constitutive relations substituted are as:



(2)



(3)



(4)



(5)

where the Fl(xpst) term is generated by the springs of the clutch
mechanism, like disc, cushion and leaf springs. Due to the highly
nonlinear characteristic of these springs the load characteristic
of the actuator is highly nonlinear as well. Thus the mathematical
form of this characteristic is too complex; therefore it is substituted
with measurement lookup data. For the sake of simplicity, the
chsp(xpst,0 - xpst) term is also integrated into this characteristic.
Measured and performance output equations
The measured- and the performance outputs are written as
the following linear equations:


Specific gas constant

SYMBOL

VALUE

UNIT

R

287,14

J/kgK

Area of piston

Apst

0,023

m2

Dead volume of chamber

Vch

5,59∙10

Lumped mass

mpst

9,4

kg

Damping of piston

kpst

2250

Ns/m

Ambient pressure

pamb

1∙105

Pa

Ambient temperature

Tamb

293

K

d

Table 1: List of parameters and disturbance inputs
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During the development of an observer on one hand the estimation error and the other hand the computational cost and the
memory claim should be considered. Since these are conflicting
criteria a tradeoff between them should be found. The simplest
way to estimate the velocity state is to applying the Euler formula
on the position state. Through this the first derivative of the signal
can be achieved, which is the velocity. This approach offers low
computational cost, but in the presence of noise the estimated
velocity becomes very noisy and unusable for feedback. Since
the system is highly nonlinear the linear observer design methods
such as the Luenberger or Kalman filtering cannot be used as well.
Although many state estimation methods are elaborated and applied for nonlinear systems, e.g. extended Kalman filtering [17] or
model based open loop state observer [18], these have problems
with the application for the electro-pneumatic clutch model since,
the input of the model is not known exactly and the model has
parameter uncertainties as well. This problem could be overcome
with the H ∞ filtering [19], which can handle both of the input and the
parameter uncertainties of the model, but the performance of the
filter is decreased significantly if the uncertainties are increased.
Unfortunately the computational cost of this estimation method
does not allow for current case the embedded implementation.
Hence, an appropriate method, which does not require the model
input and has low computational cost should be found.
High-gain observers play an important role in the design of
output feedback control of feedback linearizable systems. To
illustrate this role without complications, let us consider the special case of a SISO nonlinear system which has a uniform relative
degree equal to the dimension of the state vector. Such a system
has no zero dynamics and can be transformed into the normal
form (see details in [20]).



(8)

where (A, B, C) are canonical form matrices which represent
a chain of n integrators.
Suppose u = ψ(x, t) is a state feedback control that meets the
design objectives over a certain domain. To implement this control
using output feedback, an observer is used as follows:

(6)


(7)
The values of parameters and disturbance inputs are shown
in Table 1.
NAME

OBSERVER DEVELOPMENT

-4

m3



(9)

where a0( ) and b0( ) are nominal models of the nonlinear
functions a( ) and b( ) respectively, and the n × 1 matrix H is the
observer gain. The output feedback control is taken as ψ( , t). It
is shown in [21, 22] that the output feedback control recovers the
performance achieved under state feedback when the observer
gain H is chosen as



(10)

where ε is a small positive parameter and the positive constants
αi are chosen such that the roots of


(11)
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have negative real parts. This choice of H assigns the eigenvalues of (A-CH) at 1/ε times the roots of Eq. (11). It is shown in
[21] that the estimation error will decay to O(ε) values after a short
transient period [0, T1(ε)] where T1(ε) tends to zero as ε tends to zero.
During this transient period, the estimate may exhibit peaking
behavior where the transient response takes impulsive-like form.
This peaking phenomenon can be overcome by saturating the
control or the state estimates outside a compact region of interest.
The observer equation Eq. (9) is nonlinear due to the terms
a0ψ and b0. Choosing the nominal functions a0 and b0 to be zero,
which corresponds to uncertain a and b functions and uncertain
inputs, results the linear high-gain observer as follows:



(21)

These functions define a transformation z = Φ(x) whose Jacobian matrix



(22)

which is non-singular for all x if


(12)

The SISO nonlinear system (Eq. (1)) is said to have relative
degree r if


(13)



(14)


This condition has been satisfied inherently.
The inverse transformation is given by

The electro-pneumatic clutch model (Eq. (2)-(5)) has relative
degree r = 3 as:


(15)



(16)



(24)

In this way the terms of the Eq. (8) obtained as follows:



(17)

Moreover the third derivative along f is:
The a(x), b(x) and u parts can be left out, since a(x) and b(x) are
highly nonlinear and have uncertain parameters as well moreover,
the input u is not known exactly as mentioned above. With this
assumption the relation of the linear high-gain observer Eq. (12)
can be realized. Hence, the transfer function from y to is written
as follows:


(25)

Thus, for the electro-pneumatic clutch


(18)

where f = [ f1(x,d), f3(x,d), f3(x,d) ]T and g = [ g1(x,d), 0, 0) ]T are
vector fields.
Hence, it has no zero dynamics and can be transformed into
the linearized normal form (see Eq. (8)).
In order to find the normal form of the electro-pneumatic clutch
model the following coordinate functions have been chosen:


(19)



(20)



(26)

where
The observers Eq. (9) and (21) are full-order ones (FHGO). It is
also possible to design reduced-order high-gain observer (RHGO)
of order (n - 1) [22].
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Taking xr = [x2 … xn] Eq. (8) can be rewritten as:



The control signal has limits. The limits, i.e. the available maximum and minimum mass flow rates, are basically dependent on
the pressure ratio between the chamber and the supply or the ambient pressure. Hence saturation limits are calculated as follows:
(27)

where the triple (A r, Br, Cr) has the same canonical form structure of the triple (A, B, C), except that its dimension is (n - 1) instead
of n. The RHGO is given by



(28)

The observer gain L takes the same form as H, namely,



(29)

where the positive constants αi are chosen such that the roots of

have negative real parts. The transfer function from y to
given by


(30)
r

is

(31)

Thus, for the electro-pneumatic clutch the transfer function of
the RHGO is obtained as follows:



(32)



(33)

where α is the contraction coefficient of a given port and κ is the
adiabatic exponent of air. In case of the upper limit Ain corresponds
to the cross sections of the load valves, pin corresponds to the supply pressure and pout corresponds to the chamber pressure. While
in case of the lower limit Ain corresponds to the cross sections of
the exhaust valves, pin corresponds to the chamber pressure and
pout corresponds to the ambient pressure.
Frequency response analysis
The parameters of the FHGO are chosen as follows: ε = 0.0025,
α1 = 5, α2 = 2.5 and α3 = 1, while the parameters of the RHGO are
chosen as ε = 0.01, α1 = 2.5 and α2 = 1. With these parameters
the system matrices in Eq. (25) and (31) are remained Hurwitz.
The magnitude and phase of the frequency response of the
observers are shown in Figure 3.
As can be seen, the RHGO has no transfer from y to . This
means that the sensor signal must be used directly for feedback. As opposed to the RHOG the FHGO ensures a low pass
filtering from y to . While the transfers of the observers from y
to and to are similar at low frequencies, nevertheless they
have differences at middle and high frequencies. The RHGO
starts to deviate from the ideal 90 deg and 180 deg phases at
lower frequency besides, at high frequency it has higher transfer
magnitudes. Thus the estimation error of the RHGO has larger
values in middle frequency and the effect of the high frequency
noise content of the sensor signal is rejected still less comparing
to the high gain observer.

EXPERIMENTAL RESULTS
In order to evaluate the investigated full and reduced-order high-gain
observers, simulations are performed on a complete closed loop
system, where the control is a previously designed sliding mode
position control (see details in [23]). The structure of the observer
based control is shown in Figure 2. The closed loop system is
implemented in MATLAB environment and the output is disturbed
by measurement noise (v). This disturbed output used by the
observer to estimate the state variables ( ). Finally, the control signal
(σv) is computed using the estimated states and the inputs (xref, d).

Figure 2: Structure of the observer based control
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Figure 3: Magnitude and phase of the frequency response from y to
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Performance test
The aim of the performance test is to demonstrate the dynamic
behavior of the closed loop systems with both of the developed
observers. Thus, the system performance index is the reference
position tracking capability.
Two test sequences are chosen to examine the tracking capability. First, two steps with 100% stroke are applied to derive the
settling times (see Figure 4), then engagement test functions are
used (see Figure 5) to get the settling times of the slipping phases
and catch the critical overshoots.

Figure 4: Step responses with 100% stroke

Four different lengths of time have been distinguished according to the starting and reaching strokes during a step-response.
The resulted time factors are the arithmetic mean of the corresponding measured times of the two steps (see Table 2). The starting and reaching strokes are appeared on the factors subscript
(Txx-xx%). Six engagement slopes have been tested afterwards. Each
of them are started from 100% stroke and jumps down immediately
to 70%, 60%, 50%, 40%, 30% and 20% respectively, then followed
by a linear ramp, which lasts 2s and descends 20% stroke during
this stretch of time.

of the two sequences in L2 norm. For comparison purposes the
responses of the full state feedback controller (FSFB) are included
as well. Moreover, in the figures, instead of the state variables
corresponding to normal form, the original states are shown. This
can be achieved by using the inverse coordinate transformation
(see Eq. (24)).
FACTOR

SPEC.

RHGO

FHGO

FSBF

UNIT

T0-95%

0,2

0,163

0,16

162

s

T100-95%

0,04

0,023

0,024

0,023

s

T0-5%

0,04

0,015

0,015

0,015

s

T100-5%

0,5

0,413

0,414

0,413

s

εxpst-xref

6

5,42

5,44

5,42

-

εxpst

2

0.14

0,12

-

-

εxpst

2

1,54

1,26

-

-

εpch

2

0,55

0,12

-

-

T1

0,1

0,113

0,082

0,077

s

T2

0,13

0,113

0,098

0,09

s

T3

0,15

0,119

0,105

0,099

s

T4

0,2

0,127

0,115

0,108

s

T5

0,25

0,146

0,142

0,135

s

T6

0,3

0,213

0,215

0,212

s

s1

3

0,2

0,1

0

%

s2

3

0,2

0,2

0

%

s3

3

0,3

0,3

0

%

s4

3

0,2

0,2

0

%

s5

3

0,2

0,2

0

%

s6

3

0,2

0

0

%

εxpst-xref

3

1,83

1,81

1,82

-

εxpst

2

0,07

0,07

-

-

εxpst

2

0,73

0,63

-

-

εpch

2

0,28

0,06

-

-

Table 2: Result of performance tests

Figure 4: Clutch engagement test functions

The time duration of reaching a 5% environment of the demanded slope has been measured separately for each ramp
(T1-T6). Moreover, the critical overshoots (s1-s6) during the slopes
are captured and gathered. Besides the time factors and overshoots, the tracking and estimation errors are evaluated for both

Comparing the quality factors above with its specified values,
it can be stated that both of the two observer based closed loop
system fulfill the control specifications. Moreover, the result of the
performance tests points out that the observer based controls
have equivalent performance level as the full state feedback control. Besides, comparing the accuracy of observers only, it can be
concluded that the difference between the full and reduced order
observers is marginal.
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CONCLUSIONS
In this paper a high-gain observer development has been presented through the application of an electro-pneumatic clutch
actuator model. The nonlinear dynamic model of the actuator has
been demonstrated and the model has been transformed into an
appropriate coordinate system i.e. normal form. For comparison
purposes a full order and a reduced order observer are constructed and the frequency response analysis has been executed.
Two observer based feedback position controllers have been
constructed using the developed full and reduced order highgain observers and a previously designed sliding mode position
controller. The model and the controls have been implemented in
MATLAB environment and the tuning of the observers parameters
have been performed. Finally performance test results are shown
and evaluated based on the control specification and it was found
that the requirements are fulfilled. 
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A járművek hajtásláncában immáron több mint 100 éve a belső égésű motor számít a fő erőforrásnak. Bár
egyre több hibrid és elektromos hajtású autó közlekedik a világ közútjain, ezek áttörésére még évekig, akár
évtizedekig várni kell még. Az elektromos autózás nélkülözhetetlen elemei a periódusos rendszerben egy önálló csoportot alkotó ritka földfémek, amelyek hiányában sem modern mágnestechnológiáról, sem megfelelő
működésű elektromos motorokról nem beszélhetünk. Az elektromos hajtást az valósítja meg elsőként és éri el
benne a kritikus tömegű felhasználást, akinek elegendő mennyiségű és folyamatosan rendelkezésre álló ritka
földfémbázisok állnak a rendelkezésére. Ma ezeket a fémeket 95%-ban Kína termeli ki és tartja embargós listán,
fékezve ezzel más gazdaságok lehetőségeit, így a szekunder (hulladékalapú) forrásokból történő kitermelési
megoldások jelentősen felértékelődtek.
For the last more than 100 years the internal combustion engine is the most important element in the vehicles
driving-chain. Although even more and more hybrid- and electrical cars drive on the World’s roads, it still has
to wait for their breakthrough for years, maybe for decades. There are indispensable elements for the electrical driven-cars, the rear-earth-metals, without them neither exist modern magnets, nor electromotor. Winner
in the electrical car technology competition will be, to whom continuously and enough amount of material
will be available. Today’s more than 95% of this material will be exploited and hold on embargoed by China,
blocked other economies possibilities. For that reasons the secondary (waste-based) exploitation solutions
will significantly be appreciated.

A JÁRMŰTECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN
A járművek szerkezeti anyagösszetételének változása
A '70-es évek elején kirobbant olajválság alapvetően átrendezte a világ járműgyártását. Míg korábban az alacsony árú és
korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló hagyományos belső
égésű motorhajtó anyagok, a benzin és a gázolaj felhasználásának
mennyisége – amely szorosan összefügg a járművek tömegével
– másodlagos szempont volt, addig a háborús körülmények átgondolásra késztették a gyárak járműkonstrukciós szakembereit.
Előtérbe került a karosszériák tömegcsökkentése, a belső égésű
motorok hatásfokának növelése, a gördülési, súrlódási, légellenállási veszteségek minimalizálására irányuló kutatások.
A járműveket innen kezdve – és ebben talán egyedül az USA
jelentett kivételt – elkezdték a kisebb méretre, csökkenő tömegre való tekintettel tervezni és gyártani, amely mind a mai napig
megfigyelhető tendencia.

1. ábra: a korszerű járműgyártásban az egyes főegységekben rejlő
tömegcsökkentési lehetőségek [3]

A tömegcsökkentésre törekvés megmutatkozott a hagyományos lágy karosszériaanyagok és vasöntvények fokozatos
fejlesztéseken keresztüli lecserélésében megnövelt szilárdságú
acélanyagokra, könnyűfémekre (elsősorban alumínium- és magnéziumötvözetekre), ezen kívül egyre inkább előtérbe került a
járművekben a műanyagok alkalmazása.
Ma az EU teljes fosszilis energiahordozó fogyasztásának
0,3%-a kerül járműipari műanyagok gyártásához felhasználásra, ez a teljes műanyagok mennyiségének közel 8%-a. 1 kg-nyi
műanyag termék beépítése a járműbe annak teljes életciklusa
során 7,5 liter benzin megtakarítását teszi lehetővé, tehát a mai
középkategóriás autókban felhasználása 900 liternyi ilyen tüzelőanyag elfogyasztását teszi szükségtelenné.
A műanyagipari beszállítók eközben a korábbi 35–40-féle
különböző típusú műanyag számát 5–7-re csökkentették, ezen
belül is dominánsak a poliolefinek (a polietilén és a polipropilén).

2. ábra: szabványosan megjelölt, erősített, adalékolt műanyagból készített járműalkatrész [3]
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A mai jármű tömegarányát tekintve átlagosan 12–13%-nyi
műanyagmennyiséggel szemben egyes szakértők 2020-ra elképzelhetőnek tartják a 20% elérését is! Természetesen a műanyagok
rohamos elterjedésének határt szab az a tény, hogy műszaki szerkezetekben való alkalmazhatóságuk töltő- és erősítő anyagokkal, égésgátlók használatával, vagy kompozit szerkezetekben teljesedhet ki,
ami nyilvánvalóan szemben hat az anyagában történő hasznosítás
növelésére irányuló európai uniós előírások teljesülésének.
A könnyűfémek elterjedését ezzel szemben a magasabb ár, az
egyes ötvözettípusok hulladékból történő nehezebb elkülöníthetősége, míg speciálisan a magnézium esetén a problémás megmunkálhatóság (szabad levegőn a magnéziumforrás erős gyulladási
hajlama) és a viszonylagosan rossz korróziós viselkedés gátolják.
Általánosan elmondható a járműiparban, hogy a személygépkocsik önhordó karosszériájában egyes gyártók a megnövelt szilárdságú acéllemezeket preferálják, miközben vannak gyártók – pl. a
VW-csoport brendjei –, akik a könnyűfémek növekvő alkalmazása
mellett a műanyagokat részesítik előnyben a könnyűépítési elv
alkalmazása során.

járművekbe egyre nagyobb arányban beépített elektromos, elektronikus-, mechatronikus komponensek részarányában keresendő.
Az ügyfél ugyanis szeretné a legújabb technikai, technológiai
vívmányokat járművében látni, és a gyártók ezek szériamodellbe
történő beépítésében is versenyeznek egymással.
Ezt jól szemlélteti az alábbi, 1. táblázat, amely két nagy példányszámban eladott, alsó-középkategóriás személygépkocsi
szerelt tömegét mutatja be. A 150–200 kg-os tömegnövekedés
ráadásul úgy jött létre, hogy közben az önhordó karosszéria tömege legalább 10–15%-kal csökkent.

Opel Kadett/Astra
Évjárat

VW Golf

Legkönnyebb
verzió

Legnehezebb
verzió

Legkönnyebb
verzió

Legnehezebb
verzió

1974

795 kg

835 kg

750 kg

830 kg

1994

930 kg

1100 kg

960 kg

1150 kg

1. táblázat: alsó-középkategóriás személygépkocsik átlagos tömegének
növekedése [3]

3. ábra: ULSAB (Ultra Light Steel Autobody) karosszéria [3]

A megnövelt szilárdságú acéllemezek mindazonáltal speciális
gyártástechnológiákat igényelnek, pl. a Tailored-Blanking-et, azaz a
terhelésre optimalizált anyagmegválasztást, amely eltérő minőségű
és vastagságú anyagokat lézeres hegesztéssel köt össze egyetlen
alkatrészben, vagy a nagy sebességű alakadást speciális folyadék,
vagy gáz közegen keresztül, amely egyetlen csőszerű profilból lehetőséget nyújt bonyolult alakos keretek elkészítésére. A megnövelt
szilárdságú acélok jelentős hátránya rosszabb javíthatóságuk, az
ilyen lemezek amennyiben pneumatikus horpadásegyengető szerszámmal nem húzhatók ki, úgy szinte biztosan elemcserés javítást
igényelnek, lévén, ezek az elemek melegítés hatására hajlamosak
elrepedni.
A megnövelt szilárdságú acéllemezek alkalmazására jó
példa volt az ULSAB- (Ultra Light Steel Autobody – Ultrakön�nyű Acél Karosszéria) koncepció létrehozása, amelyben az új
anyagok (Bake-Hardening-, Dual-Phase-, SULC-, TRIP-, izotróp,
mikroötvözött acélok) mellett a Tailored-Blank, lézeres hegesztés
és nagy energiasűrűségű alakadási technológiákat használtak fel,
és amely célja a lehető legkönnyebb acélkarosszéria létrehozása
volt egy ötüléses modell számára.
Az ULSAB-koncepciót azóta más főegységekre kiterjesztett
újabb tömegcsökkentési tanulmányok, így az ULSAC (Ultra Light
Steel Auto Closures), az ULSAS (Ultra Light Steel Auto Suspension)
és az ULSAB-AVC (Advanced Vehicle Concepts) követték. [3]
Az elektronikai megoldások terjedése, úton az elektromos
hajtás felé
A járműgyártásban a személygépkocsik önhordó vázszerkezetének tömege az elmúlt negyven évben a tömegcsökkentési
lépéseknek köszönhetően folyamatosan csökken, a piacra kerülő
teljes járművek tömege mégis növekszik, ennek oka a közlekedésbiztonság, az utazási komfort és a környezetvédelem érdekében a
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A modern gépjárművekben, különösen a felső kategóriához
tartozó példányokban ma már csaknem annyi elektronika található
– 70–100 különböző, mikroprocesszoros vezérlésű, hálózatba kötött
ECU –, mint amennyi a világ legnagyobb utasszállító repülőgépében,
az AIRBUS 380 működését biztosítja. De az átlagos járművekbe is
beépítésre kerül ma már átlagosan 30–50 elektronika. Míg a jármű
árának a hetvenes években nagyjából 5%-át tették ki az elektronikai
komponensek, addig 2005-re ez a szám 15%-ra emelkedett, a prémium szegmensben ez azonban már 35–40% is lehet, míg a hibrid
autóknál akár a 45%-ot is elérheti. A szakértői várakozások szerint
ez a mérték 10 éven belül a hibrid járműveknél a jármű értékének
80%-ára növekszik, de a hagyományos járművekben is 50% körüli
értéket tesz majd ki. Jól látható ezek alapján, hogy amikor az újítások
80%-át elektronikával valósítják meg, akkor a járműipar jövőbeli fenntarthatósága érdekében az ezekben felhasznált anyagokat, színes- és
nemesfémeket, illetve ritka földfémeket folyamatosan növekvő men�nyiségben szükséges a gyártó- és beszállítóipar számára biztosítani.
A jövő mindenesetre a részben, vagy bizonyos körülmények
között teljesen autonóm járművezetésé. A teljesen elektronikus
működésű (semmilyen hidraulikus vagy pneumatikus elemet,
még biztonsági (back-up) funkcióban sem tartalmazó) ún.
Drive-by-Wire rendszerek az összetett és önmagát ellenőrző
elektronikai egységüknek megfelelően önmagukban megfelelnek
majd minden biztonságkritikus rendszerrel szemben támasztott
feltételnek. [4]

4. ábra: Drive-by-Wire rendszer. Forrás: Motorola [4]

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

Stratégiai anyagok felhasználása a járművekben, nemesfémek és ritka földfémek
Mint az előzőekben bemutatásra került, a modern járműgyártásban egyre inkább előtérbe kerülnek a természetben ritkán
előforduló anyagok a hagyományos (vas-, acél-, könnyűfém,
műanyag) anyagokkal szemben. Mindez nem elsősorban a tömegalapú felhasználást, sokkal inkább a beépített értéket jelenti.
A tömegarányos felhasználásban ezek az anyagok (katalizátorok,
elektromos és elektronikai termékek nyomtatott áramkörei) bőven
1 tömeg% alatti mértéket testesítenek meg, eközben értékben
lassan elérik a jármű értékének 50%-át, a hibrid- és elektromos
hajtásban pedig bőven túlszárnyalják majd mindezt. A stratégiai
anyagok felhasználása segítette hozzá a járműgyártókat a növekvő
környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági és komfortkövetelmények teljesítéséhez, viszont ugyanezek az anyagok éppen ritka
előfordulásuk miatt vethetnek gátat az autóipar jövőbeli fejlődésének. A katalizátorokban az oxidációs hatások elősegítésére a
kerámia- vagy fémmonolit óriási, mintegy 15 000 m²-nyi felületén
mikroszkopikusan 4−7,5 g platinát vagy palládiumot, illetve redukciós katalizátoranyagként 0,8−1,5 g ródiumot osztanak szét.
A nemesfémek visszanyerése pirometallurgiai vagy nedvesítő
eljárás alkalmazásával kivitelezhető, ezek a megoldások 98%
hatásfokkal működnek. Az újrahasznosítás nemcsak gazdasági,
hanem ökológiai szempontból is elsődleges fontosságú, mivel a
Föld becsült platinakészlete 30 000 t-nyi, ródiumból még körülbelül 3700 t áll rendelkezésre. A ródium évente kitermelt mennyiségének ¾-e, platina esetén 1/3-a kerül a katalizátorgyártásba.
A platina esetén úgy tűnik, mennyisége még huzamosabb ideig
képes a szükségleteket fedezni, a ródium-készletek apadása
azonban már aggodalomra adhat okot. Ezek az anyagok a fémek
világpiaci árának ingadozása mellett is komoly értéket képviselnek,
grammban mért áruk 10 000–25 000 Ft közötti sávban mozog! Az
egy átlagos katalizátorban megtestesülő nemesfém-anyagérték
így 150 000–250 000 Ft lehet [WEB1, 2, 3]; [1].

A ritka földfémeket a gépgyártásban, a technológiai iparban,
valamint a hadiiparban használják fel, emellett jelentősen megnövekedett a síkképernyős kijelzők, az okostelefonok, valamint a
számítógépes alkatrészek gyártása. Dinamikus növekedés előtt
áll a hibrid- és elektromos autók piaca (hajtáslánc, akkumulátortechnika), valamint a szélturbinákban és gépekben használt ipari
mágnesek kereslete is. A világ ritkaföldfémek iránti kereslete az
elmúlt 4 évben megduplázódott, és a jelenlegi 140 ezer tonnáról
tovább növekedve 2015-re elérheti a 210 ezer tonnás mennyiséget.
A széles körű ipari alkalmazásnak köszönhetően a legkönnyebb
fém, a lítium ára 2000 óta megháromszorozódott, az iparág volumene elérte az évi 1 milliárd dollárt [1]; [WEB2].

6. ábra: a ritka földfémek megjelenési formái [1]

A gyújtógyertyák felületét ma az igen nagy terhelésekkel
szemben ittriummal teszik ellenálló képessé. A katalizátorokban
a már említett nemesfémek mellett cériumot is felhasználnak,
amely rövid időre tárolja a kipufogógázok bontásához szükséges
oxigénatomokat, emellett lantán és ittrium védi a nemesfémeket
az 1000°C-ig terjedő tartományban az összesüléstől. A lambdaszonda kerámia alkotója ittriumot tartalmaz, amely a kerámiát
áteresztővé teszi a feltöltött oxigénatomok számára. A ritka földfémek egyik legjelentősebb alkalmazása a jövőbeli elektromos
járművek hajtásláncában várható.

5. ábra: nagy tisztaság, katalizátorgyártáshoz felhasználható platinalemezek [3]
7. ábra: ritka földfémek a periódusos rendszerben

A ritka földfémnek nevezett anyagok a természetben nem is
olyan ritkán fordulnak elő, ezek az elemek például gyakoribban,
mint az arany. A járműtechnikában azonban egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek, speciális rendeltetésű alkalmazási
területeiken.
A következő 17 kémiai elem tartozik a ritka földfémek közé
(zárójelben a rendszám): szkandium (21), ittrium (39), lantanoidák:
lantán (57), cérium (58), prazeodímium (59), neodímium (60),
prométium (61), szamárium (62), európium (63), gadolínium (64),
terbium (65), diszprózium (66), holmium (67), erbium (68), túlium
(69), itterbium (70), lutécium (71) [WEB2].

A neodímium-mágnest, ami neodímium, vas és bór ötvözete
(Nd2Fe14B), 1982-ben fejlesztette ki a General Motors, illetve a
Somitomo cég. Ez felváltotta a ferritmágneseket, de az első ritkaföldfém-tartalmú Sm-Co mágneseket is. Jelenleg ez a legerősebb
permanens mágnes, többek között ez található a számítógépek
merevlemezében is. [1]
Korrózió ellen nikkellel vagy más anyagokkal, például polimerrel vonják be. Ha az ötvözethez diszpróziumot, prazeodímiumot,
illetve terbiumot adnak, a mágneses tulajdonságok magas
hőmérsékleteken – akár a tartós üzemben 80 °C feletti tarto-
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mányban is – megmaradhatnak. A permanens mágnesekben a
vasalapú mágnesanyag erejét a neodímium megnégyszerezi. A
járművekben felhasznált vastartalmú üvegek kékes alapesetben
kékes árnyalatúak. Ezen a neodímium és a cérium alkalmazása
segít. A cérium úgy változtatja meg a vas hatását, hogy annak
kékes árnyalatát sárgássá színezi át. A neodímium pedig elnyelve
ezt a sárga árnyalatot zavartalanná, színtelenné teszi az üvegen
áthaladó fénynyalábot.

primer (bányászati) és a szekunder (hulladékokból, meddőkből)
oldali kinyerés/visszanyerés lehetőségeit.

10. ábra: ritka földfémek 2011. évben nyilvántartott tartalékai 1000
tonnában mérve
8. ábra: ritka földfémek alkalmazása a Toyota Prius személygépkocsiban
(üvegezés, katalizátor, szenzortechnika, akkumulátor, elektromos motorok
és generátorok)

A legtöbb hibrid gépkocsi lantán-Ni-fém-hidrid akkumulátorokat használ, amelynek anódja La (Ni3,6Mn0,4Al0,3Co0,7). Például a
Toyota Prius akkumulátora 10–15 kg lantánt tartalmaz. A lantántartalmú ötvözetek kiválóan alkalmasak hidrogén tárolására, saját
térfogatuknak a négyszeresét képesek hidrogénből elnyelni. Ez
reverzibilis szorpciós folyamatban történik, a hidrogén elnyeletése
felmelegedéssel, a hidrogén deszorpciója (felhasználásakor) lehűléssel jár, tehát energiatárolásra is használható a rendszer. Ilyen
hidrogéntartályt használ a Hy-Go nevű magyar kisjármű is. A lítium
lényegesen ritkább előfordulású mint a szilícium, bányászata és
használata így nagyon drága. [1]

A gépjármű-újrahasznosítás követelményei és ennek hatása a stratégiai anyagok reciklálásában
A roncsautók és a bennük lévő szerkezeti anyagok újrahasznosítását az 53/2000/EK Roncsautó Direktíva és annak tagállami
harmonizációs rendeletei, így Magyarországon a 444/2012.
(XII. 29.) Kormányrendelet szabályozza. Ezek a szabályozások
érintik a járművek tervezését, gyártását, újrahasznosítását és
annak százalékos mértékét is.
Ennek megfelelően a járműveket alapvetően úgy kell megtervezni, legyártani, üzembentarthatóvá tenni, hogy abból a
lehetőséghez képest a legkevesebb hulladék keletkezzen, illetve
azokból a lehető legtöbb alkatrész, szerkezeti anyag tovább-, illetve
újrahasznosítható legyen.

9. ábra: az Amerikai Egyesült Államok és a világ várható ritkaföldfémfelhasználása 2015-ben (fő járműipari prioritások: katalizátorok 20–40%,
mágnesek 13–26%, fémötvözetek 9–19%, üvegek 4–6%)

Elsősorban a hibrid és elektromos meghajtású járművek
gyártása felé tolódó autóipar dobja meg keresletét. 1997-es bevezetése óta a Toyota 4 millió Priust értékesített, a következő ugrás
2016–17-ben várható az elektromos autók elterjedésével, melynek
hatására 2020-ig a lítiumigény megduplázódik az elemzők szerint.
Az 1980-as évek közepéig az USA volt a ritka földfémek bányászatának fő bázisa, ezt a szerepet mára azonban fokozatosan
átvette tőle Kína. Mindezt Kína gazdasági nyomásgyakorlásra is
felhasználja, hiszen mára a gazdaságosan kitermelhető készletek
nagyjából 97%-ban Kínából származnak. A Föld fejlett gazdaságai,
így az USA, Japán, az EU és Dél-Korea is fokozottan kutatja a
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11. ábra: Metso-Lindemann Zerdirator típusú modern forgókalapácsos
aprító a Fejér megyei Fehérvárcsurgón

A szabályozás egyik legfontosabb – és a ráépülő fejlesztések
egyik központi mozgatóelemét jelentő – eleme a roncsautók tömegarányához mért előírt hasznosítási arányszámát megadó ún.
hasznosítási arányszám kötelezettség. Ennek értelmében 2006.
január 1-jétől kezdve a roncsautók tömegének 85%-át kell újrahasznosítani, ebből 80% anyagában, 10% energetikai úton értendő. Ezek
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a kötelezettségek 2015. január 1-jéig 95%-ra növekednek, amelyből
85% anyagában, 10% energetikai módon hajtandóak végre.
Egy 75%-nyi fémtartalmú (tehát az anyagában hasznosítás
során bevételt termelő résszel bíró) autó hasznosítási arányainak
95%-ra növelése igen komoly fejlesztéseket és ráfordításokat
igénylő feladat. Mindez különösen igaz a jármű értékéhez képest
egyre nagyobb értéket képviselő nemes- és ritka földfémek esetében. A nagyrészt jelenleg kínai embargós listán lévő anyagok
elhasznált műszaki termékekből, így a roncsautókból történő
visszaforgatása alapvetően szükséges és megkívánt folyamat.
Míg az elektromos és elektronikai hulladékokban a nagyrészt az
anyagkapcsolatok feltárására közbeiktatott láncos törő, majd az
ezt követő manuális szelektálás lehetővé teszi a NYÁK-lapok, elektronikák kézi eltávolítását, mindez a forgókalapácsos shredderek
őrleteiből már nehezebben kivitelezhető feladat lesz, a jövőben
tehát felértékelődik a jelenleg csak a szabályozások ajánlásaiban
megfogalmazott kézi előbontás jelentősége, amelyet lehetséges
másutt nem alkalmazható csökkent munkaképességű vagy
képesítés nélküli, betanított munkavállalókkal elvégeztetni [2, 3].

ELJÁRÁSTECHNIKA A MŰSZAKI FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN
Eljárástechnikai megoldások az elektromos és elektronikai
termékekből származó hulladékok feldolgozására
Az elhasználódott termékek hulladékká válásakor mindig meg
kell vizsgálni, hogy az adott termék vagy egyes alkatrészei eredeti
funkciójukban ismételten felhasználhatóak-e. Amennyiben ez nem
lehetséges, úgy főként anyagában, másrészt energetikai hasznosítására kell törekedni, hogy a hulladéklerakótól minél nagyobb
mértékben eltérítsük ezt az anyagáramot. Anyagában való és energetikai célú hasznosításukra történő előkészítésük során olyan
eljárástechnikai műveleteket alkalmazunk, amelyek biztosítják
az egyes alkotóelemek feltárását és egymástól való elkülönítését.
Ilyen főképp mechanikai eljárások az ún. méretcsökkentő eljárások, mint az aprítás és az őrlési folyamatok, a mechanikai úton
történő szétválasztási eljárások, a különböző kémiai és biológiai
esetenként bizonyos termikus eljárások, amelyek alkalmazásával
nagy tisztaságú termékek állíthatóak elő szelektív módon.

12. ábra: ritka földfém tartalmú elemek őrlőmalomban

Elektromos és elektronikai hulladékok esetén a főbb alkotók a
különböző műanyagok, mint burkolati elemek és szigetelő funkciót
ellátó szerkezeti elemek, a magas fémtartalmú egyéb alkatrészek,
mint a NYÁK lemezek, a különböző nyomtatott áramköri alkatrészek, mint kondenzátorok és chip-ek, foto-volthaikus alkatrészek,

motorok és huzalok, fényforrások (katódcső, LED), illetve egyre
inkább előtérbe kerül valamilyen akkumulátortelep alkalmazása a
hordozható eszközök térnyerésével. Ezen eszközök feldolgozása,
tekintettel arra, hogy felépítésük igen komplex, függően a feldolgozás elvárt mértékétől, igen összetett és költséges folyamat is lehet.
Minden esetben szükséges az egyes komponensek egymástól
való feltárása, amelyet méretcsökkentéssel, aprítással és őrléssel
érhetünk el. Az alkalmazott berendezés típusa és az aprítási–őrlési
fokozatok száma erősen függ az elérendő szemcsemérettől és az
aprítandó nyersanyag mechanikai tulajdonságaitól.
Az aprítás útján végrehajtott, az egyes komponensek egymástól
történő elkülönítése után lehetségessé válik azok szeparálása,
elsőként – amennyiben ezt a szemcsék fizikai, fizikai-kémiai tulajdonságai lehetővé teszik – mechanikai úton. Erre lehetőséget ad,
ha a szétválasztandó komponensek sűrűsége eltér, elektromos
vagy mágneses, esetleg mechanikai vagy felületi, hőtechnikai tulajdonságaiban különbség van. Minél nagyobb különbség mérhető
a tulajdonságában az elválasztandó komponenseknek, annál kön�nyebben, annál olcsóbban elvégezhető ez a művelet. Igen nagy tisztaságú termékek (elsősorban fémek) előállításához, vagy azokban
az esetekben, amikor az egyes alkotó komponensek csak igen kis
(néhány mikrométer vagy ezalatti) szemcseméretben táródnak fel,
esetleg csak ötvözetben találhatóak, többnyire szelektív kémiai és
biológiai eljárások alkalmazása válik szükségessé. Ezen eljárásokat
megelőzően, annak költséghatékonyabbá tétele és az esetlegesen
jelen lévő zavaró komponensek eltávolítása érdekében mechanikai
eljárások alkalmazása szükséges előkészítés, előkezelés céljából.
Az elektromos és elektronikai termékek újrahasznosítási
lehetőségei
Az elhasználódott elektromos és elektronikai eszközök és tartós
fogyasztási cikkek napjainkban válnak egyre inkább nyersanyagforrássá, és feldolgozásuk motivációja mögött fokozatosan előtérbe
kerül ez a cél is a környezetvédelmi szempontok mellett. Számos
tanulmány (7, 8, 9, 10, 11, 12) foglalkozik ezzel a témával. Fenti irodalmi
alapot összefoglalva, Bőhm és Földessy [6] megállapítják, hogy egyes
[7] becslések szerint, 2010 évvel bezárólag kb. 10 billió mobilkészülék
került forgalomba világszerte, amelyben összesen 2500 t ezüst, 240
t arany, 90 t palládium (platina fém), 38 000 t kobalt és 90 000 t réz
található. Az adatokból az is kitűnik, hogy éves szinten a Cu, Sn, Sb,
In, Ru és ritka földfém termelésének kb. 40%-a WEEE-be (Waste
Electrical and Electronic Equipment – Elektromos és elektronikai
termékek hulladékai) kerül. Az arany- és ezüsttermelés kb. 4%-a, míg
a palládium- (Pd) és kobalttermelés 20%-a jut a WEEE-be.
Külön kiemelik [6] a platinát, amely éves termelésének 60%-át
a gépjárművekbe, a katalizátorokba építik be, és ezt az arányt tovább növeli a különböző elektronikai eszközökbe történő beépítés.
Az EU tervei szerint a következő 5–10 évben a platina és a palládium esetében az újrahasznosítás arányát [9] a jelenlegi 45%-ról
70%-ra növelik, és a kobalt újrahasznosítási aránya eléri a 30%-ot.
Azt is megállapítják, hogy eddigi technológiai vizsgálatok
alapján [13] az energiaforrások esetében a napelemekből Ga,
As, In, Cd, Ru; az üzemanyagcellákból Pt, Rh, La, Ce, Gd; míg az
elemek és akkumulátorok esetében a Li, Co, Ni és a R.E (Rear
Earth – Ritka Földfémek) fémek visszanyerésére nyílik reális lehetőség. Az energia-átalakító és -hasznosító berendezések közül a
termoelemek esetében a Bi, Te, Co, Sb; a villanymotorok esetében
a Dy, Nd, Sm, Co, B; LED-ekből a Ga, In, La, Eu, Y nyerhető vissza.
A gépjárművekbe beépített katalizátorokból elsősorban platina,
de mellette Pd, Rh és R.E fémek is kinyerhetők.
Olyan esetekben, amikor a nyers érc 5 g/t arany- vagy platinafémet tartalmaz, annak kitermelésére a bányászati termelés már
rentábilisan megindulhat, hiszen sok esetben a nemesfémeket
nem önállóan, hanem más fémekkel együttesen bányásszák. A
deponált WEEE esetén az ezüsttartalom [7] eléri a 200 g/t-t, a
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palládiumtartalom akár a 80 g/t értéket is, és mellette jelentős
mennyiségben található Cu, Sn és Sb is. A mobiltelefon hulladék
aranytartalma eléri az 50 g/t értéket.
Az okostelefonok elterjedésével az alkotók aránya kismértékben eltolódik, feldolgozásuk, az összetétel komplexitása miatt
kissé költségesebbé válik, ugyanakkor az alkotóelemek egyre
szélesebb köre válik elérhetővé olyan régiókban is, ahol az adott
nyersanyagra vonatkozóan primer forrásból nem lehet hozzájutni. Az egyes színesfém termékek visszanyerése, a színesfémek
magas piaci ára miatt megteremti a piaci lehetőséget az egyes
kisebb koncentrációban jelen lévő alkotók kinyerésére is.
Bizonyos technológiai fémek, mint a ritka földfémek, indium,
a nikkel és a kobalt egyre jelentősebb mértékben kerülnek felhasználásra a high-tech alkalmazásokban, amelyeket az autóipar
és a gépjárműgyártás során alkalmazott innovatív megoldások
is egyre nagyobb mértékben igényelnek. Sok esetben azonban
kiderül, hogy ezen nyersanyagok szinte 100%-ban import forrásból
szerezhetőek be az EU-ban, ugyanakkor a hulladékból történő
visszanyerésük nem megoldott. A 2. táblázat adatait áttekintve
látható, hogy például a Platina csoport elemeinek visszanyerése,
habár a katalizátorokból történő visszanyerés magasan 90% felett
van, összességében alig 33% körül mozog, míg primer platinát
gyakorlatilag nem termelünk az EU határain belül. Érdekesek az
indiumra vonatkozó adatok is, hiszen míg világviszonylatban a kitermelt indium közel 70%-át lapos képernyők gyártására használjuk
fel [WEB6], addig mindössze 1% kerül hulladékból visszanyerésre
ebből a fémből globálisan.
Ennek hátterében részben geopolitikai, másrészt technikai,
technológiai és gazdasági okok rejlenek. Mindezekkel együtt
olyan innovatív megoldások fejlesztése kívánatos, amelyek alkalmazásával az adott elemek visszanyerése technológiai értelemben
egyszerűsödik, hosszú távon gazdaságilag is fenntarthatóvá téve
ezeket a törekvéseket.
A CriticEl-projekt bemutatása
Azzal együtt, hogy napjainkban gyökeres gazdasági és politikai
átalakulások időszakát éljük, fenti gondolatok mentén egyértelműen
látszik, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció ezen a területen
kiemelten fontos. Az eddig a fejlett országok csoportjába tartozó
régiók (pl. Európa, Egyesült Államok, Japán) több válságfolyamat
ismétlődő hatását szenvedik el. Eközben a korábban fejlődők közé
sorolt, és GDP tömeg szempontjából az első tíz közé tartozó ún.
CRIB-országok csoportja (Kína, Oroszország, Brazília, India) gazdasági fejlődésének üteme nő [WEB4]. A válságjelenségek egyik
fő oka az energia- és nyersanyagforrások fölötti rendelkezés eddigi
egyensúlyának megbomlása, az eddig könnyen elérhető import
megdrágulása és bizonytalanná válása.
Az EU az e téren mutatkozó jelentős elmaradások felismeréséhez a 2000-es évtized végén jutott el, egy ad-hoc munkabizottságot hozott létre, és elkészíttetett tanulmányt [5], amelyben az EU
gazdaságának kiszolgáltatottságát vizsgálta. A munkacsoport a
technológiai fejlesztés és fejlődés szempontjából fontos 41 elem
hozzáférhetőségét vizsgálta az EU gazdasága számára. Az EU
SECC(2008)2741 számú kommunikációjában [WEB5] mutatott
irányt arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió országaiban újra
kell indítani a stratégiai fontosságú ásványi nyersanyag készletek
felmérését, feltárását és értékelését. Teret, sőt elsőbbséget kell
biztosítani a nyersanyag-kitermelési és feldolgozási technológiákkal foglalkozó képzéseknek. Át kell tekinteni a környezet- és
természetvédelem szabályozásának olyan részeit, amelyek módosítása a környezeti fenntarthatóságot még nem veszélyeztető
módon a kitermelést az EU belső forrásaiból serkenthetik. A stratégiai alapdokumentum megszületése után kezdődő munka egyik
jelentős eredménye az a jelentés, amelyet az EU Bizottság mellett
szerveződött Raw Materials Group adott ki 2010-ben [WEB6].
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A jelentés a várható ipari igények és a lehetséges beszerzési
források szerint rangsorolva 14 olyan nyersanyagfajtát nevez meg,
amelyekből 2030-ra Európa jelentős mértékben behozatalra szorulhat majd a jelenlegi EU kitermelési és felhasználási ütem mellett, s
amelyek elsődleges forrásainak koncentrálódása az Unió számára
egyúttal komoly kockázatot, bizonytalanságot is jelentenek.

2. táblázat: kritikus nyersanyagok és egyes vonatkozó adatok [6, WEB6]

Az Európai Unió nyersanyag-stratégiájával összhangban a
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében, 2012. november 1-jén
elindította a TÁMOP 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0005 azonosító
számú, „Nemzetközi együttműködésben megvalósuló alapkutatás
a kritikus nyersanyagok hazai gazdaságfejlesztő potenciáljának
kiaknázására – CriticEl” című projektet. Az alapkutatási programok prof. dr. Földessy János szakmai vezetésével valósulnak meg,
amelyek munkáját közvetlenül prof. dr. Csőke Barnabás (egyetemi
tanár, ME) és dr. Zajzon Norbert (tudományos főmunkatárs, ME)
irányítják. Céljuk a fenti kritikus elemek fellelhetőségének, hozzáférhetőségének hazai lehetőségei és eddig nem alkalmazott
technológiai megoldásainak kutatása, mind az ásványi, mind a
szekunder nyersanyagok körében, a forrástól függetlenül egyaránt
nyersanyagként kezelve a potenciális lelőhelyeket.
Gyakorlati lépések a projektben elektromos és elektronikai hulladékok előkezelésére, további feldolgozásának
előmozdítására
A CriticEl-projekt keretében számos gyakorlati alkalmazásra
szánt konkrét eljárás fejlesztése van folyamatban, elsősorban NYÁK
lapok és az azokon található elektronikai alkatrészek, mint pl. a tantál
kondenzátorok, a sík képcsöves képernyőpanelek, mint PDP, LCD és
LED LCD, valamint az akkumulátorok, főként NiMH akkumulátorok
és az azokból kinyerhető kritikus nyersanyagok vonatkozásában.
Konkrét példaként kiemelhetőek a NiMH akkumulátorok feldolgozására vonatkozó törekvések, amelyekben kombinált mechanikai
és kémiai eljárások alkalmazása szükséges. A szakirodalmi adatok
alapján a szekunder cellák háza szinte kizárólag acélból készül,
amely jó minőségű rozsdamentes acél, emiatt a Fe mellett Co- és
Ni-tartalma is van. A pozitív elektród NiOOH (Ni(OH)2), a negatív
elektród valamilyen hidrogénmegkötő fémötvözet (hidrid). Az anód
felépítése olyan ötvözetek kombinációjából áll, amelyekben részben
exotherm (A típus), másrészt endotherm (B típus) folyamatok formá-

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

jában történik a hidrid képzés. A jó kombinált A és B komponensek
együttesen teszik lehetővé a folyamatos használat közben (ciklikus
töltés-kisütés) közel szobahőmérsékleten és légköri nyomáson való
végbemenetelét. Napjainkban a leggyakrabban használt AB5 konfiguráció mellett számos konfiguráció van használatban.
KONFIGURÁCIÓ

ALKALMAZOTT ÖTVÖZETEK

AB

(HfNi, FeTi)

AB2

(Mn2Zn, TiFe2)

A 2B

(Hf2Fe, Mg2Ni)

A2B7

(Pr2Ni7, Ce2Co7)

AB3

(NdCo3, GdFe3)

AB5

(LaNi5, CeNi5)

3. táblázat: a gyakorlatban alkalmazott konfigurációk és az azokban
használt ötvözetkomponensek [14]

Jól látható, hogy a NiMH akkumulátor esetében a burkolat és
a katód nem tartalmaz ritka földfémeket, az Ni(OH)2 és a kobalt
gyakran kíséri, mint vezető anyag. Az elektrolit többnyire szénpor
és kálium- vagy nátrium-hidroxid keveréke. Az anód esetében ritkaföldfém-tartalomról az A2B7, AB3 és AB5 konfigurációk esetében
beszélhetünk, a Fe, Co és Ni azonban minden anód konfiguráció
részét képezi, így az anód ötvözetének része. Ez a magas Fe-,
Co- és Ni-tartalom nehezíti a ritka földfémek szelektív oldatba
vitelét és az abból történő kinyerését, ezért olyan mechanikai előkezelési eljárások fejlesztését kezdtük meg, amelyek segítségével
elsősorban a Fe-tartalom mértéke csökkenthető.
A szakirodalomban fellelhető jelentős mennyiségű adat és
technológiai alkalmazás néhány esetet kivéve minden esetben
olyan megoldást ír le, amelyben az egy vagy két lépcsőben aprított akkumulátorcellák 2 mm-nél kisebb szemcseméret-frakcióját
mágneses és elektrosztatikus szeparátorban feldolgozva, nagy
tisztaságú RFF-ben elődúsított terméket kaptak. Az általunk alkalmazott kétlépcsős aprítás után, amelyben az első lépcsőben
forgótárcsás nyíró aprítógéppel megtörténik a ház felbontása és
a cellák előzetes aprítása, majd kalapácsos shredderben tovább
aprítva a teljes feltárás. Az ekkor kapott x < 2–2,5 mm frakcióban
a ferromágneses komponensek olyan módon homogenizálásra
kerülnek, hogy sem mágneses, sem elektrosztatikus úton a Fetartalom nem csökkenthető hatékonyan (14. ábra).

13. ábra: egyes alkotók kihozatala az alkalmazott gerjesztő áramerősség
függvényében [15]

14. ábra: egyes alkotók kihozatala az alkalmazott szemcseméret frakciók
függvényében [14]

Megfigyelhető ugyanakkor, hogy a 2,5 mm alá aprított frakcióban a szemcseméret függvényében jelentős eltérés tapasztalható
az egyes frakciók összetételét tekintve. Megvizsgálva az y ábrán
látható diagramot kiderül, hogy a kétlépcsős aprítást követően 0,5
és 1 mm között szétválasztva az anyagfrakciót, egy relatíve egyszerű
osztályozással a Fe-tartalom jelentősen, akár 60%-kal is csökkenthető, míg az RFF-kihozatal közel változatlan, 90% feletti értéket hoz.
Fenti eredmények tükrében jelenleg olyan kísérletek folynak,
amelyek a magas Fe-tartalmú ház és az akkumulátor jelentős
tömegét adó anód és katód eltérő kiindulási jellemzőitől és eltérő
mechanikai tulajdonságain alapuló ún. szelektív aprítási módszert hoznak létre a magas RFF-kihozatal érték mellé elérhető
legalacsonyabb Fe-kihozatallal párosítva. Ezen eredményekről,
azok elkészültével és kiértékelésük után további publikációk
készülnek majd.

ÖSSZEFOGLALÁS
Az automobilizmust jelenleg még mindig a belső égésű motorokon
alapuló hajtáslánc uralja. Azonban a Föld szűkös nyersanyag- és
ásványikincs-készleteit figyelembe véve, egyre közelebb kerülünk
ahhoz a ponthoz, amikor immáron elkerülhetetlenné válik a fosszilis
tüzelőanyagoktól való részleges/teljes elválás, a lehetőség szerint
alternatív, megújuló bázison termelt villamos energiára, mint járműenergiaforrásra való áttérés. Ehhez az áttéréshez szükséges mind az
akkumulátortechnika, mind az elektromos feltöltés technikájának,
technológiájának fejlesztése, azonban ezekhez speciális anyagokra,
elsősorban ritka földfémekre van szükség. Ezek az anyagok jelenleg
többségében Kínában kerülnek kitermelésre, akik ezt embargós cikként kezelve fékezik más fejlett gazdaságok, így az EU, az Amerikai
Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea ilyen irányú tevékenységét,
innovációit. Hogy az elektromos hajtás áttörése mikor megy végbe
kérdéses, vannak, akik már 2030-ra jelentős ilyen járműpark Világ
útjain való közlekedését vizionálják. Azonban a kritikus tömeg
eléréséhez mindenképpen szükség van megfelelő mennyiségű
kritikus elem forrásra, amelyet jelenleg a készletek hiánya miatt
elsődlegesen szekunder forrásokból, az ilyen elemeket tartalmazó
hulladékok megfelelő feldolgozásából, újrahasznosításával lehet
előteremteni. Az Európai Unió számos ilyen kiemelt projektet támogat tagállamaiban, amelyhez jól illeszkedik a Miskolci Egyetem
vezetésével, számos akadémiai és egyetemi/főiskolai kutatóhely
bevonásával zajló CRITICEL Projekt, amely 2015 év végére számos
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gyakorlatban is alkalmazható megoldást kíván kidolgozni a gyártó-/
feldolgozó ipar nyersanyagéhségének csillapítására. Mindez elősegíti az EU összetett műszaki termékek újrahasznosítási arányának
növelésére hozott Irányelvek teljesülését, a Föld nyersanyag- és
ásványikincs-készleteinek, így a környezet védelmét.
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Torziós lengéscsillapítók szilárdságtani
optimalizációja
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Az ipar minden területén, így a járműiparban is, a nagyobb piaci részesedésért folyó küzdelem egyik legfontosabb
eszköze a költséghatékony tervezés és gyártás. Ehhez nyújtanak egyre jelentősebb segítséget a véges elemes
szimulációkkal összekapcsolt optimalizációs eljárások. A jelen cikkben bemutatott eredmények a viszkózus
torziós lengéscsillapítók parametrikus optimalizációs lehetőségeit vizsgálják szilárdságtani szempontból.
Négy különböző geometriai konfiguráció segítségével teszteltük az eljárások hatékonyságát. Ezek közül a
legígéretesebbnek egy egyszerűsített háromdimenziós modell bizonyult, mivel ez egyrészt alkalmas volt a
jelentkező terhelések legkomplexebb figyelembevételére, másrészt 4,5 óra alatt olyan eredményt szolgáltatott,
melynek köszönhetően 34,36%-os tömegcsökkenést értünk el a vizsgált tesztmodell esetén egy HP XW 8400
munkaállomáson (Intel Xeon 5130 2,0 GHz CPU, 8 GB RAM).
In the field of industrial activities, especially in the vehicle sector, the one of the most powerful tools for increasing market sharing and profit is the cost effective R&D and production. The stress analyses coupled with
optimization algorithms can be significant contributions of that processes. This technique spread intensively
in engineering activities and provide more and more benefit in product developments. The main goal of the
present study is to investigate the utilization of different modelling scenarios for the structural optimization of
torsional visco dampers with especial care for minimizing the mass at given allowable stress limit over reasonable
computational cost. Four different geometrical approaches have been studied. Amongst them, the simplified
3D assembly has provided the most suitable results by means of imposing all expected loads on the model with
having 34.36 % mass reduction over 4.5 hours calculation time executed on a HP XW 8400 Workstation with
Intel Xeon 5130 2.0 GHz CPU and 8 GB RAM.

BEVEZETÉS
A járművekben alkalmazott alkatrészek esetén, a funkció kielégítése
mellett, kiemelt prioritással rendelkezik a megbízhatóság és a kellő
hosszúságú élettartam biztosítása is. Miközben teljesülniük kell a
tervezési feltételeknek, törekedni kell a fejlesztési és gyártási költségek minimalizálására, ami adott esetben a tömeg csökkenéséhez és
ezzel együtt csökkenő anyagfelhasználással is jár. Ez a szisztéma a
tervezési és fejlesztési folyamatok egy olyan általános filozófiájához
vezet, mely szerint a keresett geometria egy kompromisszum útján
születik. A cél a lehető legkevesebb anyagfelhasználással párhuzamosan az, hogy az alkatrész képes legyen ellátni a feladatát egy
meghatározott üzemidőn keresztül. Az optimalizációs eljárások ezen
a területen jelentős segítséget nyújtanak. A jelen cikk keretében egy
olyan munka eredményeiről számolunk be, amely a viszkózus torziós
lengéscsillapítók parametrikus optimalizációs lehetőségeit statikus
körülmények között definiált terhelések mellett vizsgálja.

1. ábra: a viszkózus csillapítóval szerelt forgattyús mechanizmus [7] (a
viszkózus csillapító a főtengely bal oldali végén látható)

A viszkózus torziós lengéscsillapító feladata a nagy teljesítményű belső égésű motorok esetén a főtengelyen a tömegerőkből és
az egyenetlen járásból fakadó lengések csillapítása (lásd 1. ábra).
A berendezés vizsgálata és fejlesztése napjaink egyik aktuális
kutatási területe [1, 2].
Az optimalizálás fő célja az alkatrészek tömegének csökkentése, miközben a benne kialakuló feszültség nem haladhatja meg az
előírt értéket. A parametrikus optimalizálás elvégzésére az ANSYS
„Workbench”-et alkalmaztuk. Az optimalizációhoz szükséges
CAD-modellt a „Workbench” beépített CAD- (Computer Aided
Design) moduljában, a „DesignModeler”-ben készítettük el.
Egy parametrikus optimalizációs eljárás felépítéséhez első
lépésként – jelen esetben – egy statikus szilárdságtani vizsgálat
szükséges. Egy teljes részletességében figyelembe vett szerkezet
szimulációja azonban jelentős számítási idővel bír (akár 60 óra is
esetenként), ami korlátot szab az optimalizációs lehetőségeknek.
Ennek kiküszöbölése érdekében egy vizsgálati módszert dolgoztunk ki, amelynek első lépése az egyszerűsítés. Ez magába
foglalja a geometria, illetve adott esetben a terhelési rendszer
és az anyagmodell szimplifikálását is. A következő lépés maga
az optimalizációs eljárás, melynek eredményeként az optimált
alakot és annak geometriai adatait kapjuk meg. Végezetül ez az
alak egy olyan konverzión megy keresztül, melynek során egy
valós viszkózus csillapítónak megfelelő szerkezetet kapunk. Az
ezt követő szilárdságtani analízis célja, hogy leellenőrizhessük az
optimalizáció elkészítése érdekében alkalmazott egyszerűsítések
létjogosultságát.
A kutatási munkában a csillapító méretei csak nagyságrendben
egyeztek meg egy valós csillapítóéval, mivel a művelet célja nem
egy konkrét típus vizsgálata volt, hanem egy általános módszer
kidolgozása. Az elkövetkezőkben röviden bemutatjuk a parametrikus optimalizáció elméleti hátterét, és ismertetjük a torziós
lengéscsillapítók működését. Az optimalizációhoz szükséges egyszerűsítési szcenáriók tárgyalását követően bemutatjuk a célnak
legmegfelelőbb geometriát és a statikus szilárdságtani szimuláció
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felépítéséhez szükséges peremfeltételeket. Végezetül értékeljük az
optimalizáció eredményét, és megvizsgáljuk az optimalizált alak
hatásait egy egyszerűsítés nélküli geometrián is.

PARAMETRIKUS OPTIMALIZÁCIÓ
A változó paraméterek számának növelésével az optimalizációs
feladat igen összetetté válik. Például egy szilárdságtani szempontból optimalizálandó alkatrész esetében nincs olyan végleges
geometria, ami egyaránt minimális térfogatú és igénybevételű,
tehát kompromisszumot kell kötni az igényeknek megfelelően.
Ilyen esetben lesz egy minimális térfogatú és egy minimális
igénybevételű (feszültségű) egyed, közöttük pedig végtelen sok
különböző, melyek e szélső értékek között realizálódnak. Ez a
geometriasereg a Pareto sorozat. A Pareto határnak pedig azt a
görbét nevezzük, melyet – jelen esetben – a térfogat-feszültség
diagramban kapunk, és amelyen az egyes megvalósuló geometriai konfigurációk a legelőnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek.
Az optimalizálási eljárás genetikus algoritmusok segítségével
állítja elő a különböző, de egyre előnyösebb tulajdonságokkal
rendelkező egyedeket [3]. A széles körben alkalmazott genetikus algoritmus alapötlete a természetes szelekcióra épül [4]. Az
algoritmus kiindulásaként definiálásra kerül egy kezdeti populáció, melynek minden egyede eltérő paraméterekkel bír. Ezen
feltétel teljesítése véletlen számgenerálás útján történik. A lépések
sorában a következő az öröklési szabályok rögzítése, majd a
következő generáció létrehozása, ahol fontos és elengedhetetlen
szerepet tölt be a mutáció, mely a generációk során küszöböli ki
az ismétlődést a populációgenerálás folyamatából. Végezetül a
keresett egyed az iterációs eljárás végén az utolsó generációból
választható ki, jósági tényező felhasználása által. Számos elmélet
foglalkozik az evolúció modellezésével. A korábban bemutatott
eljárás napjainkban is fejlesztés alatt áll. A módszer kiemelkedő
előnye ott mutatkozik meg, hogy nem differenciálható függvények
megoldásainak megtalálására is alkalmas, továbbá sok esetben
lokális szélsőértékek mellett a globális szélsőérték is elérhető. A
genetikus algoritmus folyamatát a 2. ábra mutatja.

A csillapító funkcióját kielégítő méretezése mellett, tervezési
nehézségei közé sorolható például az a problémakör is, amely
a szilikonolaj viszkozitásának vizsgálatával foglalkozik. A folyadék szerkezetére ugyanis jelentős hatást gyakorolhat az üzem
során disszipált teljesítményből származó hő. A fém alkatrészek
kifáradásvizsgálata mellett [1] egy másik kiemelendő aktív kutatási
terület a jelen cikk keretein belül is tárgyalt optimalizáció. Ennek
segítségével egyszerre érhető el a költséghatékony anyagfelhasználás és a megbízható üzemeltetés, miközben a meghatározott
csillapítási karakterisztikák mellett a megfelelő szerkezeti méret
előáll.

3. ábra: tipikus viszkózus torziós lengéscsillapító felépítése [6]

A SZIMULÁCIÓS SZCENÁRIÓK ÁTTEKINTÉSE
Már a bevezetésben is említett nagy számítási időszükséglet
miatt a teljes valóságában figyelembe vett csillapítón elvégzendő
optimalizáció lehetőségét elvetettük. A szerkezet egyszerűsített
modellezési lehetőségeinek vizsgálatát követően négy különböző
konfigurációt definiáltunk; 1. 2D-s tengelyszimmetrikus modell, 2.
3D-s 1°-os modell, 3. 3D-s 1°-os modell ciklikus peremfeltétellel és
4. 3D-s teljes modell csavar és hegesztett kötések nélkül.
1. 2D-s tengelyszimmetrikus modell

A VISZKÓZUS TORZIÓS LENGÉSCSILLAPÍTÓ

Először a csillapító tengelyszimmetriájából fakadóan egy tengelyszimmetrikus síkbeli modellt készítettünk el. A módszer legnagyobb
előnye, hogy a szilárdságtani szimuláció számítási ideje elhanyagolhatóan kicsi (jelen esetben ~45–50 másodperc) egy teljes 3D-s
csillapító szimulációjához képest, amelyeknél ez több napot is
igénybe vehet, a konfiguráció komplexitásától függően. A modellben bilineáris anyagtörvényt alkalmaztunk, és külön tartományként
jelenik meg az agy, a ház és a fedél (lásd 4. ábra).

A viszkózus torziós lengéscsillapító esetén a csillapítást egy gyűrű
alakú, vékony szilikonolaj-réteggel körülvett tömeg biztosítja (lásd
3. ábra). Az inercia gyűrű felel a nagy teljesítményű dugattyúsmotorok azon főtengelylengéseinek csillapításáért, melyek az
állandónak feltételezett fordulatszámra szuperponálódnak. A
tehetetlen gyűrű a nem newtoni olajfilmmel való kölcsönhatása
következtében a relatív mozgásból származó súrlódási energia
hővé alakul át. Olyan motorok esetén, melyek lengéscsillapítóval
szereltek, a főtengely lengési amplitúdóinak a teljes frekvenciatartományban az előírásokban rögzített értékek alatt kell maradniuk.

4. ábra: a lengéscsillapító egyszerűsített 2D-s tengelyszimmetrikus
modellje

2. ábra: a genetikus algoritmus folyamata [5]
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A csillapító modellezését síkbeli feladattá konvertálva, a csavarok és azok előfeszítéseinek szimulációja is átalakítást igényelt.
Ezt oly módon valósítottuk meg, hogy a csavar-előfeszítésekből
származó terhelést egy élen egyenletesen megoszló nyomássá
számítottuk át és definiáltuk a csavar alatti helyen. Ez természetesen nem adja vissza tökéletesen például a furatok környezetének
feszültségeloszlási állapotát, de elfogadható közelítést nyújt a 3D-s
modellekkel történt összehasonlítás alapján.
A 2D-s tengelyszimmetrikus modell hátránya már a peremfeltételek definiálásának szakaszában jelentkezett. A csillapítón
ébredő, az azt modellezni kívánt számos terhelést nem lehetett
beépíteni a szimulációba. A közelítésből adódóan olyan peremfeltételek előírása hiúsult meg, amelyeket a 2D-s felületre merőleges
irányba kellett volna definiálni. Ilyen volt például a dinamikus
terhelések nagy többsége (szíjerő, szíjnyomaték és dinamikus
nyomaték) (lásd 8. ábra). Ennek következtében ezt a közelítést
nem találtuk kellőképpen megfelelőnek az optimalizációra, azonban a csavar-előfeszítések konverzióját a későbbiekben is az itt
meghatározott módon alkalmaztuk.
2. 3D-s 1°-os modell, súrlódásmentes megtámasztás peremfeltétellel
A 3D-s 1°-os modell szintén a tengelyszimmetriára épít, de itt, a
korábbitól eltérően, egy háromdimenziós modellt építettünk fel,
amely a csillapító egy 1 fokos szegmensét reprezentálja. A számítási idő további csökkentése és a modell egyszerűsítése érdekében
további közelítéseket alkalmaztunk. A geometria egy elemből áll,
azaz nem teszünk különbséget a ház és a fedél között, továbbá
az anyagtulajdonság közelítésére lineáris modellt alkalmaztunk. A
geometria átalakítása olyan megfontolásokból volt elengedhetetlen, hogy az optimalizációs eljárás során minimális számú méret
– azaz paraméter – változtatása mellett, a parametrikus optimalizálást végző modulnak minél több lehetősége legyen a szerkezet
főbb méreteinek módosítására, így közelítve annak elvárt alakját.

méretének módosítása is lehetséges lenne az optimalizáció során,
akkor nem tudná figyelembe venni azt, hogy a csillapítón ébredő
teljes terhelési rendszer is módosul. Ezen megfontolások alapján a
későbbi szcenáriók esetén is ezt az alap geometria–mérethálózat
kapcsolati rendszert alkalmaztuk.
A vizsgált optimalizációs eljárás szerves részét képezik a statikus
szilárdságtani szimulációk. A vibráció okozta, és a legrosszabb esetet feltételező szíj-, illetve a vele ellentétes irányú radiális gyorsulás
kivételével, az összes lehetséges peremfeltétel a 8. ábrán látható. A
vibráció hatásának figyelembevételére két lehetőség áll rendelkezésünkre. Az egyik az axiális és radiális irányú gyorsulások, a másik a
csillapító kereszttengelye körüli bólintó mozgás szöggyorsulásának
méréseiből kiinduló módszer. Az alkalmazott eljárást az dönti el,
hogy melyik adat áll éppen a rendelkezésünkre. A peremfeltételek
további részleteit és számértékeit bizalmassági okok miatt nem
közölhetjük. Az analízis, a jelen alfejezetben alkalmazott geometriai
egyszerűsítéseknek köszönhetően gyors számítást, azaz rövid
kalkulációs időt biztosított, azonban a modell statikus szilárdságtani szimulációja során egy modellezési probléma lépett fel. A
geometria két oldalán a folytonossági feltétel előírására felhasznált
súrlódásmentes megtámasztás peremfeltétel – olyan terhelések
esetén, melyek merőlegesek a geometria oldalfalának síkjára (lásd
6. ábra) – nem fejtette ki az elvárt hatását, mivel a feltétel gátolta a
tangenciális irányú deformációt.

6. ábra: az egyfokos modell (zölddel kiemelve az egyik felület, melyen
súrlódásmentes megtámasztást definiáltunk, illetve piros nyíllal szimbolizálva a nem megfelelően figyelembe vett terhelések irányát)

3. 3D-s 1°-os modell, ciklikus peremfeltétellel

5. ábra: a csillapító metszetéhez tartozó mérethálózat

A paraméterek számát nagymértékben meghatározza a
modell megrajzolásakor felállított mérethálózat is. A megfelelő
kialakítású mérethálózat elkészítése kulcsfontosságú lépés egy
optimalizációs eljárás felépítése során. A szimuláció alapjául
szolgáló geometriát és mérethálózatát az 5. ábra mutatja, melyet
az ANSYS belső CAD-moduljában, a „DesignModeler”-ben készítettünk el. A P előjelű dimenziók a módosítható paraméterek,
míg az F-fel jelöltek fixek. A rögzített méreteket azon megfontolás
alapján jelöltük ki, hogy az inercia gyűrűt magában foglaló szegmens – a méretezési előírások betartása miatt – ne változzon. Ezt
nevezhetjük konstrukciós kényszernek is, amelynek alkalmazása
elengedetlenül szükséges. Abban az esetben ugyanis, ha a belső
kamra méretei változtathatók lennének, azaz az inercia gyűrű

Az előzőekben említett probléma megoldása érdekében újabb
modellt vizsgáltunk meg. A harmadik szcenárióként létrehozott
geometria a korábbi 1 fokos szimuláció javított változata, melynél
egy ciklikus peremfeltételt írtunk elő azon a helyen, amelyen
korábban szimmetria peremfeltételt definiáltunk. Így a kapott
végeredmény olyan, mintha egy 360°-ra kiterjesztett modellel
számoltunk volna. Ebben az esetben is felléptek a módszer
olyan hiányosságai, amelyek a korábbi verzióknál is jelentkeztek.
Ezalatt az értendő, hogy hiába a 360°-os tartományra érvényes
eredmény, ha a definiálandó terheléseket kizárólag az 1 fokos
szegmensen lehet megadni, ezáltal kizárva a lehetőségét annak,
hogy olyan megoszló igénybevételeket vegyen figyelembe a
szimuláció, amelyek a hengerpalást adott részén hatnak. Ilyenek például a szíjerők, a szíjnyomatékok és a bólintó mozgás
(bolyongás) hatására létrejövő szöggyorsulás. Amennyiben ezek
hatása elhanyagolható, akkor természetesen ez a probléma nem
jelent akadályt az analízis és az optimalizáció során. A modellezés pontosságának és komplexitásának elvárt szinten tartása
érdekében azonban arra a következtetésre jutottunk, hogy egy
olyan modellre lenne szükség, amelyen keresztül a terhelések
teljes spektruma vizsgálható, mégis annyira leegyszerűsített,
hogy biztosítja a rövid számítási időt (maximum 8 óra).
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4. 3D-s teljes modell, csavar és hegesztett kötések nélkül
A korábbi megfontolások alapján egy háromdimenziós egyszerűsített modellt készítettünk el, amely a 7. ábrán látható. A korábbi
esetekhez hasonlóan az anyagmodellt itt is lineárisnak adtuk meg
és a csavar-előfeszítéseket származtatottan, megoszló terhelésként definiáltuk. A geometriai ebben az esetben már tartalmazza
a furatokat is a teljesség érdekében, azonban a hegesztett kötések helyett egy tartományban kezeli a házat és a fedelet. Ezt a
modellt tekintettük az optimalizációra legalkalmasabbnak, ezért
a következő fejezetekben az ezzel a konfigurációval kapcsolatos
eredményeinket ismertetjük.

7. ábra: a csillapító elmetszett egyszerűsített 3D-s teljes modellje, csavar
és hegesztett kötések nélkül

STATIKUS SZILÁRDSÁGTANI SZIMULÁCIÓ
Ahogy az már korábban többször is elhangzott, az optimalizáció
elvégzéséhez szükség van statikus szilárdságtani véges elemes
szimulációkra. Az alábbiakban a fent kiemelt 3D-s teljes modell
(csavar és hegesztett kötések nélkül) szilárdságtani szimulációjának ismertetése következik.
Az anyagdefiniálás során lineáris anyagmodellt használtunk és
a csavar-előfeszítések hatását átszámítva, nyomás formájában,
megoszló terhelésként írtuk elő. A terhelések megadásának egyik
legfontosabb kritériuma, hogy a lengéscsillapító valós körülményeit a lehető legpontosabban közelítse. Egy valós csillapítóra ható
dinamikai igénybevételek statikussá történő leképezése számos
egyszerűsítést és elméleti megfontolást igényel. Az eljárás összeállítása során az inercia gyűrűt, a csapágyakat és a szilikonolajat nem
modelleztük, hatásaikat peremfeltételek segítségével közelítettük.
A dinamikus terhelések definiálása a két szélső eset felhasználásával, irányaik számítási lépéseken keresztüli megváltoztatásával

8. ábra: a lengéscsillapítón definiált peremfeltételek
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történt. Jelen esetben a következő dinamikus terheléseket vettük
figyelembe: a radiális illetve axiális irányú gyorsulások a vibráció
miatt, a viszkózus közeg által a kamra belső falára kifejtett nyomaték, a szíj által kifejtett radiális, irányú erő, illetve axiális irányú
nyomaték. Az inercia gyűrű tehetetlenségéből adódó erőket a
kamra belső, olajjal nedvesített felületeire definiáltuk. Ez azzal
indokolható, hogy a centrifugális erőtér és a rövid idő alatt kialakuló nagymértékű gyorsulások miatt a szilikonolaj nem képes
kiáramlani a ház és a gyűrű közül. Ennek következtében az inercia
gyűrű tehetetlenségéből származó erőket képes átadni a kamra
belső falának. A lengéscsillapító forgásából származó terhelése
statikus, melyet két egymástól független terhelés formájában írtunk
elő. Az egyik a forgás által kialakuló erőtér, a másik pedig a kamra
belső falára ható, a centrifugális erőtér következtében létrejövő és
a sugártól függő olajnyomás. A peremfeltételek további részleteit
és számértékeit bizalmassági okok miatt nem közölhetjük.
A fenti bekezdésben foglaltak általánosan is érvényesek
minden csillapítóra (a vibrációval kapcsolatos igénybevételek
megadási formájának kivételével), azonban az aktuális terhelések
függvényében eseti elbírálás alá esik az, hogy melyiket vesszük
figyelembe közülük. A 8. ábra a 3D-s probléma lehetséges igénybevételeit szemlélteti, a vibráció okozta radiális irányú gyorsulás
kivételével.

AZ OPTIMALIZÁCIÓ ÉS EREDMÉNYEINEK
BEMUTATÁSA
A parametrikus optimalizáció elvégzéséhez a z ANSYS
„Workbench” „DesignExplorer” modulját alkalmaztuk. A bemeneti paraméterek definiálását követően, azaz a változtatható
geometriai adatok kiválasztása után (lásd P betűvel jelölve az
5. ábrában), a szilárdságtani szimulációból származó kimeneti
paraméterek – von Mises egyenértékű feszültség és a szerkezet
tömege – segítségével a „DesignExplorer” előállítja a kezdeti populációt. Természetesen hozzárendelhetünk alsó és felső korlátot
is a paraméterekhez abból a célból, hogy adott intervallumon
belül állítsa elő a szoftver a paraméterek új értékeit, véletlen szám
generálásának segítségével.
A genetikus algoritmus paraméter érzékenységi vizsgálatokon
keresztül, az általunk definiált célfüggvények figyelembevételével
közelíti a keresett optimumot. A 9. ábrán látható az egyes paramétereknek az optimalizáció célfüggvényeire gyakorolt érzékenysége. A grafikon értelmezése például a P4-es paraméter esetén
a következő: ha a P4-es méret növekszik, akkor az egyenértékű
feszültség maximális értéke növekszik, ezzel párhuzamosan a
modell tömege csökken.
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előírthoz képest az adott tömeg mellett. Ilyenkor természetesen
előfordulhat, hogy az optimalizáció útján kapott maximális
feszültségek értéke nem egyezik meg a szimulációs úton kapottéval. Jelen esetben is ez történt, az eltérés 9% volt. Az esetek
többségében és most is ez az eltérés elhanyagolható. Abban az
esetben, ha az eltérés meg nem engedhető mértékűvé válik, akkor
ez a célfüggvények finomításával, több, az optimalizáción belüli
analízis futtatásával, illetve az input paraméterekre definiálható
előírások alkalmazásával csökkenthető.

11. ábra: a kiinduló (piros) és az optimalizált (kék) lengéscsillapító kereszt
metszeti rajza
9. ábra: a maximális egyenértékű feszültség és a szerkezeti tömeg
érzékenysége, a bemeneti paraméterek változtatására

Az optimalizáció eredményeként előálló és a célfüggvényeket
leginkább kielégítő paraméter-kombinációjú modell metszeti képe
a 11. ábrán látható, kék színnel színezve. Az érzékletes szemléltetés érdekében alatta látható a kiindulási geometria, piros színnel
jelölve. Megfigyelhető, hogy a gyűrűt magában foglaló tér méretei
nem változtak, azonban a paraméterként megadott méretek igen.
Ennek eredményeként 34,36%-os tömegcsökkenést sikerült
elérni mindössze 4,5 óra alatt egy HP XW 8400 (Intel Xeon 5130
2,0 GHz CPU, 8 GB RAM) munkaállomáson. A legfontosabb
eredményeket az 1. táblázat foglalja össze. A 12. ábrán a kezdeti és az optimalizált geometria normalizált feszültségeloszlása
látható. Az egyenértékű feszültségértékek emelkedtek a házban
és a fedélben is, ami az anyag jobb kihasználtságát jelenti.

10. ábra: a parametrikus optimalizáció végső populációja

A 10. ábrán a parametrikus optimalizáció végső populációja
látható. Az ábrán a felső korlátot megadó határ is megfigyelhető,
ami egy értékben maximalizálta a kialakulható legnagyobb megengedett egyenértékű feszültséget. Ezen határ felett találhatók a
nem megvalósítható egyedek. A határ alsó felén található egyedseregből pedig a tömeg-minimalizáció figyelembevételével,
szoftver által kerül kiválasztásra a legalkalmasabb egyed. Fontos
kiemelni azonban azt, hogy ez az egyed kizárólag matematikai
úton előállított eredményt jelent. Az optimalizáció végső lépéseként, az optimális paraméterekkel ellenőrző szimulációt kell
végrehajtanunk annak érdekében, hogy mekkora pontossággal
jelenik meg az analízis végén a feszültség maximális értéke az

12. ábra: a kiinduló (bal oldali) és az optimalizált (jobb oldali) geometria
normalizált egyenértékű feszültségeloszlása

Az optimalizációs eljárás végeztével természetesen le kell
ellenőrizni azt is, hogy a kialakult eredmények érvényesek maradnak-e a csavarokkal, a hegesztéssel és a főtengelyvéggel
figyelembe vett, úgynevezett bővített modell esetén is (lásd
13. ábra). Az analízist természetesen egyező anyagtulajdonságok, háló és terhelési esetek alkalmazásával készítettük el.
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13. ábra: az optimalizációban használt egyszerűsített és a valósághoz
közelebbi bővített modell

A normalizált egyenértékű feszültségeloszlás a 14. ábrán látható,
a 12. ábrán is használt színskálával. A kiinduló és a bővített modell szimulációs eredményei között átlagosan 5% alatti eltérések
figyelhetők meg, amelyek azonban nem haladták meg a csillapítókkal szemben támasztott szilárdsági követelményeket. További
ellenőrzés céljából hálóparaméter-érzékenységi vizsgálatok és
másfajta hegesztési kötések hatásainak figyelembevételére alkalmas szimulációkat tervezünk elvégezni, az egyszerűsített és bővített modellek további vizsgálata és összehasonlítása érdekében.

1. táblázat: a főbb optimalizációs eredmények

ÖSSZEFOGLALÁS
A bemutatott projektben egy viszkózus lengéscsillapító parametrikus
optimalizációs lehetőségeit vizsgáltuk meg. A műveletek kezdeti
szakaszában megállapítottuk, hogy egy teljes, minden alkatrészt
tartalmazó modell szilárdságtani elemzése és optimalizációja jelentős
számítási kapacitás igényt és időt jelent. Ezért, első lépésben a modell
geometriai egyszerűsítéseinek analízisére fektettük a fő hangsúlyt.
Négy különböző modellt vizsgáltunk meg; 1. 2D-s tengelyszimmetrikus modell, 2. 3D-s 1°-os modell, 3. 3D-s 1°-os modell, ciklikus
peremfeltétellel és 4. 3D-s teljes modell, csavar és hegesztett kötések

14. ábra: az optimalizációban alkalmazott egyszerűsített és a bővített
modell normalizált egyenértékű feszültségeloszlása

nélkül. Az első 3 geometriai konfiguráció esetében nem sikerült olyan
peremfeltétel-rendszert definiálni, amely a legszélesebb spektrumban
lenne képes figyelembe venni a csillapítókra ható összes terhelést.A
negyedik és egyben utolsó geometria azonban alkalmas volt arra,
hogy minden előforduló igénybevételt definiálhassunk. Ennek értelmében egy háromdimenziós egyszerűsített modellt készítettünk el,
amely egyetlen tartományból áll, illetve a csavarok elhanyagolását
követően a csavar-előfeszítési erőket közvetett módon, felületi nyomásként írtuk elő. Annak köszönhetően, hogy a geometria egyetlen
elemből állt, az optimalizációs folyamatnak nagyobb esélye volt arra,
hogy kevesebb változó paraméter felhasználásával legyen képes
előállítani a teljes szerkezet optimális alakját. Az optimalizációt az
ANSYS „DesignExplorer” moduljának felhasználásával készítettük el.
Az optimalizáció célfüggvényeként az adott feszültségmaximumhoz
tartozó minimális tömeg elérését írtuk elő. A számítás lefutása után
értékeltük az eredményeket. A módszer alkalmazásának köszönhetően 34,36% tömegcsökkenést értünk el. Ehhez 4,5 óra számítási idő
tartozott. Az optimalizációs eljárás végeztével leellenőriztük, hogy a
kialakult eredmények érvényesek maradnak-e a csavarokkal, a hegesztéssel és a főtengelyvéggel figyelembe vett ún. bővített modell
esetén is. A vizsgálat eredménye kielégítő volt. A kiinduló és a bővített
modell szimulációs eredményei között átlagosan 5% alatti eltérések
figyelhetők meg, amelyek azonban nem haladták meg a csillapítókkal
szemben támasztott szilárdsági követelményeket.
További ellenőrzés céljából hálóparaméter-érzékenységi
vizsgálatok és másfajta hegesztési kötések hatásainak figyelembevételére alkalmas szimulációkat tervezzünk elvégezni, az
egyszerűsített és bővített modellek további vizsgálata és összehasonlítása érdekében. 
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Detailed models have become unavoidable in internal combustion engine research. These models are useful
in nearly any steps of the development, for example in control development of actuators or as an input for
combustion development.
The present paper deals with the validation of a detailed internal combustion engine model. The modelled engine
is a medium duty commercial vehicle turbocharged diesel engine with Common Rail (CR) Direct Injection (DI).
It is equipped with a high pressure Exhaust Gas Recirculation (EGR) system. The validation was carried out in
static and transient operations as well with and without EGR.
The simulation results were in good agreement with the measured values, intake and exhaust manifold pressures and
temperatures, excess air ratio, brake specific fuel consumption were primarily compared. Maximal deviation between
the measured and simulated results was found below 15% during any static and transient operations, while the typical
deviation was below 5%. The targeted future use of the model is engine control and combustion development.
A részletes motormodellek megkerülhetetlenné váltak az elmúlt időszakban a belső égésű motorok kutatásánál. Ezek a modellek hasznosak lehetnek a fejlesztések minden területén, többek között a levegőrendszeri
beavatkozók szabályozásának kidolgozásánál, illetve mint bemeneti adathalmaz az égésfolyamat-fejlesztéshez.
Jelen cikk egy belső égésű motor részletes modelljének validációjával foglalkozik. A modellezett motor egy
középkategóriájú haszonjármű dízelmotor turbófeltöltéssel, nyomástárolós közvetlen befecskendezéssel és
magas nyomású EGR-körrel. A validáció mind statikus, mind tranziens munkapontokban EGR-es és EGR nélküli
üzemállapotokra egyaránt megtörtént.
A szimulációs eredmények jó összhangban vannak a mért értékekkel, a kiértékelés során többek között a kipufogó- és
szívótartályok nyomásai és hőmérsékletei, a légfelesleg-tényező és a fajlagos fogyasztás kerültek összehasonlításra.
A legnagyobb eltérés sem a statikus, sem a tranziens munkapontokban nem haladta meg a 15%-ot, míg a tipikus
hiba 5% alatt volt, így a modell alkalmas szabályozástervezésre, valamint égésfolyamat-fejlesztésre.

INTRODUCTION
The role of system models in modern diesel engine research has
become increasingly unavoidable in the last decades, especially in
control development and optimization processes. It is significantly
motivated by the more and more rigorous emission standards such
as US EPA 10 and Euro VI which introduced significant limitations,
especially for nitrogen-oxides and soot emission. Another challenging aspect is the reduction of the fuel consumption, which is
motivated by the constantly increasing energy prices and the coming
legal regulations. It had always a high priority in case of commercial
vehicles due to the strong requirement of economical operation. In
addition the drivability of the vehicles raised a more and more important topic even for commercial vehicles, caused by the transient
response deterioration in the last decade. Therefore instationary
engine performance has a significant importance especially on emissions due to the highly transient test cycles in current regulations [1].
A model is nothing more than imitation of real processes. Models can be separated into several classes i.e.: empirical, stochastic,
deterministic, lumped parameter etc. The suitable model class
can be chosen based on the intended target [2].
Engine models have a wide range of possible usage. Detailed
models can be used for various effect analyses which can be
powerful tools in engine design and optimization. It can support
modifications in the engine design, new actuator or booster tuning,
combustion refinement, charge exchange process and air path
system design etc. Engine models can save numerous expensive
and time consuming engine test bench measurements. Additionally hard or unmeasurable variables can be well acquired. Another

benefit can be utilized from the unlimited, fast and reproducible
simulations during optimization processes. These methods require
results from numerous cases with varied parameter values which
would need an uncoverable extent of measurement number, i.e.
design of experiments (DOE) [3]. Engine models can be run not
only as standalone simulations but can be coupled with other
models. This way the boundary conditions can be exchanged
between the models, which can be especially useful in transient
cases. Another benefit is that it is possible to couple different
model classes or structures even if they are prepared by different
teams and in different environment [4].
One of the above mentioned difficult measurable processes
in internal combustion engines is the in-cylinder stratification of
gases and fluids and local combustion kinetics. With the help
of an engine model reliable input can be provided to a coupled
simulation, where the in-cylinder data may be observed by another
model. This is very useful in a predictive combustion simulation
where all input data shall be as accurate as possible.
The use of electronic control systems is an essential tool
to fulfil the above mentioned legal requirements for modern
diesel engines. The model building is one of the first steps of
a model-based controller design. These controllers can significantly reduce calibration efforts and allows an easy installation
of the control system on other plants. With the simplification
of a detailed engine model the simplified control model for a
model-based controller design can be derived. As a first step of
the controller tuning and testing process the designed controller can run in a software-in-the-loop (SIL) environment. In this
way the amount of expensive and time consuming measurements can be minimalized and possible engine damages and
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accidents can be avoided as well. Detailed engine models can
also simplify the identification and validation processes of the
simplified control oriented models with the availability of hardly
or even unmeasurable variables and fast data acquisition[5].
Engine models can also be used for set-point generation and
optimization for engine control units.
In this paper the model design and the validation process will
be described, both in static and transient cases. The targeted use
of the model is the effect analysis of certain actuators installed
in the engine air path, the support of control-oriented model development, air management controller testing, tuning, set-point
generation and optimization. The detailed engine model can be
run coupled with a detailed three-dimensional in-cylinder model
to ensure valid boundary conditions for a combustion simulation.

TEST ENGINE AND MEASUREMENT SETUP
The modelled engine is a turbocharged and intercooled, medium
duty commercial vehicle, common rail diesel engine. The main
parameters are given in Tab.1.
Bore [mm]

102

Stroke [mm]

120

Number of cylinders

4

Engine displacement [cm3]

3922

Number of valves

4/cyl.

Compression ratio

17,3:1

Rated effective torque [Nm]

600 (1200 to 1600 RPM)

Rated effective power [kW]

123 at 2500 RPM

The investigated engine is installed to an eddy current dynamometer. The accelerator pedal is actuated by a linear motor.
The fuel consumption is measured gravimetrically. In the relevant
locations of the intake and exhaust system pressure and temperature sensors are installed to ensure the possibility of the identification and validation of each sub-system: upstream the compressor,
downstream the compressor but upstream the intercooler and
in the intake manifold on the engine intake side. On the exhaust
side sensors are installed in the exhaust manifold, downstream
the turbine but upstream the exhaust throttle and downstream the
exhaust throttle respectively. In addition to the above mentioned
standard pressure sensors in the intake and exhaust manifold
high dynamic low pressure indicating sensors were also used to
record the pressure waves during the charge exchange process.
The measured low pressure indicated pressures can also be used
during the EGR duct identification process. Furthermore in each
cylinder a high pressure indicating sensor was installed as well.
With the measured cylinder pressure signals the characterisation
of the combustion process can be calculated e.g. combustion
temperatures, burn rates, etc. The instantaneous turbo charger
rotor speed was measured by an optical (laser) sensor.
Both the exhaust and intake manifolds broadband lambda
sensors were used to measure the air-fuel ratio and calculate the
exhaust gas recirculation rate.

MODEL DESCRIPTION
The engine model was set up in the GT-Suite application from
Gamma Technologies [8]. The intake and exhaust manifolds were
modelled with the help of GEM3D application directly transforming
1D object from the 3D CAD model (see Fig. 2).

Table 1. Basic engine parameters

As outlined before current emission regulations introduced significant limitation in the emission of nitrogen-oxides. The exhaust
gas recirculation is an efficient method to reduce the nitrogen
oxides production during the combustion process through the
dilution of the intake air with non-combustible gases with high
specific heat (see [6]). In highly transient emission measurement
cycles (e.g. World Harmonized Transient Cycles – WHTC [7]), a
remarkable amount of the total emission is accumulated during
load steps, so the handling of emission peaks plays an important
role. To ensure a quick intervention, the engine is equipped with a
high-pressure exhaust gas recirculation loop to ensure the shortest connection between the intake and exhaust manifolds. In the
EGR duck a cooler is installed to reduce the temperature of the
in-cylinder gases, which is essential for the maximum cylinder
volumetric efficiency and low charge gas temperature.
In case of high pressure EGR recirculation systems the exhaust
gases flow back to the intake side forced by the positive pressure
difference between the exhaust and the intake manifold. A reverse
flow is prevented by a check valve.

Figure 2. Intake and exhaust channels of one cylinder

Valve lift profiles were measured on both intake and exhaust
side with the help of a dial indicator. Valve discharge coefficients
were measured on a test bench, where the cylinder head along
with the cylinder was attached to a Roots-blower. Between the
blower and the cylinder a tank with eligible volume was placed to
damp the pressure oscillation created by the blower. The pressure
difference between the intake manifold inlet and the cylinder was
measured with a manometer; the mass flow was recorded with an
orifice plate. Each valve lift from 1 mm to 10 mm was measured
at different mass flow rates and the discharge coefficients were
finally calculated using the following formula [8]:

from which the discharge coefficient reads as follows:

Figure 1. Engine schematic
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where is the measured mass flow rate through the valves,
is the effective,
is the reference cross sectional area
of the valves,
is the isentropic density of the flowing media
(in this case air) and
is the isentropic flow velocity. The
resulted discharge coefficient values for the intake side are
shown in Fig. 3.

where
is the EGR mass flow rate,
is the EGR rate and
is the air mass flow rate consumed by the engine.
is
calculated from measured oxygen concentrations in exhaust and
intake pipes, this way the EGR mass flow rate is known as follows [9]:

where
,
and
are the oxygen volume
fractions in the intake manifold, exhaust manifold and fresh air
respectively.
Then the EGR valve discharge coefficients can be calculated
as [10]:
,

Figure 3.Intake valve discharge coefficients

The turbo-compressor and its turbine were modelled with
stationary performance maps. Friction mean effective pressure
(FMEP) was measured from indicated mean effective pressure
(IMEP) at idle operation points from the low to the high idle in 250
1/min engine speed steps.
Imposed burn rates were used to control combustion. These
burn rates were calculated from measured indicated pressure
traces in static operation points. Burn rates from known pressure
traces can be calculated with the following formula [9]:

is the cross sectional area of the EGR valve, is
where
the universal gas constant,
is the exhaust manifold pressure,
is the exhaust manifold gas temperature and is the flow
function, calculated the following way:

,
for subsonic conditions. Here
pressure.

stands for the intake manifold

STATIC VALIDATION
where
is the heat released by the burned fuel, is the
instantaneous crank angle, is the mean adiabatic exponent
of the media, is the instantaneous volume of the combustion
chamber, is the cylinder pressure and
stands for the wall
heat losses. The instantaneous chamber volume belongs to a
given crank angle:

The detailed engine model was validated first in stationary
operational points. These points were chosen to cover the whole
load map of the engine equidistantly. The engine speeds chosen
for static investigation are the idle speed of 900 RPM, and in 250
RPM increments from 1000 RPM to 2500 RPM (rated speed). At
each speed the load was incremented by 100 Nm. The model
runs with a fuel dosage controller to ensure the prescribed brake

where is the compression chamber volume, is the cylinder
swept volume and is the instantaneous cylinder displacement
volume above the piston at a given crank angle and is the compression ratio. The only remaining unknown value from these
parameters is the cylinder volume above the piston at a given
crank angle, which is calculated as:
,
where
is the stroke remaining to top dead centre (TDC) at
a given crank angle,
is the piston area, is the crank radius,
is the connection rod length,
is the connection rod ratio and
the bore diameter of the cylinder.
Discharge coefficients of the EGR throttle valve were calculated
from measured EGR and engine air mass flow rates using the
following formulas. EGR flow rate can be calculated:

Figure 4. Intake manifold pressure deviation
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torque. Additionally the full load curve was investigated with the
measured dosage preset. The accuracy of the boost pressure
plays an essential role in the cylinder filling process, namely the
cylinder charge mass is proportional with the intake gas density.
The deviation of the measured and simulated intake manifold
pressures can be seen in Fig. 4.
With the tuning of the compressor and turbine maps it was
possible to achieve a boost pressure deviation below 10%.
However in a wide range the deviation is less than 5%. Only
in the low speed, high load region approximates a 10% value.
This region is important due to the proximity of the turbocharger surge line.
Another important property of the intake gas is its temperature,
determined by the intercooler. As seen in Fig. 5. the error of the
intake air temperature is below 3%.

Figure 7. Exhaust manifold temperature deviation

Figure 5. Intake manifold temperature deviation

The exhaust manifold pressure has a lower effect on the engine
volumetric efficiency than the boost pressure but through the turbine power it has a crucial influence on the compressor operation
as well. Its accuracy is also important concerning the recirculated
exhaust gas mass flow rate, because it is driven by the pressure
drop between the intake and exhaust manifolds.

Figure 8. Engine intake mass flow rate deviation

Figure 9. Lambda deviation

Figure 6. Exhaust manifold pressure deviation
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The exhaust manifold pressure deviation shows a similar contour plot to the boost pressure deviation because the coupled
operation of the compressor and turbine. The turbine pressure
ratio was tuned with the mass flow rate scale of the turbine map.
The deviations also remain below 10 % (see Fig. 6).
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Figure 10. Brake specific fuel consumption deviation

The turbine power is also affected by the exhaust manifold
temperature. The position and shape of the burn rate function
has the main influence, besides the air-fuel ratio.
The temperature deviation of the exhaust gases is below 10%
in a wide region of the engine map (see Fig. 7).
Fig. 8 shows the engine intake mass flow rate differences
from measured values. The correlation with the boost pressure
deviation map can be observed. At low speeds and high loads
the in-cylinder mass flow rate is higher than measured due to the
higher boost pressure. The maximum deviation is below 14 %.
The differences in the measured and modelled air-excess ratios
show also correlation with the inducted mass flow rates (see Fig.
9). At low speeds and high loads the modelled lambda values are
higher than the measured ones as a result of the higher intake
air mass flow.
The most important influence on the brake specific fuel consumption is caused by the air-excess ratio. For this reason a high

Figure 11. World Harmonized Transient Cycle operation points in the
engine load map

correlation is seen between the lambda and BSFC deviation
plots. The error is the highest also in the low speed – high load
region of the map. At low loads it is also difficult to fit the model
to measurements because the share of the friction and the heat
transfer losses is high. The highest deviations remain below 10
% (see Fig. 10).

TRANSIENT VALIDATION
After the static evaluations transient test were checked using
legally prescribed World Harmonized Transient Cycle [7]. Here
for comparison a section of the cycle from 990 to 1150 seconds
is shown with and without exhaust gas recirculation. The engine
operation points of the whole WHTC cycle for the investigated
engine are depicted in Fig. 11.

Figure 12. Comparison in WHTC without EGR between 990 and 1150 seconds
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The motoring points were measured and depicted with zero
loads because the applied eddy current brake cannot produce
negative torques (drive the engine). It can be seen that engine
speeds over 1500 RPM are quite rare. The high number of low
load points can also be observed. The low speed and high load
points cannot be fully utilised due to the transient response of
the turbocharger.
Fig. 12 shows the comparison of simulated and measured
intake and exhaust manifold pressures, along with the fuel
consumption, brake torque and engine speed in the selected
portion of WHTC without EGR.
The turbocharger inertia had a crutial effect on the pressure
buildup dinamics both in the intake and exhasut manifold,
therefore it needed a careful setup. Another sensitive parameter is the volumue of the intake and exhaust systems downstream the compressor and upstream the turbine, which were
accurately modeled in the above described way with GEM3D.
It ensured the equality between the real and modeled volumes.
All curves show a good fit in the whole investigated period. The
RMS error of the intake and exhaust manifold pressures without
EGR was evaluated based on the following equations:

where
and
are the measured and
simulated intake and exhaust manifold pressures respectively in
and
the non-EGR case. Similarly
,
,
,
,
are the measured and simulated intake and exhaust manifold

pressures without the use of EGR. “T” is the duration of the investigated period.
In the following comparison the performance of the detailed
model was investigated in the same cycle with the use of the
high pressure EGR duct. The EGR valve was actuated based on
a predefined lookup table in which the EGR valve position was
defined in function of the engine speed and brake mean effective pressure. At low loads a fully opened EGR valve was defined
which was gradually closed while moving towards higher loads.
Similarly the RMS errors with EGR show a good fit:

where
and
are the measured and
simulated intake and exhaust manifold pressures respectively
investigated with EGR. Similarly
and
are the measured and simulated intake and exhaust manifold
pressures with the use of EGR.
From the comparison of EGR rates one can see that the model
cannot reconstruct precisely the high frequency dynamic fluctuation of the exhaust gas rate but in mean values it approximates
well the exhaust gas fraction of the cylinder charge.

CONCLUSIONS
This paper dealt with the validation of a turbocharged, intercooled
medium duty diesel engine model, equipped with a high pressure
exhaust recirculation loop. The work was motivated by a wide

Figure 13. Comparison in WHTC with EGR between 990 and 1150 second
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range of possible use of such a detailed engine model. The
rigorous emission standards introduce challenging limitations
mainly in soot and nitrogen oxide production, the use of engine
models become unavoidable in the development process.
These models can also effectively support the fuel consumption
reduction. Through quick and effective analyses the potentials in
new actuators and planned modifications in the engine design can
be evaluated and optimized. The design of engine control systems
can also be facilitated through software in the loop tests, as well
as optimization of set-points. Derivation of simplified models is a
next step for model based control synthesis.
The article describes a detailed engine model implemented in
GT-Suite environment. The accurate modelling of the intake and
exhaust system was crucial because the main objective, among
others, is the analysis and control of the engine air path. The intake
and exhaust system was modelled in a 3D CAD program and the
parts were transformed into a 1D model with GEM3D tool so the
appropriate volume of the manifolds is ensured. The parameters
of the valvetrain system were measured on a separate bench.
The combustion process was simulated in a non-predictive way:
from measured in-cylinder pressure traces the burn rates were
calculated and added to the model as a lookup table. This method
ensured a fast and accurate simulation. The turbocharger was
modelled with static maps adjusted to the measured boost- and
exhaust manifold pressures. In this way the precise fit of the
engine volumetric efficiency to the measurements was achieved.

In first step of the validation process the engine performance
was investigated in static cases. The deviations were evaluated
in an equidistant speed-load grid over the engine load map.
Pressures and temperatures of the intake and exhaust manifolds were adjusted with the tuning of the turbocharger maps
to ensure the good fit of the inducted air mass flow rates to the
measurements. The deviation of these variables was below 10%.
With the fit of the boost pressure and the measurement of the
valve lift and discharge coefficient profiles the accuracy of the
intake mass flow rates can be ensured. By the comparison of
measured and simulated air-excess ratio and brake specific fuel
consumption, the accuracy of modelled brake efficiency could
be verified, which is supported by the accurate combustion and
friction modelling.
After the model proved to be appropriate in static cases a
transient validation was executed in two steps: with and without
the use of EGR. The results were screened in a selected section of the World Harmonized Transient Cycle. In this part of the
process the inertias of the engine crankshaft and turbocharger
rotor were adjusted. The RMS errors of the intake and exhaust
manifold pressures were below 3%. As the last step of this work
the model performance was evaluated with EGR valve actuation
based on a lookup table during the cycle. The RMS errors of
the intake and exhaust pressures remained also under 3%. The
mean values of EGR rates could be well predicted during the
whole cycle. 
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A Kecskeméti Főiskola a képzések duális rendszerűvé alakításával kívánja elősegíteni a piaci igényekhez illeszkedő
ismeretátadást, és a helyi munkaerő-piaci elvárásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodást.
2013 őszén a duális képzésben részt vevő hallgatók körében a hallgatói vélemények összegyűjtése érdekében
egy hosszabb távú kutatást indítottunk.
Az eredmények elemzése után javaslatokat kívánunk tenni azokra a módszerekre és eszközökre, amelyek
hozzájárulhatnak a duális képzés eredményessé tételéhez.
Kecskemét College with the process of forming the studies into a dual system type wishes to facilitate the
transfer of knowledge fitting to the needs of the market, moreover, makes a more flexible adaptation possible
to the requirements of the local labor market.
In the autumn of 2013 a longer-term research was launched among the students taking part in dual training in
order to collect their opinions.
After analyzing the results we would like to make suggestions on those methods and tools which may contribute
to the success of dual education.

BEVEZETÉS
A Kecskeméti Főiskola a képzések duális rendszerűvé alakításával
kívánja elősegíteni a piaci igényekhez illeszkedő ismeretátadást
és a helyi munkaerő-piaci elvárásokhoz való rugalmasabb alkalmazkodást.
A duális képzés első évfolyamát 2012 őszén indította a
Kecskeméti Főiskola GAMF Kara a járműmérnöki alapszakon.
A duális rendszerű mérnökképzés két iparvállalattal együttműködve jött létre. A képzést az eddiginél lényegesen hosszabb
vállalati gyakorlat, valamint a cégek és a hallgatók közötti sokkal
szorosabb kapcsolat jellemzi1.
Európa számos országában létezik hasonló típusú képzés,
amelyeket a munkaerő-piaci elvárások hívtak életre, és legfontosabb közös jellemzőjük, hogy a felsőoktatási intézmények
az iparvállalatokkal szorosan együttműködve képezik a jövő
mérnökeit.
Ez a gyakorlatorientált képzés előnyös a vállalatnak és a
hallgatónak is. A hallgatóknak a hagyományos nappali képzéshez képest fokozottabb a terhelése, ugyanakkor a vállalatoknál
naprakész gyakorlati ismereteket szerezhetnek, megismerhetik
a vállalat működését, és részesei a vállalati munkafolyamatoknak. Tanulmányaik alatt valódi problémákkal és megoldásokkal
találkozhatnak, így frissdiplomásként olyan tapasztalatokkal
rendelkeznek, amelyek kiváló lehetőségeket biztosítanak a
munkaerőpiacon.
A vállalat számára azért előnyös ez a képzési forma, mert
a képzés végére olyan szakemberekkel rendelkezik, akiknek
tanításában, nevelésében jelentős szerepe van, és akik ezáltal
a végzést követően azonnal rendelkeznek a munkavégzéshez
szükséges szakmai és személyes készségekkel. A duális típusú

1

A DUÁLIS KÉPZÉS MONITORING
VIZSGÁLATA A HALLGATÓK
VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN
2013 őszén a duális képzésben részt vevő hallgatók körében a
hallgatói vélemények összegyűjtése érdekében egy hosszabb
távú kutatást indítottunk. A kutatás célja az volt, hogy feltárjuk
a duális képzésben részt vevő hallgatók rövid és hosszú távú
céljait, a képzéssel kapcsolatos motivációit, valamint az elméleti
és gyakorlati képzésről kialakult véleményét.
Az eredmények elemzése után javaslatokat kívánunk tenni
azokra a módszerekre és eszközökre, amelyek hozzájárulhatnak
a duális képzés eredményessé tételéhez.
A kutatás mintája
A 2012/2013-as tanévben 27 fő kezdte meg tanulmányait
járműmérnök szakon duális képzési formában, és mind a 27-en
sikeresen befejezték az első tanévet. Kutatásunkban a második
év kezdetén, 2013 őszén kérdeztük meg őket az előző év
tapasztalatairól. Mintánkat 22 fő képezi, 19 férfi és 3 nő.
11 fő a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary, további 11 fő
a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. duális hallgatója.
A duális hallgatók adatainak értelmezését segítendő egy
kontrollcsopor tot is vizsgáltunk, amelynek tagjai szintén
járműmérnök szakosok, és tanulmányaikban ugyanott tartanak,
mint a duális képzésben részt vevő társaik. A kontrollcsoport

Ailer P., Belina K., Palkovics L. és Szemereyné Pataki K.: Gyakorlatorientált (duális) képzés a Kecskeméti Főiskolán a járműmérnöki alapszakon. A jövő járműve, 2012
(3-4), pp. 120-122.
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képzés azért előnyös a társadalom számára, mert ez a képzéstípus rugalmasabban reagál a munkaerő-piaci elvárásokra, így
gyorsabb a képzés társadalmi megtérülése.
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létszáma 19 fő (17 férfi, 1 nő, és egy fő nem adta meg ezt az
adatot).
A kutatás módszertana, mérőeszközei
Az adatgyűjtés kérdőívek segítségével történt, amelyeket a
hallgatók előadás keretében töltöttek ki. A válaszadás anonim
és önkéntes volt.
A kutatáshoz a duális képzésben rész t vevő, az első
tanévüket befejezett hallgatók számára összeállított kérdőívben
zár t kérdések formájában 92 itemet fogalmaztunk meg.
Hat nyitott kérdésben volt lehetősége a hallgatóknak arra,
hogy önálló véleményüket leírják. Háttéradatként a nemüket,
életkorukat, lakóhelyüket, a foglalkoztató céget és szakjukat
vettük fel.
A zárt kérdések első csoportjában a hallgatók rövid és
hosszú távú céljait kívántuk feltárni. A kérdőív második
kérdéscsopor tja a duális képzésre tör ténő jelentkezés
motivációit, a képzéssel kapcsolatos előzetes ismereteket
és elvárásokat vizsgálta egyrészt a főiskolai tanulmányokra,
másrészt a gyakorlóhelyre vonatkozóan. A kérdőív hetedik
kérdése a hallgatók cégekkel és főiskolával kapcsolatos
elégedettségét mérte, négyfokú Likert-skála segítségével. A
zárt kérdések utolsó egységében a hallgatók oktatásban és
cégnél mutatott aktivitását vizsgáltuk.
A nyílt kérdések egyrészt a duális képzés erősségeire,
gyengeségeire, fejlesztési lehetőségeire és kockázataira
vonatkoztak, másrészt a hallgatók tanulással és szakmai
karrierrel kapcsolatos elképzeléseinek kifejtésére nyújtottak
lehetőséget.

Ami a hosszabb távú terveket illeti, a minta közel fele azt várja,
hogy a képzés befejezése után a megszerzett munkatapasztalat
birtokában a gyakorlóhelyen, vagy egy szakmai, anyagi és
közösségi szempontból előnyös munkahelyen tud majd
elhelyezkedni. Örömteli, hogy a legtöbben a professzionális
tudás megszerzését jelölték meg célként (2. ábra). Azt látjuk,
hogy a hallgatók célkitűzései egyrészt a tanulmányaik, másrészt
az elhelyezkedés tekintetében is magas mércéhez igazítottak.
A felsőfokú tanulmányok megkezdése előtt számtalan
elképzelés fogalmazódik meg a diákokban azzal kapcsolatban,
hogy milyen lesz a főiskolai képzés, miben különbözik a
középiskolai oktatástól, milyen jellemzői lesznek. Kérdőívünk
második kérdéscsoportja a hallgatók oktatással és gyakorlati
képzéssel kapcsolatos előzetes elvárásait vizsgálta.
A hallgatók oktatással kapcsolatos elvárásai, elképzelései
között a legtöbbször az szerepelt, hogy a duális képzésbe
bekapcsolódott cégek szakemberei tartanak majd órákat
számukra, valamint, hogy naprakész ismereteket tanulhatnak jól
érthető formában és magas színvonalon (3. ábra).

KUTATÁSI EREDMÉNYEK
A képzéshez kapcsolódó tervek, elképzelések, motívumok
A vizsgálathoz összeállított kérdőív első egységében a duális
képzésben részt vevő hallgatók rövid és hosszú távú elképzeléseit,
motivációit, valamint a duális képzést folytató cég kiválasztásának
indokait tártuk fel.
A megkérdezett duális hallgatók közül legtöbben azért
választották ezt a képzési formát, mert a tanulmányi idő alatt
szakmai gyakorlatot kívánnak szerezni (1. ábra), mégpedig úgy,
hogy szakmailag professzionális ismeterekre tesznek szert.
Jelentős emellett a képzés újszerűségét és kihívó erejét fontosnak
tartó, valamint a képzési követelmények eredményeként a
minimális képzési idő alatt végezni kívánó hallgatók aránya is (a
hallgatók több célt is megjelölhettek).

2. ábra: a hallgatók hosszú távú célja a duális képzést követően

3. ábra: a hallgatók elképzelései, elvárásai az oktatással kapcsolatban
a képzésbe való jelentkezéskor

1. ábra: A hallgatók rövid távú célja a duális képzésben

A gyakorlati képzéstől elsősorban szakmai tapasztalatot,
valós feladatokban történő részvételi lehetőséget, sokféle céges
feladatkörbe való betekintést és a legmodernebb technikák
megismerését várják a hallgatók (4. ábra).

2014 01/02 I A JÖVŐ JÁRMŰVE

33

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

4. ábra: a hallgatók elképzelései, elvárásai a gyakorlattal kapcsolatban
a képzésbe való jelentkezéskor

Hallgatói elégedettség, az első év tapasztalatai alapján
Az előzetes elképzelések mellett az első év végeztével a
tapasztalatok alapján kialakult véleményekre is kíváncsiak
voltunk. Fel kívántuk tárni a hallgatók céges oktatással és főiskolai
képzéssel való elégedettségét, az első évben nyújtott személyes
teljesítményükre vonatkozó véleményüket, továbbá, hogy mennyire
vannak megelégedve a hallgatói közösségi élettel, valamint saját
szakmai és tanulmányi előmenetelükkel.
Mivel az egyes tényezőkre vonatkozóan nem egyforma
számú kérdést alkalmaztunk, ezért az azonos tényezőt vizsgáló
kérdések pontszámait összeadtuk, majd lineáris transzformációval
százalékpont-skálára alakítottuk. Ha tehát egy hallgató a valamely
tényezőre vonatkozó összes kérdésre a minimális 1-es értékkel
válaszolt volna, akkor ő az adott tényezőt 0 százalékpontra értékelte
volna. Az így kialakított százalékpont-skálák lehetővé teszik az
eltérő kérdésszámmal vizsgált tényezők összehasonlítását.
Az első év tapasztalatai alapján a duális hallgatók szignifikánsan
elégedettebbek a céges oktatással (átlagosan 71,6 %p) mint a főiskolai
képzéssel (átlagosan 58,1 %p). A hallgatók elégedettek a közösségi
élettel (átlagosan 71,4 %p), valamivel kevésbé az oktatásszervezéssel
(átlagosan 60,0 %p) és saját eddigi eredményeikkel (átlagosan 61,4
%p). Jellemzően ugyanazok elégedettek a céges oktatással, mint
akik a főiskolai képzéssel. Kapcsolatot találtunk az egyéni eredmény
megítélése és a közösségi élettel való elégedettség között is, tehát
akik saját eredményeiket jónak találják, azok többnyire jól érzik
magukat a hallgatói közösségben is (5. ábra).

5. ábra: a hallgatók elégedettsége
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A hallgatói vélemények kicsit részletesebben a következőkkel
írhatók le. A hallgatók többsége igen elégedett a cégnél töltött
idő mértékével. Elégedettek a cégnél használható eszközök
minőségével, de kevésbé elégedettek azok mennyiségével.
A cégnél szerzett ismeretek főiskolai alkalmazhatóságával is
elégedettek (a minta 77%-a), míg a főiskolai ismeretek céges
alkalmazhatóságát illetően csak a minta 45%-a elégedett. A
főiskolai elméleti képzés színvonalával (a minta 77%-a) és a
megszerezhető ismeretek mértékével (a minta 72%-a) a többség
elégedett. A hallgatók 95%-a elégedett a céges gyakorlatvezetők
felkészültségével, és 77%-uk megfelelőnek tartja a hallgatók
és a céges gyakorlatvezetők közötti kapcsolatot. A főiskolai
oktatók és a hallgatók közötti kapcsolattal és a főiskolai oktatók
felkészültségével 86% elégedett. A duális hallgatók a főiskolai
eszközöket megfelelő minőségűnek találják, de 72%-uk nem
tartja elegendőnek azok mennyiségét.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a duális képzés
hallgatói körében néhány céges adat valamivel jobb, mint főiskolai
párja. Ebből arra következtetünk, hogy hallgatóink nagyra értékelik
a cégnél folytatott tanulmányokat, és egyaránt elismerően
nyilatkoznak a céges szakemberek felkészültségéről és a vállalat
által biztosított technikai feltételekről.
A 22 hallgató közül nyolc inkább nem elégedett saját teljesít
ményével, és jobban szeretne teljesíteni. Személyes szakmai
fejlődésével 18 hallgató elégedett. Az egyéni teljesítményekre
vonatkozó elégedetlenség magas személyes motivációs háttérre
utal.
A duális hallgatók között kialakult közösséggel egy kivétellel
minden válaszoló elégedett, és 18-an a főiskolai hallgatói
közösséggel is meg vannak elégedve.
Hallgatói aktivitás
A kérdőív nyolcadik kérdése a hallgatók oktatásban és a
gyakorlat során mutatott – önbevalláson alapuló – aktivitására
vonatkozott. A hallgatói aktivitás többféle módon megnyilvánulhat.
Az egyik lehetséges forma az, amikor a hallgató a tanórán kívül
szakmai konzultációt folytat céges vagy főiskolai oktatójával.
Az aktivitás másik mérőszámát adhatja az e-mailben folytatott
kapcsolatfelvétel az oktatókkal.
A tanév során tartott szakmai prezentációk, bemutatók,
konferenciákon való részvételek száma szintén információval
szolgál a hallgatók aktivitásáról. A főiskolán nem kötelező az
előadások látogatása, ám az, hogy ki hány százalékán volt jelen
a megtartott előadásoknak, szintén tájékoztató jelleggel bír.

6. ábra: a hallgatók személyes és elektronikus konzultációinak gyakorisága
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A válaszoló duális hallgatók fele ritkán, azaz 1–4 alkalommal
konzultált tanórán kívül főiskolai oktatójával (ritkán: 1–4 alkalom
félévente, többször: 5-8 alkalom félévente, rendszeresen: 9–12
alkalom félévente). Valamivel gyakoribb konzultáció folyt a
céges oktatók és a hallgatók között, hiszen itt 6 fő rendszeres
kapcsolatról számolt be (6. ábra). Az interneten keresztül
megvalósított kapcsolattartás is a céges oktatókkal volt gyakoribb,
itt 9 fő írta a rendszeres kapcsolatot.
Ezek az adatok akkor szolgálnak több információval, ha
megnézzük azokat a hallgatókat, akik nem duális képzésben,
de ugyancsak járműmérnök szakon tanulnak, és szintén
túlvannak az első tanéven. A kutatásunkban 19 fős kontrollminta
segítségével tudunk ilyen irányú összehasonlításokat tenni. Az
ő esetükben természetesen nincs szó céges konzultációkról
és céges kapcsolatokról, csak a főiskolai oktatásban szerzett
tapasztalataikat ír ták le. Az adatokat összehasonlítva azt
találtuk, hogy a nem duális hallgatók esetében még kevésbé
jellemző a tanórán kívüli szakmai konzultáció az oktatók és
hallgatók között.
A cég képviseletében vagy a cégnél 8 fő két, 5 fő három
prezentációt tartott, és csak hárman nem tartottak egy ilyen
bemutatót sem, míg a főiskolán vagy a főiskola képviseletében (pl.
nyílt napon, roadshow-n) sokkal kevesebb ilyen alkalmat találunk.
Ebből arra következtetünk, hogy a cégek módszertanában,
szakmai munkájában nagyobb szerepet játszik a hallgatói önálló
bemutató készítésének követelménye, mint a főiskolai oktatásban.
Az e-mailek és prezentációk vonatkozásában a kontrollcsoporttal
történt összehasonlítás során azt az eredményt kaptuk, hogy a
duális hallgatók valamivel aktívabbak ezeken a területeken.
Az előadások látogatottságában hasonló, 80 százalékos
részvételt kaptunk mind a két csoportnál.
Hallgatói vélemények a duális képzéssel kapcsolatban
A kutatás során nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy
megismerjük a hallgatók személyes véleményét a duális képzés
erősségeit, gyengeségeit illetően, illetve azokat a területeket,
amelyek vonatkozásában a diákok további lehetőségeket látnak,
vagy a képzési forma kockázati tényezőjének gondolják.
Az erősségek közül a magas színvonalú szakmai és gyakorlati
tapasztalatszerzés lehetőségét, a csapatban való munka
megtanulását, a naprakész technikai ismeretek elsajátítását és
szakmai kapcsolatok lehetőségét említették a legtöbben.
„Naprakész szakmai tudás, megfelelő minőségű és
mennyiségű gyakorlati képzés.”
„Naprakész technológiák megismerése, a mindennapi
munkához szükséges ismeretek elsajátítása.”
A képzés gyenge pontjának tartják a cégek és a főiskola közötti
nem megfelelő kommunikációt, ami félreértéseket eredményez és
problémákat szül. Említik még a szervezésbeli és időbeosztással
kapcsolatos hiányosságokat is.
„Még gyerekcipőben jár, sokszor nem megfelelő az
időbeosztás, vagy késő a tájékoztatás.”
„Nincs összhang a főiskola és a cég oktatása között.”
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen javaslataik vannak
a hallgatóknak a duális képzés fejlesztésével kapcsolatban. A
javaslatok között a duális képzés más szakokra való kiterjesztése,
több cég bevonása, több gyakorlati projektfeladat kiadása,
a különböző cégek által kiadott közös feladatok, az oktatók
alaposabb felkészítése a duális típusú képzés sajátosságaira, és
az ütemterv pontosabb betartása szerepel.
„Még több cég, még több gyakorlat, projektek.”
„Kiforrottabb képzési idő – a főiskolán és a gyakorlati helyen
egyaránt, az idők aktívabb kihasználása.”
A képzésben kockázatosnak tar tják, ha az csak egy
szakterületre fókuszál, és csak egy cég igényeihez igazodik.

„Arra kell figyelni, hogy ne csak az adott cég munkájára
készítsék fel a hallgatókat.”
„Nagyobb stressz, konfrontáció a nem duális hallgatókkal.”
„A berögzött, idősebb oktatók hozzáállása, nem nyitás az
újra.”
„Hallgatók túlterhelése a kiegyensúlyozatlan tarterv miatt.”
„Nincs nagyobb kockázat, mint a hagyományos képzésnél.”
A hallgatók jövőre vonatkozó tervei
Az utolsó két kérdés a hallgatók további terveit vizsgálja a tanulással
és a munkával kapcsolatban. A legtöbben jobb időbeosztás
segítségével még jobb teljesítményt szeretnének elérni. Többen
tervezik, hogy MSc-képzés keretében folytatják tanulmányaikat. A
többség jelenlegi gyakorlati helyén szeretne dolgozni a végzés után
is. Jellemző az is, hogy jól fizető, biztos állást szeretnének, és olyan
munkát, ahol képességeiket kibontakoztathatják.
A hallgatók tanulmányi eredménye
Az önbevalláson alapuló kérdőíves vizsgálat válaszait
objektív adatokkal egészíti ki a hallgatók tanulmányi eredményét
mutató adatsor, amely újabb tényezője a duális képzés
eredményességének. A 7. ábra a két cégnél duális rendszerben
tanuló hallgatók, valamint a Kecskeméti Főiskola összes
járműmérnöki, illetve műszaki képzési területre járó hallgatójának
felvett és teljesített kreditjeinek átlagát mutatja be. A 8. ábra
segítségével összehasonlíthatjuk a 2012/2013-as tanév 2. félévi
tanulmányi eredményét. A diagramon szerepel a duális és nem
duális járműmérnök szakos hallgatók, valamint a műszaki képzési
területen tanuló hallgatók tanulmányi eredménye.

7. ábra: a 2012/2013. tavaszi félévben felvett, teljesített és göngyölített
kreditek átlaga

8. ábra: a hallgatói tanulmányi eredmények átlaga a 2012/2013. tanév
két félévében
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A duális hallgatók mindkét foglalkoztató cégnél több kreditet
vettek fel és teljesítettek sikeresen, mint a nem duális képzésben
tanuló társaik, és ebből adódóan göngyölt kreditátlaguk is
magasabb.
Az első tanév két félévének súlyozott átlagait összevetve
azt láthatjuk, hogy a duális képzésben tanuló hallgatók az első
félévben kb. 0,4-del, a második félévben közel 0,7-del jobb átlagot
értek el, mint a szintén járműmérnöki képzésben részt vevő társaik
(8. ábra).
A tanulmányi eredményeket vizsgálva arra következtethetünk,
hogy a duális képzésben tanuló hallgatók motiváltabbak a
tanulásban, esetükben nem jellemző, hogy akár egy-egy
tantárggyal is elmaradjanak a mintatantervtől. Amennyiben ez
a tendencia folytatódik, akkor a duális hallgatók 7 félév alatt be
fogják fejezni tanulmányaikat.

ÖSSZEGZÉS
Kutatásunk első eredményei azt mutatják, hogy a duális hallgatók
célorientáltan indultak neki ennek a képzési formának. Szeretné-
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nek professzionális ismeretekre szert tenni, az elméleti képzés
mellett szakmai gyakorlatot szerezni, megismerkedni a vállalati
élettel és munkatapasztalatot gyűjteni.
A hallgatók elhivatottak szakmájuk iránt, és arra is hajlandóak,
hogy olyan munkarendben tanuljanak, amely sokkal kevesebb
szabadidőt hagy számukra, mint amennyivel a normál képzésben
tanuló társaik rendelkeznek. Felelősséggel gondolnak jövőjükre,
amelyben a szakmai fejlődés és kiteljesedés fontos szerepet
játszik.
A hallgatóink számos olyan tényezőre hívták fel a figyelmet, amelyek átgondolása hozzájárulhat a duális képzés eredményesebbé
tételéhez. Fontos feladat a duális képzés rendszerszintű fejlesztése,
folyamatainak azonosítása, szabályozási rendszerének integrálása
a főiskola rendszerébe.
A képzés bővítésének alapja lehet az ipari partnerkapcsolatok
kiépítése kapcsán újabb partnercégek bevonása a képzésbe,
valamint újabb szakok duális típusú képzésének elindítása.
Pedagógiai, módszertani szempontból fontos, hogy a képzésben
részt vevő oktatók és mérnökök megismerkedjenek az új tanulási
formának megfelelő, aktivitáson alapuló, hallgatóközpontú oktatási
módszerekkel, munkaformákkal. 
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Baleseti adatok rögzítési
lehetőségei
A közúti közlekedési balesetek bekövetkezésének okát folyamatosan kutatják a szakemberek. Ebben a cikkben
a jelenleg használatban lévő, és még nem használt módszerek és eljárások kerültek bemutatásra, amelyekkel
adatokat nyerhetünk egy baleset körülményeiről.
HESZ MÁTYÁS
PhD-hallgató
BME Gépjárművek és
Járműgyártás Tanszék

The cause of road traffic accidents is subject of continuous research by professionals. This article presents the
methods and procedures currently in use, and ones yet not used, to obtain data about the circumstances of
accidents.

DR. MELEGH GÁBOR
Tanszékvezető-helyettes
BME Gépjárművek és
Járműgyártás Tanszék

BEVEZETÉS
A műszaki szakér tő egyik feladata a baleseti folyamatok
valósághű lefolyásának bemutatása abból a célból, hogy az
adott baleseti rekonstrukció alapján mind a vizsgálati, mind
a bírósági szakaszban az eljáró részére segítséget, támpontot adjon a baleset előzményeinek megismerésére, és ezen
belül a résztvevők felelősségének az elbírálására. A szakértő
a szakvéleményét a rendelkezésére álló adatok alapján tudja
elkészíteni. A szakértő az adott baleset kimenetelének súlyossága, illetve a lefolyás bonyolultsága függvényében – a
kialakult gyakorlat szerint – részt vesz a helyszíni szemlén az
úgynevezett szemlebizottság munkáját támogatva az adatok
beszerzésében, felkutatásában. Ha nem vesz részt, akkor az
elkészített iratanyag alapján dolgozik. A tapasztalat szerint, ha
a szakértő a bizottság munkájában részt vesz, akkor annak
munkája lényegesen alaposabb, az eredmény megbízhatóbb
lehet. A helyszín baleset utáni állapotának szakértő általi pontos
ismerete a vizsgálat során feltárható egyéb összefüggéseknek
ad olyan alapot, amely később sem egy esetleges bizonyítási
kísérleten, sem a helyszín általános vizsgálatán, sem a bármely
jól is elkészített helyszínrajz alapján nem szerezhető meg. Minél
pontosabb, megbízhatóbb a helyszínelés, annál biztosabb,
hogy a műszaki szakértő a baleset kimenetelét a valóságos
módon tudja mind a vizsgálati, mind a bírósági szakaszban az
eljáró számára ismertetni.
A baleset rekonstrukciója szempontjából fontos adatot szolgáltató eszközöket, eljárásokat sorolja fel ez a cikk.

RENDSZEREK BEMUTATÁSA
A helyszínelés eszközei
Egy személyi sérüléssel járó balesetet követően a helyszínelők
méretarányos helyszínrajzon, fényképfelvételeken és jegyzőkönyvben rögzítik az adott eset jellemzőit. A közúti közlekedési
balesetek alkalmával kerekes távolságmérőt, fényképezőgépet
és egy szisztematikusan összeállított jegyzőkönyvet használnak a
rendőrség munkatársai. A manapság használt eszközök, eljárások
ismertetésén túl bemutatásra kerülnek azok a megoldások, melyekkel további információkhoz juthatnak a baleset körülményeit
vizsgálók.

Kerekes távolságmérő
A méretarányos helyszínrajz készítésének elengedhetetlen
kelléke a rendszeresen hitelesített kerekes távolságmérő. A számláló beosztásával a gyakorlatban 10 centiméteres pontossággal
olvasható le a mért távolság.
Fényképfelvétel
A helyszíni szemle statikus szakaszában kerül sor az áttekintő
fényképfelvételek elkészítésére. Az áttekintő felvételnek vissza kell
adnia az út jellegét, vonalvezetését, szélességét, minőségét, az út
tartozékait, valamint a részes járművek s a tanúk baleset utáni, illetve
balesetkori helyét. Az áttekintő felvételek lehetnek egyediek, vagy
a rögzíteni kívánt terep átláthatósága miatt panoráma felvételek. Az
áttekintő egyedi felvételek segítségével lehetőség van a tanúvallomások hitelességének a megerősítésére, úgy, hogy a tanú által megjelölt
helyről – ahonnan látta az eseményeket – készítünk felvételeket.
A helyszín fényképes rögzítése során általában a következő
felvételeket kell elkészíteni:
a baleset részeseinek haladási irányából a helyszín felé
közelítve, változó távolságból, valamint a haladási iránnyal
ellentétes irányból közelítve készített képsor,
a helyszín tágabb környezetéről áttekintő (vonal- vagy körpanoráma) képsor,
a jármű (közlekedő) mozgását, a baleset bekövetkeztét esetleg magyarázó távolabbi sajátosságok (pl. korábbi kanyar,
bukkanó, vasúti átjáró, kereszteződés stb.),
közeli és közvetlen közeli felvételek: az ütközés (elütés) helyéről, az elhunyt személyekről, illetve feltalálási helyükről,
az elhunytak értéktárgyairól, a személyi sérülést okozó vagy
leszakadt alkatrészekről, tartozékokról,
a járművek helyzetéről, rongálódásairól, biztonsági berendezéseiről, a futófelület profilmélységéről, a személyek és
járművek által – akár az utastérben is – létrehozott elváltozásokról, nyomokról,
a járművek, a balesetben érintettek eredeti megállási (nem
félreállási, nem félretolt) helyéről, a változtatásra utaló nyomokról, a változásra utaló nyomokról (pl. vonszolási nyom).
A felvételeket úgy kell elkészíteni, hogy a távolabbi képekről
azonosítani lehessen a közelebbi képeken részletesen ábrázolt
tárgyakat, nyomokat, elváltozásokat stb. A járműről készített
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részletfelvételeken a teljes jármű állapotát rögzíteni kell. Ha lehetséges, a baleset helyszínét felülnézetből is le kell fényképezni. A
balesetben részes személyeken (ruházatukon), a járműveken, a
tereptárgyakon, az út- és a forgalomtechnikai berendezéseken,
az útfelületen felkutatott elváltozások, nyomok és anyagmaradványok fényképezéssel történő rögzítésekor a nyomhordozó mellé
mérőrudat vagy mérőszalagot kell helyezni (metrikus felvétel).

Háromdimenziós számítógépes helyszín
A lézer alapú letapogató készülékkel összekötött fényképezőgép-rendszerek, mint például a RIEGL VZ-400, a méretarányos
helyszínrajz készítésén kívül olyan háromdimenziós képet állítanak
elő, ami a későbbi adatfeldolgozás, baleset-rekonstrukció során
is élethű képet ad a baleset helyszínéről.

Papír alapú helyszínrajz
Az 1:200 méretarányú, kézzel vagy számítógéppel rajzolt helyszínrajz tartalmazza a balesettel érintett útszakasz jellemző méreteit,
a feltalált nyomokat, ha ütközés történt, akkor az ütközés tényleges
vagy feltételezett helyét, a járművek baleset előtti és szándékolt
haladási irányait, valamint azok megállási, nyugalmi helyzeteit.

1. ábra: Kézzel rajzolt papír alapú helyszínrajz.

A helyszínelő a helyszínrajzot lehetőleg a valóságnak megfelelő
színezéssel készíti, illetve a vélt elkövetőhöz lehetőleg kék, az
első sértetthez pedig zöld megkülönböztető színezést alkalmaz.
A helyszínrajzon szöveges magyarázatot általában nem alkalmaznak, csak betűjelzéseket, melyek külön szövegben vannak
értelmezve. A helyszínen lévő tárgyakat, személyeket és nyomokat
egyezményes jelekkel szokás jelölni.
A méretháló lehet egy adott rögzítési ponttól mért, vagy növekményes rendszerű.
Fényképfelvételekből készített helyszínrajz
A PC-Rect egy fényképfeldolgozásra alkalmas számítógépes
program. A program egy tetszőleges kameraszöggel elkészített digitális fénykép alapján egy olyan újabb fényképet állít elő, melyet mintha
a tárgyról (terepről) felülről, merőleges optikai tengellyel készítettünk
volna. Az így kapott kép arányosan adja vissza a terep méreteit, és a
méretarány megállapítása után egy méretarányos helyszínrajz alapja
lehet. Mindehhez szükséges, hogy a képen egymáshoz képest ismert távolságú referenciapontok legyenek. Ilyen referenciapontok
lehetnek a helyszínre kihelyezett ismert méretű mérőkeret végpontjai.
A program működésének alapja egy fotogrammetriai transzformáció,
ezért itt is követelmény, hogy a fényképet megközelítően sík tárgyról
készítsük. A program bemutatására az alábbiakban egy helyszín
több fényképfelvételből készült transzformációja látható. Az ábrán
jól látható, hogyan lehet a helyszínről készített digitalizált képekből
a helyszínrajzhoz megfelelő méretarányos alapképet előállítani.

2. ábra: a PC-Rect programmal előállított felülnézeti kép [4].
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3. ábra: lézer alapú letapogató, fényképezőgéppel [5].

Egy 360 fokos adatrögzítést három perc alatt végez el a készülék. A letapogatás egy gomb megnyomásával, különösebb
szakértelem nélkül elvégezhető. Az információk számítógépre
töltését követően a kiértékelést a RiSOLVE-programmal lehet elvégezni, melynek eredményét az alábbi 4. és 5. ábrák mutatják.

4. ábra: az előállított háromdimenziós kép [5].

5. ábra: méretarányos helyszínrajz [5].
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LASSULÁSMÉRÉS ÉS ESZKÖZEI
Az igazságügyi szakértői gyakorlat számára nélkülözhetetlen
segédeszköz a lassulásmérő. Ez a berendezés segítséget nyújthat abban, hogy a baleseti helyszínen közvetlenül a baleset után
meghatározzuk a balesetes járművel elérhető maximális lassulás
értékét, illetve értékelhessük az egész fékezési folyamatot. Mivel
ezen értékek a szakértői számítások alapparaméterei, ezért fontos
ezek objektív meghatározása.
A lassulásmérés során felvett diagramból meghatározható a
fékezés kezdeti állapotára jellemző sebességérték és a fékezés
teljes úthossza, azaz a fékút. A számítás menete a 6. ábrán látható
lassulás-, sebesség- és útdiagramon követhető nyomon.
A teljes fékezési folyamat négy szakaszra osztható:
1. Reakcióidő: ezen időintervallum alatt a gépjármű sebessége az esetek döntő részében állandó. A 6. ábrán látható
lassulás-, sebesség- és útdiagramon a vizsgált időintervallum
jelölése: T0
2. Fékműködtetési idő: ez az időintervallum a vezető lábának
a gázpedál levételétől a fékpedál megnyomásáig tart. Mivel a
jármű hirtelen fékezés esetén valamilyen sebességfokozatban
van, ezért a gázpedálról történő lelépéssel a motorfék nagyságának megfelelő lassulás jelentkezik. A vizsgált időintervallum
jelölése: T1
3. Fékfelfutási idő: ez az időintervallum a fékpedál megnyomásától a teljes fékhatás kialakulásáig tart. Ezen időintervallum alatt
a lassulás közel lineárisan nő a maximális lassulás eléréséig. A
vizsgált időintervallum jelölése: T2
4. Maximális lefékezettséggel megtett úthoz tartozó idő: ez
az időintervallum a maximális fékhatás kialakulásától a fékezés
végéig tart. A lassulás állandónak feltételezett egyszerűsített
számításoknál a vizsgált időintervallumon, melynek jelölése: T3

7. ábra: XL-Meter mérőeszköz.

Az XL-Meter hossz- és keresztirányú sebességváltozások rögzítésére is alkalmas. A berendezés tapadókorong segítségével
rögzíthető a gépjármű szélvédőjéhez, valamint kiegészíthető
egy fékpedálra helyezett érzékelő kapcsolóval. Az adatok és az
eredmények tárolása ún. nem felejtő típusú memóriában történik,
így azok a későbbi felülírásig bármikor elérhetőek, akár a műszer
kikapcsolása után is. A számítógépes csatlakozási lehetőség
az XL Vision programon keresztül a mérési adatok feltöltését,
illetve teljes körű számítógépes kiértékelését teszi lehetővé. A
készülék az európai előírásoknak (ENSZ EGB R13) megfelelően,
a hasonló készülékektől eltérően, azonnal számítja és kijelzi az
átlagos lassulást (MFDD). A mért adatok tárolása ún. körbeforgó
puffer(ek)ben valósul meg, ami azt jelenti, hogy a mérés utolsó
40–80–160 másodperce tárolódik a memóriában, a kiépítéstől
függően. Természetesen, ha egy adott mérőhelyen újabb mérés
történik, akkor az újabb mérés adatai felülírják az előző mérés
eredményét.
A mérés-adatgyűjtés és a helyszíni kiértékelés különálló,
egymástól független funkciói a műszernek. Ez azt jelenti,
hogy a mérési-adatgyűjtési elvből adódóan a mérések minden
esetben eltárolódnak a memóriában és minden esetben feltölthetők a számítógépbe is, függetlenül a kiértékelő program
eredményétől. A kiértékelő program – ami a mérés-adatgyűjtés
befejezése után automatikusan indul – kizárólag üzemi fékkel
végzett lassulásmérések kiértékelésére alkalmas. Így olyan
mérések végrehajtása közben, ahol a mérés nem egy határozott megállással és teljes nyugalomban zárul, előfordulhat,
hogy a kiértékelő program hibát jelez, mert a mérési adatok
alapján nem tud üzemi fékezést értékelni, mivel az nem is volt.
A mérési adatok ekkor is feltölthetők a számítógépbe, és így a
diagram elemezhető.
XL-Meter által kijelzett adatok [1]
SZÁMÍTOTT MENNYISÉGEK

6. ábra: Járműlassulás szemléltetése [1].

XL-Meter
A berendezés speciálisan gépjárművek lassulásmérésére
szolgál, ezért minden funkciója ennek megfelelően lett kialakítva.

A fékezés időtartama
alatt megtett út

JELÖLÉS

KIJELZÉSI
PONTOSSÁG

MÉRTÉKEGYSÉG

S0

0,1

[m]

Kezdeti sebesség

V0

0,1

[km/h]

A fékezés időtartama

Tbr

0,01

[s]

MFDD

0,1

[m/s2]

Átlagolt maximális
lassulás
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Jellemző technikai adatok
X irányú mérési tartomány:
–12,7 ... +12,7 m/s2
2
X irányú felbontás:
0,1 m/s
Y irányú mérési tartomány:
–12,7 ... +12,7 m/s2
Y irányú felbontás:
0,1 m/s2
Adatgyűjtési frekvencia: 200 Hz
Motometer
A Motometert – hasonlóan az XL-Meterhez – speciálisan gépjárművek lassulásmérésére fejlesztették ki. A berendezés az eddig
ismertetett berendezésekkel ellentétben, teljesen mechanikus
működési elven méri a jármű lassulását és a pedálerőt.
A Motometer olyan érzékelőt tartalmaz, amely egy tömegből,
egy rugóból és egy csillapítóból álló lengőrendszer. A tömeg
elmozdulása arányos a rá ható lassulással, tehát a tömeghez csatolt írószerkezettel a megfelelően kalibrált diagramon a lassulás
értéke rögzíthető.
A Motometer mechanikus jellegéből adódóan rugóerő energiatárolós rendszerrel rendelkezik. Ez egyfajta óraszerkezet, mely
felhúzva biztosítja a méréshez, ill. a diagramkészítéshez szükséges
energiát. A mérés elvégzéséhez szükséges az a speciális papírra
készült nyomtatvány, melyre a műszer a mérés során megrajzolja
a lassulás- és fékpedál-erő diagramokat.

Jellemző technikai adatok
Mérőtartomány: 0…9,81 m/s2
Méréshossz:
6 sec
Méret:
440 mm × 255 mm × 175 mm
Tömeg:
9 kg
DynoMeter
A DynoMeter – hasonlóan a Motometerhez – mechanikus
lassulásmérő. A műszer képes a jármű lassulásának, ill. gyorsulásának mérésére is.

10. ábra: DynoMeter mérésre előkészítve [1].

A mérőműszer rendkívül kompakt egység. A szélvédőn történő rögzítés után a műszert a rögzítőcsavar és a kalibráló gomb
segítségével alaphelyzetbe állítjuk. A DynoMeter mérőműszerrel
történő mérés során folyamatosan leolvasható a pillanatnyi lassulás-, ill. gyorsulásérték. A maximális értéket egy segédmutató
mutatja a mérés végén.
8. ábra: a Motometer járműben való elhelyezése [1].

A mérőberendezést a járműbe behelyezzük, majd elmozdulás
ellen megfelelően rögzítjük. A pedálerő-érzékelőt a fékpedálra rögzítjük. A speciális diagrampapír műszerbe történő behelyezésével
a mérés elvégezhető. A mérés indítása után a berendezésben a
nyomtatvány állandó sebességgel végighalad, miközben a mérőírófej megrajzolja a megfelelő diagramokat.
A mérés abban az esetben, ha a pedálerő-érzékelőt is bekötjük,
automatikusan indul, ha nem kötjük be, akkor a kézi indítókábelen
keresztül – azt folyamatosan nyomva – kézzel végezhető el a mérés.

Jellemző technikai adatok
Mérési tartomány: –9,81 … 9,81 m/s2
Méret:
75 mm × 45 mm × 50 mm
Tömeg:
0,35 kg
VC3000
A mérőeszköz elektronikus felépítésű, működési elvű. A
berendezés – hasonlóan az XL-Meterhez – tapadókorongokkal
rögzíthető a gépjármű szélvédőjéhez. A mérőeszköz lassulás
mérésére alkalmas, s a mérési eredményeket a gép tárolja, és
számítógéppel összekötve az eredmények diagram formájában
megjeleníthetők.

11. ábra: a VC3000 mérőműszer [6].
9. ábra: Mérési diagram [1].

A Motometerrel a 9. ábrán látható mérési eredményhez hasonló diagram készíthető. A diagramról leolvasható a maximális
lassulás, planimetrálással vagy egyéb módon meghatározható az
átlagos lassulás értéke is.
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A 12. ábra bal felső képrészletén egy ABS nélküli fékezés
mérési eredménye látható, száraz útfelületen. A jobb felső
képrészlet ugyanezen az útfelületen ABS működésével felvett
fékezést mutat. A bal alsó diagram nedves útfelületen ABS-szel
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és anélkül végrehajtott fékezés összehasonlítását szemlélteti,
míg a jobb alsó diagram ugyanazon az útszakaszon elvégzett
három ABS-es fékezés egymásra vetítését, összehasonlíthatóságát mutatja be.

BALESETI ADATRÖGZÍTŐK
Menetíró
A hagyományos tachograph lapok (13. ábra) kiértékelésével
sebesség-idő és út-idő diagram is megrajzolható volt. Ezek alapján
párhuzamba állíthatóak voltak az elmondások és a helyszínen
rögzített baleset utáni nyomok, véghelyzetek.

13. ábra: tachograph lap.

12. ábra: VC3000 mérőeszközzel mért diagramok kiértékelési lehetőségei [6].

Jellemző technikai adatok
X irányú mérési tartomány:
X irányú felbontás:
Y irányú mérési tartomány:
Y irányú felbontás:
Adatgyűjtési frekvencia:

–19,62 ... +19,62 m/s2
0,03 m/s2
–19,62 ... +19,62 m/s2
0,03 m/s2
100 Hz

VDSU
A VDSU (Vehicle Dynamics Sensor Unit) egy speciálisan autóipari célra kifejlesztett 6 szabadságfokú járműdinamikai mérőeszköz. A műszer szögsebességszenzorokat (giroszkóp) és
gyorsulásérzékelőket tartalmaz. A jármű háromirányú (a x, ay és
a z) gyorsulásának, valamint a három tengely körüli szögsebességének (Yaw-rate, Roll-rate, Pitch-rate) adatait nagy sebességgel továbbítja a beépített SAE J1939 kompatibilis CAN-buszon keresztül.
A VDSU alapkonfiguráció szerint 10 ms-onként, két CANüzenetbe csomagolva küldi ki a mért gyorsulás- és szögsebes
ségadatokat. A CAN adatbusz sebessége alapértelmezett beállítás
szerint 250 kbit/s.
A baleset helyszínén végzett utólagos lassulásmérés több
szempontból is nehézkes. Könnyen elképzelhető, hogy a jármű
a baleset után olyan állapotba kerül, hogy azzal fékpróbát nem
lehet végezni. Amennyiben mozgásképes maradt a jármű, az
útszakaszon elérhető maximális lassulás mérhető. Problémának
nevezhető, hogy nem lehet pontosan az eseménykori fékezési
intenzitást reprodukálni, mert egyrészt az nem ismert, csak becsülni lehet annak mértékét, valamint több esetben újabb baleset,
anyagi kár keletkezhetne az eredeti balesetével egyező helyen és
módon végzett méréssel. A tényleges járműsebességek, lassulások-gyorsulások, vezetői beavatkozások ismerete a hagyományos
helyszíneléskor rögzített információkkal együtt olyan helyzetbe
hozhatná a balesetet vizsgálót, mely egy sokkal pontosabb előzményfeltárást tenne lehetővé.

Crash Meter
A lassulásmérő műszer tapasztalatait felhasználva elkészült a
Crash Meter, amely egy önálló tápellátással rendelkező, robusztus kivitelű baleseti gyorsulásadat-rögzítő berendezés, amely
baleseti körülmények között hossz- és keresztirányban (a x, ay),
széles gyorsulástartományban (–50 g ... +50 g) méri és tárolja a
gépjárműre ható gyorsulás értékét. A Crash Meter segítségével
elemezhetők, rekonstruálhatók az ütközések egyes fázisai, illetve
meghatározhatók a gépjárművekre adott baleseti szituációban
ható maximális és átlagos gyorsulás értékei.

14. ábra: Crash Meter mérőeszköz [1].

Számításokkal, például a gyorsulásadatok integrálásával megállapíthatók az ütközés előtti járműsebességek vagy az ütközés
következtében elszenvedett sebességváltozások. A keresztirányú gyorsulásjelek segítségével az ütközés irányítottságára is
következtetni lehet. A baleseti szimuláció ütközéseinek alábbi
eredményei a gyorsulási diagramok alapján, az XL Vision Pro
program segítségével határozhatóak meg.
UDS
A berendezés – elnevezésének megfelelően – elsősorban a
baleseti szituációk során rögzíthető járműdinamikai (sebesség,
lassulás, elfordulás stb.) adatokat, ill. az elektromos fogyasztók
állapotát (gyújtás, világítás, irányjelzők, féklámpák stb.) tárolja.
Mivel a berendezés tartalmaz gyorsulásérzékelőket is, ezért alkalmas gépjárművek lassulásmérésére is. Jellegzetessége, hogy
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minden érzékelője a készülék belsejében található. Az elektromos
csatlakozásokon kívül más bemenete nincs.

15. ábra: UDS mérőeszköz.

A berendezés rögzíti a jármű mozgásának jellemzőit és az
ellenőrzött berendezések időbeni állapotát.
E-Tanú
A rendszer fejlődéstörténetében R-, K- és E-Tanú változatok
különíthetőek el, a cikk a legutolsó E-Tanú bemutatására szorítkozik. Az E-Tanú a jármű körüli forgalmat figyelő kamera jelét rögzíti
közlekedésbiztonsági célból. Esemény esetén (pl. kritikus gyorsulás-lassulás érték elérése vagy az esemény gomb megnyomása)
az esemény előtti 15 másodperc és utáni 5 másodperc felvételeit
az eszköz egy eseménytárolóba menti. Az eseménytároló kapacitása 3, ill. 6 esemény. Amikor az eseménytároló betelik, egy új
esemény felvételei a legkorábbi esemény felvételei helyére kerülnek. A felvételek mellett tárolódik az esemény időpontja, a jármű
gyorsulásértéke, illetve opcionálisan a jármű helyzete.

Felépítése
A Baleseti Adatrögzítő (UDS) a jármű gyorsulásának mérésére
két érzékelővel van ellátva. A két érzékelőt egymásra merőlegesen építették be, így az egyik érzékelő a hosszirányú, a másik a
keresztirányú gyorsulást érzékeli.
Telepítés, működés, tárolás
A berendezést úgy tervezték, hogy az a járműhöz stabilan
rögzített állapotban működjön. Ennek megfelelően külön
rögzítőegységen keresztül kapcsolódik a karosszériához. A berendezés egyszerre három különböző mérést tud tárolni. Ezen mérések időtartamukat tekintve a műszer indítása utáni 15 másodperc
és az indítást megelőző 30 másodperc, összesen 45 másodperc.
A berendezés hangjelzésekkel tájékoztat a tárolóegységek tele, ill.
üres állapotáról, a tárolt adatok kiolvasása után a műszer további
mérésekre is felhasználható.
Adatfeldolgozás
A berendezés által rögzített adatokat számítógéppel összekapcsolva lehet kiolvasni. Az ehhez szükséges számítógépes
program, a gyártó által készített speciális szoftver – UDScope
– nélkül az adatok nem hozzáférhetőek. Az UDScope-program
a 16. ábrán látható.

17. ábra: E-Tanú kameraképe [8].

Ahhoz, hogy az esemény előtti időszak tárolható legyen, a készülék folyamatosan rögzíti a kamera jelét egy átmeneti tárolóban.
Az átmeneti tároló mérete 2, ill. 4 perc, így a korábbi felvételek
automatikusan felülíródnak az új felvételekkel. A készülék a jármű
feszültség alá helyezésével kapcsolódik be. A tárolt felvételek
letöltéséhez és lejátszásához a készüléket számítógéphez kell
csatlakoztatni. Az illetéktelen hozzáférést a készülékbe égetett
jelszó akadályozza meg.
Jellemző technikai adatok
Eseményindítás:
− kézi: indítógombbal
− automatikus: kritikus gyorsulás- vagy lassulásérték (± 0,45 g)
elérésekor
Objektív látószög: 120° átlósan, 97° vízszintesen
Megjelenített képek felbontása: 704 x 576 képpont
Rögzítési sebesség: 5 kép/mp
Tárolt események száma: 3, vagy 6
Tárolt esemény hossza: 15 mp esemény előtt, 5 mp esemény
után
Gyorsulásmérő:
− hossz- és keresztirányú, mérési tartomány ± 2 g
− felbontás 0,01 g
− mintavételi időköz: 0,01 másodperc

16. ábra: az UDScope-program kiértékelő felülete

−
−
−
−
−

42

Jellemző technikai adatok
Rögzítési frekvencia:
Normál mód: 25 Hz; baleseti mód: 500 Hz; figyelő mód: 2 Hz
Rögzített információk:
fékek, irányjelzők, világítóberendezések, gyújtás működése,
hossz- és oldalgyorsulás (mérési tartomány: ± 50 g),
a jármű függőleges tengely körüli elfordulása,
a jármű sebessége,
dátum, idő.
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Bosch CDR
A Bosch CDR (Crash Data Retrieval) nem egy járműbe szerelt
külön eszköz, hanem egy olyan eljárás, mellyel a légzsákvezérlő
egységből kiolvashatók a baleset alkalmával rögzített adatok. A
sikeres kiolvasás feltétele, hogy az adott járműegyed gyártója
hozzáférést biztosítson ezekhez az információkhoz. A Bosch v12.3
programváltozatában 2240 kiolvasást támogató járműmodell
szerepel. Gyártóspecifikus csatlakozókkal, Bosch CDR eszközzel
és egy személyi számítógéppel a Bosch kiolvasó szoftverével
többek között az alábbi információk olvashatók ki, a balesetre
vonatkozóan:
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–
–
–
–
–

járműsebesség,
sebességváltozás,
biztonsági övek be voltak-e kapcsolva,
gázpedálállás,
történt-e fékezés.
Ennél több adatot is tartalmazhat az adatkiolvasás, járműgyártótól, modelltől, évjárattól függően.

Az Egyesült Államokban 2014. szeptember 1-jétől az EDRfunkció kötelezően szériatartozéka lesz az újonnan forgalomba
helyezett járműveknek. Az EDR által rögzített adat a jármű tulajdonosáé, aki bírósági végzéssel kötelezhető azok kiadására.

EDR- (Event Data Recorder) rendszerek
Az Amerikai Egyesült Államok 49 CFR 563.5 számú szövetségi
rendeletében a baleseti adatrögzítők meghatározása a következőképpen szerepel: az Esemény Adat Rögzítő egy olyan készüléket
vagy funkciót jelent a járműben, ami rögzíti a jármű idő szerinti
dinamikus jellemzőit az ütközési esemény előtt (pl.: sebesség-idő)
és ütközés alatt (pl.: sebességváltozás-idő), ennek célja a baleseti
esemény utáni adatvisszanyerés.

Videó
A járművekbe szerelhető videokamerák széles választéka áll
rendelkezésre. Legfőbb jellemzőjük a felbontás, látószög, másodpercenként rögzített képkockák száma, adattárolás módja,
tápellátási megoldások. Amennyiben a kamera képén látható a
baleset vagy baleset közeli esemény, a felvétel további elemzésre
adhat lehetőséget.

Az előírt adatok köre, melyet minden EDR-rel szerelt járműnek
rögzíteni kell [10].
ADATTÍPUS

RÖGZÍTÉSI
INTERVALLUM

ADAT MINTAVÉTELI
FREKVENCIA (MINTA
MÁSODPERCENKÉNT)

Hosszirányú
sebességváltozás

0–250 ms vagy
0-tól az esemény
végéig +30 ms

100

Maximális hosszirányú
sebességváltozás

0–250 ms vagy
0-tól az esemény
végéig +30 ms

N/A

A maximális
hosszirányú
sebességváltozás ideje

0–250 ms vagy
0-tól az esemény
végéig +30 ms

N/A

Járműsebesség

–5 … 0 s

2

Gázpedálállás [%]

–5 … 0 s

2

Üzemi fék [be/ki]

–5 … 0 s

2

Gyújtás állapota,
ütközés

–1 s

N/A

Gyújtás állapota,
letöltés

A letöltés
időpontjában

N/A

Vezető biztonsági
övének állapota

–1 s

N/A

Vezető előtt lévő
egyfokozatú légzsák
aktiválásának
időpontja, vagy
többfokozatú
légzsák első nyitási
lépcsőjének ideje

Esemény

N/A

Jobb első utas előtt
lévő egyfokozatú
légzsák aktiválásának
időpontja, vagy
többfokozatú
légzsák első nyitási
lépcsőjének ideje

Esemény

N/A

Több esemény,
események száma

Esemény

N/A

Az első és a második
esemény között eltelt
idő

Ha szükséges

N/A

Teljes fájl rögzítve lett
[igen/nem]

A többi adat után

N/A

A „0” másodperc az ütközés időpontját jelöli.

ALTERNATÍV ADATRÖGZÍTÉSI MEGOLDÁSOK

GPS
Tanszékünk rendelkezik egy 20 Hz-es, nagy pontosságú VBox
Sport GPS vevővel. Ahol a helymeghatározás alapú adatrögzítés
lehetősége fennáll, ott egy baleset elemzéséhez is megfelelő
adatokat szolgáltathat a műholdas technológia. A járműhöz fixen
rögzített egység sebesség, gyorsulás, haladási irány, magasság,
nyomvonal stb. adatokat szolgáltat.

18. ábra: VBox Sport GPS vevő [11].

Jellemző technikai adatok
Sebesség
− Pontosság: 0,1 km/h
− Mintavételi frekvencia: 20 Hz
− Minimum sebesség: 0,1 km/h
− Maximum sebesség: 1800 km/h
Gyorsulás
− Pontosság: 0,5%
− Maximum: 4 g
− Felbontás: 0,01 g
Haladási irány
− Pontosság: ±0,2°
− Felbontás: 0,01°
Helymeghatározás
− 2D hely: ± 5 m 95% *
− Magasság: 5 méter 95% *
* A mérési eredmények 95%-a a megjelölt távolságértékeken
belül marad.
GPS és videokép egyidejű rögzítése
Az előzőekben említett eszközök egymástól független bemeneti adatforrásként szolgálhatnak egy közlekedési esemény
megítélésénél. A videofelvételt és a GPS adatsort szinkronba kell
állítani az elemzés sikeres elvégzésének érdekében.
CL-CAN
Az érintkezésmentes jelolvasó CAN adatbusz hálózatokhoz
(Contactless CAN reader) galvanikus kapcsolat nélkül képes a
CAN-hálózaton lévő adatok érzékelésére és továbbítására.
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nak. A leggyakoribb autóipari példák: FT CAN, Trailer CAN (24 V),
J1708 (diagnosztika busz), vagy akár nem kifejezetten járműipari
alkalmazásra szánt adatbuszok: RS485, RS232.
A jármű CAN adatbuszon lévő járműdinamikai információk
érintkezésmentes érzékelése és egy adatrögzítő eszköz felé való
közvetítése egy baleset-rekonstrukcióra használható mérőrendszer részeként kifejezetten ígéretes megoldás.
CAN-adatok GPS-adatokkal együtt rögzítve
A CL-CAN gyártója már megvalósított olyan mérőrendszert,
melynél CAN-adatokhoz szinkronizált GPS-adatokat. Egy, a tanszékünknek is rendelkezésére álló nagy pontosságú GPS jeleit
CAN-adatokhoz párosítva, újabb balesetelemzés szempontjából
hasznos mérőeszköz-összeállítás valósítható meg.

ÖSSZEFOGLALÁS

19. ábra: CL-CAN v1.5 érintkezésmentes jelolvasó [3].

A leggyakoribb felhasználási terület a nagy sebességű CAN
(HS-CAN), de számos más fizikai réteg változaton lehet hasznos az
érintkezésmentes jelolvasás. Az eszköz a működési paraméterek
megfelelő beállításával gyakorlatilag bárhol alkalmazható, ahol
kétállapotú (bináris) jeleket árnyékolatlan vezetékpáron továbbíta-

Különböző mérőeszköz-párosításokkal különböző szintű balesetrekonstrukció dolgozható ki. Külföldi példát alapul véve, követendő
útnak tartjuk a járműgyártótól függetlenül meghatározott mérendő paraméterek körét és azok előírt mintavételi frekvenciáját. A
cikkben felsorolt mérőeszközök mérési kiértékelése általában
szöveges formátumban vagy diagramok útján történik. Kutatási
irányként, célként megfogalmazható egy olyan megoldás kifejlesztése, mellyel a baleseti adatrögzítőkben tárolt adatok szimulációs programhoz való illesztésével a közlekedési események
továbbelemezhetők. 
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Lithium-ion akkumulátorok vizsgálata
Investigations of Li-ion accumulators
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GAMF Kar, Természet- és Műszaki
Alaptudományi Tanszék
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Li-ion accumulators have found wide applications in the field of portable, mobile electronic devices. In the
future, however, they are supposed to play even more role in the field of the hybrid or the totally electric
vehicles. I present shortly the main features of the Li-ion accumulators, and I report on our activity in this field
in Kecskemét College.
A lithium-ion akkumulátorok napjainkban is fontos szerepet játszanak a hordozható, mobil elektromos berendezéseink működtetésében. A jövőben azonban még nagyobb feladat vár rájuk a gépjárművek hibrid, illetve
teljesen elektromos üzemeltetése során. Előadásomban röviden ismertetem a Li-ion akkumulátorok működését,
problémáit, azok megoldási lehetőségeit, és beszámolok a főiskolánkon ez irányban tett erőfeszítéseinkről.

CSÁK BENCE
tudományos főmunkatárs,
Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar,
Járműtechnika Tanszék
KOVÁCS LÓRÁNT
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BEVEZETÉS
Napjainkban egyre nagyobb figyelem fordítódik a gépjárművek
hibrid, illetve tisztán elektromos meghajtásának problémakörére.
Az ehhez szükséges elektromos energiatároló egységnek jelenleg
a Li-ionos akkumulátorok kínálkoznak, tekintve nagy energiatárolási sűrűségüket, nagy teljesítménysűrűségüket, a nagy működési
élettartamukat és a környezetbarát jellegüket. Előadásomban ös�szefoglalom a Li-ion akkumulátorokkal kapcsolatos legfontosabb
ismereteket, és beszámolok az ezek vizsgálatával, tesztelésével
kapcsolatos, a Kecskeméti Főiskolán folytatott tevékenységünkről.

A Li-ion akkumulátorcellák szendvicsszerűen öt rétegből állnak
[1]: rézből készült árambegyűjtő negatív elektróda, kompozit negatív porózus elválasztható réteg, elválasztó réteg az elektrolittal,
kompozit pozitív porózus elválasztható réteg, alumíniumból készült
áramgyűjtő pozitív elektróda.

LI-ION AKKUMULÁTOROK FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

1. ábra: a Li-ion akkumulátorok jellemző belső felépítése [1]

2.ábra: a líthium-ion akkumulátorok szűk feszültség-hőmérséklet
tartománya [2]
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A Li-ionos akkumulátorok üzemi feszültsége általánosságban
1,5–4,2 V-nak mondható, de függ az akkumulátor fajtájától; biztonságos és megbízhatósági működési hőmérséklet tartományuk
jellemzően 0–45 °C [2].
A kinetikus, ohmikus és a tömegáramokból adódó ellenállástényezőkön hő keletkezik a cellákban. A hő keletkezésének mértéke a cella különböző részein eltérő lehet. Ennek megfelelően a
cellában az egyenetlen koncentráció- és potenciál-eloszlás mellett
egyenetlen hőmérséklet-eloszlás is kialakul.
Li-ionos akkumulátoroknak biztonságos és megbízhatósági
hőmérséklet-tartományokban kell működniük (lásd a 2. ábrát).
– 90–120 °C: SEI- (Solid-Electrolyte Interface) film exoterm
bomlásnak indul (de már vannak olyan elektrolit-rendszerek
is, amelyek 69 °C mellett is bomlásnak indulnak)
– 120 °C felett: a SEI-film (Solid-Electrolyte Interface) nem képes
tovább védeni a negatív szénelektródát az oldalági reakcióktól,
robbanógázok keletkeznek.
– 130 °C közelében: az „elválasztó” közeg kezd megolvadni,
ezzel az akkumulátorcella tönkremegy.
– 130 °C felett: a pozitív elektróda is elbomlik, és oxigén szabadul
fel. A folyamat beindulásának küszöbhőmérséklete függ az
elektródák összetételétől.
– 200 °C felett: az elektrolit elbomlik és robbanógázok keletkeznek. Ez tűz keletkezéséhez vezet.
– Li-ionos akkumulátor 0 °C alatti töltése esetén fémes lítium
válik ki a negatív szénelektróda felületén, ezzel csökkentve az
akkumulátor élettartamát.
– Nagyon alacsony hőmérsékleten a pozitív elektróda elpattan,
rövidzárat okozva.
– Ha az akkumulátor feszültsége túlságosan magasra feltöltött
vagy túlságosan alacsonyra lemerített, akkor fázisátalakulás
következtében a rácsszerkezet összeomlik, ezzel az akkumulátor kapacitása lecsökken. Továbbá a negatív réz kollektor akár
fel is oldódhat az elektrolitban, és az újabb feltöltés esetén réz
dendritek formálódhatnak a negatív elektróda felületén, ami
az akkumulátoron belüli rövidzárhoz vezethet.
– A túlzott feltöltés, illetve a túlzott lemerítés robbanógázok keletkezésével is járhat. Túlzott feltöltés esetén a pozitív elektróda
kémiai átalakulása miatt jelentős hő keletkezhet. Továbbá fémes lithium válhat ki a negatív elektródára, ami az akkumulátor
kapacitásának csökkenéséhez vezet, és biztonsági problémát
okozhat a belső rövidzár keltésével.

felügyeletével az alkalmazás által megkívánt teljesítőképesség
biztosítása.
A fejlesztések mai állása mellett [2] a legjelentősebb problémákat a BMS működésében a cellafeszültségek megfelelő
precizitású mérése, az akkumulátorállapot becslése, a cellák
egyenértékűségének fenntartása és a hibadiagnózis jelentik.

AKKUMULÁTOROK ÁLLAPOTJELLEMZŐI
Az akkumulátorok állapotának jellemzői sorába tartozik az SOC
(State Of Charge), az SOH (State Of Health) és az SOF (State Of
Function). Ezek bonyolult kapcsolatban állnak egymással.
SOC: értéke teljes feltöltöttség esetén 1, teljes lemerültség
esetén pedig 0. A feltöltöttség és lemerültség határait az elfogadható működtetésének határai határozzák meg. Számszerűen
az SOC az akkumulátorban tárolt és az abban maximálisan

3. ábra: a tesztelés alapvető ciklusa

A problémák megoldására a kereskedelmi forgalomban
kapható Li-ionos akkumulátorokat saját menedzselő rendszerrel
kell ellátni, hogy minden egyes akkumulátorcella a megfelelő
paraméterekkel működhessen.

LI-IONOS AKKUMULÁTOROK FELÜGYELETE

4. ábra: a kisütést ismételten megszakítva mérjük a cella nyugalmi
feszültségét

Elektromos közlekedési eszközökben többféle Li-ionos akkumulátort is használnak. Az egyes cellák kapacitása és feszültsége
relatíve kis értékű, ezért az akkumulátorok gyakran több száz,
akár több ezer Li-ionos akkumulátorcellából is állhatnak. Ezek
működésének összehangolására nagyon fontos megfelelő BMS
(Battery Management System) kialakítása.
A közlekedési eszközökben alkalmazott BMS különböző
szenzorokból, aktuátorokból és kontrollerekből áll, utóbbi
fontos része a speciális kiértékelő algoritmus. A BMS három fő
feladata: az akkumulátorcellák és moduljainak meghibásodás
elleni védelme; az akkumulátor egészének a kívánt feszültség- és
hőmérsékleti intervallumban való üzemeltetése, hogy garantált legyen annak biztonságos működése és minél hosszabb
legyen az élettartama; az akkumulátor működési állapotának

5. ábra: a töltő ciklus, a nyugalmi kapocsfeszültségek mérésének
közbeiktatásával
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tárolható töltés arányát jelenti. Értékét gyakran százalékban
kifejezve adják meg.
SOH: egy minőségi jellemző szám, amely az akkumulátor
öregedésére jellemző. Értéke 100% új akkumulátor esetén,
az öregedéssel az SOH értéke csökken. Az SOH értékét az
akkumulátor belső ellenállásából, vagy kapacitásából lehet
levezetni (nincsen teljesen elfogadott definíció). Az akkumulátorok kapacitása csökken, míg belső ellenállásuk növekszik a
használat során.
SOF: értéke azt szeretné leírni, hogy az adott célra alkalmazott
akkumulátor milyen mértékben képes az igényeket kiszolgálni.
Az SOH értékét az élettartam becslése és a hibák diagnózisa
együtt határozzák meg. Az SOF értékét az SOH, SOC és a hibadiagnózis eredménye együtt határozzák meg.
A feltöltési, kisütési határállapotok és a cellák hőmérsékletének
engedélyezett működési tartománya meghatározásához figyelembe kell venni az akkumulátor SOH-paraméterét is.
6. ábra: a vezérlő- és mérési adatgyűjtő rendszer kezelőfelülete.

LI-ION AKKUMULÁTOR TESZTELŐ RENDSZER
A Kecskeméti Főiskolán célul tűztük ki lithium-akkumulátorok
állapotbecslésének finomítását, ennek érdekében Li-ion cellákat
töltő-kisütő olyan rendszert fejlesztettünk ki, amely működése
során folyamatosan méri a cella fizikai paramétereit (kapocsfeszültség, töltő-, illetve kisütő áram, felületi hőmérséklet). Az
állapotbecslés finomítását úgy tervezzük megvalósítani, hogy
a vizsgált cella mért jellemzőinek pillanatnyi értéke mellett a
mért jellemzők időfüggésének a cella töltöttsége, öregedése
következtében megmutatkozó változásait is tervezzük a cella
állapotbecslésére felhasználni.
A tesztelés alapvető terhelő ciklusa a 3. ábrán látható. A
töltést lemerült állapotból adott töltőárammal addig folytatjuk,
amíg a cella kapocsfeszültsége el nem éri a megengedett maximális értékét, ezután az állandó kapocsfeszültségen addig
töltünk, amíg az áram erőssége egy előre megadott minimális
érték alá nem csökken. A kisütést a modellezett (első körben
állandó áramú) terhelés szintjén folytatjuk mindaddig, amíg a
cella kapocsfeszültsége el nem éri a gyárilag megadott minimális értékét. A 3. ábra terhelő ciklusa megvalósításával a 3.
referenciában megmutatták, hogy az ábrán is feltüntetett ΔV1
és ΔV2 feszültségugrások értékei szoros korrelációt mutatnak
a cella élettartamával. A 3. referenciában bemutatott vizsgálatokat tervezzük továbbvinni abban az irányban, hogy a mért
jellemzők időbeli függésének (pl. közelítő exponenciális függés
időparamétereinek) a cella élettartamától, illetve töltöttségétől
való függését is feltárjuk.

A vizsgált cella SOH-paraméterének a cella töltéstároló kapacitásával definiált értékével való kísérleti meghatározása, és
a cella nyugalmi kapocsfeszültsége és SOC-paramétere közötti
karakterisztikának a cella élettartamától való függésének kísérleti tesztelése érdekében speciális kisütő (lásd a 4. ábrát) és
töltő (lásd az 5. ábrát) ciklusokat is beillesztünk a cella terhelési
ciklusai közé. Ezen ciklusokban a cella töltöttségének adott mértékű változásai után nyugalmi kapocsfeszültség meghatározása
érdekében várakozó időszakaszokat iktatunk be. A mérő kisütő
ciklus annyiban is speciális, hogy nemcsak a modellezett terhelés
áramának szolgáltatási képességéig tart a cella kisütése, hanem a
megengedett minimális feszültség adta határig egy meghatározott
minimális kisütő áram eléréséig.
A töltő, kisütő és adatgyűjtő rendszert LabView-program
segítségével vezérelt sbRIO és speciálisan erre a célra tervezett
áramkörök segítségével valósítottuk meg (lásd a 6. ábrát).
A cellatesztelő rendszer megvalósult, Li-ion cellák tesztelési
adatait azonban még nem áll módunkban prezentálni.
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Cikkünkben az általunk fejlesztett, „Smarty” elnevezésű, járművekbe szánt vezérlőegységet, valamint az
egyedi hardver és szoftver segítségével kialakított alkalmazást mutatjuk be. A berendezés jármű-jármű és
jármű-infrastruktúra kommunikációra képes, a jelenleg kereskedelmi forgalomban kapható IEEE 802.11 b/g
WLAN modul ad hoc protokolljának segítségével. A vezérlő vezetőt támogató és közlekedésirányítási célú
algoritmusfejlesztéshez kíván tesztkörnyezetet biztosítani, mellőzve a jövőbeli szabványosítási, illetőleg
információbiztonsági kérdéseket.
Kulcsszavak: járművezérlő egység, intelligens közlekedés, V2V és V2I kommunikáció.

BEVEZETÉS
Modern társadalmunk egyre inkább függ a közlekedési és szállítási
eszközöktől, a lakosság kényelmi igényének növekedése és az ipar
bővülése egyre több jármű és azok egyre intenzívebb használatát
jelenti. A technikai fejlődés jelenlegi üteme számos, a közlekedéssel
összefüggő problémát vet fel. A járművekkel környezetünket nagymértékben szennyezzük, ami gyermekeink jövőjét is veszélyezteti,
valamint a sok jármű használata új egészségügyi és biztonsági
nehézségeket okoz. Az újonnan jelentkező problémák jelentős része
– véleményünk szerint – infokommunikációs és információtechnológiai alapú intelligens algoritmusok alkalmazásával oldható meg. A
mikroelektronikai fejlesztéseknek köszönhetően a beágyazott rendszerekben egyre nagyobb sebességű és egyre több képességgel
rendelkező, megbízható processzorok állnak rendelkezésre. A nagy
mennyiségben gyártott alkatrészek jelentős árcsökkenést is magukkal hoztak. Gondoljunk például az ARM-architektúra elterjedésére,
mind a kommunikációs technológiai iparágban (mobiltelefonok),
mind a szórakoztató elektronika területén. A közlekedési rendszerek
kihívásaira az intelligens közlekedési rendszerek (ITS – Intelligent
Transportation Systems), illetve az ennek alapjául szolgáló, a járművek
közötti, illetve a járművek és az infrastruktúra közötti kommunikációs
rendszer intenzív használata adhatja meg a választ.
Cikkünkben egy kísérleti és bemutató célú beágyazott járművezérlő hardver és szoftver együttes (röviden csak „Smarty”)
fejlesztésének eddigi eredményeit kívánjuk bemutatni. Célunk a
járrmű-jármű és a jármű-infrastruktúra közötti kommunikációs
környezet kialakítása volt jelenleg már kereskedelmi forgalomban
kapható – ugyanakkor autóipari minőségű – eszközökből.

ják. Cél, hogy a részt vevő járművek egymás kritikus megközelítését
elkerüljék, egymást – adott távolságot tartva – kövessék, a telepített
egységektől figyelmeztetéseket vagy utasításokat kapjanak,
mint például kötelező haladási irány, sebességkorlátozás,
gyorsuláskorlátozás, forgalmi jelzőlámpa állapota. A feladatok
ellátásához fontos kiegészítő információt adnak egyéb szenzorok
(gyorsulásmérő, elfordulásmérő), illetve a jármű CAN-hálózatáról
elérhető sebesség, gázpedálállás, motorfordulatszám.
Mivel a projekt szerinti alkalmazásban a jármű mobil környezeti
paraméter szenzorként is működik, szükséges ennek megfelelő
szenzorok telepítése. A Smarty esetében ez hőmérséklet, relatív páratartalom és légnyomásmérést jelent. A Smarty a jármű vezetőjével
egy színes LCD-kijelzővel, indikátorfényekkel, egy 1 W-os hangszórópárral és néhány nyomógombbal tartja a kapcsolatot. Mivel a Smartyt
járműfedélzeten kell üzemeltetni, számos követelmény adódik ebből,
mint például a tápfeszültség-tartomány, zavarállóság, rázásállóság. A
későbbi alkalmazási és oktatási feladatok jobb szolgálata érdekében
minden képességet – az ésszerűség határain belül – bővíteni kell, és
– ha ez nem jár elfogadhatatlanul nagy költségnövekedéssel, akkor
– pillanatnyilag nem szükséges képességeket is meg kell valósítani.

A VEZÉRLŐEGYSÉG HARDVERE
A Smarty a TÁMOP 4.2.2.C-Smarter Transport projekt keretében,
intelligens közlekedési alkalmazások kifejlesztésére jött létre. A
megvalósított Smarty járművezérlő egységet az 1. ábrán láthatjuk.
Az intelligens közlekedési rendszer részeként a részt vevő
járművek és telepített egységek fel vannak szerelve a pontos helyzet
meghatározásához szükséges GPS-egységgel, valamint a vezeték
nélküli kommunikációt lehetővé tevő WLAN-modullal, amin keresztül
a GPS és egyéb, helyi relevanciájú adatokat egymás között megoszt-
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1. ábra: a Smarty vezérlőegység néhány példánya

Általános hardverkövetelmények
A Smartynak mozgó járművön is működőképesnek kell lennie, ami
számos elvárást támasztott az általános kivitellel kapcsolatban. Itt kell
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megemlíteni, hogy ezen követelmények egy részének megvalósulását
nincs mód tesztelni, a tesztek rendkívüli költség- és időigénye miatt.
A járműiparban használatos vezérlőegységeknek, a jármű teljes
várt élettartama idejére, rázásállónak kell lenniük. A rázásállóság
biztosításának több fókusza van. Törekedni kell minél kevesebb
csatlakozó alkalmazására. A Smarty esetében (az USB-csatlakozó
kivételével) autóipari csatlakozók kerültek alkalmazásra, és a Smarty
egyetlen nyomtatott áramkörből áll, így nincs szükség több áramkör csatlakoztatására. Az áramkör rögzítése is olyan, hogy a teljes
élettartamra garantált, hogy nem jön létre kopás, belső feszültség,
repedés, fáradásos törés, vezetőpálya-szakadás, alkatrésztörés. A
rázásállóságot biztosítja a megfelelő elektronikus alkatrész választás
is. Nincs olyan alkatrész rajta, ami – az autóipari igénybevétel mellett
– fáradásos törést szenvedhetne vagy rögzítése sérülne.
Az autóipari vezérlőegységek táplálása általában a fedélzeti akkumulátorról történik. Ennek feszültsége 12 V-os rendszer esetén
~7 V és 18 V közé, 24 V-os rendszer esetén ~9 V és 36 V közé esik
(gyártónként változhat a pontos specifikáció). A tág tápfeszültségtartomány miatt a vezérlőegységen belüli stabilizált feszültségeket
leginkább csak kapcsolóüzemű átalakítókkal lehet biztosítani. A
tápfeszültség szélsőségei mellett a vezérlőegységek kivezetéseinek különböző szabványok és összeépítői specifikációk szerinti
elektrosztatikus kisüléseket, rövidzárlatot, túlfeszültséget, negatív
feszültséget kell elviselniük. Az autóipari elektronikák esetében
az élettartam, vibráció, védettség, üzembiztonság követelményei
csak a legritkább esetekben teszik lehetővé, hogy ventilátor
végezze a klimatizálásukat. Ebből következően hőtechnikailag
mindent úgy kell méretezni, hogy kényszerhűtés nélkül a teljes
autóipari hőtartományban működjön. Ez motorházon kívüli
egységek esetében a –40 °C.. + 85 °C környezeti hőtartományt,
azon belüliekre a –40 °C.. + 125 °C tartományt jelenti.
Az STM32F4 mikrovezérlő rövid bemutatása
A Smarty egy jól meghatározott alkalmazásra szánt egység,
így az irányítását végző mikrovezérlő kiválasztásánál fontos
volt, hogy sok szempontból tartalékokkal bírjon, és jó legyen a
fejlesztői támogatottsága. A nagy választékban elérhető 32 bites
mikrovezérlők közül végül STM32F4x7I típus került beépítésre. Ennek Cortex-M4 magja akár 168 MHz-zel is járatható, fogyasztása
viszont csak 238 µA/MHz és az integrált PLL segítségével futás
közben is tetszőlegesen állítható. Rendelkezik DSP-egységgel,
egy lebegőpontos társprocesszorral (FPU), sőt egy kriptográfiai
egység is elhelyezésre került benne. 192 kB SRAM és 1 MB Flash
memóriával van ellátva, így autóipari szemmel nézve bőven van
erőforrás programok futtatására. A mikrovezérlő igen gazdag
belső perifériákban is. USART, IIC, IIS, SPI, ETH, USB, CAN, SDIO,
DAC, ADC, CapCom, hogy csak a legfontosabbakat említsük.
Külön megjegyzendő, hogy ez a mikrovezérlő család, ha programletöltésről van szó, már megelégszik egyetlen RS232 vagy USB-kábellel is, melyekkel egy számítógéphez kötve kész is a programozási
eszközlánc. Ennek köszönhetően semmilyen extra erőfeszítés és
költség nem kell a felprogramozásához, ami egy oktatási intézményben előnyös. Az ECU programozói használatához jó segítséget nyújt
egy szabványos kiosztású JTAG-csatlakozó. Ehhez számos gyártó
által készített JTAG-eszköz csatlakoztatható, melyek segítségével
teljes fejlesztői hozzáférés biztosítható a mikrovezérlőhöz. A Smarty
legfontosabb csatlakozása, legalábbis addig, amíg a fejlesztők asztalán használják, az USB-port. USB-porton keresztül egyszerűen
megoldható a táplálása és a szoftverletöltés is.
A real-time clock az STM32F4X7I mikrovezérlő egyik belső perifériája, ám ennek kihasználásához szükséges, hogy az ECU-ban
egy kisfrekvenciás órakristály és egy RTC-t tápláló akkumulátor
legyen. Ezek segítségével a Smarty akár hónapokat tölthet – minimális fogyasztás mellett – alvó üzemben, majd onnan előre időzített módon felébredhet és folytathatja feladatainak végrehajtását.

HMI (Human Machine Interface)
Egy vezetőt támogató rendszer lévén, a Smarty elsődleges feladata
a vezető tájékoztatása a kialakult közlekedési vészhelyzetről, illetve a
forgalmi helyzet alapján, az út mellett elhelyezett telepített egység által
küldött irányítási információkról. Ezt a célt szolgálja a vezérlőegységhez
csatlakozó LCD-kijelző, amin képi és szöveges információk jelennek
meg. Könnyen kialakul a közlekedés során olyan helyzet, hogy a vezető
információs túlterhelést kap vizuálisan. Ez azt jelenti, hogy annyi vizuális jelzést kap a műszerfalról, hogy kritikus helyzetekben esetleg pont
a legfontosabbak kerülik el a figyelmét. Ennek elkerülése érdekében
bizonyos információkat érdemes lehet hangjelzés formában átadni. A
Smarty képes két 1 W-os hangszórót közvetlenül meghajtani.
Kommunikáció
A Smarty számos külső egységgel kell, hogy kapcsolatot
tartson. Ilyenek az RS232 alapú kijelző, a szintén RS232 alapú
GPS és az RS232 alapú diagnosztikai port. Az I2C kommunikáció
természetesen csak a vezérlőegységen belül alkalmazható, ám a
Smarty kivitele olyan, hogy könnyű legyen – bővítésként – kiegészítő áramkört szerelni rá. Ezt a kiegészítést például I2C buszon
keresztül lehet úgy elérni, hogy az ECU áramkörén erre kialakított
forrasztási pontokhoz kell csatlakozni. Az ECU néhány szenzorát
és az EEPROM-ot szintén I2C buszon keresztül lehet elérni. A
Smarty autóipari alkalmazásához gyakran szükséges lehet, hogy a
jármű CAN-hálózatához csatlakozzon és oda üzeneteket küldjön,
vagy onnan adatokhoz jusson. További előnye egy CAN-portnak,
hogy lehetővé teszi bizonyos intelligens szenzorok illesztését.
Az intelligens közúti alkalmazások szinte elengedhetetlen
összetevője valamilyen digitális rádió, amivel a mozgó járművek
célszámítógépei adatokat tudnak cserélni egymással. Mivel kereskedelmi forgalomban, ésszerű áron nem szerezhető be más,
mint WLAN-termékek, a Smarty-ban is egy WLAN-modul került
alkalmazásra. Típusa: Roving RN-131C, Wi-Fi szabványú 2.4GHz IEEE 802.11 b/g. Köszönhetően a kis távolságnak (a vezérlő
és a WLAN-modul között) és az UART nagy maximális átviteli
sebességének (11.25 Mb/s), a közúti alkalmazásokhoz elegendő
mértékben lehet kihasználni a WLAN nyújtotta sávszélességet.
Adatok és paraméterek tárolása
A vezérlőegységen található egy 32 kB-os I2C EEPROM.
Ennek segítségével olyan paramétereket lehet tárolni, melyeket
kikapcsolás után meg kell tartani és melyek gyakran, például
bekapcsolásonként változnak. A Smarty fontos perifériája egy
µSD kártya foglalat, mely számos funkciót tesz lehetővé. Ilyenek
az adatnaplózás, sw frissítés, hangmintatárolás „beszélő” alkalmazásokhoz, bármilyen, működéshez szükséges nagyméretű
adatfájl, mint például többdimenziós jelleggörbék.
Érzékelők és analóg bemenetek
Az intelligens közlekedési alkalmazások támogatásán némileg
túlmenően, a vezérlőegységen elhelyezésre került egy háromdimenziós gyorsulásmérő, ami ±1.5 g méréshatárral képes megmérni a
jármű gyorsulását. A gyorsulásmérő segítségével menetdinamikai
méréseket lehet végezni, melyek pontosítják a jármű becsült pályáját,
vagy akár menetdinamikai beavatkozásokat lehet kezdeményezni. A
gyorsulásmérő feladatkörének támogatására egy yaw-rate szenzor is
került az ECU-ra. Ennek feladata a jármű függőleges tengely körüli
szögsebességének mérése a ±300 fok/s tartományban. Ez a szenzor szintén menetdinamikai méréseket és pontosabb pályabecslést
tesz lehetővé. A Smarty feladata szintén, hogy a járművet mozgó
környezeti paramétermérő állomássá tegye. Ezt támogatja a rászerelt páratartalom- és hőmérsékletmérő, továbbá egy nyomásmérő
szenzor, amivel földfelszíni légnyomást lehet mérni.
Autóipari alkalmazásokban gyakran előforduló feladat valamilyen
szenzor illesztése a vezérlőegységhez. Ezen szenzorok különfélék
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lehetnek, gyakori a különböző tartományban analóg feszültséget
adó szenzor, de ugyanilyen gyakori az áramkimenetű vagy akár az
ellenállás-kimenetű szenzor is. A Smarty nyolc analóg bemenete
alapesetben 0..5 V közötti analóg feszültséget tud digitalizálni, de
csekély technikusi beavatkozás mellett átállítható árambemenetűre, termisztorillesztésre vagy ellenállás-illesztésre. Főleg későbbi,
oktatási feladatokhoz a Smarty-nak két mikrofon-, illetve line-in
bemenete is van. Ezek és a mikrovezérlő DSP-je segítségével, 12
bites hangmintákon lehetséges jelfeldolgozási feladatok elvégzése.
Digitális I/O
Kapcsolók, nyomógombok, illetve kétállapotú feszültségjelek
fogadására a Smartynak nyolc digitális bemenete van. Ezek csekély
technikusi beavatkozás mellett szintén sokféleképpen konfigurálhatók
(pl. földre záró kontaktus, tápra záró kontaktus, feszültségjel különböző billenési szinttel). A Smarty nemcsak kommunikációs csatornáin
keresztül képes a külvilágba beavatkozni, hanem digitális kimenetein keresztül is. Négy „low-side-switch” és nyolc „high-side-switch”
kimenet áll rendelkezésre, hogy a vezérlőegység külső fogyasztókat
kapcsoljon. Előbbiek terhelhetősége 10 A, utóbbiaké 1.3 A. Mind
a tizenkettő kimenet képes induktív terhelések (pl. relék, szelepek,
injektorok, DC-motorok) meghajtására, és a mikrovezérlő tudja időzítetten is vezérelni ezeket, így például PWM-jelek kiadása is lehetséges.

time ütemező, mely 1–10–2000 ms időszeletekben működő taszkok
kialakításával valósul meg (2. ábra). Erre a ChibiOS szálkezelése
ad lehetőséget, mely az egyes szálak altatását teszi lehetővé a fix
időszeletek leteltéig. Ezek az egyszerűség kedvéért közös adatstruktúrában (DATACORE) érik el a számukra releváns információkat.
Minden egyes thread biztosítja a futási idő figyelését a
deadline változón keresztül; ha csúszás lép fel, a kérdéses szál a
közös adatszerkezet OccuredError változóját azonnal 1-re állítja,
mely további intézkedésre ad lehetőséget. Ebben az esetben a
vezérlés visszaadódik a main szálnak ahol a helyzet kezelésére
van lehetőség. A kiosztott időszelet betartásának figyelése mellett a thread másik fő feladata az állapotgép-vektor léptetése. A
végtelen szálciklus minden periódusa a ciklus indulási idejének
(pDC->startingX) és maximális lefutási idejének (deadline) kiszámítása után meghívja stepStateMachinesX(..) függvényt (X=S, M,
F), mely az egyes állapotgép-vektorok léptetéséért felelős. Az
egyes funkciókat megvalósító modulok egy-egy állapotgépben
vannak megvalósítva, és az ütemező rendszerbe beépítve.

A SMARTY SZOFTVERE
Az STM32 processzorokhoz lehetőség van gyári szoftvertámogatás
ingyenes letöltésére és használatára, ami regiszter szintű hozzáférést
biztosít a hardver erőforrásaihoz. Alkalmazásunk felépítéséhez mi
inkább a ChibiOS/RT (ejtése: „csibi”) valós idejű operációs rendszer
mellett döntöttünk, amit Giovanni Di Sirio készített és fejleszt egy
lelkes közösséggel együtt. Ez a gyors, kompakt operációs rendszer
a dokumentáción túlmenően kiváló internetes fórummal rendelkezik.
Főbb jellemzői: preemptív kernel, statikus architektúra (minden fordítási időben, statikusan van lefoglalva), dinamikus objektumok kezelése
(kiterjesztésként), gazdag primitívek: szálak, virtuális időzítők, szemafor, mutex, üzenetek, mailbox-ok, esemény flag-ek, queue-k, a hardver
elérését könnyítő absztrakt eszközkezelők (Port, Serial, ADC, CAN,
EXT, GPT, I2C, ICU, MAC, MMC, PWM, RTC, SDC, SPI, UART, USB,
USB-CDC), külső komponensek támogatása (uIP, lwIP, FatFs, µGFX).

3. ábra: egy szál kezelése

PC-N FUTÓ DIAGNOSZTIKAI ALKALMAZÁS
(SMARTY DASHBOARD)
A Smarty DashBoard fő célja, hogy a diagnosztika és a bemutatás
megkönnyítése érdekében megjelenítse és követhető tegye az egy
Ad-hoc hálózatban lévő Smarty eszközöket. A szoftver Windows
operációs rendszeren, gyors fejlesztést lehetővé tevő .Net és WPF
technológiákkal készült, C# nyelven. A megvalósítás két projektből
épül fel, egyikben a felhasználói felület és hozzá tartozó konverterek
találhatók, míg a másik projektben maga a vezérlés logikája található, Class Library fájlba fordítva. A felhasználói felület (ld. 4. ábra)
legnagyobb részét egy TabControl vezérlő foglalja el, amiben két
fül található a vizuális elemek elhelyezésére. Az első fülön jelennek
meg az egyes telepített és mobil egységek aktuális adatai, úgy mint
a mozgó jármű aktuális sebessége, motor fordulatszáma, akkumulátor feszültsége, telepített egysége esetén vezérlési utasítások
(motor be/ki) és a közlekedési lámpa állapota. A felhasználói felület
jobb oldalán a mobil egységek pozíciója jelenik meg egy térképen.
A „Communication” fülön követhető nyomon az eszközök között
történő üzenetváltás. Itt van lehetőség a kapcsolat létrehozására is. A
szoftver további funkciói közé tartozik az automatikus naplózás, így a
beérkező üzenetek bármikor visszakereshetőek és visszajátszhatóak.

2. ábra: valós idejű taszk-ütemező

A Smarty szoftver jelenleg a ChibiOS/RT 2.6.4-es változatát
használja, kiegészítve azt a rá épülő taszk-ütemezővel és a külső és
belső perifériákkal kapcsolatot tartó, illetve funkciókat megvalósító
modulokkal (WLAN, GPS, naplózás, RTC stb.). A célalkalmazás
lényegi része egy valós idejű taszk-ütemező elkészítése. Bár a
hardver meglehetősen erős, az erőforrásokkal a lehetőségekhez
mérten is érdemes kimérten gazdálkodni. Olyan ütemező megírása, koncepciójának kialakítása volt a cél, mely N állapotú, M*N db
állapotgép esetén is lineáris feltételvizsgálati idővel rendelkezik és
amely emellett könnyen bővíthető. Az alkalmazás lényege egy real-
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4. ábra: Smarty DashBoard felhasználói felülete
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A képen bemutatott helyzetben öt mobil és egy telepített
egység jelenik meg, a jobb oldalon Kecskemét egyik forgalmas
csomópontja látható. A megjelenítés ebben az esetben generált
adatok alapján történt.

MÉRÉSI EREDMÉNYEK
A Smarty-rendszerrel az első élesnek tekinthető méréseket a
Kecskeméti Főiskola kampuszán végeztük el. A teszt során egy
telepített (road side) és egy mozgó (mobile) egységet használtunk,
valamint egy laptopot a PC-diagnosztikai alkalmazás futtatásához.
A mozgó egységet egy hátizsákban helyeztük el, a jármű ez esetben egy kerékpár volt (5. ábra).
A Smarty-rendszeren futó alkalmazásban a következő funkciókat kapcsoltuk be a méréshez:
– WLAN-kommunikáció,
– GPS-adatok fogadása,
– GPS-adatok folyamatos mentése (cirkuláris pufferben),
– Gyorsulás és yaw-rate szenzorok adatainak mentése,
– Tápfeszültség mérése,
– Digitális Be-/Kimenetek kezelése (nyomógomb és LED),
– WLAN-üzenet naplózása µSD kártyára (FatFs felhasználásával),
– Előző GPS-koordináták alapján pálya előrebecslése (parabola
illesztésével).

Ezek a paraméterek meghatározott határon belül szabadon
változtathatóak, illetve az algoritmusunkban a szenzoradatok
(gyorsulás, sebesség, yaw-rate) felhasználását is tervezzük, hogy
a becslés minél pontosabb és megbízhatóbb lehessen. Egy jármű
mozgásának tanulmányozása esetén az is nyilvánvaló, hogy a
becslésnek máshogy kell működnie egyenes, illetve köríves szakaszokon, valamint vannak helyzetek, amikor az algoritmus által
megadott jövőbeli pályaszakasz tényleges befutása nagyon bizonytalan (elágazás, kereszteződés). Ezekben az esetekben kiegészítő
információra van szükség a pontosabb becsléshez, például az úti
cél ismerete adhat támpontot a helyes döntés meghozatalához.

6. ábra: egymást követő járműpozíciók

KONKLÚZIÓ

5. ábra: mérés során használt eszközök

A 6. ábrán figyelhetőek meg az egymást követő járműpozíciók,
amik tartalmazzák a már megtett út egy részét (kék szín) és az előrebecsült pályát (piros szín). A bal felső képkocka a legelső, balról
jobbra következnek a következő lépések, az utolsó mozzanatot
pedig a jobb alsó kép mutatja. A képrészletek egy kikanyarodási
manővert, majd a telepített egység mellett történő elhaladást
örökítenek meg. A már megtett úthoz 15 GPS-koordináta került
felhasználásra, míg a becslés 4 előző GPS-ből 10 jövőbeli pozíciót
határoz meg.

Cikkünkben egy saját fejlesztésű beágyazott járművezérlő
egység fejlesztésének eddigi eredményeit mutattuk be, amely
az általunk készített szoftver segítségével képes közlekedési
kommunikációs infrastruktúra egyes funkcióinak megvalósítására. A vezérlőegység ugyan nem dedikáltan V2X célú rádiós
egységgel rendelkezik (mivel ilyenek jelenleg kereskedelmi
forgalomban még nem állnak rendelkezésre), paramétereit és
funkcióit tekintve viszont alkalmas tesztkörnyezetet biztosít a
járművek közötti, valamint a jármű-infrastruktúra közötti kommunikációra épülő vezetőt támogató és a közlekedés károsanyagkibocsátását csökkentő fejlesztések számára. Az első terepen
végzett mérések demonstrálták azt, hogy a mobil egység
képes GPS-koordinátáinak és előrebecsült pályagörbéjének az
átküldésére ad-hoc hálózaton mind a road side egység, mind a
diagnosztikai egység számára.
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Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek a tisztán villamos meghajtású járművek. Egy ilyen fejlesztésének
előzményeként jött létre egy 1:5 méretarányú, négykerék-meghajtású kísérleti jármű, amelyen laboratóriumi
körülmények között dolgozhatók ki a megvalósításhoz és az irányításhoz szükséges technológiák. A cikk témája
a jármű kerékhajtásainak tervezése és fejlesztése, a hardver és a szoftver komponenseinek, valamint a hajtás
szabályozásának bemutatása.
Nowadays an increasing attention is paid to vehicles that are exclusively based on electric drives. As a preliminary
study a 1:5 scale, four-wheel-drive experimental vehicle has been constructed, which serves as a platform for
the development of the electronic and control technology used. The paper presents the development of the
wheel drives of the vehicle, including the hardware and software components as well as the principles of control.
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BEVEZETÉS
Napjainkban a járműipar egyik meghatározó kutatási és fejlesztési
iránya az elektromos meghajtású járművek. Ezek célja főként a
működtetés hatékonyságának növelése, és ezzel a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Néhány nagy autóipari cég már forgalmaz
hibrid és tisztán elektromos meghajtású személygépjárműveket,
amelyek alapelve általában csupán a hajtáslánc átalakítása, az
elektromos meghajtásnak megfelelően. Emellett azonban teljesen
új járműkoncepciók is megjelentek, amelyekben az elektromos
meghajtás és ezzel az akkumulátoros táplálás nem korlátozódik
csupán a hajtáslánc lecserélésére, hanem mint központi elem
jelenik meg, amelyre az egész jármű épül.
Egy ilyen elképzelés egy kisméretű, kifejezetten nagyvárosi
környezetbe szánt, négykerék-meghajtású, kerékagyba épített
motorokkal rendelkező elektromos autó koncepciója.
Nagyvárosokban a forgalom és a sebességkorlátozások miatt
általában nem lehetséges a gyors és dinamikus haladás, így egy
városi környezetbe szánt autó kisméretű, könnyű szerkezetű és
viszonylag kis teljesítményű is lehet. Az elektromos meghajtás pedig gazdaságosabbá és környezetkímélőbbé is teszi a megoldást.
A négykerék-meghajtással számos mechanikai komponens elhagyható, és a jármű manőverező képessége is fokozható, amely a
parkolásnál jelenthet előnyt. A négy darab kerékagymotorral a fékezés
is jól szabályozható módon megvalósítható, és jelentősen javíthatók a
jármű legyezési dinamikai tulajdonságai. Ez utóbbi fontos szempont
egy könnyűszerkezetes autó biztonságának növelése érdekében.
Egy ilyen jármű fejlesztését megalapozó kutatás keretében került megépítésre egy 1:5 méretarányú modell autó. A modellkísérlet
célja az említett járműtípus fedélzeti elektronikai rendszerének
megtervezése, és a megvalósításhoz szükséges technológia olyan
szintű kidolgozása, amely később egy valódi autó prototípusának
fejlesztésekor közvetlenül felhasználható. Emellett megfelelő platformot nyújt a magasabb szintű irányítási problémák vizsgálatára
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és a tervezett irányítások laboratóriumi tesztelésére, validálására.
Az autó váza az 1. ábrán látható.
A fejlesztés alatt álló kísérleti jármű felépítéséről, fedélzeti
elektronikai rendszerének architektúrájáról és irányításáról egy
korábbi publikáció [1] részletesen beszámol. Jelen cikk témája a
jármű kerékhajtásai tervezésének és fejlesztésének bemutatása.

1. ábra: az autó vázának fényképe

MOTOROK
Az autó kerékagymotorainak kiválasztásakor a következő tényezőket
kellett figyelembe venni. A kerekektől elvárt nyomatékigényt az autótól
megkívánt gyorsulás és a becsült végső tömeg függvényében kellett
meghatározni, amelybe azonban beleszámít a motorok jelentős
tömege is. A választási lehetőségeket ugyanakkor szűkítette a mo-
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toroknak a kerekekben elhelyezhető maximális térfogata. Mivel az
alapkoncepció szerint a kísérleti jármű célja egy valós jármű modellezése, a kerékagymotoroknak – a gyakorlatnak megfelelően – külső
forgórészes, állandómágneses szinkronmotoroknak kellett lenniük.
Ezt a motortípust azonban ritkán gyártják ilyen méret- és teljesítménytartományban. A kereskedelemben elérhető, ehhez legközelebb álló
típusok a hobbi modellezésben használatos, repülőmodellekre szánt
motorok. Ezek jellemzője, hogy kis méretük és tömegük, valamint
alacsony, 25 V körüli tápláló feszültségük ellenére jelentős, akár 1
kW teljesítménnyel is rendelkezhetnek, de ezt igen magas, 8–9 ezres
percenkénti fordulatszámon, viszonylag kis nyomaték mellett adják le.
(Ugyanis ez illeszkedik jól egy légcsavar meghajtásához.) Az alacsony
tápláló feszültség melletti magas fordulatszám igen kis indukált feszültségtényezőt, ami egyben igen kicsi nyomatéktényezőt jelent. Egy
kerékagymotor esetén azonban alacsony fordulatszám mellett nagy
nyomaték kifejtése szükséges, így az alkalmazott motortípus esetén
1–2 Nm nyomaték kifejtéséhez alacsony feszültség mellett nagy,
20–30 A körüli nagyságú tápláló áramokra van szükség. A kísérleti
járművön alkalmazott motorok tehát nem a legnagyobb hatásfokú
munkapontban üzemelnek, ugyanakkor felépítésükben jól modellezik egy valódi autó motorjait, ami az alapkoncepció szempontjából
lényegesebb. Egy valódi autó esetén a motorokat a követelményeknek
megfelelően, egyedileg szükséges tervezni és gyártani, azonban a
kisméretű kísérleti jármű esetén erre nem volt lehetőség. A kiválasztott
motor az autó vázára erősítve a 2. ábrán látható.

Állandó szögsebességű forgás közben ez a mezőorientáció állandó szögsebességgel forgó, állandó hosszúságú áramvektor, amely
azonos amplitúdójú, azonos és állandó frekvenciájú, időben 120°-kal
eltolt szinuszos fázisáramokat jelent. A jó dinamikai tulajdonságok eléréséhez a merőleges orientációt a tranziensek alatt is fenn kell tartani.
A fentieknek megfelelően a mezőorientáció a tápláló áram vektorát írja elő. Ugyanakkor a gyakorlatban leginkább – és a kísérleti
jármű esetén is – használt teljesítményelektronikai kapcsolások a
motor feszültségeit képesek megszabni, így a motor áramai a fenti
differenciálegyenlet szerint alakulnak ki. Így az előírt áramvektor
biztosításához az áramokat szabályozni kell.

3. ábra: a mezőorientált áramszabályozás elve

A szabályozás történhet álló részhez rögzített koordináta-rendszerben. Ekkor a fenti feszültségegyenletet valós és képzetes részre
bontva, két független dinamikus rendszer szabályozása a feladat. A
3. ábra alapján belátható, hogy ekkor állandósult forgás közben a
vektor komponenseinek időfüggvényei szinuszfüggvények.
Egy szokásos megoldás a motor modelljét egy forgató transzformációval a forgó részhez rögzített koordinátarendszerbe (d-jq)
transzformálni:



(4)
ahol az áramvektor képzetes tengely irányába eső komponense, a * jelölés pedig a forgó koordinátarendszerre utal. A
mezőorientáció elve ebben az esetben is hasonló, azonban az
áramvektor itt állandósult forgás esetén is egy álló vektor (4. ábra).

2. ábra: a beépített motor

A MOTOROK SZABÁLYOZÁSA
A kiválasztott állandómágneses szinkronmotorok mágneseiről és
tekercseléséről nem álltak rendelkezésre részletes információk,
azonban az elvégzett mérések azt mutatták, hogy a motorok
jó közelítéssel szinuszmezős szinkronmotoroknak tekinthetők.
Ismeretes, hogy ezen motortípus optimális, minimális rézveszteségek melletti legnagyobb nyomatékot eredményező táplálása
mezőorientált áramszabályozással valósítható meg.
A szinuszmezős szinkrongép irányítási célú dinamikus modellje
a következő, álló részhez rögzített koordinátarendszerben (x-jy)
felírt térvektoros feszültség- és nyomatékegyenlet:


(3)

4. ábra: a mezőorientáció elve forgó részhez rögzített koordinátarendszerben

(1)


(2)

rendre az állórész feszültség-, áram- és
ahol , és
fluxusvektora,
az állandómágnes fluxusvektora,
az ún.
nyomatékszög, a szögsebesség és a nyomaték.
A gép nyomatéka állandó, ha a tápláló áramvektor hossza
állandó és maximális, ha – a vektoriális szorzat miatt – iránya
merőleges a forgó rész-állandómágnes fluxusvektorára. Ahhoz,
hogy ez a forgó rész forgása közben is fenntartható legyen, az
áramot minden pillanatban a forgó rész aktuális szöghelyzetéhez
kell orientálni. Ezt szemlélteti a 3. ábra.

A szabályozás szintén a vektor két komponensére építhető, azonban a komponensek itt időben állandóak. A nyomatékegyenletből
látható, hogy a nyomaték csak a q-irányú áramtól függ, így azt az előírt
nyomatéknak megfelelően kell beállítani, míg a mezőorientációhoz a
d-irányú áramot nulla értékre kell szabályozni. A két dinamikus rendszer ebben az esetben már csatolt, de ez egyszerűen, a szabályozókon kívül kompenzálható. Az időben állandó komponensek miatt
szabályozástechnikailag célszerűbb az utóbbi módszer használata.
A mezőorientált szabályozással a gép motoros és generátoros
üzemállapota egyaránt, azonos módon kihasználható. Pozitív forgásirány esetén negatív előjelű, fékezőnyomaték ellentétes irányú áramvektor előírásával hozható létre, amely vp = 270°-os nyomatékszögnek
2014 01/02 I A JÖVŐ JÁRMŰVE

53

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

felel meg. Ekkor a villamos teljesítmény is negatív előjelű, vagyis a
szabályozással visszatáplálás is megvalósítható. A hajtás és fékezés
tehát nem két elkülönülő üzemállapot, és ugyanazon szabályozási
rendszerrel kezelhető. A különbség csupán a szabályozó alapjelében,
annak is csak az előjelében van. A fentiek szerinti mezőorientált
szabályozás esetén a motor nyomatéka egyenesen arányos a motor
áramaival, így az áramszabályozás egyben nyomatékszabályozást
is jelent. A nyomaték értékének előírása esetén a szögsebesség a
motorra felírható mozgásegyenlet szerint alakul ki:


(5)

ahol a jobb oldalon álló tagok rendre a motornak és a járműnek
a motor tengelyére redukált terhelő-, tehetetlenségi és súrlódási
nyomatéka. Ez alapján a maximális nyomaték tetszőleges szögsebesség mellett előállítható. A gyakorlatban azonban ennek határt
szab a beavatkozó feszültség maximális értéke. Ezt elérve ugyanis
a szögsebesség és így az indukált feszültség további növekedése
esetén már nem áll rendelkezésre az adott nagyságú áram fenntartásához szükséges feszültséglépcső. Ez a nyomaték csökkenését
és a szögsebesség telítődését eredményezi (5. ábra).

áramerőssége mellett maximálisan 900 W tartós teljesítmény leadására képes, emellett rövid ideig 1,5-szeresen túlterhelhető. Megjegyzendő, hogy – az előző pontban ismertetett okok következtében – a
nem optimális munkapontban üzemelő motorok miatt a leadott
teljesítmény ennél jóval alacsonyabb. A jármű normális működése
közben a kellő nyomaték kifejtéséhez szükséges akár 30 A-es áramerősség a motorok alacsony fordulatszáma, így az alacsony indukált
feszültség következtében kisebb villamos teljesítménynek felel meg.
Mivel a jármű fékezése tisztán villamosan, a hajtások segítségével
történik, a fékezési energiát az elektronika visszatáplálja az akkumulátorok felé. (Az energia akkumulátorokba történő betáplálása
vagy – ha ez nem lehetséges – ellenálláson történő eldisszipálása
viszont már a jármű akkumulátor-felügyeleti rendszerének a feladata.)
Az elkészült hajtáselektronika fényképe a 7. ábrán látható.

7. ábra: a hajtáselektronika fényképe

5. ábra: a maximális nyomaték jelleggörbéje

A kísérleti járművön megvalósított hajtásszabályozás is az itt
bemutatott elvet követi. A szabályozók soros kompenzátorok és
forgó részhez rögzített koordinátarendszerben lettek megvalósítva. A két szabályozási kör közötti csatolást az áramokról és a
szögsebességről vett kompenzáló visszacsatolás szünteti meg.
Az alkalmazott megoldás blokkvázlata a 6. ábrán látható.

Az áramkör egy, a Texas Instruments C2000-es processzorcsaládjába tartozó mikrovezérlőn alapul. Ez egy 32-bits, lebegőpontos
aritmetikával is rendelkező mikrovezérlő, amely számos olyan
perifériát is tartalmaz, amely jelentős hardveres támogatást nyújt
hajtásszabályozások megvalósításához. A megvalósított áramkörben így közvetlenül a mikrovezérlő végzi a feszültség és az áramok
analóg jeleinek mérését, a szöghelyzetjeladó jeleinek feldolgozását,
impulzus-szélesség modulált jelekkel közvetlenül vezérli a teljesítményelektronikai kapcsolást, és szervezi a külső hálózati kommunikációt. Az áramkör egyszerűsített blokkvázlata a 8. ábrán látható.

8. ábra: a hajtáselektronika blokkvázlata

6. ábra: a megvalósított szabályozás blokkvázlata

A HAJTÁSELEKTRONIKA
A fenti elvek mentén kiválasztott motorok és a szabályozásukhoz
alkalmazandó módszer szigorú követelményeket támasztanak a
hajtáselektronikával szemben. A mezőorientált szabályozáshoz az
akkumulátorfeszültség, a fázisáramok, a szögsebesség és a forgó
rész szöghelyzetének pontos mérése szükséges. A transzformációk és a szabályozók matematikai műveleteinek gyors elvégzéséhez
nagy számítási teljesítményű processzorra van szükség. Továbbá a
szükséges áramerősség biztosítására képes teljesítményerősítő fokozatot kis méretben és kis veszteségek mellett kell megvalósítani.
A motorok szabályozásához egy egyedi fejlesztésű, kifejezetten
ezen járműhöz készült hajtáselektronika került kifejlesztésre. Az
áramkör legfeljebb 30 V-os tápfeszültsége és 30 A-es megengedett
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A teljesítményelektronikai kapcsolás MOSFET-ekből felépített,
háromfázisú feszültséginverter, amely az akkumulátor egyenfeszültségéből impulzus-szélesség modulált kapcsolgatással állítja
elő a motor fázisfeszültségeinek előírt középértékét. Az alkalmazott
n-csatornás MOSFET-ek megfelelően kialakított meghajtó és védelmi körrel rendelkeznek, a felső oldalon „bootstrap” megoldással
biztosított tápfeszültséggel. A kapcsolási tranziensek (be-, kikapcsolási idők, fel-, lefutási idők, túllövések, diódák záróirányú feléledése,
további másodlagos hatások) a meghajtó körök elemeinek megfelelő
hangolásával a kapcsolási veszteségek és a zavarsugárzás minimalizálására törekedve lettek beállítva. A MOSFET-meghajtókat közvetlenül a mikrovezérlő impulzus-szélesség modulátor perifériája vezérli.
Az áramok mérése sönt ellenállások segítségével történik,
amelyek az inverter hídágainak kimenetén találhatók, így tényleges
fázisárammérés valósul meg. Az ellenállásokon eső feszültség
erősítés és szűrés után kerül a mikrovezérlő analóg bemeneteire.
Az erősítő speciális, kimondottan árammérésre kifejlesztett eszköz.
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Mivel a mérés a hídág kimeneti pontján történik, a mérendő jel közös
módusú komponense a földpont és az inverter tápfeszültsége között
a kapcsolási frekvenciának megfelelően változik. Emiatt az erősítőnek
olyan kialakításúnak kell lennie, amely a kapcsolási frekvencián is nagy
közösjel-elnyomással rendelkezik, és amelynél a közös módusú bemeneti feszültség ugrása által generált kimeneti tranziens gyorsan lezajlik.
A túláramvédelem analóg komparátorokkal került megvalósításra,
amelyek jelzése esetén a mikrovezérlő azonnal, szoftveres beavatkozás nélkül képes tiltani az inverter vezérlőjeleit. A szögsebesség és a
szöghelyzet mérése mágneses elvű szöghelyzet-érzékelővel történik.
Ez egy, a motor álló részen átvezetett tengelyének végére rögzített,
speciális mágnesből és egy vele szemben elhelyezett érzékelőből áll.
Az érzékelő a mágnes pillanatnyi orientációja alapján abszolút szöghelyzetet határoz meg, amely digitális interfészen keresztül olvasható
ki. Emellett az áramkör inkrementális (A, B, I) jeleket is szolgáltat. A
mérés elvi elrendezése, és annak megvalósítása az autó hajtásai
esetén a 9. ábrán látható.

9. ábra: a szöghelyzet és a szögsebesség érzékelése

A forgó rész pontos szöghelyzetének ismerete elengedhetetlenül
szükséges a mezőorientáció megvalósításához. Mivel az autó hajtásaitól elvárható, hogy bekapcsolás után azonnal képesek legyenek
teljes terhelés mellett, szabályozottan elindulni, a szöghelyzet közvetlen, abszolút mérésére van szükség. Az első mérést követően pedig
elegendő lehet csak az inkrementális kimenetek alkalmazása is. A
szögsebesség mérése szintén az inkrementális kimeneteken alapul,
mivel ezek felhasználásával pontosabb mérés valósítható meg, mint
a ritkábban hozzáférhető abszolút pozícióinformáció alapján. Az
abszolút pozíció SPI interfészen olvasható ki az érzékelőből, míg az
inkrementális kimenetek a zajvédelem érdekében LVDS adó-vevő
párokkal kapcsolódnak a mikrovezérlő megfelelő bemeneteire.
A hajtás a külvilággal galvanikusan leválasztott CAN-hálózaton keresztül képes kommunikálni. A leválasztott oldal tápfeszültségét az autó
fedélzetén rendelkezésre álló kisfeszültségű (5 V-os) rendszer biztosítja.

A HAJTÁS SZOFTVERKOMPONENSEI
A hajtás szoftvere szintén egyedi fejlesztésű, C-nyelven implementált
program. A szoftver több hierarchiaszintre tagolódik. A legalsó szint
felelős az egyes perifériák megfelelő inicializálásáért és kezeléséért.
Ez a szint különböző, önálló funkciókat megvalósító függvényeket
(például megszakítások kezelése, mért adatok kiolvasása a perifériából, kitöltési tényezők meghatározása) biztosít az erre épülő szint
számára. A következő szint hangolja össze ezek működését úgy,
hogy az képes legyen a legfelső szintű hajtásszabályozási algoritmust kiszolgálni. Az analóg-digitális átalakítás az impulzus-szélesség
modulációval szinkronban, annak minden periódusának (kapcsolási
periódus) azonos pontján történik. Ezzel a kapcsolgatásból adódó
áramhullámosság okozta mérési hiba küszöbölhető ki. Az áramok és
a feszültség mérését az AD-átalakító periféria automatikusan elvégzi,

majd megszakítást kér. A megszakítási rutinban történik a mért értékekből a kalibrált értékek számítása. Mivel a szöghelyzet mérése – az
első mérést követően – a jeladó inkrementális jelein alapul, az aktuális
érték az ezeket feldolgozó perifériában folyamatosan rendelkezésre
áll. A szögsebesség számítása az inkrementális jeleket feldolgozó
periféria által automatikusan elvégzett méréseken alapul. Az implementált algoritmus egy kombinált frekvencia- és periódusidő-mérést
valósít meg, amely így egyaránt képes egy autó esetén előforduló
rendkívül alacsony és magasabb fordulatszámok pontos mérésére
is. A hajtástól igényelt nyomaték értéke a járműirányítástól a CANhálózaton érkezik. Ebből és az aktuális szöghelyzet értékéből áll elő
a szabályozók referenciajele, a mezőorientációnak megfelelően. Mivel
a motor induktivitásai viszonylag kis értékűek, az áramszabályozási
algoritmus minden árammérés után végrehajtódik. Ehhez elsőként a
mért áramok transzformációja szükséges, előbb álló részhez, majd
forgó részhez rögzített koordinátarendszerbe. Az alapjelekkel vett
különbségképzés után kiszámíthatók a szabályozók beavatkozó jelei.
A beavatkozó jeleket ezután az előbbi transzformációk inverzével
fázisfeszültségekké kell visszatranszformálni. A kapott fázisfeszültségek ekkor a motor csillagpontjához viszonyított feszültségek. Mivel
a csillagpont nincs kivezetve, így zérus sorrendű áram nem folyhat,
ezért a feszültségek zérus sorrendű komponens hozzáadásával módosíthatók. Az implementált, ún. szimmetrikus moduláció olyan zérus
sorrendű feszültséget biztosít, amellyel az inverter kivezérelhetősége
teljesen kihasználható. A módosított fázisfeszültségeket ezután az
alacsonyabb szinten elhelyezkedő, impulzus-szélesség modulátor
perifériát kezelő szoftverkomponens alakítja kitöltési tényező értékké és adja át a perifériának. A kiszámított kitöltési tényező érték a
következő kapcsolási periódusban érvényesül. A szabályozás a fent
említett, forgó részhez rögzített koordináta-rendszerben történik.
A szabályozók diszkrét idejű PI-szabályozók, amelyek mintavételi
frekvenciája megegyezik a kapcsolási frekvenciával. Ennek értéke
16 kHz. A szabályozók a motor identifikált modelljén alapulnak. Az
identifikációhoz szükséges mérések elvégzésére ugyanezen szoftver
egy másik funkciója biztosít lehetőséget.

ÖSSZEFOGLALÁS
Napjaink járműiparának egyik meghatározó kutatási területe a tisztán
villamos hajtású járművek, melynek egyik fő irányvonala a mechanikai
komponensek tisztán elektronikus egységekkel történő kiváltását
célzó kutatások. Ezeknek jó alapot biztosít egy kisméretű kísérleti
jármű, amelyen laboratóriumi körülmények között dolgozhatók ki egy
valós méretű jármű fejlesztése során alkalmazható technológiák. Egy
ilyen jármű elektronikai rendszerének célszerű kialakítása több, különböző funkciókért felelős modulokat tartalmaz. Egy ilyen egység volt a
cikkben bemutatott kerékhajtás, amely önmagában is egy összetett
elektronikai rendszer, amelynek hardver- és szoftverkomponenseit,
valamint a motor irányítását megvalósító algoritmusait is a feladatnak
megfelelően, egyedileg volt szükséges megtervezni és megvalósítani.
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Kerékagymotoros jármű robusztus
irányításának tervezése
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A cikk kerékagymotoros villamos járművek integrált irányítási tervezésével foglalkozik, amely előre meghatározott
sebességértékkel képes egy útgeometriát követni. A tervezésnél a kerékagymotorokat és a kormányműrendszert
felhasználva az oldal- és a hosszirányú dinamika összekapcsolódik. A komplexitás kezelésére, az irányító jelek
tervezésére egy hierarchikus irányítástervezés javasolt. Ennek keretén belül magas szinten robusztus LPV
szabályozótervezési módszert, míg alsó szinten jelkövető szabályozótervezést alkalmazunk. A magas szintű
tervezésben a performanciakövetelmények közötti összhang megfelelően választott súlyfüggvényekkel érhető el.
The paper proposes the design of an integrated vehicle control system for in-wheel electric vehicle, which is
able to track road geometry with a predefined reference velocity. In the design the lateral and longitudinal
dynamics are combined using the in-wheel motors and the steering system. The design methodology of the
hierarchical control is proposed. The required control signals are calculated by applying high-level controllers,
which are designed using a robust control method. For the control design the model is augmented with weighting
functions specified by the performance demands. The actuators generating the necessary control signals in
order to achieve the requirements for which low-level tracking controllers are designed.
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Egy. tanársegéd
SZE JKK
DR. FÜLEP TÍMEA
Egyetemi adjunktus
SZE JKK
DR. VARGA ZOLTÁN
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BEVEZETÉS
A közúti járművekre vonatkozó követelményekkel összhangban
számtalan kutatás foglalkozik az úttartás javításával, az utasok
kényelmével, a borulási és bólintási stabilitással, az üzemanyagfogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkentésével. Az
egész járművet tekintve hagyományos tervezési stratégiák
bonyolultsága az, hogy a performanciaigények, amelyek eleget
tesznek a független irányításoknak, gyakran vannak kölcsönhatásban vagy ellentétes működésben egymással. Az integrált
irányítási stratégia célja összekapcsolni és felügyelni az összes
járműdinamikát befolyásoló szabályozót és hatásait, lásd [3].
Az integrált irányítás olyan módon került kialakításra, hogy a
tervezési folyamatban a különböző minőségi specifikációkat,
valamint az egyéb szabályozási alrendszerek járműfunkciókra
gyakorolt hatásait figyelembe veszik. A tanulmány bemutatja a
többrétegű felügyeleti architektúrákat, amelyek felhasználhatóak a közúti járművek integrált rendszereiben.
A dolgozatban a felügyelő rendszerrel ellátott decentralizált
irányítási rendszer került kialakításra, amely az 1. ábrán látható.
A felügyelő rendszer szerepe összehangolni a különböző aktív
irányítórendszereket, és jól meghatározott prioritást felállítani
közöttük. A felügyelő rendszer információval rendelkezik a jármű
aktuális működési módjáról, képes az irányításhoz szükséges
beavatkozásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára és garantálja a jármű rekonfigurálhatóságát [2].
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1. ábra: felügyelő rendszerrel ellátott decentralizált irányítási rendszer

A kerékagymotoros rendszerekben az elektromos motor
közvetlenül a kerékagyba kerül beépítésre és közvetlenül hajtja
a kereket. A megfelelően kiegyensúlyozott kerékagymotoros
rendszer képes javítani a perdületdinamikát, így a jármű útviszonyokhoz való alkalmazkodását. A komforttulajdonságok általában
romlanak, mivel a kerékhez helyezett többlet tömeggel nő a rugózatlan tömeg is. Az integrált járműirányítás segítségével tervezhető
a kerékagymotorok működése. A már publikáltak közül néhány
példa [1, 4, 5, 6].
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HIERARCHIKUS IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁK A KERÉKAGYMOTOROS RENDSZEREKBEN
Az irányítás tervezésekor meg kell vizsgálni a jármű hossz- és
keresztirányú dinamikáját. Erre a célra alkalmas a linearizált kerékpármodell, ahol a 2. ábrán látható jelölések kerültek bevezetésre.
Ekkor a jármű mozgását az alábbi erő- és nyomatékegyenletek
írják le:

szögsebesség referenciajeleit. A sebességkövetés a következő
optimalizálandó feltétel alapján valósul meg:



(8)

Következésképpen az oldalirányú mozgás eltérése

(9)



minimalizálandó. Ezek a jellemzők egy minőségi vektorba
kerülnek beépítésre:

ahol m a tömeg, J a jármű perdület tehetetlensége, l1 és l2 az
elülső és a hátsó tengely súlyponttól mért távolsága, c1 és c2 az
első és a hátsó gumiabroncsok kanyarodási merevségei. A ψ a
legyezési szöget, a β az oldalirányú kúszási szöget jelöli, míg ξ a
jármű hosszirányú elmozdulása. A légellenállást, a gördülési ellenállást stb. Fd-vel, zavaró erőknek jelöljük. A rendszer bemenete az
első kerék δ kormányzási szöge, a fék Mbr perdületi nyomatéka és
a kerékagymotorok által szolgáltatott Fl hosszirányú erő.
A fő szabályozási feladat minimalizálni az aktuális legyezési
szögsebesség és referenciaértékének különbségét. A minőségi
követelmények ugyanakkor garantálják a hosszirányú sebességkövetést, minimalizálják a járműmozgás oldalirányú eltérését és
az irányító jeleket.

Ugyanakkor ahhoz, hogy elkerüljük a beavatkozók telítettségét, az irányító jelek értékeit korlátoznunk kell. Az agymotoros
hajtás és a fékrendszer maximális erőit meghatározza a járműkonstrukció, ugyanúgy, mint a kormányrendszer esetén a
kormányszög. Ezek a korlátok szintén jelen vannak egy minőségi
vektorban, úgymint

A járműrendszer nemlineárisan függ a sebesség értékétől, amelyet mérhetőnek vagy becsülhetőnek feltételezünk.
Ezért az ütemezési változó bevezetésével
a modell
lineáris változó paraméterű (LPV) modellé alakítható át.
A rendszer kimeneteként mérhető a jármű sebessége és
legyezésiszögsebessége:

A szabályozó tervezése súlyozott norma-minimalizálási stratégián alapul egy zárt hurkos kapcsolati struktúrában, amint az a
3. ábrán látható:

2. ábra: biciklimodell a jármű vízszintes dinamikájáról

A jármű mozgásegyenletét LPV állapottér formula alapján
jelenítjük meg:

A rendszer állapotvektora
3. ábra: zárt hurkos kapcsolati struktúra

amely tartalmazza a jármű hosszirányú sebességének, hosszirányú elmozdulásának, a legyezési szögnek és az oldalkúszási
szögnek megfelelő jeleket. Az irányító jelek a hosszirányú erő, az
első kerék kormányszöge és a féknyomaték:

Ahhoz, hogy követhessük az előre meghatározott trajektóriát,
figyelembe kell vennünk a jármű hossz- és keresztirányú dinamikáját. Emiatt fontos a járműnek követnie a sebesség és a legyezési

Az irányított rendszer bemeneteit, zavarásait és minőségi jellemzőit megfelelően megválasztott súlyfüggvények segítségével
definiáljuk. Különösen nagy jelentősége van az egyes minőségi
jellemzőkhöz rendelt Wp súlyoknak. Alkalmazásukkal az irányított
rendszerrel szemben előírt követelmények közötti összhangot
lehet megtervezni, illetve az irányítórendszerek közötti prioritásokat kezelni.
Az LPV irányítástervezési módszer feladata a paraméterváltozós szabályozó megtervezése, amelyik egyrészt stabilizálja az
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irányított rendszert, másrészt a zavarás és a minőségi jellemzők
közötti L2 indukált norma értékét minimalizálja, a következő
kritérium szerint:

4. ábra: P-K-Delta struktúra

ALSÓ SZINTŰ IRÁNYÍTÁS
AZ AGYMOTOROKBAN
Ahhoz, hogy az agymotoros jármű irányítása megvalósuljon, a magas szintű szabályozó jeleket fizikai kimenetté kell átalakítanunk,
amelyet egy többszintű, hierarchikus felépítésű irányítórendszerrel
valósítunk meg.

AZ AGYMOTOROS IRÁNYÍTÁS ANALÍZISE
A kerékagymotoros integrált irányítással kapcsolatban két fontos
területre kell kitérni.
Az integrált irányítás a hibák (beavatkozó vagy érzékelőhibák)
hatásainak legalább részleges kiküszöbölésére képes. Ehhez
egyrészt az szükséges, hogy a hibát a megjelenése után minél rövidebb idő alatt detektálni kell, másrészt a lehetséges
hibainformációkat az irányítástervezésben figyelembe kell
venni, lásd [6].
A hiba detektálására úgynevezett FDI- (hibadetektáló és
-azonosító) szűrők tervezésére és alkalmazására van szükség.
A hiba irányítástervezésben való figyelembevétele a lehetséges
hibák Wp súlyfüggvényekbe való beépítésével történik. A beavatkozók működésének rekonfigurálása a funkcionális redundancia rendelkezésre állásán alapul, ugyanis két beavatkozó
már képes befolyásolni a jármű ugyanazon dinamikus viselkedését. A hibamentesen működő beavatkozó helyettesíthet egy
másik, hibás vagy csökkentett módban működő beavatkozót.
Az integrált irányítással kapcsolatos másik szempont a
járművezető figyelembevételével kapcsolatos. Az irányítási
módszerek általában az úttartás és a kényelem szempontjait
szem előtt tartó kompromisszumos megoldáshoz vezetnek. Az
autonóm irányítási megoldások azonban nem minden esetben
megfelelőek a járművezető számára. Az integrált járműirányításnak figyelembe kell vennie a vezető viselkedését, amely
integrálandó az irányítás tervezésébe. Következésképpen a
vezetőtámogató rendszer tekintetbe veszi a jármű és a vezető
kölcsönhatását. Az irányítórendszer egy lehetséges felépítése
látható a 6. ábrán.

5. ábra: az irányítórendszer felépítése
6. ábra: vezetőtámogató rendszer felépítése

Az első szinten az irányítójeleket, úgymint hosszirányú erő,
kormányszög és féknyomaték, a fentiekben megfogalmazott
LPV-módszer segítségével számoljuk ki. A második szint osztja
szét a magas szintű szabályozó jeleket a rendelkezésre álló beavatkozókra, azaz a négy kerékagymotorra és a kormányszögre.
Lényeges, hogy a jármű mozgásakor a fékezési és a gyorsítási
szakaszokat megkülönböztessük, mivel a terhelés az első és a
hátsó tengelyeken mindkét esetben különböző.
A harmadik szint funkciója transzformálni a második szint
jeleit a beavatkozók valódi fizikai paraméterévé. Ezt a feladatot
a kormányrendszer és az elektronikus agymotorok alsó szintű
szabályozói befolyásolják. Az agymotor felépítésétől függően az
elektromotor PWM-jellel vezérelhető.
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JÁRMŰSZIMULÁCIÓ
Az irányítástervezés Matlab szoftverrel történik, míg a tervezett
szabályozó tesztelése CarSim szimulációs szoftverrel valósul
meg. A szimuláció során a szoftver a jármű mozgását a környezeti jellemzők figyelembevételével számítja ki. A Simulink modell
opcionálisan kibővíthető további rendszermodellekkel vagy irányítórendszerekkel, úgymint ABS/ASR, adaptív távolságtartás,
borulás megakadályozása stb. A szimulációs folyamat sémája a
7. ábrán látható.
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Az útgeometria és a terep jellemzőit a 8/a és 8/b ábra mutatja, a 8/c ábra a referenciasebességet illusztrálja. A szimulált
járművet kerekenként felszerelt elektromos agymotorok hajtják/
fékezik, továbbá a hatékonyság növelése érdekében kormányt
is alkalmaznak. Az agymotoros elektromos jármű célja a kijelölt
pályán való haladás biztosítása, előre meghatározott sebességgel
és minimális oldalirányú kitéréssel.

Brake yaw−torque (Nm)

7. ábra: a szimulációs folyamat

A 9/a és b ábrák a jármű állapotait illusztrálják. Amint a 9/c
és d ábra mutatja, a szignifikáns járműállapot-eltérések értékei
nőnek élesebb kanyarokban és nagyobb sebességértékek esetén. A jármű sebesség- és pályatartási képessége elfogadható,
és a jármű képes volt kisodródás közeli veszélyhelyzet nélkül
végigmenni a pályán.
A jármű az irányítás során kiszámolt magas szintű irányítójelek hatására manőverezik (10. ábra). Kanyarodási manőver
esetén mind a kormány-, mind a differenciális féknyomaték
bemenetei részt vesznek az irányításban (10/a és b ábra).
Figyelembe véve az előírt sebességhatárokat erőteljes gyorsítás és lassítás figyelhető meg, amit a hosszirányú erő biztosít
(10/c ábra). A 10/a és 10/b ábrákon mutatott magas szintű
irányítójelek alapján kiszámíthatók az alsó szintű agymotorjelek,
amelyek a 11. ábrán láthatók.
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A cikk egy LPV alapú szabályozási módszert mutatott be a kerékagymotoros járművek integrált szabályozására. A tervezés
során az oldal- és a hosszirányú dinamikát, valamint a tervezéssel
szemben megfogalmazott specifikációkat egy súlyozási stratégiában vettük figyelembe. A hierarchikusan felépített szabályozási
rendszer képes az előre megadott trajektória (sebesség és pályageometria) követésére.
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A cikk a közúti járművek integrált irányításának tervezésére ad példát, ahol a rekonfiguráló és hibatűrő szabályozás egy decentralizált felügyeleti architektúra által valósul meg. A performanciakövetelményeket a lokális
irányítások elégítik ki, míg ezek összehangolását a felügyelő rendszer végzi. A különböző szenzorok és FDI-szűrők
adnak információkat a felügyelő rendszernek a jármű különböző manővereivel, állapotaival és esetleges meghibásodásaival kapcsolatban, így az döntést tud hozni a jármű mozgásába történő beavatkozásokról, garantálva
a megbízható és biztonságos működést. A javasolt tervezési eljárás az LPV-modellezési és irányítástervezési
módszeren alapul. A javasolt módszer illusztrálása egy járműirányítási példán keresztül történik.
The aim of the paper is to present a supervisory decentralized architecture for the design and development
of reconfigurable and fault-tolerant control systems in road vehicles. The performance specifications are
guaranteed by the local controllers, while the coordination of these components is provided by the supervisor.
Since monitoring components and the FDI filters provide the supervisor with information about the various vehicle
maneuvers and the different fault operations, it is able to make decisions about the necessary interventions
into the vehicle motions and guarantee the reconfigurable and fault-tolerant operation of the vehicle. The design of the proposed reconfigurable and fault-tolerant control is based on an LPV method that uses monitored
scheduling variables during the operation of the vehicle.

BEVEZETÉS
Az utóbbi években egyre nagyobb a kereslet a kiváló vezetési
tulajdonságokkal rendelkező gépjárművekre, amelyeknél a hatékonyság, a biztonság és az egyéb minőségi követelmények és
performanciák egyaránt garantáltak. A járműipar elvárásainak megfelelően számos irányítási kritérium áll a kutatás középpontjában, így
például az úttartás, az utazási kényelem javítása, a menetstabilitás
növelése, a támolygási és bólintási dinamika javítása, hibatűrő és
rekonfiguráló megoldások kialakítása, lásd [5], [7], [9].
A hagyományos eljárások során a jármű különböző funkcióinak
vezérlését és irányítását külön tervezik. Ezzel a stratégiával az egyik
probléma az, hogy a különböző, de egymással kapcsolatban álló,
minőségi követelmények független irányításokkal való kielégítése
gyakran nem lehetséges konfliktusok nélkül. Például a fékezési
művelet befolyásolja a hosszirányú dinamikát, a sebességet és
a dőlési szöget. A jármű geometriai adottságai miatt azonban a
fékezés hatására megváltozik a legyezési sebesség és a dőlési
dinamika. Hasonlóképpen, a kormányzási szög is hatással van a
legyezési szögre. Mivel a súlypont magasan helyezkedik el, a kormányzási manőver következtében a dőlési szög és a rugózott tömeg
bólintási szöge szintén megváltozik. A független tervezési stratégia
egy másik problémája az, hogy az egyes szabályozók különálló
implementálása felesleges hardver redundanciához vezethet. A
jármű ipar az alacsony költségű megoldásokat részesíti előnyben,
így egyszerű érzékelőket és lehetőleg szoftver alapú redundanciát
kell alkalmazni.
Az integrált járműirányítás legfőbb célja, hogy ötvözze és
felügyelje a gépjármű dinamikáját befolyásoló alrendszerek működését. Ez azt jelenti, hogy a különálló performanciákat javítani kell,
a rendelkezésre álló érzékelőket és beavatkozókat több irányítási
feladatban kell használni, a független szabályozási körök számát
csökkenteni, ugyanakkor az irányítási rendszerek rugalmasságát
növelni kell. A beépített irányítási rendszer úgy van kialakítva, hogy
az egyes vezérlőrendszereknek a jármű egyéb funkcióira való hatását is figyelembe veszik a tervezés során a különböző irányítási

jellemzők, performanciák segítségével. A témát bemutató néhány
tanulmány példaként [6], [11], [12], [13].
Az itt bemutatott megoldásban a decentralizált irányítási rendszert még kiegészíti egy felügyelő szabályozási logika. A felügyelő
szerepe az előírt performancia garantálása, és az egyes komponensek közötti áthallások és konfliktusok kezelése. A felügyelő alrendszer információval rendelkezik a jármű aktuális működési módjáról,
azaz a jármű különböző manővereiről, a különböző komponensek
működéséről, a komponensek esetleges meghibásodásairól, amiket például a hibadetektáló (FDI) szűrők szolgáltatnak. A felügyelő
képes a jármű alrendszereibe történő beavatkozások elvégzésére és
garantálja a rekonfiguráló és hibatűrő működést. Ezek a döntések
az alacsonyabb szinten lévő irányítórendszerek felé megfelelően
választott ütemezési változók révén, előredefiniált interfészeken
keresztül terjednek.
A javasolt megoldásban a lokális irányítások tervezésekor a hibadetektoroktól és a felügyelő rendszertől kapott jelek számításba
kerülnek. A lokális irányítás elemeit a lineáris változó paraméterű
(LPV) módszerekkel tervezzük. Az LPV-módszerek elmélete jól
kidolgozott és sikeresen alkalmazott a különböző ipari problémák
megoldására. Különösen vonzó, hogy nemlineáris rendszereket
lineárisként lehet kezelni a priori nem feltétlenül ismert de online
mérhető, időben változó paraméterek, az úgynevezett ütemezési
változók bevezetésével. Ezáltal lehetővé válik, hogy lineáris tervezési
technikákat alkalmazzunk nemlineáris rendszerek esetén is.

A JÁRMŰDINAMIKA IRÁNYÍTÁSORIENTÁLT
MODELLEZÉSE
A járműirányítás tervezésének célja egy előre meghatározott
útvonal követése, az úttartás és a menetstabilitás biztosítása.
Több szabályozót alkalmazunk a rendszerben: az aktív fék, a kormány- és a felfüggesztési rendszert. A pályakövetési feladatot aktív
kormányzással oldjuk meg, míg az úttartás és az utaskényelem
érdekében aktív felfüggesztést használunk. Ha közvetlen a borulás
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veszélye, akkor a biztonság növelése érdekében működésbe lép a
fékrendszer. A fék alkalmazása viszont befolyásolja a legyező mozgást, és így a valós útvonal jelentősen eltérhet a kívánt útvonaltól.
Annak érdekében, hogy kiegyenlítse a legyező mozgás fékezés
által okozott változását, a kormányzást szabályozó alrendszernek
módosítani kell a követési parancsot, hogy elkerüljük a jármű alulvagy túlkormányzottságát. A gépjármű támolygási dinamikájának
javítására felfüggesztési rendszert alkalmazunk, ami képes stabilizáló nyomatékot generálni annak érdekében, hogy a manőverek
során létrejövő oldalirányú terhelés által generálódó destabilizáló
nyomatékot semlegesítse. A következőkben azokat a dinamikus
modelleket soroljuk fel, amelyek megfelelnek e szabályozási
elemeknek.
A keresztirányú dinamikára felírt állapottér modellben:
az állapotvektor vektor tartalmazza a kúszási
szöget, a perdületi szögsebességet és a különböző dőlési szögeket. Az irányítás bemenetei az első és hátsó tengelyen ébredő
stabilizáló nyomatékok kifejtett
nyomatékok. A
kormányzási és fékezési rendszerek tervezésére a biciklimodell
használatos,
ahol az állapotvektor tartalmazza a kúszási szöget és a perdületi sebességet. A fékrendszer
féloldalas fékerő az
tervezése során a szabályozó az
első és/vagy a hátsó kerekeken. A kormányrendszer tervezése
során a szabályozó az
kormányzási szög. A jármű laterális
dinamikájának sematikus modellje látható az 1. ábrán. A vertikális
, amelyben
dinamika állapottérmodellje
az állapotvektor tartalmazza a rugózott és rugózatlan tömegek
függőleges elmozdulásait, a bólintási szöget, a dőlési szöget. Az
aktív felfüggesztés által generált vezérlő bemeneteket tartalmazza
.

1. ábra: a keresztirányú dinamika modellje

A lokális irányítás tervezése alapjául szolgáló zárt rendszer
magában foglalja a
modellt, a szabályozót és a minőségi
követelményekkel kapcsolatos tényezők visszacsatolási struktú, ahol
a külső
ráját:
zavarokkal és a zajokkal.
A különböző performanciakövetelmények által megszabott
feladatokat a súlyozás megfelelő választása, , specifikálja. A
súlyozás célja általában büntető függvények meghatározása,
például a súly nagy, ha kis jeleket akarunk és kisebb, ha nagyobb
performanciakimenetek megengedettek.
A lokális irányítások tervezésére az LPV-módszerek alkalmazása javasolt. Az LPV-megközelítés teszi lehetővé számunkra, hogy
figyelembe tudjuk venni a nemlineáris hatásokat az állapotteres
leírás során. A javasolt megközelítés kulcsfontosságú eleme az,
hogy a lokális komponensek tervezésében a felügyelőtől származó
ütemezési változókat használjuk az integráció kikényszerítésére.
Ezen a módon a lokális irányítást ki lehet bővíteni rekonfiguráló és
hibatűrő funkciókkal.
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A kvadratikus LPV performancia probléma célja, hogy egy
paraméterváltozós vezérlést tervezzünk úgy, hogy az
zárt
rendszer kvadratikus stabilis legyen és a -ről -re vett indukált
norma (erősítés) legyen -nál kisebb, azaz

Strukturálatlan bizonytalanságot feltételezve és a súlyozott kis erősítések tételét alkalmazva az LPV -performancia probléma megoldása
visszavezethető egy lineáris mátrix egyenlőtlenségeket (LMI) tartalmazó feladatra, ami numerikusan kezelhető. A stabilitás és az elvárt
performancia megléte a tervezési folyamat által garantált, lásd [1], [8].
A hatékony működéshez a felügyelő rendszernek és a helyi
vezérlőknek megbízható és pontos információkra van szüksége.
Ennek a követelménynek a kielégítésére redundáns érzékelőkre,
különböző számítások elvégzésére és hiba észlelésére alkalmas
szűrőkre van szükség. A hatékony és optimális beavatkozás érdekében nagyon fontos a hibás érzékelők detektálása, mivel ezeket,
az általuk szolgáltatott információt, helyettesíteni kell azokban a
műveletekben, ahol szerepet játszanak.

HIBATŰRŐ RENDSZER TERVEZÉSE
A rendszer rekonfigurálása egy megfelelő FDI-komponensen alapszik. A hibatűrő szabályozónak szüksége van a hibainformációra
annak érdekében, hogy módosítsa a működését és garantáljon
egy előírt performanciát. Ez lehet páldául egy adott FDI-szűrő által
szolgáltatott
normalizált hibajel
, ahol
az
aktuális hiba nagyságának becsült értéke (az FDI-szűrő kimenete)
és
a potenciális hibahatás várható maximális értéke (végzetes
egy aktív komponens performanciájának romlását becsli.
hiba).
Egy magas szintű megközelítésben az FDI-szűrő tervezési problémája gyakran megfogalmazható a 2. ábrán látható úgynevezett
modell matching feladat keretei között, lásd például [10]. A kapcsolási
struktúra magában foglalja a
függőleges járműmodellt, az
FDI-szűrőt és a performanciacélokkal összefüggő elemeket (súlyokat).
A detektáló szűrő tervezésére számos megközelítés létezik, lásd
[3], [4], [10]. Az LPV-megközelítés azonban szűkíti a rendelkezésre
álló eszközöket. Az LTI-esettel szemben az LPV-eljárás keretében
nem garantálható a rendszer stabilitása algebrai eszközökkel, pl.
azáltal, hogy a pontonkénti LTI-rendszerek stabilak. A felmerülő
egyéb technikai problémák miatt ez a tény azt jelenti, hogy a klas�szikus algebrai módszerek LTI FDI-szűrők tervezésére nem alkalmazhatóak. Az LPV-tervezés keretében gyakorlati megoldást csak
a kvadratikus stabilitáson alapuló, lineáris mátrix egyenlőtlenségeket
(LMI) használónak lehet adni. Az úgynevezett geometriai megközelítés megfelel ezeknek a követelményeknek és gyakran vezet az
FDI-szűrő sikeres megtervezéséhez, a részleteket lásd pl. [1], [2].

2. ábra: FDI szűrő tervezése

Az LPV-paradigma lehetővé teszi, hogy a nemlineáris rendszert
egy lineáris időben változó (LTV) rendszerként tekintsük. Ekkor a
hibajel kifejezhető a következő alakban:
.
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A
súly a hibajel relatív fontosságát tükrözi. Ez a súly nagy, ahol
kicsi hibák és kisebb, ahol nagyobb hibák megengedettek. A
súly meghatározza a lehetséges hiba mértékét az adott beavatkozó
csatornában, míg a
súly meghatározza a lehetséges hiba
mértékét az adott érzékelő csatornában.
A hibajelre vonatkozó
tervezési követelmény a lehető legnagyobb hibahatást elérni a szűrő kimenetén, és ezzel egy időben
minimálisra csökkenteni az exogén jelek
hatását, azaz
. A nyitott hurokban tervezett szűrő FDI
használható zárt rendszerben is. A szűrő megkapja a mért kimeneteket és a vezérlő bemeneteket, és ennek alapján szolgáltatja a hibajelet.

A LOKÁLIS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK
TERVEZÉSE
A keresztirányú stabilitás azáltal érhető el, hogy csökkentjük a kerék
oldalirányú terhelését. A tervezés célja, hogy a szabályozó minimalizálja a keresztirányú gyorsulást, amit egy
performanciajellel
monitoroz. Az egyik lehetőség a féloldalú fékezés, mely fékerőket
generál annak érdekében, hogy stabilizáló legyezési nyomatékot
hozzon létre. A másik megoldás során addicionális kormányzási
szöget hozunk létre annak érdekében, hogy csökkentsük a kerékterhelést. Ez a megoldás azonban aktív vezetői beavatkozást
feltételez a járművezető részéről, annak érdekében, hogy a járművet
a szándékolt pályán tartsa.
Egy másik irányítási feladat, hogy kövessünk egy előre megadott
legyezési dinamikát. Ebben az esetben az aktuális legyezési szögsebességet folyamatosan ellenőrizni kell, és a referencia- és az aktuális
sebesség közötti különbséget meg kell határozni. A cél, hogy a
lehető legkisebbre csökkentik a
követési hibát.
Annak érdekében, hogy a kormányrendszer szabályozója megreferenciajelet át
oldja a legyezési szögsebesség követését, a
kell adni a szabályozónak. A vezérlő jel egy előre meghatározott
követési
referenciaelmozdulás és a performanciajel pedig a
hiba, ami a tényleges legyezési szögsebesség és a referenciajel
közötti különbség.
A rekonfiguráló felfüggesztési rendszer tervezésének alapja
az a tény, hogy az aktív felfüggesztés rendszer nemcsak az út
egyenetlenségei által okozott hatás kiküszöbölésére alkalmas,
hanem dőlési nyomatékokat is létrehozhat a támolygási dinamika
javítása érdekében, illetve bólintó nyomatékot a bólintó stabilitás
javítása érdekében. A rekonfiguráló rendszer paraméterfüggő súlyait
a
normalizált oldalirányú kerékterhelés és a
normalizált bólintási szög függvényeként választjuk, ahol
ennek
az oldalirányú terhelést átvitel, a mért bólintási szög és
a maximum értéke.
A tervezés célja, hogy csökkentse a normalizált kerékterhelés
maximális értékét, ha az meghalad egy előre meghatározott kritikus értéket. A fékrendszer tervezésekor az irányító jel a fékerők
különbsége, míg a performanciajel az oldalirányú gyorsulás:
. Az oldalirányú gyorsulás súlyozására
alkalmasan választott időállandók. Itt
lett választva, ahol
az az erősítés, amely tükrözi az oldalirányú gyorsulás relatív
fontosságát és amit paraméterfüggőnek választunk, azaz
függvényének. Megválasztása a következő:
, egyébként 0.
), vagyis a jármű nincs vészhelyzetben,
Amikor kicsi (
akkor is kicsi, ami azt jelzi, hogy a LPV-irányításnak nem kell csökkenteni a gyorsulást. Amikor megközelíti a kritikus értéket, azaz,
amikor
, akkor nagy. Ez azt jelenti, hogy a szabályozás
arra összpontosít, hogy a borulást megelőzze. Itt határozza meg

azt a kritikus állapotot, amikor a jármű vészhelyzetben, azaz borulás
közeli helyzetben van. Megjegyezzük, hogy a használt súlyok PD
(arányos/differenciáló) típusúak és az időállandók és az erősítések
értékei a különböző performanciajelek elvárt egyensúlyi helyzetét,
valamint tranziens viselkedését tükrözik.
Ha a felfüggesztési rendszer hibát észlel, a dőlési stabilitási
szerepét a fékrendszer fogja helyettesíteni. A fékrendszer egy
kisebb kritikus értéken aktiválódik mint a hibamentes esetben,
azaz, ha
. Ebből következően, a fékrendszer viselkedése
módosul és a fékezés által gerjesztett nyomaték átveszi a meghibásodott felfüggesztés szerepét. A módosított kritikus érték
, ahol egy előre meghatározott állandó.
A kormányrendszer hibája esetén (
) a fékrendszernek a
jármű legyezési dinamikájára kell koncentrálni annak érdekében, hogy
csökkentse a követési hibát. Így a fékrendszer szabályozásának tervezése során a kormányrendszerre vonatkozó performanciaspecifikációt is fi, ahol választása
gyelembe kell venni:
a következőképpen történik:
, ha
,
ha
, egyébként 0.
A fékrendszer performanciacsökkenése esetén az nem tud
megfelelő nyomatékot generálni a dőlési stabilitás növelése érdekében. Ebben az esetben a helyébe lép a kormányrendszer, ami
megkapja a hibaüzenetet és módosítja a működését oly módon,
hogy az oldalirányú terhelést csökkentse. Ennek a megoldásnak a
nehézsége az, hogy a követési feladat performanciaromlása elkerülhetetlen, ezért a kormányrendszer feladata egyensúlyt keresni
a követési feladat és a borulásgátlás között.
A kormányrendszer tervezésekor a keresztirányú stabilitás azáltal
érhető el, hogy csökkentjük a kerék oldalirányú terhelését. A tervezés
célja, hogy a szabályozó minimalizálja a keresztirányú gyorsulást,
amit egy
performanciajellel monitoroz. Az egyik megoldás
az egyoldalú fékezés, mely fékerőket generál annak érdekében, hogy
stabilizáló legyezési nyomatékot hozzon létre. A másik megoldás
során további kormányzási szög keletkezik annak érdekében, hogy
csökkentsük a keresztirányú kerékterhelést. Ez a megoldás azonban
aktív vezetői beavatkozást feltételez a járművezető részéről, annak
érdekében, hogy a járművet a szándékolt pályán tartsa. Annak érdekében, hogy a kormányrendszer szabályozója megoldja a legyezési
szögsebesség követését, a
vezérlő jelet át kell adni a szabályozónak. A vezérlő jel egy előre meghatározott referenciaelmozdulás
és a performanciajel pedig a
követési hiba, ami a tényleges
legyezési szögsebesség és a referenciajel közötti különbség. A
nyomkövetési hibát súlyozó függvény alakja
, ahol
időállandók és ahol a követési hiba állandósult értékét kell az
szint alatt tartani.

SZIMULÁCIÓS PÉLDÁK
A hibadetektálás illusztrálására az FDI-szűrő működését egy manőver során mutatjuk be. A szimulációban alkalmazott kormányzási
szög egy egységugrás, a jármű sebessége 80 km/h. A manőver
közben a fékrendszert a jármű lassítására használjuk.

4. ábra: szimulációs eset
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A zárt kör szimulációs forgatókönyvének adatai: 10 kNm destabilizáló nyomaték a második másodperctől és 0,1 rad/sec szenzorhiba
az ötödik másodperctől. Az érzékelő hibája azt jelenti, hogy a
érzékelő egy állandó additív hibával terhelt jelet mér.
Az első hibajelek az aktuátorhibát, míg a többi az érzékelő hibát
mutatja. A két hiba hatása szétcsatolódik és a becsült hibajelek
elfogadható információt adnak a ténylegesen bekövetkező hibákról.
A hibatűrő szabályozás illusztrálása egy kanyarodási manőveren
keresztül történik. A kanyarodás az első másodpercben indul és
a negyedik másodpercben egy hatalmas bukkanó zavarja meg a
jármű mozgását.
7. ábra: a hibatűrő rendszer működése

ÖSSZEFOGLALÁS

5. ábra: kanyarodáskor adott válaszok

A rekonfigurálható manőver során a jármű potenciális felborulása
kritikus helyzetet hoz létre, és a felfüggesztési rendszer nyomatékot
generál a dőlési nyomatékok kiegyensúlyozásának érdekében, így
a szabályozó csak a normalizált oldalirányú kerékterhelés csökkentésére fókuszál. Azt feltételezzük, hogy a felfüggesztési beavatkozó
hibáját már detektáltuk. Az észlelt hibának megfelelően a fékrendszer
a kritikus normalizált oldalirányú terhelés kisebb értéke esetén lép
működésbe. Sőt, a felfüggesztés hibája esetén a szükséges fékerőt
hosszabb ideig működtetjük. A hibatűrő rendszer működését szemléltetik a 6. és 7. ábrán látható jelek.

A cikk a közúti járművek integrált irányításának tervezésére
ad példát, ahol a rekonfiguráló és hibatűrő szabályozás egy
decentralizált felügyeleti architektúra által valósul meg. A
performanciakövetelményeket a lokális irányítások elégítik ki, míg
ezek összehangolását a felügyelő rendszer végzi. A különböző szenzorok és FDI-szűrők ellátják a felügyelő rendszert a jármű különböző
manővereivel, állapotaival és esetleges meghibásodásaival kapcsolatos információkkal, így az döntést tud hozni a jármű mozgásába
történő szükséges beavatkozásokról, garantálva a rekonfiguráló
és hibatűrő működést. A javasolt irányítástervezési eljárás az LPV
modellezési és tervezési módszeren alapul.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012: Hibrid és elektromos
járművek fejlesztését megalapozó kutatások – A projekt a Magyar
Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg. 

6. ábra: a rekonfigurálható rendszer viselkedése
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A cikk esettanulmányt mutat be felfüggesztési rendszer irányításának robusztus hierarchikus tervezésére. Az
aktív felfüggesztés felsőszintű tervezésekor a jármű megfelelő működése szempontjából szükséges erőket
tervezzük. Az alsószintű irányítás tervezésekor az elektrohidraulikus beavatkozószelep irányítását tervezzük
meg. A szelep elmozdításával a hidraulikus beavatkozóval generált erőnek kell követni a felsőszintű irányítás
által igényelt erőt. A bemutatott eljárás előnye, hogy a hidraulikus beavatkozó dinamikája és a felfüggesztés
dinamikája két, egymástól független tervezési lépésben van kezelve. A javasolt elválasztó rétegek követik a
különböző alrendszerek felépítését, és a problémák összetettsége eközben ésszerű határok között marad. A
módszer illusztrálása egy járműirányítási példán keresztül történik.
The paper focuses on a control design for a vehicle suspension system in which a balance between different
performance demands is achieved. The starting point of the control design is a full-car model. In order to
handle the high complexity of the problem this paper proposes the design of a two-level controller of an active
suspension system. The required control force is computed by applying a high-level controller. The actuator
generating the necessary control force is modeled as a nonlinear system for which a low-level force-tracking
controller is designed. The operation of the controller is illustrated through simulation examples.

BEVEZETÉS
A felfüggesztési alrendszer célja az úttartás garantálása és az
utazási kényelem növelése a káros rezgések által okozott közúti
egyenetlenségek és a fedélzeti gerjesztési források következményeként előálló zavarások közepette. Az irányítástervezés egyik
nehézsége az, hogy a különböző szabályozási célok általában
konfliktusban állnak egymással, ezért ezek között egy alkalmas
egyensúlyt kell elérni. A tervezés másik nehézsége az, hogy a
tervezés alapjául szolgáló modell egyes elemei bizonytalanok. A
felfüggesztés alapvető modellezési és tervezési feladatát elemzi
például a [6] referencia.
A felfüggesztés elemeinek dinamikus jellemzői nemlineáris
tulajdonságokkal bírnak és változnak a jármű életciklusa alatt. Egy
feedback linearizáción alapuló nemlineáris tervezési módszert
javasolt [2]. A technikai problémákon túl, amelyek a a nemlineáris
modelleken alapuló tervezést jellemzik, nehéz kezelni és figyelembe venni a modellezési hibák és pontatlanságok hatását.
A lineáris változó paraméterű (LPV) modellezési megközelítés
lehetővé teszi számunkra, hogy figyelembe vegyük a nemlineáris
hatásokat az állapotteres leírásban oly módon, hogy a modell
szerkezete nemlineáris a paraméterekben, de lineáris az állapotokban. A felfüggesztési rendszer nemlinearitása elrejthető alkalmas
ütemezési jelekben. Ezek a jelek a végrehajtás során mértek és
rendelkezésre állnak. Az LPV-módszer előnye, hogy a szabályozó megfelel a robusztus stabilitás és a névleges performancia
garantálás igényeknek a teljes működési tartományban, mivel
a szabályzó képes alkalmazkodni az aktuális működési feltételekhez, lásd például [9]. Egy negyedjármű modellre épülő és
nemlineáris felfüggesztési elemeket tartalmazó LPV-tervezésre
lásd a [3] referenciát.
Az alábbiakban egy esettanulmányt mutatunk be a felfüggesztési rendszer irányításának kétszintű tervezésére. A magas
szintű szabályozó tervezésekor a teljes jármű egy modelljét
vesszük figyelembe, ami tartalmazza a felfüggesztési dinamikát
és performanciaként az úttartásra, utaskényelemre és a kerékelmozdulás minimalizálására koncentrál. Ebben a lépésben

a modellbizonytalanságokat is figyelembe vesszük. Az egyes
performanciák közötti prioritásokat megfelelő súlyfüggvények
választásával írjuk elő.
A tervezett irányítás egy erő, amit elő kell állítani egy elektrohidraulikus beavatkozó segítségével. Az alacsony szintű irányítás
egy jelkövető szabályozó, amit egy szelep elmozdításával oldunk
meg. Az elektronikus hidraulikus rendszer leírására egy klasszikus
nemlineáris modellt használunk, a részletekért lásd még [1], [4],
[7]. A bemutatott eljárás előnye, hogy a hidraulikus beavatkozó
dinamikája és a felfüggesztés dinamikája két, egymástól független tervezési lépésben van kezelve. A javasolt tervezési rétegek
követik a különböző alrendszerek felépítését és a problémák ös�szetettsége ezalatt ésszerű határok között marad. Ellentétben a [4]
által közölt módszerrel, ez a megoldás lehetővé teszi a moduláris
tervezést, azaz a beavatkozó nem befolyásolja a felsőszintű tervezés eredményét.

A FELFÜGGESZTÉS ÉS AZ ELEKTROHIDRAULIKUS BEAVATKOZÓ SZABÁLYOZÁSORIENTÁLT
MODELLEZÉSE
A tervezés alapja a felfüggesztési rendszer teljes jármű modellje. A teljes jármű, amely az 1-es ábrán látható öt részből áll, ami
leírja a rugózott tömeg és a négy rugózatlan tömeg dinamikáját.
Minden felfüggesztés egy rugóból, csillapítóból és egy aktív beavatkozóból áll, ami létrehozza a szükséges tolóerőt a járműtest
és a tengely között.
Az egyenletek a hét szabadságfokú teljes jármű modellnek
felelnek meg. Azt feltételezzük, hogy a rugózott tömeg egy merev test és mozgási szabadság a függőleges, legyező és dőlési
irányban van. egy függőleges elmozdulás a súlypontban, és
a rugózott tömeg bólintási és dőlési szöge, továbbá a rugózatlan
tömegek függőleges irányban mozdulnak el.
A magas szintű szabályozástervezés alapja a paraméterfüggő
LPV módszer. A modell állapotteres alakja
,
ahol
és
,
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és
. A LPV-modell
ütemezési változói:
.A
ütemezési változók a relatív sebességtől, míg
a relatív elmozdulástól függnek.
A beavatkozó hidraulikus rendszer által előállított erők
, ahol
a dugat t yú felületének területe és
pedig az egyes hidraulikus rendszerben
kialakuló nyomások, lásd például [7]. A
nyomások változása
,

eléréséhez tartoznak. A kapcsolási rajzon u az aktuátorok által
előállított vezérlő bemenet, y a mért szenzorok által mért jel, a
mérési zaj. A mért kimenetek az első és a hátsó, bal és jobb oldali
rugózott tömeg és rugózatlan tömeg közti elmozdulások. Az ábrán látható wij jelek zavarások, amelyek az útgerjesztést foglalják
magukba. A z performanciakimenetek az utaskényelem, a relatív
elmozdulás, a kerékelmozdulás és az irányító jel.

(1)

az egyes hidraulikus áramlások,
pedig
ahol
a két végpont közötti relatív sebesség, a csillapítók sebessége, és
állandó paraméterek.
A hidraulikus áramlás alakja a következő:
, ahol
,
a tápnyomás, és
az egyes szelepek elmozdulása. Annak
érdekében, hogy elkerüljük a technikai nehézségeket, az előjelfüggvényt egy sima
függvényre cseréljük,
ahol megfelelően kicsire van választva. A szelep elmozdulását
szervoszelep:
szabályozza az

(2)
időben állandó.
ahol
Az egyes beavatkozó modellek, amik a tervezés alapját képezik,
ennek a generikus modellnek az alapján vannak megfogalmazva:


(3)



(4)

2. ábra: a zárt kör szerkezete

A visszacsatolt struktúra magában foglalja az elhanyagolt dinamika által okozott bizonytalanságokat, a bizonytalanul ismert vagy
az időbeni viselkedésük miatt bizonytalan komponenseket. Annak
érdekében, hogy a tervezés komplexitása kezelhető mértékű maradjon, a bizonytalanságokat ebben a struktúrában egy ∆m multiplikatív
LTI blokk és egy Wr súlyfüggvény képviseli. Feltételezzük, hogy a
Wr átviteli függvény ismert és a bizonytalanság nagyságát tükrözi.
A tervezés célja, hogy meghatározza négy irányító erőt oly módon, hogy a vertikális gyorsulások, a relatív elmozdulások, a kerékelmozdulások a lehető legkisebbek legyenek a kívánt tartományon.
A Wp,aij, Wp,sij, Wp,tij és Wp,fij súlyfüggvények célja, hogy vertikális
gyorsulások, a relatív elmozdulások, a kerékelmozdulások a lehető
legkisebbek legyenek a teljes működési tartományon. A súlynak
nagynak kell lenni azokon a frekvenciatartományokon, ahol kis
jeleket kívánunk és kicsinek, ha nagyobb performanciakimenet
is megengedett.

3. ábra: a zárt hurok részletes felépítése
1. ábra: a teljes jármű modell

A MAGAS SZINTŰ SZABÁLYOZÁSI FELADAT
A robusztus szabályozó tervezésének alapja a 2-es ábrán
látható zárt kör kapcsolás modellje, ahol a
általánosított
rendszer, ami tartalmazza a névleges rendszert, az összes
performanciakimenetet, zavarásokat, és a bizonytalanságot. Itt
jelöli a zavarásokat míg a normalizált blokk diagonális bizonytalansági blokkot, a részletekért lásd például [8].
LPV-rendszer zérus
A robusztus szabályozó tervezése a
kezdeti feltételeknek megfelelő indukált -normáját használja,
ami az alábbiak szerint van definiálva:


(5)

A performancia és zavar súlyok megfelelő kiválasztásával a
sikeres tervezés feltétele
.
A felfüggesztési rendszer vizsgálatához tekintsük a 3-as ábrán
látható zárt rendszert. A visszacsatolt struktúra tartalmazza a G nominális modellt és a K szabályozót, valamint olyan elemeket, amelyek a bizonytalanságmodellekhez és a célul kitűzött performancia
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A tervezési céloknak egy z performanciajel segítségével történő
megfogalmazásának nehézsége abban áll, hogy a különböző jelek
közötti igények kielégítése konfliktusos: például a felfüggesztési
rendszerrel az utaskényelem és a relatív elmozdulás egyszerre
nem javítható. Így a különböző igények között egy alkalmas
egyensúlyt kell megvalósítani a performanciasúlyok megfelelő
választásával.
A magas szintű irányítás által előírt jelet a vezérlőszelep beállítását működtető alacsony szintű vezérlőnek kell nyomon követni.
Annak érdekében, hogy a megtervezett szabályozási séma minőségét globális szinten vizsgálhassuk, a feladatot globális szinten
kell megfogalmazni. Miután a helyi szabályozókat megterveztük,
elvileg lehetséges, hogy az irányítás elemzését globális szinten
hajtsuk végre. Ez azonban általában nem kivitelezhető, nagy
számítási kapacitást igénylő eljárás. Ezért a gyakorlatban ezt a
lépést kihagyva a szabályozás minőségi tulajdonságait, a teljes
rendszer vizsgálatát szimulációs kísérleteken keresztül végezzük.

AZ ALACSONY SZINTŰ VEZÉRLŐ TERVEZÉSE
Feltételezzük, hogy az erőigényt, ami egy lineáris függvénye,
egy LPV-irányítás állítja elő. A cél az, hogy a hidraulikus aktuátor

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

asszimptotikusan kövesse ezt a jelet. Mivel a hidraulikus beavatkozó
és a felfüggesztés alrendszer egy nemlineáris és egy LPV-rendszer
kaszkád kapcsolása a nemlineáris dinamika egzakt linearizálásán
alapuló eljárás megfelelő választás az irányítási cél elérésére.
A visszacsatolásos linearizálás célja, hogy egy nemlineáris koordináta transzformáción keresztül és egy nemlineáris állapot visszacsatolás segítségével átalakítsa a nemlineáris input-affin rendszert
egy lineáris és szabályozható rendszerré. A nemlineáris koordináta
transzformációt alkalmazva, a linearizáló visszacsatolás alakja

ahol

Ezután egy alacsony szintű szabályozást alkalmazunk annak érdekében, hogy a tervezett erőt előállítsuk. A szimulációs példákban
egy nemlineáris járműmodellt használunk és három esetet tekintünk: egy passzív és két aktív rendszert, ahol az egyik egy lineáris
tervezéssel adódik, míg a másik LPV-módszerrel.

(6)
és
.

Ezzel a linearizáló visszacsatolással az aktuátor dinamikája
egy kettős integrátorrá egyszerűsödik:


(6)

.

(7)

-re vonatkozó, a kapott rendszerre
A jel értéke egy
vonatkoztatott referenciakövetési probléma megoldásaként számítható ki. Ekkor a lineáris visszacsatolás alakja


(8)

alkalmas paraméterek. Meg kell jegyezni,
ahol
hogy a
és
paramétereket a jelkövetés dinamikáját figyelembe véve kell megválasztani. Mivel az algoritmus a
és
deriváltakat is használja, amik nem mért jelek, azokat numerikus
differenciálás útján kell meghatározni.

SZIMULÁCIÓS PÉLDÁK
Egy bevezető példa rávilágít a globális vezérlési séma lehetséges
előnyeire. A teljes jármű modell alapján készített felfüggesztési szabályozás van összevetve azzal az esettel, amikor a felfüggesztés
szabályozására tervezett négy külön szabályozó van kombinálva.
Mivel a felfüggesztési pontokon csatolás van, várható, hogy a globális együttes tervezés felülmúlja az egyedileg tervezett vezérlést
az olyan esetekben, amikor a csatolás megnyilvánulhat, például
manőverezéskor. A tervezés részleteit nem ismertetjük, csak a
megfelelő szimulációs ábrákat.
Ebben a példában a jármű egy kikerülési manővert végez 130
km/h sebességgel. A manőver közben a dőlési szög változása hasonló mindkét esetben. A két irányítás elemzése során a függőleges
gyorsulást, a relatív elmozdulást és a szükséges erőket vizsgáljuk.
A globális megoldásnál a rugózott tömeg függőleges gyorsulása
kisebb, ami tükröződik a kis RMS-értékben.A különállóan tervezett
szabályozástól eltérően az integrált megoldás esetén, bár a relatív
elmozdulás értékei hasonlóak, de az RMS-értékek jelentősen
kisebbek. Jelentős különbségek figyelhetőek meg az erőkben. A
globálisan tervezett felfüggesztés esetén kisebb erőkkel történik
a manőver. Következésképpen a performanciajellemzők a globális
vezérlés esetén jobbak, azaz mind a függőleges gyorsulás és a
relatív elmozdulások jobb válaszokat adnak, és ezzel egy időben
a szükséges szabályozó erők is kisebbek. Lásd a 4-es ábrát.
A következőkben a kétszintű szabályozót mutatjuk be részletesen. Először egy felsőszintű irányítást tervezünk LPV-modellen
alapuló módszerrel, amely a szükséges beavatkozó erőt generálja.

4. ábra: az irányított rendszer válaszfüggvényei, felsőszintű szabályozót
használva (folytonos: integrált, szaggatott: független)

Először is, a felfüggesztési rendszert egy fiktív rossz minőségű
úton teszteljük, amelyen négy különböző magasságú bukkanó
zavarja meg a rendszert: a bukkanók magassága 6 cm, 4 cm,
illetve 2 cm. A bukkanók közötti egyenetlenségek sztochasztikus
sebességfüggő zavarások. A vizsgálat célja az időtartománybeli
magatartás tesztelése és a tranziens tulajdonságai a vezérelt
rendszernek.

5. ábra: a rendszer válasza felsőszintű irányítást alkalmazva (folytonos:
LPV, szaggatott: lineáris, pontozott: passzív)

Az útgerjesztésre adott performanciaválaszokat az 5-ös ábra
mutatja, ahol az LPV-irányítás a zavarok hatásának jobb lecsengését, illetve kisebb túllövéseket eredményez. A jelek RMS-ének
vizsgálatával ugyanerre a következtetésre jutunk.
A második esetben sokkal reálisabb útgerjesztést alkalmazunk.
Hasonló következtetések vonhatók le az időtartománybeli analízis
eredményeit szemlélve, lásd a 6-os ábrát. A különböző irányítások
összehasonlítása időtartománybeli jelek alapján már nagyon egyszerű
realisztikus esetekben sem triviális. A hagyományos szabályozókiérté-
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kelési módszerek szorosan kapcsolódnak a frekvenciatartománybeli
vizsgálatokhoz, mely módszerek a lineáris időinvariáns elképzeléseket
tükrözik. Ennek ellenére ezeket széles körben használják a nemlineáris
esetben is, amikor az eljárások nem rendelkeznek egy megalapozott
elméleti háttérrel a frekvenciatartományi elemzéshez. Kiértékelési
célból más performanciaindexek is bevezetésre kerülnek, például a
leggyakrabban használt mérce a jel RMS-értékét mutatja.

A jelkövetés tulajdonságai bizonytalan rendszer esetén is
tesztelésre kerültek. Az alacsony szintű vezérlő tervezés alapja
egy névleges nemlineáris rendszer, ezért bizonytalanságokkal
szembeni robusztusságát – ellentétben a magas szintű vezérlővel – nem garantálja a tervezési folyamat. Itt a bizonytalansági
paraméterként -t kell figyelembe venni. Ez megadja a bemenet
és a szelepelmozdulás közti dinamikát. Az elemzés során a
névleges
érték mellett a bizonytalan értéket
vettük figyelembe. A vezérlő bemenet, az RMS a hiba, az elért
erő és a hiba RMS látható a 8-as ábrán. A kapott eredmények
mutatják az irányítási rendszer robusztusságát a parametrikus
bizonytalansággal szemben.

6. ábra: a rendszer válasza felső szintű irányítást alkalmazva aszfalton
(folytonos: LPV, szaggatott: lineáris, pontozott: passzív)

Az alacsony szintű irányítás eredményei a 7-es ábrán láthatóak.
A tervezési paraméterek értékei: ki = 20 a backstepping módszer
esetén és kfi = 20 a feedback linearizálás és a visszacsatolás esetén
(i = 1,2). A szimuláció során a mintavételi idő értékét Ts = 0,01 sec-ra
választottuk, ami megfelel a gyakorlatban használt esetnek. Az illusztrált jelek nyomásesés a dugattyún, a vezérlőszelep elmozdulása, az
irányító bemenet, az elért erő és a jelkövetés RMS hibája. Az elért
beavatkozó erő a szükséges pontossággal követi a referenciajelet.

8. ábra: a beavatkozó modell paraméterének hatása a backstepping
, szaggatott:
)
módszerben (folytonos:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012: Hibrid és elektromos
járművek fejlesztését megalapozó kutatások – A projekt a Magyar
Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg. 

7. ábra: a nemlineáris jelkövető tervezés tulajdonságainak analízise (folytonos: backstepping módszer, szaggatott: feedback-linearizációs módszer)
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A cikk autonóm járművek idő-optimális irányításával foglalkozik folyosók közötti tesztpálya esetén diszkrét
és folytonos beavatkozó jelek jelenlétében. A keletkező kevert-egész optimális irányítási problémát (MIOCP)
átalakítja statikus kevert-egész nemlineáris programmá (MINLP), az idő diszkretizálás és a direkt többszörös
tüzelés (shooting) módszerével. Nyílt szoftvercsomagokat alkalmaz, amelyek kihasználják a gradiens és a Jacobi mátrixok ritka kitöltöttségét. A kidolgozott módszer mind robbanómotor, mind elektromos hajtás esetén
alkalmazható, és alapul szolgálhat egy központi CAS-rendszer adatbázisának offline generálásához.
The paper deals with the time-optimal control of automatically driven cars modeled with gear shift as discrete
control input beside the continuous ones in a test path amongst corridors. The resulting mixed-integer optimal
control problem (MIOCP) is reformulted to a static mixed-integer nonlinear program (MINLP) using time
discretization and direct multiple shooting. Open software packages were applied exploiting the sparsity of
the gradient and the constraint Jacobians. The elaborated method can be applied both for combustion engine
and electric driven cars. It can form the basis to generate an offline database of a central general collision
avoidance system (CAS).

BEVEZETÉS

OPTIMÁLIS IRÁNYÍTÁS

A technikai és más (biológiai, közgazdasági stb.) rendszerek
optimális kialakítása általános cél az emberiség kutatásaiban.
Ezeken a területeken a dinamikus és a statikus optimalizálási
feladatok eltérő komplexitásúak. Különösen nehéz a probléma, ha az optimalizálandó változók között egész vagy bináris
értékűek is vannak.
Az érdeklődés az MIOCP (mixed-integer optimal control
problem) megoldási módszerek iránt az utóbbi években jelentősen megnőtt.
A cikk ezen a területen robbanómotorral meghajtott földi
jármű idő-optimális irányításával foglalkozik, ahol a folytonos
beavatkozó jelek mellett egész értékű jelek is vannak, mint a
sebességváltó fokozat. Hasonló problémákat vizsgáltak az irodalomban közönséges (ODE) vagy differenciál-algebrai (DAE)
egyenletekkel modellezett járművek esetén, mind rögzített, mind
mozgó időintervallum [12], [8] vagy mozgó horizontú prediktív
irányítás esetén [7].
Az MIOCP-feladatok megoldására különféle módszerek ismeretesek: dinamikus programozás, indirekt módszerek (előbb optimalizál, utána diszkretizál) és direkt módszerek (előbb diszkretizál,
utána optimalizál). Az utóbbi technika különösen előnyös nagyméretű optimalizálási feladatok megoldására.
A professzionális szoftvercsomagok körében az eredeti folytonos idejű optimum probléma megoldására a MUSCOD-II [3]
alkalmas lenne, azonban ez nem nyílt szoftver. Ezért az OPTI
[6] nyílt szoftver mellett döntöttünk, amelynek van interfésze az
AMPL modellezési nyelvhez is az optimum feladat magas szintű
megfogalmazásához, és amely jobb tulajdonságokkal rendelkezik,
mint a MATLAB Optimization Toolbox.
A cikk felépítése a következő. Először a vizsgált jármű dinamikus modellje, a manőverezési feladat és a dinamikus optimális
irányítási probléma kerül bemutatásra. Ezt követően leírjuk
a dinamikus feladat transzformálását statikus optimalizálási
problémává idő- és állapotdiszkretizálás mellett, továbbá ismertetjük a javasolt algoritmusokat az összetett, egyenlőség típusú
trajektória illesztési kényszerek számítására a korlátozások
Jacobi-mátrixaihoz. Az akadályelkerülési feladat numerikus eredményeit ezt követően mutatjuk be. A cikket a következtetések
és fejlesztési lehetőségek zárják.

Járműmodell
Tekintsünk egy síkban mozgó járművet, első kerék kormányzással és hátsó kerék meghajtással. Feltételezzük, hogy a jármű
jobb (r) és bal (l) oldala szimmetrikus, így a közismert egy nyomtávú
biciklimodell alkalmazható, lásd 1. ábra. A jármű x és y tengelye
körüli forgását elhanyagoljuk. A cikkben belső égésű motorral
hajtott járművet feltételezzünk, azonban a számítások könnyen
kiterjeszthetők elektromos hajtásra is.
A jármű állapotváltozói
azaz rendre az
x–y pozíciója a tömegközéppontnak (CoG), a sebesség nagysága,
az oldalkúszási szög, az orientáció, a z tengely körüli szögsebesség és az első kerék kormányzási szöge a járműhöz rögzített
koordinátarendszerhez képest.

1. ábra: síkban mozgó földi jármű egyszerűsített modellje

A beavatkozó jelek
és rendre a kormánykerék
szögsebessége, a teljes fékezési erő, a gázpedál állása és a sebességváltó fokozat, ami a hajtóműáttételt képezi le.
Az egyszerűsített modell dinamikáját, [11] és [9] alapján,
formában az alábbi közönséges differenciál egyenletrendszerrel (ODE) adhatjuk meg:


(1)



(2)
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(18)

(3)




(19)

(4)



(20)

(5)




(6)


(7)

(21)

Feltételezzük, hogy a járműre csak x-irányú közegellenállás
hat, azaz nincs oldalszél. A légellenállásból fakadó aerodinamikai
erőket az alábbiak szerint adhatjuk meg:
,



(22)

ahol az állapot és a bemenet vektorok
A járműmodell numerikus paramétereit [8] tartalmazza.
,

.

A járműre ható külső erők Ft, Fl és FA rendre a transzverzális,
longitudinális és aerodinamikai erők. Az R, F második indexek a
jármű elülső (front) és hátsó (rear) felét, illetve x, y az aerodinamikai
erők irányát jelentik.
A transzverzális erőket, illetve az elülső ( ) és hátsó ( ) csúszási szögeket a Pacejka-modell [10] alapján írhatjuk.


(8)



(9)


(10)

A teljes fékezési erőt 1/3 és 2/3 arányban osztjuk meg az elülső
és hátsó kerekek között:
,

.

Tesztpálya
Az optimális irányítást egy tipikus statikus akadályelkerülési
probléma esetére határozzuk meg. Előírásként a jármű egy sávváltó manővert hajt végre úgy, hogy a haladási irányába eső akadályt
kikerüli, majd visszatér a kiinduló sávjába. A pálya
alsó és
felső határait kétszeresen folytonosan differenciálható (sima)
görbék alkotják, lásd 2. ábra. Biztonsági okokból kifolyólag a
jármű tömegközéppontjának a helyzetét az alsó és felső pályahatároktól B = 0,75 m fél kocsi szélességű sávra korlátozzuk. Hasonló
jellegű tesztpályákat analitikus alakban [13]-ban adnak meg.
Optimális irányítási probléma
Célunk, hogy a manőverezési feladatot a jármű a lehető
leggyorsabban valósítsa meg, mindezt kényelmes utazási szint
megtartásával. Ebből adódóan a célfüggvény egy lehetséges
választása, hogy a mozgás teljes idejét minimalizáljuk a
kormányzás büntetése mellett. Így a kevert-integer optimális irányítási
problémát (MIOCP) a következő alakban adhatjuk meg:


(23)



(24)

(11)

A gördülési ellenállásokat a jármű statikus tehereloszlásából
és egy sebességtől függő
függvényből számítjuk [7] alapján:

,



Az elülső kerékre ható longitudinális erő az
és gördülési ellenállásból számítható



(12)



(13)
fékezőerőből

(26)


(27)



(28)


.

(29)

(14)


A motor által továbbított teljes
forgatónyomaték a gázpedál, a sebességváltó fokozat és az
effektív forgatónyomaték
függvényeként írható fel:



(15)
(16)

ahol
az áttétel a választott sebességfokozat alapján, a
hajtott tengely konstans átvitele és R a kerekek sugara. Az effektív
forgatónyomaték két lépésben kerül átvitelre, melyet a következő
egyenletekkel definiálhatunk:
motor forgási szögsebessége
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(17)

(30)

,

(31)
ahol az (1)-(7) egyenletek által adott differenciálegyenlet-rendszer és a dimenziók SI-egységekben értendők. A pályahatárokat
(25), a folytonos beavatkozó jelek alsó és felső korlátait (26-28)
definiálja. A rendszer diszkrét bemenete a sebességváltó állása
(29). A kezdeti és végfeltételeket a (30) és (31) egyenlet adja meg.
Vegyük észre, hogy a kezdeti állapot y pozíciója tetszőleges (free).

IMPLEMENTÁCIÓS STRATÉGIÁK
Ebben a részben az optimális szabályozás tervezési lehetőségeit
mutatjuk be meglévő szoftvercsomagok segítségével, és felvázoljuk az általunk fejlesztett algoritmusokat.
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Az idő-optimális probléma megoldására az ingyenes OPTI
Toolbox MATLAB interfészt [6] és a nem kereskedelmi célú,
nyílt forráskódú COIN-OR által [2] fejlesztett IPOPT és BONMIN
megoldó programokat használjuk. Részletes leírást az említett
szoftverrendszerekről a [5] és [1] irodalomban olvashatunk. Az
OPTI Toolbox statikus optimalizálási problémát képes megoldani
folytonos (
), integer (
) és bináris (
) változókkal, melynek általános alakja az alábbi:


(33)


(34)



(35)


(36)



(37)



(38)


(39)

Annak érdekében, hogy a (23)-(31) dinamikus optimalizálási
problémát megoldjuk, először (32)-(39) formára kell hoznunk. A
szakirodalomban ezt legtöbbször az állapotok és a beavatkozó
jelek diszkretizálásával érik el. Idő-optimális irányításoknál az idő
diszkretizálása is szükséges.
Idő diszkretizálása
A teljes időt mint optimalizálási változót, a normált [0,1] intervallumon diszkretizáljuk, ezzel függetlenítve -et az állapotoktól
és a beavatkozó jelektől. Ehhez a következő időtranszformációt
vezetjük be


(41)

ahol
az aktuális beavatkozás folytonos és
egészértékű
résszel. Mivel az
megoldás jobb
oldalról nem feltétlenül illeszkedik az (i+1)-ik részintervallum
megoldásához, ezért a folytonosság megőrzéséhez további egyenlőségtípusú korlátozások bevezetése
szükséges:

(32)


ahol





(42)

Ennek eredményeképpen, mellett, további
diszkrét változókat kell optimalizálni.
Az IVP-feladatok megoldásait például Runge-Kutta (RK4) numerikus integrálási módszerrel határozhatjuk meg. Vegyük észre,
hogy ezzel minden
időintervallum további felosztásra
kerül. Az integrálást az m rácspontok számától függetlenül n = 20
részintervallumon végeztük. Végül a (40)-(42) diszkretizálás során
keletkező
optimalizálási változóval
a feladat az alábbi alakú MINLP-problémára hozható:


(43)

Korlátozások deriváltjainak számítása
Az OPTI effektív használatához célszerű megadni az elsőrendű deriváltakat: az objektív függvény
gradiensét és az
egyenlőség, illetve egyenlőtlenség típusú korlátozások
és
Jacobi-mátrixát.
Ebben a pontban a legösszetettebb feltételrendszert, a
diszkretizált állapotváltozók trajektória illesztési korlátozásainak
deriválását vizsgáljuk. A (42) nemlineáris egyenlőség típusú
korlátozás deriváltját
szerint könnyen meg lehet határozni,
azonban az
szerinti derivált már problémát okoz. A kérdés
deriváltjait a keztehát, hogy hogyan lehet meghatározni
deti feltételek s, azaz a shooting-ok és a q paraméterek, azaz az
aktuális irányítások szerint úgy, hogy az utóbbiakat konstansnak
feltételezzük az adott
időintervallumban.

(40)

a rácspontok száma és

az ekvidisztáns felosztása
a [0,1] intervallumnak lépésközzel. Ebből következik, hogy a
diszkrét
időrács i-ik időpillanata
alakban adható meg,
.
ahol
Direkt multi-shooting
Az idő-optimális problémát az ún. direkt multi-shooting (többszörös tüzeléses) módszerrel oldjuk meg. A módszer segítségével
a (23)-(31) egyenleteivel adott végtelen dimenziós MIOCP-feladat
véges dimenziós nemlineáris (kevert-egész) programozási problémára (MINLP) alakítható. A multi-shooting technikával a [4]
szakirodalom foglalkozik elsőként.
A módszer lényege, hogy az optimális trajektóriát előre
definiált részintervallumokra felírt kezdeti érték problémák
megoldásaival közelíti. Az összes (multi) kezdeti értéket addig perturbáljuk (shooting), míg az egyes részintervallumok
megoldásai folytonosan nem csatlakoznak a numerikus optimalizálás során.
Ebben a részben feltételezzük, hogy a shooting-ok és a
beavatkozó jelek az előzőekben tárgyalt
időrácson lettek
diszkretizálva, továbbá az irányítás konstans függvénnyel adható
meg minden
időintervallumon
-ig. Így
minden időintervallumon egy módosított kezdeti érték (IVP)
probléma
megoldását keressük, amire a következő
feltételek teljesülnek:

(44)



(45)

A fenti eredményeket tömören az alábbi mátrix differenciál
egyenletrendszerben (M-ODE) foglalhatjuk össze:



(46)

Vegyük észre, hogy
-t és
-t numerikusan integrálni kell
és között. A mátrix differenciálegyenlet (M-ODE) speciális
struktúrája lehetővé teszi, hogy a Runge-Kutta módszert (RK4)

2014 01/02 I A JÖVŐ JÁRMŰVE

71

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

mátrix alakban alkalmazhassuk, amely más struktúra esetén
nem lenne igaz.
A gradiensek és Jacobi-mátrixok számítása időigényes feladat
a nagyszámú optimalizálási változók miatt, ezért ezeket előnyös
ritka mátrix alakban implementálni.

SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK
A következőkben bemutatjuk az optimális irányítási feladat szimulációs eredményeit. A korábban ismertetett algoritmust az általunk
kifejlesztett MATLAB függvényekkel, a telepített nyílt szoftvercsomaggal és az OPTI interfész szolgáltatásaival valósítottuk meg. Az
optimalizálási problémát egészértékű (MINLP) és folytonos (NLP)
sebességváltó bemenetekre oldottuk meg. Az előbbihez a BONMIN
Branch&Bound és konvex relaxációs algoritmusait, az utóbbihoz az
IPOPT belső-pontos módszerét alkalmaztuk. A relaxált, két egymás
utáni egészértékű, µ sebességváltás számítását köbös interpolációs
polinommal valósítottuk meg a Jacobi-mátrixban.
NVÁLT

NPEREM

N=

N≤

11m + 8

8

7m

2m+2

20

228

8

140

42

456

646

40

448

8

280

82

896

1266

m

NKORLÁT

NTELJES

3. ábra: állapot-trajektóriák 20 (bal), illetve 40 (jobb) rácspontra

A MINLP- és NLP-problémák megoldásai, az m = 40-nél jelentkező kisebb eltéréseket leszámítva, szinte azonosak. A numerikus
eredményeket a 2. táblázat foglalja össze. Megfigyelhetjük, hogy
20 rácspont esetén a manőverhez szükséges idő a folytonos
esetben, míg a 40 rácspontnál az egészértékű esetben kisebb.

22m+16 31m+26

1. táblázat: optimalizálási probléma dimenziója

A számításokat egy Windows 7x64 alapú Intel Core i5 3,30 GHzes processzorral és 8 GB RAM-mal felszerelt PC-n végeztük. Az
egészértékű és folytonos optimalizálási részfeladatokat rendre 10 -4
és 10 -3 toleranciaszinten oldottuk meg. A numerikus eredmények m
= 20 és 40 rácspontokra lettek meghatározva. Az 1. táblázat bővebb
áttekintést nyújt az optimalizálási változók és korlátozások számáról.
Az optimális pályákat a 2. ábra illusztrálja. Mint látható, a jármű
diszkretizált mozgása a pályahatárokon belül történik, valamint
kielégíti az állapot-trajektória illesztési korlátozásokat, illetve a
peremfeltételeket.

4. ábra: beavatkozó jelek 20 (bal), illetve 40 (jobb) rácspontra

Hasonló viselkedést más szerzők is kimutattak, ami annak a
következménye lehet, hogy az optimális megoldás csak lokálisan
érvényesül. Észrevehetjük azonban, hogy a multi-shooting módszer megpróbálja a lokális optimumokat a globális közelébe hozni.
m

µ=1

µ=2

µ=3

µ=4

20

0

0.6720

2.6880 6.3841

40

0

0.8398 2.6874

tf,MINLP

tf,NLP

6.7201

6.6373

6.3826 6.7185

6.7995

2. táblázat: optimális sebességváltási gyakoriság és teljes idő (sec) a
rácspontok függvényében
2. ábra: optimális útvonalak 20 (bal), illetve 40 (jobb) rácspontra

A
állapotok időfüggvényeit a 3. ábrán láthatjuk.
Megfigyelhetjük, hogy az akadály elkerülése során a jármű gyorsuló mozgást végez, ami várható volt az időoptimális megoldás
tükrében. A szögsebesség és az orientációjelek közti derivált
kapcsolat is jól látható.
A beavatkozó jelek közül az kormánykerék szögsebességét
és a sebességfokozatot a 4. ábra szemlélteti. Észrevehető, hogy
a MINLP optimális sebességváltása jó közelítéssel az NLP megoldás kerekítésének határán történik. A mozgás teljes időtartama
alatt a gázpedál
állást (teljes gyorsítás), az
fékezőerő
pedig alacsony, néhány newtonos eredményt hozott, ami (27)
alapján a választott pontossággal magyarázható.
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A tesztpálya összesen 5 + 3 = 8 pályaparaméterrel van definiálva, ebből az algoritmus automatikusan képzi a pályát. Ha mindegyik
paraméter egy adott intervallumon belül változhat, akkor tekinthetjük ezek diszkrét felosztását egy rácson, és az optimális pályát,
illetve beavatkozó jeleket offline meghatározhatjuk a rács minden
paraméter-kombinációjára, és ezeket egy adatbázisban tárolhatjuk.
Adott akadály elkerülési vagy sávváltó manőver esetén az adatbázisból kiválasztható a legjobban illeszkedő optimális megoldás,
és interpolálás bevonásával az idő-optimális referenciavezérlés
valós időben előállítható a szabályozási rendszer számára.
Amennyiben az állapot-trajektóriákat is eltároljuk, mozgó
akadály (előzés) valós idejű elkerülése is lehetővé válik. Így a manőver megkezdése előtt el lehet dönteni, hogy a jármű képes-e

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

megelőzni az előtte haladót/szembejövőt vagy vészfékezésre
van-e szükség.

KONKLÚZIÓ
Ebben a cikkben autonóm földi járművek idő-optimális irányításával foglalkoztunk, folytonos és diszkrét beavatkozó jelek
esetén. A probléma dinamikus optimalizálási feladatként írható
fel, amit az idő, állapotok és irányítások diszkretizálásával nemlineáris kevert-egész programozási problémára alakítottunk.
Az optimális megoldást a széles körben használt direkt multishooting algoritmus és nem kereskedelmi célú szoftverrendszerek segítségével adtuk meg. Részletesen beszámoltunk
különböző implementációs stratégiákról, és levezettük a

diszkretizált változók trajektória illesztési feltételeinek deriváltjait. Az eredményünket mátrix differenciálegyenlet alakban
adtuk meg, melynek szerkezete többek között lehetővé tette
az RK4 numerikus integrálást mátrix formában és a hatékony
szoftverimplementációt. A megoldásunk meggyőző eredményeket mutatott a zárt forráskódú, legkorszerűbb kereskedelmi
optimalizáló szoftverekkel szemben.
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Halmazvizsgálatokon alapuló jármű
dinamikai szabályozó rendszer
tervezése
PROF. DR. GÁSPÁR PÉTER
tud. tanácsadó, egy. tanár
JKK, MTA SZTAKI
DR. NÉMETH BALÁZS
Tudományos munkatárs
MTA SZTAKI
PROF. DR. KEVICZKY LÁSZLÓ
Multidiszciplináris Műszaki
Tudományi Doktori Iskola vezetője
SZE

A cikk maximális irányítási invariáns halmazokon alapuló irányítási stratégiát mutat be fékrendszerek alkalmazási területére. A szabályozás célja a jármű oldalstabilitásának és egy előírt trajektórián való haladásának
biztosítása. A rendszer figyelembe veszi a kerék-talaj erőkapcsolat oldalirányú nemlinearitásait, továbbá a
beavatkozás nagyságának korlátait. A trajektóriától való oldalirányú eltérés minimalizálását referencia legyezési szögsebesség követésen alapuló Lineáris Kvadratikus (LQ) irányítások biztosítják. A bemutatott módszer
hatékonyságát szimulációs példák igazolják.
The paper proposes a maximum controlled invariant set based control strategy for braking systems. The aim of the
system is to guarantee the lateral vehicle stability and the tracking of a predefined trajectory. In the strategy the
nonlinear characteristics of the tire and the peak-bounds of the actuator intervention are considered. Moreover,
the method guarantees the tracking of the reference yaw-rate signal by Linear Quadratic (LQ) controllers. The
efficiency of the control strategy is illustrated through simulation examples.

PROF. DR. HORVÁTH ZOLTÁN
tanszékvezető egyetemi tanár
SZE JKK

A HALMAZVIZSGÁLATOK SZEREPE AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSBAN
Az integrált járműirányítás feladata, hogy a járművel szemben
előírt minőségi jellemzőket a jármű üzeme során mindenkor
garantálja a rendelkezésre álló irányítórendszerek, mint lokális
erőforrások megfelelő kihasználásával. A lokális irányítások
sajátosságait, azonos/eltérő funkcióit, dinamikai tulajdonságait
figyelembe kell venni. Az integrált irányítások hajtóereje a jármű
hatékonyságának növelése és a különféle hibalehetőségek kezelésének lehetősége. Az irányítórendszerek szükség szerinti
rekonfigurációjával a beavatkozó/érzékelő detektált hibái ellenére a járművel szemben támasztott minőségi követelményei
megfelelő szinten kielégíthetők.
Az integrált irányítások tervezésekor nagy jelentősége van az
irányítások közötti prioritások kezelésének. A cikk maximális irányítási invariáns halmazokon alapuló irányítási stratégiát mutat be
fékrendszerek alkalmazási területére. Az irányítás figyelembe veszi
a kerék-talaj erőkapcsolat oldalirányú nemlinearitásait, továbbá a
beavatkozás nagyságának korlátait.

INVARIÁNS HALMAZ ALAPÚ SZABÁLYOZÁSI
STRATÉGIA
Az alábbiakban a maximális irányítási invariáns halmazokra
épülő szabályozási stratégia kerül bemutatásra. A stratégia célja
a gépjármű vezetőjének támogatása és az oldalirányú dinamikai
stabilitásának biztosítása, differenciális fékezés segítségével. Az
irányítási probléma ebből a célkitűzésből következik. A gépjárművezető egy kormányzási manőver során δ kormányszöggel
beavatkozik. A vezető által elérni kívánt jármű trajektóriához tartozó
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referencia legyezési szögsebesség a kormányszögből és a
v járműsebességből számíthatók. Az irányítás célja a gépjármű
legyezési szögsebességének
-tól való eltérésének minimalizálása:


(1)

figyelembe véve
korlátozást, ahol Mbr irányítójel
a differenciális fékezésből származó nyomaték, Mbr,max pedig ennek
maximális megengedett értéke.
Továbbá a tervezett irányítási stratégiának figyelembe kell
vennie a gépjármű oldalirányú kerékkarakterisztikájából származó
nemlinearitásokat, a stratégia nagyobb állapottér-tartományon
való működése érdekében. Emellett gyakorlati követelmény, hogy
minél kevesebb számítást igényeljen az algoritmus a valós idejű
implementálás biztosíthatósága miatt.
A továbbiakban egy, a maximális irányítási invariáns halmazokra
és a Lineáris Kvadratikus (LQ) irányításra épülő legyezési szögsebesség követő kombinált irányítás kerül bemutatásra. Ebben
a megoldásban a járműdinamika lineáris és nemlineáris tartományai elkülönülnek. A lineáris tartományon (|α|≤4°) a cél az előírt
követése. Az ezen kívül eső tartományon (4°<|α| < 12°) a
kerék nemlineáris erőkarakterisztikája jelentős, azaz a gépjármű
stabilitását megfelelő nagyságú és előjelű irányítójel segítségével
szükséges biztosítani.

IRÁNYÍTÁSI STRATÉGIA
A LINEÁRIS TARTOMÁNYBAN
A lineáris tartományban a véges irányítójel korlátozás melletti LQ
szabályozási stratégia alkalmazása biztosítja a referencia legyezési
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szögsebesség követését. Ebben a tartományban a szabályozó a
lineáris kerékpármodell alapján történik [3]:


(2a)


(2b)



(2c)

A rendszer állapotai a legyezési szögsebesség, illetve az
oldalkúszási szög
, a performancia vektor
, a mért jelek pedig
, azaz a legyezési
szögsebesség és a jármű oldalgyorsulása.
Az LQ-irányítás megtervezése során a z performancia vektorban szereplő elemeket szükséges minimalizálni az alábbi
költségfüggvény szerint [4]:


(3)

ahol Q és R tervezési súlyok. Q növelése a jelkövetés minőségét
javítja, ami ennek következtében nagy Mbr irányítójelet eredményez. A tervezés eredményeként megtervezett K2x1 szabályozó
és az irányítójel közötti kapcsolat:


(4)

A tervezett optimális irányítás garantálja a performanciák közötti
összhangot a Q és R súlyok megfelelő megválasztásával. Emellett
fontos kitétel az irányítójel nagyságának határolása. A beavatkozó
telítődése elkerülésének eszköze az R súly megfelelő értékre való
beállítása. A differenciális fékezés telítődése elkerüléséhez és a
megfelelő jelkövetés biztosításához több
szabályozót szükséges megtervezni, amelyekhez különböző tervezési
súlyok tartoznak. A tervezett szabályozó akkor képes garantálni
az
feltételt, ha
.
Az egyes szabályozók működési tartománya az 1. ábrán látható.

esetben a szabályozó csak annyira konzervatív, amennyire
azt az irányítójel-határolás megköveteli.

IRÁNYÍTÁSI STRATÉGIA
A NEMLINEÁRIS TARTOMÁNYBAN
A nemlineáris kerékkarakterisztika tartományában (4°< |α| <
12°) a cél a jármű oldalstabilitásának a biztosítása. Amennyiben
az oldalkúszási szögek értékei kilépnek a lineáris tartományból,
a nemlineáris szabályozás segítségével az állapotok visszahozhatók a lineáris tartományba, ahol az előbbiekben bemutatott
LQ-irányítás biztosítja a megfelelő jelkövetést.
Ebben a tartományban az irányítás alapját az
maximális irányítási invariáns halmazok képezik, amelyek egy adott
érték mellett garantálják a rendszer stabilitását.
±
esetében a szükséges irányítójel nagysága
, míg
tartományon belül
. Ez azt jelenti, hogy a maximális irányítási invariáns halmaz alapú stratégia egy bang-bang
jellegű irányítás az irányítójel két végállása között. Tekintetbe véve,
hogy a két halmaz nem függ sem az aktuális állapotoktól, sem
pedig a referenciajeltől, kiszámításuk egyszer elegendő, majd az
irányítási stratégiában fixen alkalmazható.
tengely oldalkúszási szögek tartományát szemlélve
Az
a lineáris irányítási stratégia és a maximális irányítási invariáns
halmazok számos részre osztják az állapotteret. Az irányítás
implementációja az egyes halmazok előzetes kiszámításán
alapszik. Annak meghatározása, hogy a jármű adott pillanatban melyik tartományban mozog, az aktuális
szögek
becslésével lehetséges. Ennek megfelelően történik meg az
irányítójellel a pillanatnyi beavatkozás. Az egyes halmazok
előzetes kiszámíthatóságának lehetősége az implementálást
könnyíti meg.

2. ábra: az egyes szabályozási stratégiák működési tartományai

1. ábra: lineáris szabályozók működési tartományai

A szabályozási stratégia lényege, hogy különböző Q és R
súlyok segítségével történik a tervezés. Az első és hátsó tengelyek
oldalkúszási szögének becslésével kiválasztható a
megfelelő K i szabályozó. A kapcsolás a lineáris tartományban
így nemcsak az irányítójel határolását biztosítja, hanem a
megfelelő jelkövetést is. A több szabályozó tervezésének oka
a rendszer minél jobb jelkövetésének a biztosítása. Minden

Megjegyzendő, hogy számos gyakorlati irányítási alkalmazásban a szabályozók közötti kapcsolgatás csattogási jelenséget
okozhat. Jelen stratégiában a csattogás elkerülését az invariáns
hiszterézis tartományok
halmazok között létrehozott
biztosítják.

DEMONSTRÁCIÓS PÉLDA
Az alábbiakban a bemutatott irányítási stratégia működése kerül
közlésre egy példán keresztül. A szabályozás feladata a járműstabilitás és a legyezési szögsebesség követésének biztosítása. A
bemutatott demonstrációban a hátsó tengely oldalkúszási szöge
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nagy értéket vesz fel
, aminek következtében a jármű
az instabil állapottér-tartományba került. Az irányítási stratégia
megfelelő Mbr beavatkozásával viszont a jármű stabilizálható.

szabályozók közötti kapcsolási rendet a 6. ábra szemlélteti.
A 0. szabályozó jelzi azt, hogy a maximális irányítási invariáns
halmazon érvényes irányítási szabály van érvényben. Az 1…5.
szabályozók pedig az LQ-módszerrel megtervezett lineáris szabályozók, amelyek közül az 5. szabályozó a legkonzervatívabb.

3. ábra: állapot-trajektória

A rendszer állapot-trajektóriája a 4. ábrán látható. A tengelyek
oldalkúszása a differenciális fékbeavatkozás következtében
csökken, azaz a trajektória belép a lineáris tartományba. A téglalappal határolt lineáris tartományon belül a több, különböző Q
és R súllyal megtervezett LQ-szabályozó biztosítja a jelkövetést,
amint azt a 4. ábra mutatja.
A referencia legyezési szögsebesség követés jósága az 5.
ábrán látható. A megtervezett irányítórendszer képes garantálni
a rendszer jelkövetését annak nemlineáris jellege mellett is. A
tengely oldalkúszási szögek csökkenése hatással van a β jármű
oldalkúszási szögének csökkenésére is. β csökkenése a jármű
oldalstabilitásának növekedését eredményezi. Az 5. ábra mutatja
az alkalmazott irányítójelet. Az ábráról megállapítható, hogy a beavatkozás a korlátozásként előírt Mbr,max=15000 Nm differenciális
fékbeavatkozást nem lépi túl. A 10. másodperc környezetében
történő hirtelen irányítójel előjelváltás az S3,1 hiszterézis tartomány
átlépéséhez tartozik, ami által a csattogási jelenség nem lépett fel.
A 13. másodpercben az állapot-trajektória belép a lineáris
tartományba (4. ábra), azaz már nem szükséges a továbbiakban a maximális differenciális féknyomatékkal beavatkozni. A
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4. ábra: szabályozott rendszer működése

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

ÖSSZEFOGLALÁS
A cikk a differenciális fékezéssel elérhető stabilizálható tartományok halmazán alapuló irányítási stratégiát mutat be. A nemlineáris
halmazvizsgálati módszereken alapuló irányítási stratégia képes a
gépjármű stabilitását garantálni a nemlineáris kerékerő jelleggörbék mellett is, egy korlátos zárt tartományon. A bemutatott irányítás a stabilitás mellett a gépjármű legyezési szögsebességének
jelkövető szabályozását is képes garantálni Lineáris Kvadratikus
szabályozók segítségével. A szabályozási idő csökkentését a több,
különböző tervezési paraméterek mellett szabályozás biztosítja.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

5. ábra: szabályozók kapcsolási sorrendje

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012: Hibrid és elektromos
járművek fejlesztését megalapozó kutatások – A projekt a Magyar
Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg. 
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A cikk a változtatható geometriájú futómű aktív járműdinamikai beavatkozót és annak alkalmazási lehetőségeit
mutatja be. Az újszerű rendszer előnye az egyszerű konstrukció, az alacsony energiafogyasztás és a költséghatékonyság. A beavatkozás során elsődlegesen a szabályozott kerék oldaldőlésének változtatása történik
meg, aminek következtében a jármű oldalstabilitása javítható. Bemutatásra kerül a kerékdőlés erőhatásának
járműdinamikai modellezése, valamint az oldaldőlés és az elkormányzási szög közötti kapcsolat.
The application possibilities of the variable-geometry suspension system are in the focus of the paper. The
advantages of the novel variable-geometry system are the simple structure, low energy consumption and cost
efficiency. The intervention of the system is generated by the wheel camber angle modification, which improves
the lateral stability. In the paper the formulation of the lateral force effect of wheel camber and the interaction
between camber and toe angles are presented.

A HALMAZVIZSGÁLATOK SZEREPE AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSBAN
A gépjárműipar útkeresése az elmúlt évtizedben számos új, innovatív megoldás kidolgozására ösztönözte a járműtechnológiával
foglalkozó kutatócsoportokat [1, 2, 3]. A közlekedési rendszerek
automatizálása és biztonságosabbá tétele mellett egyre inkább
fontos szemponttá vált annak vizsgálata, hogyan lehet a nagyobb
költségű, ám elterjedt járműtechnológiai megoldásokat olcsóbb
és egyszerűbb eszközökkel helyettesíteni.
Ebben a szemléletváltásban élen járnak a kelet-ázsiai feltörekvő
piacokon jelen lévő regionális és globális gépjárműgyártók.
Kutatásaik középpontjában olyan technológiai megoldások
keresése áll, amelyek segítségével a költség és a teljesítmény
viszonylatában új, a tradicionális gépjárműpiacokétól eltérő
optimum érhető el.
A változtatható geometriájú futómű ezen fő sodorvonalak
szellemiségében kidolgozott új járműdinamikai beavatkozó [4,
5]. A rendszer innovatív voltának fő erejét két tényező együttesen adja.
Egyfelől a változtatható geometriájú futómű beavatkozásával hatékonyan és egyidejűleg javítható a jármű oldalirányú és
oldaldőlési dinamikája [6, 7]. Az eddigi megoldások közül az
elektronikus fékrendszer volt képes ezt szűk keretek között és
csupán vészhelyzetben biztosítani. Másfelől a rendszer egyszerű
felépítésű beavatkozóit, érzékelőit és struktúráját tekintve, kisebb
hardver- és szoftverigényeket támaszt a járműrendszer gyártója
felé. Ebből kifolyólag előállítási költsége és üzem közbeni energiafelhasználása alacsonyabb a jelenleg alkalmazott elektronikus
kormányrendszerekénél.
A változtatható geometriájú futómű egyik alkalmazási lehetősége a fenntartható közlekedés szempontjából kulcsfontosságú
keskeny nyomtávú, elsősorban városi közlekedésre alkalmas
gépjárművek irányítása. Ezen járművek esetén a kerekek
döntésével történő irányváltás egy lehetséges és kísérleti
járművekben bevett megoldás. A változtatható geometriájú
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futómű előnyös tulajdonságai – a kerékdöntés képessége,
a beavatkozó kis tömege és helyigénye, valamint a gyártás
alacsony költsége – alkalmassá teszik a rendszert keskeny
nyomtávú járművekbe történő beépítésre.
A rendszer működést vázlatosan az 1. ábra mutatja be.
A beavatkozás lényegi eleme a kerék dőlési szögének megváltoztatása a futóműrudazat pozíciójának változtatásával. A
lengőrudak kocsiszekrény oldali bekötési pontjainak megfelelő
elmozdításával a kocsikerék dőlésszöge is megváltozik. A kerék
dőlésszögének megváltozása oldalirányú erő bevitelét teszi
lehetővé a kerék-talaj kapcsolatba.
Továbbá, a rudazat pozíciójának megváltoztatásával a kinematikai momentáncentrum magassága is megváltozik, ami
a kocsiszekrény oldaldőlésével áll kapcsolatban személygépjárművek esetében. A változtatható geometriájú futómű tehát
együttesen képes hatni az oldalirányú és a dőlési dinamikára.

1. ábra: változtatható geometriájú futómű működésének vázlatrajza
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VÁLTOZTATHATÓ GEOMETRIÁJÚ FUTÓMŰ OLDALIRÁNYÚ DINAMIKAI HATÁSÁNAK MODELLEZÉSE
Az alábbiakban a változtatható geometriájú futómű járműdinamikai beavatkozónak az oldalirányú gépjármű-dinamikára gyakorolt
hatása és annak modellezése kerül bemutatásra. A gépjármű
oldalirányú dinamikai modellje a 2. ábrán látható.
A modell a gépjármű oldalirányban érvényes nyomatéki és
erőegyensúlyi egyenletein alapszik [8]:


(1)


(2)

ahol J a jármű legyezési inerciája, l1 és l2 geometriai paraméterek, C1 és C2 az első és hátsó tengelyek kanyarodási merevségei,
ψ a jármű legyezési szöge, β a jármű oldalkúszási szögértéke. A
kerekek kúszási szögei az alábbi összefüggésekkel fejezhetők ki:


(3a)



(3b)

3. ábra: kerékdőlés hatása a kerékoldalerőre

A szaggatott vonalak illusztrálják a Magic Formulával számítható
oldalerő-karakterisztikákat, az oldalkúszás és az oldaldőlés függvényében. Látható, hogy kis oldalkúszási szögek esetén a kerékdőkarakterisztika
lésből származó erő modellezhető úgy, mint a
vertikális eltolása (piros görbék). Ezek megfelelően megválasztott
oldalkúszási tartományokban linearizálhatóak az alábbiak szerint:


(5)

ahol az eltolódást kifejező együttható, pedig a kerékdőlési
szög. A kerékdőlést figyelembe véve, az oldalirányú kerékerő
értéke az alábbiak szerint terjeszthető ki kerékdőlés esetére (4)
és (5) összevonásával:


(6)

A kapott lineáris modell a szabályozás szempontjából lényeges
tartományban megfelelően leírja a jármű viselkedését.

IRÁNYÍTÁSBAN ALKALMAZHATÓ FUTÓMŰTÍPUSOK
2. ábra: oldalirányú dinamikai modell

A kerék-talaj kapcsolatban ébredő oldalirányú erő és a kerékdőlés közötti összefüggést általánosan a Pacejka-féle Magic
Formula teljes körűen leírja [9]. Ennek általános alakja a következő
zárt alakú képlettel írható le:


(4)

ahol By, Cy, Dy, Ey a modell paraméterei, amelyeket mérésekkel
lehet meghatározni. Az alap formula további tényezőkkel bővíthető, a kívánt modellezési igényeknek megfelelően. A nemlineáris
oldalerő jelleg kis oldalkúszási szögek esetén a következőképpen
linearizálható:


(5)

A γ oldaldőlés és a kerék oldalerő kapcsolatát szemlélteti a
3. ábra.

A változtatható geometriájú futóműrendszer számos különböző
mechanikai felfüggesztés konstrukcióban alkalmazható. Az
alábbiakban kétféle típus kerül ismertetésre, úgymint a háromszög-trapéz, illetve a McPherson típusú futóművek változtatható
geometriájú változatai. Mindkét alapkonstrukció széles körűen
alkalmazott személygépjárművekben, továbbá mindkettő viszonylag könnyen átalakítható változtatható geometriájú aktív
típussá. A futóművek kinematikai jellemzőit a lengőrudak pozíciója, a kerék mérete és a bekötési pontok helye határozza
meg. A karakterisztikák legpontosabban a szerkezeti elemek
deformációját is figyelembe venni képes végeselemes módszerekkel határozhatók meg. A futómű rudazati alkatrészeit merev
elemeknek tekintve jó közelítéssel a karakterisztikák analitikus
úton is meghatározhatóak [10].
A háromszög-trapéz konstrukciójú, változtatható geometriájú
futómű kinematikai modellje a 4. ábrán látható. Ennél a típusnál
a beavatkozó aktív (hidraulikus vagy elektromechanikus) elem
az ’A’ ponthoz kapcsolódik, ebből következően a rendszer hatásmechanizmusát megindítva képes elmozdítani az ’A’ pontot
a talajjal párhuzamos y irányban. Ez a beavatkozás okozza a
kerék dőlési szögének megváltozását. A kinematikai modellben
jellemzően a lengőrudak merevségei, tömegei, inerciái és pontos
konstrukciós kialakításai elhanyagolásra kerülnek, a rudak merev
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elemekként épülnek be a modellbe. A futómű mozgásai egy,
a felépítményhez kötött koordinátarendszerben vizsgálandók.
Ebből következően a felépítmény oldaldőlési szögének ugyanolyan hatása van a kerék felépítményhez képesti elmozdulására,
mint az útegyenetlenségekből származó kerékelmozdulásnak.

4. ábra: háromszög-trapéz típusú futómű

A kerék oldaldőlési szöge három tényezőtől függ: egyrészt
az ’A’ ponton végbevitt beavatkozástól, másrészt pedig a kerék
függőleges elmozdulásától, valamint a felépítmény mozgásától. A kinematikai analízis irányítástervezés szempontjából
legfontosabb végeredménye az ’A’ pont y irányú elmozdulása
és a kerékdőlés-változás közötti összefüggés, amelyben tehát
zajforrásként jelen van az útegyenetlenség, valamint a felépítmény parazitamozgásai. A futóműben ébredő függőleges z
irányú erők a kinematikai modellben indirekt módon kerülnek
figyelembevételre, azaz a futómű egyes elemeinek elmozdulása
által, amik az összefüggésben szerepelnek. Továbbá a teljes
körű futóműmodell felírásánál szükséges figyelembe venni,
hogy az egyes elemekre jellemző paramétereket szükséges
áttranszformálni a futómű egészére jellemző paraméterekké.
Egy további, változtatható geometriájú futómű-konstrukciót
mutat be az 5. ábra. A McPherson típusú futómű esetében a
beavatkozás a ’C’ ponton történik, azaz a beavatkozó aktív elem
a ’C’ pontot a talajjal párhuzamos y irányba mozdítja el. Ennek a
megoldásnak az előző, háromszög-trapéz kialakításhoz képest
egy jelentős hátránya az aktív beavatkozás szempontjából, hogy
egyetlen lengőrúd viszi át a futóműre ható oldalirányú erőket.
Ennek megfelelően a ’C’ pont elmozdításához olyan aktuátorra
van szükség, ami mechanikailag megfelelően méretezett ekkora
terhelés elviselésére. A háromszög-trapéz futómű esetében ez a
terhelés a két lengőrúdon megoszlik, tehát kisebb kapacitású
beavatkozó szerv elegendő a pozícióváltoztatás véghezviteléhez.

KERÉKDŐLÉS ÉS ELKORMÁNYZÁS EGYÜTTES
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
A futómű geometriája és annak megváltoztatása az előzőekben
elmondottaknak megfelelően egyértelműen meghatározza a
kerék dőlési szögét. Háromszög-trapéz kialakítást alapul véve, a
kerék a beavatkozás hatására valójában egy olyan tengely körül
fordul el, amit a nyomtávrúd kerékagyhoz való kapcsolódási pontja, valamint az alsó lengőrúd kapcsolódási pontja határoz meg.
Ezt a tengelyt mutatja a 6. ábra szaggatott egyenese. Ez azt
jelenti, hogy a kormányrendszerhez tartozó nyomtávrúd bekötési
pontjának jelentős szerepe van a kerék térbeli elmozdulása szempontjából. Az ábrán megjelölt ε szög az elfordulás tengelye és a
talaj síkja által bezárt szög.
Ennek a szögnek az a következménye, hogy a változtatható
geometriájú futómű-beavatkozás hatására nemcsak kerékdőlésváltozás jön létre, hanem egy addicionális elkormányzási szög is
keletkezik. Ebből kifolyólag a megfelelően megtervezett futóműgeometria az oldalirányú dinamikát nemcsak a kerékdőléssel,
hanem az elkormányzási szög megváltoztatásával is képes javítani.
A rendszerbe mindkettő oldalirányú erőt visz be, amint azt a (6)
egyenlet is mutatja.
Az ε szöget tehát az elmondottaknak megfelelően a nyomtávrúd bekötési pontja, valamint az alsó lengőrúd bekötési pontja
egyaránt meghatározza. Tekintetbe véve, hogy az alsó lengőrúd helyzetét számos futóművel szembeni elvárás befolyásolja
[3], a kettős erőhatás megfelelő kihasználása a nyomtávrúd
hosszának és bekötési magasságának változtatásával lehetséges csak. Mivel pedig a nyomtávrúd hossza a kormányzási
karakterisztikákban játszik jelentős szerepet, ezért az egyetlen
megmaradt szabad tervezési paraméter ezek következtében a
nyomtávrúd és a kerékagy kapcsolati pontjának magassága.
Ilyen módon a kerék pozíciójának változása és a kívánt oldalirányú erő megfelelően megválasztott konstrukcióval létrehozható.
A tervezés következménye a változtatható geometriájú futómű
beavatkozási hatékonyságának növekedése.

6. ábra: kerékelfordulási tengely aktív beavatkozás esetén

ÖSSZEFOGLALÁS
5. ábra: McPherson-konstrukciójú futómű

80

A JÖVŐ JÁRMŰVE I 2014 01/02

A cikk a változtatható geometriájú futómű egyes járműdinamikai
alkalmazási lehetőségeit, a rendszer egyes előnyeit és gazdaságossági jellemzőit mutatta be. A futóműrendszer elsődleges aktív

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

beavatkozási lehetősége a kerék oldaldőlésének változtatása, de
megfelelő konstrukciós megoldással az elkormányzási szög is
befolyásolható. Két jellemző futóműtípus bemutatása történt meg,
amelyek egyaránt alkalmasak lehetnek a jövőben változtatható
geometriájú aktív rendszerek kiépítésére.
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A jelenlegi cikk egy, a korábbiak során, objektív szempontok alapján legjobbnak ítélt hibrid hajtáslánc energia
menedzsmentjét mutatja be, a fogyasztásminimumra törekvő három különböző szabályozó részletes kiértékelésén keresztül. Mivel az objektív kiértékelés során az AVL Cruise, a szabályozók tervezésekor pedig a Matlab/
Simulink környezet került alkalmazásra, ezért a részletes kiértékelést megelőzően, először egy egyszerűsített
járműmodellt kellett létrehozni.
The current article features the energy-management of a hybrid-drive train, selected previously upon the
results of an objective evaluation. Energy-management is achieved via tree different controllers, aiming for
fossil fuel consumption minimization. Because AVL Cruise was used until the objective evaluation, and Matlab/
Simulink is required for controller planning, first a new simplified model of the original was required, prior to
any detailed evaluation.

DR. AILER PIROSKA
Rektor
Kecskeméti Főiskola

BEVEZETŐ
A kutatási feladat első három része a különböző hibrid-elektromos jármű-modelleknek a feltételrendszerének kialakításával,
illetve maguknak a modellek megalkotásával foglalkozott. Egy
objektív – mérési adatokon alapuló – kiértékelést követően, a
range-extenderrel felszerelt modell képezte a további részletes
vizsgálatok alapját. Egészen eddig a pontig az AVL Cruise szoftver
volt a modellek szimulációs környezete.
Mivel a kutatás második felében szabályozók is bevezetésre
kerültek, melyek szimulációs környezete Matlab/Simulink, a két
eltérő platformot közös nevezőre kell hozni. Ugyan az AVL Cruise
alkalmas a Matlab/Simulink elemek lefordítására, az egyszerűbb
megoldás mégis a fordítottja lett, mivel a szabályozók elkészítése
több fél egyidejű feladata volt. Elkészült tehát a range-extended
jármű-modell egyszerűsített Matlab/Simulink modellpárja. Ennek
a validációja eredményes volt – lásd 2. és 3. ábra.

1. ábra: a validáció tesztkörnyezete
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2. ábra: sebesség az idő függvényében

Az AVL Cruise (kék görbe) és a Matlab/Simulink (ciklámen
görbe) modellek bemeneti teszt-sebességprofilra adott válasza
közötti eltérés – 2. ábra.

3. ábra: fordulatszám az idő függvényében

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

A range-extended üzemmód validációja – 2. ábra – is csak
minimális eltérést mutat a villamos gép teljes fordulatszámának
felvételét követően, ezek jobbára a két modell lineáris és nemlineáris karakterisztikáinak különbségéből is adódnak.

SZABÁLYOZÓ TERVEZÉSE
A szabályozó feladata az energia-felhasználás, energiaáramlás
optimális megvalósítása. Az energia-áramlásban részt vevő komponensek a belső égésű motor, a villamos gép(ek), illetve a hajtóakkumulátor. Ennek megfelelően a tervezés folyamán a szabályzók
bemeneteként az említett három komponens fog szolgálni. Mivel
azonban a modell önerőből nem képes az említett komponensek révén állóra fékezni magát, így az üzemi fékkel zárul a bemenetek köre.

Ahogy az a későbbiekben grafikonokon is látható lesz, az
állapotgép által szabályozott modell belső égésű motorja üzemel
a legkevesebbet, ebből adódóan (B, eCO, eHC és eNOx is minimális) a költségfüggvény értéke a menetciklustól függetlenül itt a
legalacsonyabb. Ezen felül a töltöttségi állapot (SoC) kezdeti és
végső értéke között, az esetek döntő többségében itt a legkisebb
a különbség, ami részben a véletlennek is köszönhető, de így a
villamosenergia felhasználás (ξ) is minimális, ami még kedvezőbb
a költségfüggvény alakulása szempontjából.
A neurális kontroller által szabályozott modell esetében hasonló
karakterisztikájú, és hasonlóan kevés motorüzem figyelhető meg,
ugyanakkor számtalan esetben kerül sor feleslegesen a belső
égésű motor üzemeltetésére – lásd a 9., 12., 15. ábrákat. Ennek
eredményeképpen a fosszilis tüzelőanyag felhasználáshoz köthető
mutatók mind rosszabbak, mint az állapotgépes modell esetében.
A fuzzy szabályozás, az előző kettőtől teljesen eltérő módon,
magasabb teljesítményszinteken és folyamatosan üzemelteti
a belső égésű motort. A kettő közül az utóbbi az igazán hátrányos, nevezetesen, mikor alapjárati fordulatszámon üzemel a
motor. Érdemi töltés nem valósul meg, valamennyi fogyasztás
keletkezik, illetve komfort tekintetében sem kielégítő ez a megoldás. A töltöttségi állapot feleslegesen van magas szinten tartva,
ami az ehhez szükséges tüzelőanyag-felhasználás miatt rossz
költségfüggvényértékeket eredményez. Az egyetlen kivétel a
WLTP menetciklus alatt figyelhető meg, itt a fuzzy esetében alacsonyabb a ’j’ értéke, mint a neurális háló esetében.

4. ábra: szabályozó Matlab/Simulink környezetben

A megvalósított szabályozók a következők:
– állapotgép (state machine) a továbbiakban: SM
– neurális háló (neural network) a továbbiakban: NN
– fuzzy (fuzzy) a továbbiakban: FZY
A három különböző szabályzó egy és ugyanazon optimalizálási
célnak próbál megfelelni, ami nem más, mint egy költségfüggvényminimalizálási feladat. Az 1.1-es összefüggés a szabályozók jósági
fokának értékmérője, minél alacsonyabb ez az érték, annál jobban
látja el a szabályozó a feladatát.

Szabályozók beépítése
Minden egyes szabályozó egy, az 5. ábrán is látható szimulációs környezetbe került beillesztésre. A környezet négy fő elemből
áll, melyek:
sebességprofil

(1.1)

vezető modell
szabályzó modell

–
–
–
–

Ahol a költségfüggvény elemei:
B – fosszilisenergia-felhasználás
e CO , e HC , e NOx – károsanyag-kibocsátás (a három-utas
katalizátornak megfelelően)
ξ – villamosenergia-felhasználás
Padd – az elvárt és valós teljesítmény közötti különbség.

jármű modell

Az ezeket összefoglalóan leíró matematikai összefüggés
ismeretében lehetséges a ’j’ költség függvény(ek) számítása,
amennyiben adott egy olyan referenciaérték, amihez képest a
pozitív / negatív eltéréseket mérni lehet.
5. ábra: szimulációs környezet

WLTP

NEDC

HTDC

’J’
SM – állapotgép
NN – neurális háló
FZY – fuzzy
SM – állapotgép
NN – neurális háló
FZY – fuzzy
SM – állapotgép
NN – neurális háló
FZY – fuzzy

1. táblázat: költségfüggvény-eredmények

0.01716
0.02135
0.03354
0.03686
0.04266
0.04699
0.05067
0.06088
0.05891

A sebességprofil, a futtatási környezet és egyben az összehasonlítás alapja. Továbbá ez a jel szolgál bemenetként a vezető
modell számára. A menetciklusok közül manuális kapcsolók
segítségével van lehetőség a futtatást megelőzően választani.
Ezek a következők:
•
•
•
•

Heavy Traffic Driving Cycle (HTDC)
New European Driving Cycle (NEDC)
Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP)
Long Distance Driving Cycle (LDDC),
melyek közül az első három inkább városi, az utolsó pedig
autópályás.
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A vezetői modell feladata, hogy a bemeneti sebesség jelet a
lehető legpontosabban kövesse le, amit a gázpedálállás 0 és 1
értékek közötti változtatásával valósít meg. A 6. ábra alapján a
vezető modell minimális hibával (Δvmax=0.4 km/h) látja el feladatát.

Az akkumulátor töltöttsége (SoC) egységesen mindössze 50
százalékos – lásd 8. ábra. Erre azért volt szükség, mert a korábbi 95 százalékos töltöttségi szint esetén a menetciklusok tér- és
időbeli rövidségéből adódóan, a modell csak villamos energia
felhasználásával is végig tudott haladni rajtuk.
IDŐTARTAM
[PERC]

TÁVOLSÁG
[KM]

HTDC

30

3,3

NEDC

20

11

WLTP

30

23,3

LDDC

360

500

2. táblázat: menetciklus jellemzők
6. ábra: az elvárt (piros) és valós (kék) sebességprofilok

A szabályozó, a ’j’ költségfüggvény minimumot szem előtt
tartva (minimális energia-felhasználás és emisszió) halad végig a
sebességprofilon. Minden egyes szabályozó az 5. ábrán is látható
önálló környezettel rendelkezik.
A jármű-modell magának az eredeti AVL Cruise modellnek a
Matlab/Simulink környezetben történt ismételt megvalósítása, egy
egyszerűsített modell formájában – lásd 7. ábra.

Ez nem tette lehetővé a range-extended mód működésének
megfigyelését, ezért a modellek egységesen, a lehetséges maximális töltésmennyiség felével indulnak a futtatás során, amely hatvan
percen át tart. Ez a HTDC- és WLTP-ciklusok esetében két, míg az
NEDC-ciklus esetében három egymást követő ismétlődést jelent.
A HTDC menetciklus alacsony átlagsebességű és alacsony
energiaintenzitású – lásd 8. ábra. Így az állapotgéppel történő
szabályozáskor (kék görbe) a ciklus indulását követően a töltöttségi szint lassan, de folyamatosan fog csökkenni.
Miután eléri az alsó határértéket (40 százalék), a szabályzó bekapcsolja (~1200 s) a belső égésű motort, amely a maximális fordulatszám
harmadát (2000 1/f) felvéve kezdi tölteni az akkumulátort – lásd 9. ábra.
A belső égésű motor addig jár, míg a töltöttségi szint a 80 százalékot
el nem éri, ekkor a szabályzás lekapcsolja, és a töltés megszakad.
Látható, hogy noha a modell egy órán keresztül fut, mégis csak
egyszer kerül sor az akkumulátor töltésére. Azaz a töltöttségi állapot
csökkentése és a futási idő növelése egy szükséges lépés volt.

7. ábra: egyszerűsített jármű-modell Matlab/Simulink környezetben

SZABÁLYOZÓK KIÉRTÉKELÉSE
Az 5. ábrán is megfigyelhető, hogy tucatnyi kimenet áll rendelkezésre (s mindez négy különböző menetciklus esetében is!), amelyek a
kiértékelés alapjául szolgálhatnak. Terjedelmi okokból, mindössze a
fosszilis- és elektromosenergia-felhasználás, illetve az akkumulátor
töltöttségi állapota képezi a jelen cikk tárgyát.

8. ábra: töltöttségi állapot az idő függvényében (HTDC)

84

A JÖVŐ JÁRMŰVE I 2014 01/02

9. ábra: fordulatszám az idő függvényében (HTDC)

A neurális szabályozó (zöld görbe) ettől eltérő módon, a ciklus
indulásával egy időben indítja a belső égésű motort, de az állapotgéphez hasonlóan, azt a maximális fordulatszám harmadán járatva
tölti az akkumulátort. A következő töltésre a ciklus legmagasabb
energia-felhasználású részén kerül sor (~1600 s), méghozzá annak a kezdetével egy időpontban (s mivel a ciklus ismétlődik, így
~3200 másodpercnél szintén). Tehát a szabályozó megtanulta a
menetciklus dinamizmusát, ugyanakkor a töltöttségi állapotot nem
veszi figyelembe, így történhetett meg, hogy a ciklus végéhez érve,
értéke már 100 százalék. Ez értelemszerűen nem optimális, hiszen
a fékezéskor hasznosítható energia így elvész, azaz nő a fosszilis
tüzelőanyag fogyasztás. Szintén a betanulásból eredő hiba, hogy a
szabályzó a menetciklus kezdetével azonnal indítja a motort, mivel
az igen közel van a legnagyobb energia-felhasználású részhez.
A fuzzy szabályzó (ciklámen görbe) által a töltöttségi állapot a 90
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százalékához tart, de azt soha el nem éri. A belső égésű motor
erőteljes igénybevételével, exponenciálisan nő majd a 90 százalékhoz közeledve a motor fordulatszáma az alapjáratra esik. Az
alkalmanként jelentkező magasabb energiaigénnyel (~1600–2400
s) párhuzamosan növeli a szabályzó a belső égésű motor fordulatszámát, s az így leadott többlet teljesítménnyel tartja 90 százalék
körül a töltöttségi állapotot, ami azért kedvező, mert egy esetleges
erőteljes fékezéskor visszatáplált energiamennyiség még eltárolható. Ugyanakkor a folyamatos – akárcsak alapjárati – motorüzem
kedvezőtlen, mind a fogyasztás és a komfortérzet szempontjából is.

(80 százalék) elérését követően megszakad. Ahogy a ciklus nagy
sebességű része következik, a töltöttségi szint gyorsan esik, és a 40
százalékos alsó határérték alá süllyed. A szabályzó ugyanis csak a
határérték elérését követően indítja a belső égésű motort, a ciklus
azonban még mindig jelentős energiát vesz ki az akkumulátorból,
amit a motor nem képes kompenzálni. Amikor a ciklus ismételten az
alacsony sebességű résszel folytatódik, az akkumulátor töltöttségi
szintje hamar eléri a felső határértéket, és a töltés megszakad. Ezt
követően a töltöttségi szint görbéje azonos lefutással ismétlődik.
A neurális háló (zöld görbe) esetében, az alacsony sebességű
szakasz négy csúcsértékénél (~150, 350, 550, 750 s) kapcsol be
a belső égésű motor, és azok nullára csökkenésével egy időben
kapcsol ki. Ennek tudható be a töltöttségi szint lépcsőzetes emelkedése, melynek meredekségét a rekuperáció mértéke is növeli. A
800. másodperc után, a nagy sebességű, így leginkább energiaigényes szakasz kezdetével, a szabályozó ismételten bekapcsolja
a motort, amely 2000-es fordulaton járva tölti az akkumulátort.
Ez a teljesítmény elég ahhoz, hogy a töltöttségi görbe továbbra is
emelkedjen, azonban, amikor egy nagyon meredek gyorsításra
kerül sor (~1050 s), a teljesítmény kevésnek bizonyul és a görbe
beesik. A nagy sebességű (autópálya-használatot jelképező)
szakasz végével az akkumulátor töltése eléri a 100 százalékot, és
innentől kezdve a görbe azonos lefutással ismétlődik.

10. ábra: villamosteljesítmény-felhasználás az idő függvényében

A 10. ábrán az akkumulátor ki- és bemenő villamos teljesítménye
figyelhető meg, előbbire a menetciklus karakterisztikus pontjai alapján,
míg utóbbira a belső égésű motor üzemállapotából lehet következtetni.
Ennek megfelelően – annak ellenére, hogy a görbék többnyire átfedésben vannak – megfigyelhető a fuzzy kontroller által végrehajtatott
betáplálás, rögtön a ciklus indulását követően, majd hasonlóképpen
az állapotgépé ~1200–1400 másodperc között. A hasonlóság ellenére
megfigyelhető, hogy a neurális szabályzó jóval hatékonyabban használja a villamos rendszert, mind a villamos teljesítmény kivétele – lásd
az energia intenzívebb szakaszokat ~400–600, illetve ~1900–2100
s körül –, mind pedig a rekuperáció során – lásd ~1600–1800 s körül, a fékezéshez tartózó csúcsokat. A második intenzív fékezéskor
(~3400–3500 s) a rekuperáció mértéke azért csökken jelentősen,
mert az akkumulátor töltöttségi állapota már 100 százalékos.
Az NEDC menetciklus – lásd 11. ábra – az előzőhöz képest
jóval egyszerűbb profilú, ugyanakkor sokkal magasabb az átlagsebessége, s így az energiafelhasználása. Rövidségéből adódóan
(~1200 s) háromszor ismétlődik, az egyórás futtatási idő alatt.

12. ábra: fordulatszám az idő függvényében (NEDC)

A fuzzy szabályozó (ciklámen görbe) a korábbi esethez hasonlóan, a maximális fordulatszám kétharmadára pörgeti fel a belső
égésű motort és kezdi tölteni az akkumulátort, a maximális érték
közelébe (~90 százalék). Az eltérés mindössze annyi lesz az előző
ciklushoz képest, hogy a nagyobb mértékű energia felhasználás
következtében a szabályozónak többször és magasabb teljesítményszintet igényelve – lásd 12. ábra – kell közbeavatkoznia,
hogy közel állandó értéken tartsa az akkumulátor töltöttségét.
A villamos teljesítmény ki- és betáplálását a szabályozók teljesen
megegyező módon valósítják meg, a görbék karakterisztikája az
egyedi motorindítási időpontoktól eltekintve azonos. A fékezéskor
megvalósuló rekuperáció továbbra is a neurális háló esetében a
legjobb – lásd 13. ábra negatív csúcsértékei (~1100, 2300, 3500 s).

11. ábra: töltöttségi állapot az idő függvényében (NEDC)

Az állapotgép szabályozója hasonlóképpen jár el mint az
előző ciklus esetében, itt azonban jóval hamarabb (~550 s) eléri
a töltöttségi szint alsó határértékét. Ekkor a belső égésű motor
bekapcsol és tölti az akkumulátort, mely folyamat a felső határérték

13. ábra: villamosteljesítmény-felhasználás az idő függvényében
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A WLTP-menetciklus már kellően tördelt, városi és elővárosi
ciklussal rendelkezik. A sebességprofil – az első menetciklushoz
hasonlóan – jóval reálisabb mint az NEDC, ugyanakkor intenzívebb
energiafelhasználást valósít meg, mint bármelyik másik.

A fuzzy szabályozó, az eddig már megfigyeltek megfelelően növelik az akkumulátor töltését a maximum közeli értékre.
Azonban a sűrűn és nagy értékekkel változó sebességprofil
miatt egyre kevésbé képes az említett érték körül tartani azt. A
töltöttségi állapot – lásd 14. ábra – görbéjében egyre mélyebb
és egyre hosszabb ideig tartó leesések figyelhetőek meg. Ezzel
párhuzamosan a motor is jelentősen több ideig fut 4000-es
fordulatszámon.

14. ábra: töltöttségi állapot az idő függvényében (WLTP)

16. ábra: villamosteljesítmény-felhasználás az idő függvényében

Az akkumulátorból kivett és betáplált villamos teljesítmény
tekintetében a harmadik ciklus kivételt képez, amennyiben itt a
neurális hálóval szabályozott modell többé nem rendelkezik a
legkedvezőbb kivételi és betáplálási tulajdonságokkal – lásd 15.
ábra, görbék teljes átfedése erőteljes fékezéskor (pl. ~1800 s) –,
nincs kiugró csúcs.

A menetciklus ismétlődését figyelve megállapítható, hogy
a fedélzeten tárolt energia nem elegendő az ismétlődő kivétel
fedezésére. A belső égésű motor a megismételt ciklus második felében – ellentétben az első ciklus hasonló részéhez
viszonyítva (~1500–1600 s) – már megszakítás nélkül üzemel
(~3200–3300 s).
A neurális szabályozó a ciklus kezdetével rögtön tölteni
kezdi az akkumulátort, és az alacsony energiainputot igénylő
(alacsony sebességű) részek alatt is működtetve a belső égésű
motort, három lépésben a maximumra tölti. Ez a rekuperálható
energia-felhasználásnak a szempontjából kedvezőtlen. A töltöttségi szint csak akkor esik lejjebb, mikor a leginkább megterhelő
részei következnek a profilnak, és a motor nem képes fedezni az
energiakivétel mennyiségét (~1500–1700, illetve ~3400–3600 s);
adott fordulatszámon.
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WLTP

15. ábra: fordulatszám az idő függvényében (WLTP)

NEDC

HTDC

Az állapotgéppel szabályozott modell esetében most éri
el az akkumulátor töltöttsége a leggyorsabban az alsó, töltést
inicializáló 40 százalékos határértéket. Ez a HTDC-ciklusénál
magasabb átlagsebességnek és az NEDC ciklusánál nagyobb
fékezés-gyorsítás sűrűségnek köszönhető. A belső égésű motor
éppen csak, hogy képes az akkumulátort az előre meghatározott
értékekig feltölteni, mikor a soron következő, egyre intenzívebb
energiabefektetést igénylő menetciklusrészek következnek. A
belső égésű motor az adott fordulatszám (és teljesítmény) mellett
egyre több időt igényel (~1200–2000 s) a kivett töltésmennyiség
pótlására – lásd 15. ábra.

TÜZELŐANYAGFELHASZNÁLÁS
[L]

VILLAMOSENERGIAFELHASZNÁLÁS
[KWH]

SM – állapotgép

0,64

2,57

NN – neurális háló

1,62

3,38

FZY – fuzzy

1,76

3,64

SM – állapotgép

2,94

2,67

NN – neurális háló

4,97

3,83

FZY – fuzzy

4,89

3,50

SM – állapotgép

4,85

2,53

NN – neurális háló

8,17

3,97

FZY – fuzzy

6,88

3,33

3. táblázat: fosszilis- és villamosenergia-felhasználás

Az állapotgépes szabályzó rendelkezik a legkisebb fogyasztással, menetciklustól függetlenül, míg a neurális és fuzzy az első
két ciklusban gyakorlatilag megegyezik. Az utolsó teszt esetben
a neurális háló annak ellenére üzemelteti a belső égésű motort,
hogy a töltöttség 100 százalékos – vesd össze 14. és 15. ábra –
pl. ~2500–2700 s között. Így fordulhat elő az, hogy a 8.17 literes
fogyasztáshoz tartozó, villamosenergia-felhasználás – lásd 3.
táblázat – nincs összhangban a többi adattal, és a köztük található
logikai összefüggéssel.
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KONKLÚZIÓ
Az egyszerűsített Matlab/Simulink jármű-modell validációja sikeres volt, ezen felül a vezetői modell is kellő pontossággal tudja
lekövetni a menetciklusokat, ezek az eredmények lehetővé tették
a további munkát.
A szabályzók megfelelően működnek, ugyanakkor további
optimalizálás szükséges. Így például az állapotgéppel történő
szabályozás esetében (és ez a megállapítás a fuzzy-ra is igaz) a
maximális töltöttségi szint felső határértéke (ami jelenleg 80 százalék) nyugodtan lehetne magasabb. Éppen ezzel ellentétesen, a
neurális szabályozó által teljesen feltöltött akkumulátor nem teszi
lehetővé a legnagyobb energiahatékonyságot, így ez a megoldás
sem tökéletes. Egyik szabályozó sem használta ki a belső égésű motor maximális teljesítményét, amit a ’j’ költségfüggvény minimumra
való törekvés indokolhatott, de végső soron nem is volt rá szükség.
Általánosságban elmondható, hogy az állapotgéppel történő
szabályozás komoly hátrány, hiszen csak már megtörtént események alapján tud beavatkozni. Ezzel szemben a neurális háló
miután megtanulja a menetciklus dinamikáját, a küszöbön álló
jelentős energiaigénnyel egy időben indítja a belső égésű motort.
Ez komoly versenyelőny a többihez képest.
Ehhez hasonlóan komoly hátrány lehet a csak két végállapottal operáló szabályozási séma, az állapotgép és a neurális

háló esetében a motor ki- vagy bekapcsolt állapotban van, és
csak egy adott fordulatszámon üzemel. Ezzel szemben a fuzzy
esetében a fordulatszám (s így a teljesítmény is) követi a ciklus
dinamikáját, noha a jelentős idejű alapjárati üzem hátrány! A
neurális szabályozó helyenként hatékonyabb energiamenedzsmentet valósított meg.
Megállapítható, hogy egy feltételrendszerekkel szorosan körbebástyázott modell nehezen tud többcélú feladatmegoldásnak
megfelelni. Mivel itt a városi használaton volt a hangsúly, ezért
az autópályás használatra noha alkalmas, de nem optimális. A
legjelentősebb tüzelőanyag-megtakarítás ennek megfelelően a
városi környezetben realizálható. A szimulációs eredményeket
tekintve megállapítható, hogy az egyes paramétereket (különös
tekintettel a rekuperációra és a töltöttségi állapot határértékeire)
az adott domborzati és menetciklus viszonyoknak megfelelően
célszerű megválasztani (pl. tömegközlekedési buszok viszonylatai
esetében).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A kutatás a „TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0012: Hibrid és
elektromos járművek fejlesztését megalapozó kutatások” című
alapkutatási pályázat keretében jött létre. 

2014 01/02 I A JÖVŐ JÁRMŰVE

87

JÁRMŰIPARI INNOVÁCIÓ

Haszongépjármű-fékpedál kifáradásvizsgálata
ERDŐSI MÁTÉ
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Knorr-Bremse R&D Center
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PROF. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ
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A jelen cikk egy gépjárműfékpedálon fellépő vészfékezési tesztterhelés okozta igénybevételek véges elemes
modellezésével, valamint ezen igénybevételek élettartamra gyakorolt hatásának kiszámításával foglalkozik. A
kifáradás szempontjából egy konzervatívabb és egy kevésbé konzervatív (a nem nulla középfeszültségnek, illetve
a feszültség gradiens lokális támasztó hatásának figyelembevétele) eljáráson keresztül mutatjuk be az egyes
módszerekben rejlő közelítések mértékét, rávilágítva az eltérések okaira és az eredményre gyakorolt hatásaira.
The main goal of the present study is to complete static structural simulations and to investigate the effect of the
loads and stresses on a brake pedal of a commercial vehicle for fatigue at different emergency test conditions.
Two different methods are applied to predict the available life time of the brake pedal. The first approach is a
rather conservative method, meanwhile the second one is a less conservative (and more sophisticated) evaluation
with using modification factors, in which, beside the others, the effect of mean stress, supporting effect of the
local stress gradient, surface roughness and surface treatment can be considered.

BEVEZETÉS

STATIKUS SZILÁRDSÁGI ANALÍZIS

A fékpedál terhelései
Egy gépjárműfékpedál általános terhelése a vezető által lábbal
kifejtett nyomóerő. Az ergonómiát is figyelembe véve ez normál
esetben 300–500 N értékű [1].
Előfordulhatnak azonban extrém esetek is, amikor a forgalmi
helyzetből adódóan a vezetőnek vészfékezést kell végrehajtania.
Ebben az esetben akár a normál körülmények között kifejtett erő
háromszorosa is érheti a fékpedált (1500 N) a vezető fizikai állapotától és a dinamikus terhelés jellegétől függően. A pedálkarnak
természetesen ebben az esetben is ki kell bírnia az igénybevételt,
továbbítania kell a fékezési szándékot a beavatkozó szervek felé.
Egyértelmű, hogy vészfékezéskor a fékpedál funkcióvesztése
súlyos következményekkel járhat.
Esetünkben e folyamat során fellépő extrém terhelés hatását
vizsgáltuk a fékpedál élettartamára tekintettel. Belátható, hogy
ilyen mértékű igénybevétel az élettartam során csupán korlátozott számban lép fel, így a túlélési kritérium egy adott terhelési
ciklusszámhoz (elvárt ciklusszám) köthető.

A véges elemes modell
A vizsgált fékpedál 3D-s modellje az 1. ábrán látható. Az
alkatrész szilárdságtani modellezését ANSYS Structural környezetben készítettük el, a terhelések definiálása a bevezetéssel
összhangban a 2. ábrán látható módon alakult. A terhelő erő
értéke 1500 N nagyságú volt, a 2. ábra szerinti irányítottsággal,
a pedálkar függőleges síkjában értelmezve.

2. ábra: a terhelés modellezése

3. ábra: a vizsgált pedálkar az alkalmazott véges elemes felbontással
a nem vizsgált részeket eltávolítva

1. ábra: a modellezett gépjárműfékpedál
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Az élettartam-vizsgálat szempontjából a pedálkar érdekes,
így a további csatlakozó elemeket (pl. nyomórúd), illetve a pedál
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lábbal érintkező felületét – mely csak a terhelés átadását biztosítja
a pedálkar és a vezető lába között – elhanyagoltuk. A vizsgált
rész-geometria a 3. ábrán látható.
A pedálkar anyaga szívós, kis szilárdságú, de nagy alakváltozó
képességű szerkezeti acél, amelyet bilineáris anyagtulajdonsággal
definiáltunk. A szakítószilárdsághoz viszonyítva a maradó alakváltozás megindulásához szükséges feszültséget (folyáshatárt)
a szakítószilárdság 65%-ában határoztuk meg, a rendelkezésre
álló anyagtulajdonságok alapján (lásd 4. ábra).

4. ábra: A definiált bilineáris anyagtulajdonság. A folyási feszültség a
szakítószilárdság 65%-a.

A statikus szilárdsági analízis eredményei
A statikus szilárdsági analízis eredményét az 5. ábra [A] része
szemlélteti a von Mises szerinti redukált feszültség eloszlással, a
szakítószilárdság értékére normálva. A terhelés jellegét tekintve,
egy terhelésmentes állapotból kiindulva, az előzőekben részletezett vészfékezési terhelés ráadását valósítottuk meg. Ennek megfelelően a kifáradás szempontjából a terhelési jelleg tiszta lüktető
feszültség, vagyis nulla minimális és adott maximális feszültségszint között időben alternáló. Ezáltal a feszültségamplitúdó és a
középfeszültség abszolút értékeinek lokálisan meg kell egyezniük,
valamint a geometrián az eloszlásukat tekintve a maximális terheléssel megegyező képet kell mutatniuk. Ennek megfelelően az
5. ábra [B] része mutatja a megengedhető tiszta lengőfeszültség
(σa,meg.) szerint normált, redukált feszültségamplitúdó-eloszlást a
geometrián.

A FELKEMÉNYEDÉS JELENSÉGE
Főként szívós tulajdonságú szerkezeti anyagoknál figyelhető meg
a felkeményedés jelensége. A Ramberg-Osgood egyenlettel, vagy
tovább egyszerűsítve bilineáris anyagtulajdonsággal közelítve a szerkezeti anyag feszültség-nyúlás összefüggését egyértelmű, hogy a
folyáshatár átlépését követően maradó deformáció keletkezik abból
adódóan, hogy a leterhelés a rugalmassági modulusnak megfelelő
meredekségű egyenes mentén megy végbe [2] (lásd 6. ábra).

6. ábra: A plasztikus deformáció mértéke

Ez a maradó deformáció okozza, hogy a következő terhelési ciklusban az anyag a módosult feszültség-nyúlás görbe szerint viselkedik,
további maradó deformáció csak a megemelkedett folyáshatár (vagyis
az előző ciklusban elért csúcsfeszültség) meghaladása esetén lép
fel. Amennyiben ezt nem haladjuk meg, a terhelés váltakozása az
első maradó deformációt okozó ciklust követően már a vízszintesen
eltolt és módosult (magasabb) folyáshatárral bíró, a rugalmassági
modulusnak megfelelő meredekségű egyenes mentén megy végbe,
és csak elasztikus deformáció lép fel. A felkeményedés jelenségét a
gyártási technológiáknál az alapanyagok szilárdságnövelésére célzottan felhasználják. Ilyen gyártástechnológia a képlékeny alakítás (Work
Hardening – WH), mely magában foglalja a sajtolás, a lemezhajlítás
és a mélyhúzás műveleteket, noha a mélyhúzás esetén legtöbbször
nem szándékolt, hanem káros a felkeményedés jelensége, ugyanis
a mélyhúzhatóságot csökkenti, a fokozatok közötti kilágyítást teheti
szükségessé. További, járműveknél alkalmazott technológia a “sütve
keményítés” (Baked Hardening – BH), amely a képlékeny alakítást
(sajtolás) és a szennyező atomok okozta keményedést együttesen
használja ki, és jelentős szilárdságnövekedés érhető el vele a gépjármű-karosszérialemezek gyártásánál [3].

KONZERVATÍV KIFÁRADÁSI VIZSGÁLAT

5. ábra: a maximális terhelés hatására kialakult normalizált egyenértékű
feszültségeloszlás [A], és a normalizált egyenértékű feszültségamplitúdóeloszlás [B]

Az 5. ábra [A] tanúsága szerint lokálisan több helyen meghaladja
a feszültség a folyáshatár értékét a maximális terhelés elérése során.
Ez lokálisan maradó deformáció fellépéséhez és felkeményedéshez
vezet.

A Haigh-diagram
Az első megközelítésben a kifáradási vizsgálatot egy MATLAB
alapú kiértékelő szoftverrel végeztük el, amely a statikus szilárdsági
eredmények importálásával képes a véges elemes csomópontok
feszültségi állapotát a szerkezeti anyagra definiált Haigh-diagramon
megjeleníteni, valamint a biztonsági tényezőnek megfelelően
színezve a csomópontokat, a geometria kritikus pontjait is megvizsgálhatjuk.
A Haigh-diagram vízszintes tengelyén a középfeszültség, függőleges tengelyén a feszültségamplitúdó látható. A vízszintes tengelymetszeteket – a nagyobb biztonság irányába történő elmozdulás miatt – a
folyáshatár szolgáltatja mindkét oldalon, amelyekből 45°, illetve –45°os egyeneseket indítunk, és amelyek egymás tükörképei. A függőleges tengelymetszetet a tiszta lengőfeszültség esetén megengedhető
és a végtelen élettartamhoz tartozó feszültségamplitúdó adja. E ponton
átmenő és a diagramot felülről lehatároló közel vízszintes egyenes a
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feszültségérzékenységi tényezőnek megfelelő meredekségű (lásd 7.
ábra). A feszültségérzékenységi tényező definíció szerint [4]:


(1)

Ahol az aM és bM anyagjellemző konstans értékek. A diagram határvonala (7. ábra, fekete vonal) az adott középfeszültséghez tartozó
megengedhető feszültségamplitúdót definiálja. Megfigyelhető, hogy
a határvonal a negatív középfeszültségi területen a felső határvonal
menetéből (1) adódóan magasabban fut, mint a pozitív oldalon. Ez
a fémek azon jellegzetes tulajdonságával egybevágó, hogy a negatív
középfeszültség (nyomott jelleg) az élettartam és a repedés megindulásának, valamint terjedésének szempontjából kedvezőbb, mint
a húzott igénybevétel. A diagram végtelen élettartamhoz rendelt,
így a határvonalon belül helyet foglaló csomópontok az élettartam
szempontjából nem jelentenek problémát.
A biztonsági tényező értelmezése
Az origóból kiindulva egy csökkentett területű Haigh-diagramot
is felrajzoltunk (lásd 7. ábra, világoskék vonal), amely az 1,5-ös
biztonsági tényezőnek megfelelő. A biztonsági tényező (S) értékét
az origón és az adott csomópont feszültségállapotát összekötő
egyenes segítségével számítjuk. Értéke a vizsgált ponton átmenő
egyenesnek origótól mért és a határvonalig, mint metszéspontig
tartó, illetve a csomópont feszültség állapotát reprezentáló pontnak
az origótól vett távolságainak hányadosa (lásd 7. ábra, S=A/B).
A csomóponti paramétereket a von Mises redukált feszültség
amplitúdó és középfeszültség-értékekkel szemléltettük, azonban
ellenőriztük az eredményeket a főfeszültségekre is. A húzott vagy
nyomott feszültségjellegnek megfelelően kerültek a pontok a
pozitív, illetve a negatív középfeszültségű oldalra.
Amennyiben a biztonsági tényező értéke 1,5-nél nagyobb, a
csomópont nem jelent problémát a kifáradás szempontjából, ezeket
világos- és sötétzöld pontok jelölik. Amennyiben a tényező értéke
kisebb mint 1,5, de nagyobb mint 1, a csomópont megfelel ugyan, de
a kitűzött biztonsági szintet nem teljesíti, ezeket sötétkék színű pontok
sorozata jelöli. Amennyiben a biztonsági tényező értéke kisebb mint
egy, a csomópont nem felel meg a végtelen élettartamra vonatkozó
kritériumnak, a Haigh-diagramon pedig piros színnel jelöltük (lásd
7. ábra). A várakozásoknak megfelelően a geometria csomópontjainak sorozata az origóból kiinduló azon két egyenes mentén helyezkedtek el, melyek az egyenlő abszolút értékű középfeszültség
és feszültségamplitúdónak megfelelő állapotot jelölik. Ismételten

hangsúlyozzuk, hogy e módszer konzervatív, a folyási feszültségénél
nagyobb feszültségszintet elért csomópontok a diagram tanúsága
szerint (határpontok, határvonalak menete) nem felelhetnek meg.
Ez figyelmen kívül hagyja a korábban tárgyalt felkeményedés
mechanizmusát, valamint a később tárgyalásra kerülő és szintén
jótékony hatású feszültség gradiens lokális támasztó hatását.
További hátránya ennek a közelítésnek, hogy nem vizsgálhatók a
nem végtelen élettartamhoz tartozó ciklusszámok, ami például a
jelen feladatnak is az egyik célja. A 8. ábrán a geometria a Haighdiagrammal azonos módon színezett csomópontjaival látható,
ez alapján beazonosíthatóak a különböző biztonsági tényezővel
rendelkező geometriai területek.

8. ábra: a biztonsági tényező eloszlása a geometrián a konzervatív
módszer esetén

A VALÓSÁGHOZ KÖZELEBB ÁLLÓ KIFÁRADÁSI
VIZSGÁLAT (FEMFAT)
Egy kevésbé konzervatív megközelítés érdekében a kifáradási
vizsgálatot FEMFAT-környezetben is elvégeztük. Lényeges eltérés az előző analízistől, hogy a FEMFAT figyelembe tudja venni a
többek között a feszültség gradiens támasztó hatását, a középfeszültség hatását, illetve a számítási eljárás is komplexebb, mint
a konzervatív esetben.
A kritikus metszősíkok módszere [5]
A FEMFAT számítási módszere az egyedileg kifejlesztett kritikus
metszősíkok módszerén alapul. Ennek megfelelően a szoftver min-

7. ábra: a csomópontok ábrázolása a Haigh-diagramon, illetve a biztonsági tényező definiálása a konzervatív módszer esetén
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den csomópontban meghatározza a legrosszabb (kritikus) feszültségi
állapotot, a Haigh-diagram burkológörbéjét pedig a folyáshatár helyett
a szakítószilárdságból indítja, és a szerkesztésénél a már említett lokális hatások figyelembevételével módosítja az anyag Haigh-diagramját.
Első lépésként, a konzervatív módszerrel megegyező módon,
csomópontonként, a lokális feszültség tenzorokból, amelyek a két
szélső terhelési esetre adottak (jelen esetben a nulla és a maximális terhelés), a tenzorok elemeinek megfelelően megállapításra
kerültek a helyi feszültségamplitúdók:




(7)

Látható, hogy a síkba eső komponens (τa,i) a húzás-nyomás
esetén érvényes kifáradási határ (σa,meg) és a nyíró kifáradási határ
(τa,meg) hányadosának négyzetével van súlyozva, amely anyagjellemző konstansnak tekinthető. Az összefüggés kissé módosul a
középfeszültség számítása esetén:

(2)


(8)

illetve a középfeszültség tenzorok:


(3)

Míg a konzervatív esetben e tenzorokból képeztük a von Mises
redukált feszültségamplitúdó és előjeles középfeszültség értékeket, melyeket később megjelenítettünk (lásd 7. ábra), addig ez
esetben a számítás tovább folytatódik.
Lokálisan definiálásra kerülnek normálvektoraikkal adott metszősíkok, melyek száma az általuk bezárt szög beállításával definiálható
(lásd 9. ábra). Minél kisebb szöget adunk meg annál nagyobb lesz
a síkok száma, viszont lassul a számítási folyamat és nő a kapacitásigény. Tapasztalataink szerint 5° elegendően finom érték a kellően
gyors számítást és az elvárt pontosságot közösen mérlegelve.

Észrevehető, hogy a síkba eső komponens (τm,i) a húzás-nyomás esetén érvényes folyáshatár (ReH,σ) és a nyíró folyáshatár (ReH,τ)
hányadosának négyzetével van súlyozva, amely itt is anyagjellemző konstansnak tekinthető. A skalár középfeszültség a síkra
merőleges komponens (σm,i) irányának megfelelő előjelet kap.
Miután minden síkra megkaptuk a fenti skalár feszültség értékeket, lehetőség nyílik a csomóponti kritikus sík kiválasztására. Az a
sík, amelyik feszültségállapota a Haigh-diagram biztonsági területétől
legmesszebb esik (legkisebb biztonsági tényező), a kritikus sík elnevezést kapja és a későbbi számítás során ezzel a feszültségi állapottal
rendelkezőnek tekintjük az adott csomópontot (lásd 10. ábra).

10. ábra: a csomóponti kritikus metszősík és a hozzá tartozó kritikus
feszültségállapot meghatározása [5]

9. ábra: a csomópont körüli „virtuális félgömb” érintősíkjainak normálvektorai [6]

A síkban értelmezett feszültségvektorokat mátrix-vektor műveletek segítségével, az alábbi képlet szerint képezzük (az „m” indexű
középfeszültség tenzorokra és az „a” indexű feszültségamplitúdó
tenzorokra azonosan, itt csak az utóbbira felírva):


(4)

A (4) képletben és a továbbiakban ”i”-vel indexeljük a metszősíkokat. Ezt követően minden síkban meghatározásra kerülnek a
síkra merőleges (σa,i), illetve a síkba eső (τa,i) skalár vetületei a fent
meghatározott vektornak:


(5)


(6)

E két skalár értékből kerül kiszámításra a módosított nyírási
deformációs energia kritérium alapján az ”i”-edik sík egyenértékű
feszültségamplitúdó értéke:

Módosító tényezők bemutatása az eredményeken keresztül
A FEMFAT esetében a számszerű eredmények alapja a lokális,
csomóponti módosított Wöhler-görbe. Ezen görbe egy logaritmikus tengelybeosztást alkalmazó koordinátarendszerben értelmezett egyenes, amelyet egy ponttal és a meredekségével adhatunk
meg. A vízszintes tengelyen az élettartam szerepel ciklusszámban,
míg a függőleges tengelyen a feszültségamplitúdó. A görbe minden esetben fix középfeszültséghez rendelt. A számítás során a
FEMFAT a módosító tényezőket figyelembe véve, az alapanyag
Wöhler-görbéjéből kiindulva minden csomópontra előállítja a
lokális módosított görbét, amely a definiáló pont (kifáradási határ
amplitúdó és határciklusszám) illetve az egyenes meredekségének változtatásával lehetséges. Ezt követően a lokális görbe
segítségével leolvasható az elvárt ciklusszámon megengedhető
feszültségamplitúdó, melyet normálva a lokálisan (kritikus síkban)
fellépő feszültségamplitúdóval kapjuk a biztonsági tényezőt. Az
összes csomópontra kapott biztonsági tényező értékeket összehasonlítva a legalacsonyabbal rendelkező lesz a kritikus csomópont.
A 11. ábrán e kritikus csomóponti módosított Wöhler-görbét
(zöld jelölővel ellátott görbe) és paramétereit, illetve az alapanyag
Wöhler-görbéjét (kék jelölővel ellátott görbe) vethetjük össze, a paramétereket az alapanyag tulajdonságaira normálva. A meredekség értéke jelen esetben a ciklusszám és a feszültség hányadosa.
A középfeszültség hatását a FEMFAT kétféleképpen veszi figyelembe. Az egyik, hogy módosítja a megengedhető feszültségamplitúdót
az alapanyag Haigh-diagramjának, vagyis a középfeszültségi
állapotnak megfelelően. (Természetesen ez itt a kritikus metszősík
középfeszültségét jelenti.) A középfeszültség szerint megállapítja
a megengedhető feszültségamplitúdót (12. ábra, „B”), majd ezzel
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13. ábra: a feszültségamplitúdó a felülettől távolodva [4; 4.3.2]

11. ábra: az alapanyag és csomóponti módosított Wöhler-görbék az
alapanyag értékével normálva

A 13. ábrát felhasználva, az FKM (Forschungskuratorium
Maschinenbau) a következő képlettel határozza meg a relatív
feszültség gradiens értékét [4]:


osztva a tiszta lengő kifáradási határt (12. ábra, ”A”) kapjuk a középfeszültség tényezőjét (fm,af=A/B). Ez a tényező a teljes Wöhler-görbét
függőlegesen eltolja, vagyis a görbéhez rendelt középfeszültség
értéke a helyi középfeszültség szerint módosul. Mivel a görbét a
kifáradási határpontjával definiáltuk (és meredekséggel), így az eltolás a kifáradási határ eltolását jelenti (a tényezővel való leosztással).

(10)

A FEMFAT is ezt az összefüggést használja, annyi különbséggel,
hogy a ΔS távolságok a csomópontok közötti távolságok. Mivel egy
csomópontnak több csomóponttal is lehet kapcsolata, több különböző értéket kapunk, melyek közül a legnagyobb kerül kiválasztásra.
A relatív feszültség gradiensből számítható a feszültség gradiens
tényezője (fSR,af), amely a középfeszültséggel megegyező módon
függőlegesen tolja el a Wöhler-görbét. Értéke az FKM-szabvánnyal
megegyezően (és további választható módszerek szerint is) számítható. A kapott tényező itt függőleges irányban a Haigh-diagramot
is átméretezi, ugyanis lehetővé teszi a megengedhető feszültségamplitúdó növekedését (lásd 14. ábra).

12. ábra: alapanyag Haigh-diagramja, a középfeszültség tényezőjének
megállapításához

A második hatás a görbe meredekségének megváltoztatásában
van. Nagyon kis ciklusszám esetén a korlátozó tényező, hogy a középfeszültség és a feszültségamplitúdó együttesen nem haladhatják
meg a szakítószilárdság értékét. Ez kvázi egy statikus terhelési közelítés a maximálisan kialakuló feszültséget tekintve. E kis fáradási
ciklusszám és a szakítószilárdsághoz tartozó amplitúdó együttesen
meghatároz egy második pontot a Wöhler-görbén a kifáradási határpont mellett. E két pontra illeszkedik a Wöhler-görbe, és a módosult
meredekség ennek megfelelően már ábrázolható és számítható [5]:


(9)
A számlálóban a két pont ciklusszámainak hányadosa, míg a nevezőben a feszültségamplitúdók hányadosai vannak az előzőekben már
definiált meredekség szerint. A „σUTS” index a törési feszültség amplitúdót és az ehhez tartozó törési ciklusszámot jelöli (kis ciklusú, kvázi
statikus terhelés esetén ciklusszám rendszerint néhány 10 ciklus).
A másik fontos tényező, amely jótékony hatást fejt ki az elérhető élettartamra, a feszültség gradiens támasztó hatása. Ennek
meghatározásához a lokális feszültségamplitúdókat, és ezek hely
szerinti változását, a változás nagyságát kell megvizsgálni. Minél
gyorsabban csökken a feszültségamplitúdó az anyag belseje
felé, annál kevésbé terheltek a felület alatti rétegek, vagyis annál
inkább képesek „megtámasztani” a felületi réteget. A felülettől
távolodva a feszültségamplitúdó csökkenését szemlélteti a 13.
ábra, ahol „S” a felülettől mért távolság, a függőleges tengelyen
pedig a feszültségamplitúdó látható.
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14. ábra: a kritikus pont és az alapanyag Haigh-diagramja, a végtelen
élettartamhoz tartozó határciklusszám esetén

A 14. ábra a kritikus csomópont (legkisebb biztonsági tényező)
lokális Haigh-diagramját és az alapanyag Haigh-diagramját mutatja. A világoskék pontsorozat a kritikus csomópontban a metszősíkok feszültségállapotát reprezentálja, míg a piros a csomóponti
kritikus metszősík feszültségállapotát mutatja be.
Mint ahogyan már korábban említettük, a feszültség gradiens
figyelembe vehető a Wöhler-görbe meredekségénél is itt nem
részletezett módon, mely képletek túlnyomórészt tapasztalati úton
meghatározott összefüggéseket alkalmaznak a választott szerkezeti anyag típusának megfelelő konstans tényezőkkel, amelyeket
a vonatkozó szabványok is közölnek [4].
A kifáradási vizsgálat eredményeinek értékelése
A feszültség gradiens és a középfeszültség figyelembevételével végrehajtott FEMFAT-analízis eredményeképpen a kritikus
csomópont biztonsági tényezője 1,2-re adódott. Ez a lokális Wöhler-görbén értelmezett, az adott ciklusszámhoz tartozó (0,0005
relatív értékű, amennyiben a végtelen élettartamhoz rendeljük
az 1 értéket) megengedhető feszültségamplitúdó és a fellépő
feszültségamplitúdó hányadosa. Példaképpen említenénk meg,
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hogy amennyiben a kifáradási határciklusszámot 2 000 000 ciklusban állapítanánk meg (ami a szerkezeti acélokra jellemző érték), a
vizsgálati ciklusszámot 1000 ciklusnak kellene tekinteni, melyet az
alkatrész 1,2-es biztonsággal (és 97,5%-os túlélési valószínűséggel)
tönkremenetel nélkül elvisel. A 15. ábrán a biztonsági tényező eloszlását láthatjuk a geometrián, megjelölve a kritikus csomópontot.

előbbi negatív hatás a jelentősebb. Ahol az érték éppen egységnyi,
ott a két hatás pont kiegyenlíti egymást. Egy feletti értékek jellemzik
főként a nyomott terhelési jelleggel bíró területeket, itt ugyanis mind
a feszültség gradiens, mind a középfeszültség tényezője a kifáradási
határt növeli (a negatív középfeszültségű oldalon a Haigh-diagram
biztonsági területének határvonala, kis középfeszültség esetén a
tiszta lengő kifáradási határ felett húzódik).

15. ábra: a biztonsági tényező eloszlása a geometrián

Összevetve ezt a 8. ábrával látható, hogy az eredmények
jellegre megegyeznek, viszont itt nagyobb biztonságot kaptunk
a kritikus helyeken. Ez természetesen a FEMFAT esetében figyelembe vett feszültség gradienssel, a szakítószilárdságig megnövelt
Haigh-diagram biztonsági területtel, illetve azzal magyarázható,
hogy a FEMFAT esetén a vizsgálati cikusszám nem a végtelen
élettartamhoz tartozó érték, hanem csupán ennek töredéke.
A konzervatív módszer Haigh-diagramja (lásd 7. ábra) és a
FEMFAT diagramja (lásd 14. ábra) közvetlenül is összevethető, ugyanis mindkettő a végtelen élettartamhoz rendelt (annak ellenére, hogy
a vizsgálati ciklusszám nem ez volt, a Haigh-diagram csak a végtelen
élettartamhoz rendelve jeleníthető meg). A konzervatív módszer esetében jelentős számú csomópont esik a biztonsági területen kívülre,
míg a FEMFAT esetén a legkritikusabb csomópont is épp a biztonsági
terület határán van, tehát ez utóbbi szerint még elfogadható.
Meg kell jegyeznünk, hogy a tényleges feszültségértékek adott csomópontokra is eltérést mutatnak, ugyanis a kritikus metszősík feszültség
állapota és a von Mises szerinti redukált feszültség nem egyezik meg. A
jellegre azonos feszültségek közül a kritikus sík feszültségértékei a lokális
terheléstől függően eltérhetnek, jelen esetben 10–30%-kal nagyobbak.
A FEMFAT a maradó deformáció kialakulásának ellenére is egy
feletti biztonsági tényezőt állapított meg, amely helytálló, ha felelevenítjük a korábban, a felkeményedéssel foglalkozó bekezdésben leírtakat. Az első ciklusban fellépő maradó deformáció után az alkatrész
felkeményedik, és a későbbiekben további maradó alakváltozás (a
tovább nem növekvő feszültség miatt) nem lép fel. Természetesen
ekkor szükséges megvizsgálni, hogy e maradó alakváltozás a további
biztonságos üzemeltetés szempontjából megengedhető-e.
A 16. ábrán a középfeszültség és a feszültség gradiens közös
lokális hatását követhetjük nyomon. Az értékeket, mint a helyi kifáradási határ amplitúdó szorzótényezőiként kell értelmezni. Amen�nyiben az érték kisebb mint egy, a kifáradási határ az alapanyaghoz
képest lokálisan lecsökken, vagyis a húzott középfeszültség jelleg
negatív hatása és a feszültség gradiens támasztó hatása közül az

16. ábra: a módosító tényezők (középfeszültség és a feszültség gradiens) együttes hatása

ÖSSZEFOGLALÁS
Gépjárműfékpedál karon két különböző pontosságú kifáradási
vizsgálatot készítettünk el, melynek során a terhelést a vészfékezés
során fellépő teszt-igénybevételnek megfelelően definiáltuk a nulla
és a maximális terhelések között váltakozó tiszta lüktető igénybevételként. Az élettartam-vizsgálat során a statikus szilárdságtani analízis
eredményeit használtuk fel kiindulásként, amely szerint a maximális
terhelés elérése során helyenként átléptük a folyási feszültség értékét.
Az első, a konzervatív módszer szerint a folyás bekövetkezése
miatt az érintett részek nem felelnek meg a kifáradás szempontjából a végtelen élettartamnak, ezek a pontok az alapanyag Haighdiagramjának biztonsági területén kívülre estek (7–8. ábrák).
A második, a kevésbé konzervatív módszerrel, melyhez a FEMFAT
szoftvert használtuk fel, a következő megállapításokra jutottunk.
A kritikus metszősíkok módszere és a módosított nyírási deformációs energia kritérium együttes alkalmazása mellett az alapanyag
Haigh-diagramja a szakítószilárdságig kiterjesztett, amely így figyelembe veszi a felkeményedés jelenségét, vagyis kevésbé konzervatív
megoldást szolgáltat. Továbbá, a feszültség gradiens élettartamra nézve jótékony támasztó hatását lokálisan számításba véve a teherbírás
tovább növekszik, így az alkatrész elméletileg végtelen élettartamon (a
kritikus pont közvetlenül a biztonsági terület határán van, lásd 14. ábra)
is üzemeltethető, de az alacsony ciklusszámot (a kifáradási ciklusszám
0,05%-a) 1,2-es biztonsággal tönkremenetel nélkül képes viselni,
amely szerkezeti acél anyagok esetén körülbelül 1000 ciklusra tehető.
Mérlegelve, hogy a terhelés egy ember által lábbal, normál esetben kifejthető erő háromszorosa, illetve hogy az élettartam során a
vészfékezések száma a normál működtetéshez viszonyítva nagy valószínűséggel elenyésző, az eredményeket elfogadhatónak tekintjük. 
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Betekintés a Visegrádi Négyek
járműiparába – Mi minden történt az
EU-csatlakozás óta eltelt 10 évben?
STUKOVSZKY TAMÁS
Budapesti Corvinus Egyetem

Idén májusban volt 10 éve, hogy Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia, azaz a Visegrádi Négyek országai csatlakoztak az Európai Unióhoz. Ez az évforduló jó apropót jelent egy járműipari összefoglaló
elemzésre a visegrádi országok szemszögéből, hiszen – az EU-s csatlakozásnak köszönhetően – az elmúlt bő
10 évben a fenti 4 országban is jelentősen átalakultak a lokális járműipari viszonyok. A cikk folyamán röviden
áttekintem a V4 országok közös integrációs történetét, egyenként megvizsgálom a tagországokat, és a legfontosabb járműipari indikátorok alapján megpróbálom összehasonlítani az országok eddigi teljesítményét.
Fontos megvizsgálni az országok rövid és hosszú távú jövőképét az autóiparban, hiszen az elmúlt évtizedekben
a nyugat-európai autógyártás következetesen helyezett át termelő- és K+F kapacitást a régióba, de a válság
és Kínának az elmúlt években tapasztalt járműipari dominanciájának hatására ezek a trendek az évek során
visszaestek. A jelek szerint a visegrádi országok a megbízhatóság és a K+F terén még állják a versenyt a konkurens régiókkal, éppen ezért hosszú távon ezekre az erősségekre lenne előremutató alapozni a közös regionális
autóipari stratégiát.
The main purpose of this article is to examine the so called Visegrádi Countries’ (Czech Republic, Hungary,
Poland and Slovakia) automotive industry in the last 10 years, since their membership in the European Union.
These four countries have always tried to cooperate during their history and maybe it is the right time again to
act together, this time in the automotive industry. Though they are all at a different level of development, all of
them are depending from the FDI inflow of automotive transnational companies. Except Poland the production
and sales numbers are slowly growing, but these countries might have reached their potential among the
current world market circumstances. Is it possible to find synergy among them? Do they have answers for the
new quests of the automotive industry? I am looking for answers for these questions, and for some other as
well in connection with the region.

A VISEGRÁDI ORSZÁGOK RÖVID TÖRTÉNETE
1335-ben a visegrádi vár – a magyar uralkodók akkori székhelye
– volt a cseh, lengyel és magyar királyok aktuális találkozójának
színhelye. Ebben az évben az uralkodók a kor lehetőségeihez
képest hosszú távú és szoros együttműködésről állapodtak meg
a politika és a kereskedelem lényegi kérdéseiben. Évszázadokkal
később, 1991. február 15-én ismét Visegrád volt a helyszín, csak
ezúttal Václav Havel csehszlovák köztársasági elnök, Antall József
magyar miniszterelnök és Lech Wałęsa lengyel elnök találkozóján
került sor egy együttműködési nyilatkozat aláírására, ami alapján
az országok deklarálták, hogy együtt kívánnak működni gazdasági, társadalmi és kulturális kérdésekben az európai integráció felé
vezető úton. Ezzel a nyilatkozattal is szerették volna hangsúlyozni
a régió szerepét és erejét a nyugati hatalmak számára, valamint
olyan szinergiahatások létrejöttében is bíztak, amivel egyszerre
válik mind a 3 ország az elsősorban nyugatról beáramló FDI
potenciális célterületévé. A figyelmes olvasónak bizonyára feltűnik,
hogy ekkoriban még „csak” a Visegrádi Hármakról beszélhetünk, a
V4 országok ma is ismert felállása csak a Csehszlovák Szövetségi
Köztársaság 1993-as kettéválását követően jött létre.
A V4-es országok története az együttműködési szerződés
aláírása után alapvetően 3 fő szakaszra bontható, mind a három
periódusban történtek olyan változások, amelyek egyaránt befolyásolták a tagországokat, valamint a közös együttműködési
és integrációs törekvéseket. Az első szakaszról 1991-től 1998
szeptemberéig beszélhetünk, azaz a keleti blokk rendszerváltó
évei utáni (gazdasági) reformokról és stabilizációról, az európai
integráció felé megtett első lépésekről, és a közös V4-es regionális
stratégia alapjainak elvi kialakításáról. 1994-ben Prágában már a 4
ország vezetői mellett az USA elnöke is részt vett, rangot adva az
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együttműködésnek, de 1998-ig lassan, de biztosan megjelentek
a feszültségek a tagállamok között (pl. magyar–szlovák feszültség
a kisebbségi kérdések és Bős–Nagymaros miatt), ami hátráltatta
a hatékony együttműködést. A második szakasz kezdetének 1998
ősze tekinthető, amikor Szlovákia kivételével minden tagországban
új miniszterelnököt választottak, és az új vezetők a régi sérelmeket félretéve aláírták az 1999-es Pozsonyi Nyilatkozatot, ami új
működési mechanizmust fektetett le a tagállamok számára, és
ismét a közös célok vezérelték a V4-es regionális külpolitikát. A
kezdeti sikerek után (az EU potenciális bővítési terveiben számolnak a V4-es országokkal) még az integráció esetleges bővítése
is felmerült elvi szinten (Ausztria, Szlovénia), de hamarosan ismét
megromlottak a belső kapcsolatok. Lengyelország abban az
időben még nem tűnt elég érettnek az integrációhoz, és a többi
tagállam nehezményezte, hogy miattuk maradhatnak esetleg ki
a következő EU-s bővítési hullámból, sőt a Benes-dekrétumok is
ellentétesek voltak az uniós alapelvekkel, így ha rövid időre is, de
a cseh csatlakozás is veszélybe került. A harmadik szakaszról
2002 második felétől beszélhetünk, amikor ismét sikerült a konfliktusokat egy időre félretenni, és a jövőbeli sikeres csatlakozási
tárgyalásoknak mindent alárendelni. 2004-ben bekövetkezett
az, amiért (többek között) a V4 országokat anno létrehozták, az
EU teljes jogú tagállamaivá váltak. Külön cikk témája lenne, hogy
a jelen körülmények között van-e létjogosultsága egy európai
integráción belül egy kisebb regionális integrációnak, de talán az
autóipari elemzések során erre is találhatunk iránymutatásokat.
Az elmúlt 10 évben ezek az országok eltérő fejlődési pályát
jártak be, ezt a pályát szeretném megvizsgálni a járműiparon
keresztül, hiszen mind a 4 tagállam gazdasági struktúrájában
húzóágazatként funkcionál a járműipar és a hozzá szorosan
kapcsolódó beszállító iparágak széles köre.
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CSEHORSZÁG
A cseh járműipar jelentős hagyományokkal rendelkezik, aminek
köszönhetően az ország területén az egyik legkoncentráltabban
és legpraktikusabban kialakított gyártói és beszállítói rendszerről beszélhetünk. Az ország majd’ 900 vállalatának több mint
160 000 alkalmazottja dolgozik a járműiparban, arról nem is
beszélve, hogy Csehország teljes exportjának és ipari termelésének egyaránt több mint az ötödét adja ugyanez a szektor.
A befektetőknek vonzó az ország infrastruktúrája, a járműipari
értékláncban elfoglalt kiemelt helye, a magasan képzett és
megbízható munkaerő, és a hagyományosan erős K+F szektor.
A jelen sikereit jól mutatja az az arány, ami alapján Csehország
2013-ban második volt a világon az 1000 lakosra jutó gyártott
személygépkocsik számában 113,2 darabbal. A valamivel több,
mint 10 millió fős lakossággal rendelkező Csehországban ez
a kiemelkedő arány mindössze 3 autógyárnak köszönhető: a
Volkswagen tulajdonában lévő Skoda üzemnek Mlada Boleslav-i
központtal, a Toyotának Kolinban és a nosovicei Hyundai gyárnak. Az általam vizsgált 2004–2014. 06-i időszak elején ráadásul
csak a Skoda gyár eredményei domináltak, hiszen a Toyota
2002-ben vetette meg a lábát az országban, míg a Hyundai
próbaüzeme 2006-ban indult csak el. Éppen ezért az országos
termelési adatokban csak később – a Toyota esetében 2005től, míg a Hyundai-nál 2008–2009-ben – beszélhetünk jelentős
bővülésről. Mielőtt megvizsgáljuk ezeket a nagyobb gyárakat,
vessünk egy pillantást az aggregált cseh személygépjárműgyártási adatokra!

választottak Skodát maguknak, hogy a Németország felé
irányuló export erre az időszakra éves szinten 18 százalékkal
ugrott meg. 2011 volt a „csúcsév”, a termelés volumene
megközelítette az 1,2 milliós határt. Bár az elemzők további
növekedést prognosztizáltak, lassú csökkenés következett
be az elmúlt években, ami mögött több ok is meghúzódhat.
Egyfelől a 2008-as válság után az akkori akut pénzpiaci válság
Európában „átalakult” egyfajta krónikus adósságválsággá,
ami ismét visszafogta a gazdasági növekedést. Egyrészt a
válság, másfelől Kína új domináns járműipari központi szerepe miatt beruházások maradtak el a régióban, így a meglévő
kapacitások nem bővültek, mindezek nélkül pedig érdemi
növekedésre a termelésben nem lehet számítani. Végül, de
nem utolsósorban ne feledkezzünk meg arról a tényről sem,
hogy a csehországi autógyártók piacai jellemzően telítettek,
nincsenek hirtelen felbukkanó új keresleti hullámok (ellenben
mondjuk a nyugat-ázsiai régióval), ezért hosszú távon ez is
egyfajta stagnálást jelez előre. Örömteli, hogy az eddigi 2014es adatok alapján várhatóan a 2013-as értékeket 2–3%-kal
meghaladják majd az idei termelési mutatók.
Most tekintsük át az EU-csatlakozás óta eltelt időszak csehországi új és használt autó regisztrációs adatait, hogy a legfontosabb
tendenciákat megismerjük!

2. ábra: csehországi új és használt személygépjárművek regisztrációja
illetve értékesítése. Forrás: AIA-adatbázis alapján saját gyűjtés

1. ábra: csehországi személygépjárművek gyártási adatai évenkénti
bontásban 2004–2014. 05. Forrás: AIA-adatbázis alapján saját gyűjtés

Az 1. ábra alapján látható, hogy 2004 óta egy dinamikus
növekedésnek lehetünk a szemtanúi a személygépjárműgyártás területén, ami a 2011-es csúcsot elhagyva enyhe
csökkenő pályára váltott fel. Az EU-csatlakozás utáni kéthárom évben gyakorlatilag megduplázódot t a termelés
volumene, amit 2 fő tényező magyaráz. Az egyik tényező
Csehország európai uniós tagsága, amivel olyan vámjellegű
tarifák, amelyek korábban az autóipart is sújtották, eltörlésre
kerültek, így gyakorlatilag relatíve olcsóbban lehetett cseh
gyártású járművekhez jutni, a megnövekedett keresletet pedig
ki tudták szolgálni a gyártók. A másik tényező az új termelőkapacitások, azaz a Toyota gyárának teljes fordulatszámon
való üzembe helyezése. A következő szakaszban – 2007-től
2010-ig – a növekedés lelassult, de már az a tény is nagy sikernek számít, hogy a válság éveiben nemhogy csökkent volna
a termelés, hanem kismértékű kibocsátásnövekedésről beszélhetünk. Az esetleges visszaesést ellensúlyozta a 2008-tól
már rendesen működő Hyundai gyár, és az a tény, hogy válság
idején a vásárlók bár kevesebb személygépkocsit vásároltak,
de ha már pénzt áldoztak egy új járműre, akkor az általuk
megbízhatónak vélt márkákat keresték, a Csehországban
gyártott járművek pedig a vevői felméréseken ebbe a kategóriába tartoztak. A németországi roncsautóprogramban annyian

A 2. ábrán felismerhetőek az elmúlt 10 év tendenciái, de helyenként magyarázatra szorulnak. Az EU-csatalakozás óta a személygépkocsik új regisztrációja – egy rövid megingást leszámítva
– folyamatosan növekszik, ami a javuló életszínvonalnak és a nívós
hazai márka iránti bizalomnak is nagyban köszönhető. Csakúgy,
mint a korábban vizsgált gyártási adatoknál, itt is a 2011–2012-es
időszak tekinthető a csúcsnak, utána enyhe hanyatlás figyelhető
meg. Örömteli, hogy a belső „új személygépjármű – használt gépjármű” szerkezet átalakult, és a válság évei után ismét bizalommal
fordulnak a vásárlók az új autók piacához, és nem a használt
autó továbbértékesítés dominál. Mielőtt továbblépnénk a többi
visegrádi országra, tekintsük még át a legnagyobb csehországi
személygépkocsi-gyártókat.
Az ország legjelentősebb autógyára a nemzeti szimbólumként
is számon tartott Skoda, amelynek profilja nemcsak a mindenki
által ismert személygépkocsik gyártásából áll, hanem haszongépjárműveket és tömegközlekedési eszközöket (metrókat,
villamosokat, vonatmozdonyokat) is előállítanak. A Skoda Csehország egyik legjelentősebb iparvállalataként nemcsak a GDP
előállításában vállal oroszlánrészt, hanem komoly társadalmi
szerepet is játszik oktatási és felzárkóztatási projektekkel, támogatja a világverő jégkorong-válogatottat és az olimpiai csapatot
is. A cégcsoport 2 legnépszerűbb autója a Fabia és az Octavia,
csak ebből a két márkából együtt majdnem félmillió darab készül
évente. A Skoda gyártási dominanciája hatalmas, az országos
éves személygépjármű-termelés 56,7%-át ők állítják elő, és az
elmúlt évtizedben nem volt olyan év, hogy részesedésük 50%
alá esett volna.
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A Hyundai a 2000-es évek közepén az ország történetének legnagyobb külföldi tőkebefektetését hajtotta végre a rendszerváltás
óta. A befektetett 1 milliárd eurót a cseh kormány 180,8 millió eurós
állami támogatással, illetve 48 millió eurónyi adókedvezménnyel
egészítette ki. 2011 óta működnek teljes kapacitással, a komparatív előnyök kihasználásával átlagosan 12%-kal olcsóbban tudják
itt a járműveiket előállítani mint otthon, arról nem is beszélve, hogy
a felvevőpiac is helyben megtalálható, ezért hosszú távon további
bővítésen gondolkodnak.
A Toyota csoport kolini beruházása 650 millió eurós volt 2002ben. Érdekesség, hogy három márka típusát állítják elő (Toyota,
Citroen és Peugeot), és a gyártás mellett egyfajta európai elosztó
központként is tekintenek a komplexumra. Érdekesség, hogy bár
Csehország a régióban élen jár a K+F ráfordításokban, a Toyota
nem helyezett ide érdemi K+F kapacitást, azt inkább Belgiumban,
Nagy-Britanniában és Franciaországban végzik.
A gyár tók cégenkénti bontásában jól látható a Skoda
dominanciája, tavaly 639 889 személygépkocsit gyártottak, 2,5
százalékkal kevesebbet, mint 2012-ben. A jellemzően kisautókat
gyártó Toyota gyárban 14 százalékkal csökkent a termelés, és
így 185 124 kocsi gurult le a gyártósorról. Az észak-morvaországi
Nosovicében működő Hyundai üzemeiben 303 460 személygépkocsi készült el, 425-tel több, mint 2012-ben.
A személygépkocsik mellett haszongépjárműveket is előállítanak Csehországban, igaz, például tehergépkocsikat tavaly csak
a Tatra állított elő, miután az Avia gyár bezárta kapuit. Bár a Tatra
763 teherautót gyártott, ami önmagában 59%-os emelkedés, de
az Avia megszűnése miatt a tehergépkocsi-gyártás éves szinten
49%-kal csökkent. Az autóbuszgyártás ígéretes ütemben, 14
százalékkal emelkedett, összesen 3691 autóbusz készült el, míg
a motorkerékpárok piacán 42% visszaesés után mindössze 1354
darab készült el.

SZLOVÁKIA
Szlovákia gazdasági és társadalmi jellemzői sok szempontból
hasonló képet mutatnak mint Csehország esetében, ami nem
meglepő, hiszen sokáig közös államban éltek. A járműipar
ebben az országban is a gazdaság és az export jelentős szegmensét jelenti, de Szlovákiában talán még súlyosabb a függés,
amit az bizonyít, hogy a teljes szlovák ipari termelés 41%-át adta
2012-ben a járműipar, ráadásul ez az érték a 2008-as 34,3%-os
arány óta szisztematikusan növekszik! Magyarországhoz és
Csehországhoz hasonlóan Szlovákia is egy kis nyitott gazdaság, exportcentrikus gazdaságpolitikával, jellemzően szufficites
külkereskedelmi mérleggel. Ezt a pozitív eredményt az ország döntően a járműiparnak köszönheti, ráadásul úgy, hogy
mindössze 74 000-ren dolgoznak a nagyságrendileg 5 milliós
lakosságból az autóiparban, és az egy főre jutó személygépkocsi-előállítás mérőszámában 2007 óta világelsők, 2013-ban 194
autó/1000 fő-s eredménnyel. A kiemelkedő mutatók itt is 3 nagy
cégcsoportnak köszönhetőek, azaz a pozsonyi központú Volkswagennek, a nagyszombati Peugeot-Citroën (PSA) csoportnak,
és a Zsolna környéki KIA-nak. Az FDI beáramlásának miértjei
között hasonló okok figyelhetőek meg Szlovákia esetében mint
Csehországnál, azaz relatíve olcsó munkaerő, magas képzettség, jó elhelyezkedés és relatíve fejlett infrastruktúra. Érdekesség, hogy az utóbbi időben meredeken emelkednek a szlovák
bérek a járműiparban, 2014-ben nagyságrendileg 35%-kal keres
többet egy átlagos dolgozó mint 2010-ben, ráadásul a munka
termelékenysége is alacsonyabb, mint mondjuk Csehországban
vagy Magyarországon, ez a régióban a telephelyi döntéseket
is megnehezítheti. A 3. ábrán megvizsgálhatjuk a szlovák éves
aggregált járműgyártási adatokat 2004-től 2014 júniusáig.
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3. ábra: Szlovákiai személygépjárművek gyártási adatai évenkénti
bontásban 2004–2014. 06. Forrás: ZAP-adatbázis alapján saját gyűjtés

Amint az a 3. ábrán látható, a szlovák személygépjármű-gyártási
adatok rapszodikusabban alakultak a cseh adatoknál. Két kiugró
növekedési szakaszról beszélhetünk, az első 2007-ben volt, amikor
a Peugeot Nagyszombaton kezdte el gyártani a 207-es modelljét,
amely kisautóból 2007-ben végül a legtöbb darabot adták el egész
Európában, illetve 2012-re elkészült több gyárbővítési szakasz is,
az új kapacitásokkal a termelés volumene 45%-os mértékben
nőtt! A 2009-es visszaesést egyfelől a válság magyarázza, de ha
a konkrét belső termelési szerkezetet vesszük górcső alá, akkor
megállapítható, hogy a Peugeot csoport ugyanannyit termelt mint
a korábbi években, a KIA 20%-kal, míg a Volkswagen majdnem
50%-kal gyártott kevesebbet. 2013-ban érték el Szlovákiában
az eddigi termelési csúcsot, 980 000 darab autó gurult le az országban a gyártósorokról, és rövid távon ez a nagyságrend nem
fog változni, hiszen a már meglévő gyárak teljes kihasználtságon
működnek, és egyelőre senki sem jelentett be konkrét bővítési
szándékot. A 2014-es második negyedévi kibocsátási adatok
szinte teljesen azonosak a 2013-as ugyanezen időszaki számokkal. Csehországnál is megfigyelhető volt már, hogy a külföldről
betelepülő transznacionális vállalatok nem a termelő országok
piaca miatt érkeztek az országba, Szlovákiára ez hatványozottan
igaz. A 3 nagy személygépjármű-gyártó vállalat értékesítéseiből
az export aránya a Volkswagennél 99,7%, a KIA-nál 98,7%, míg a
PSA-csoportnál 95% volt! Az export célja egyértelműen NyugatEurópa, az egyértelmű win-win szituáció – komparatív előnyök
egész sora a vállalatoknak; beáramló külföldi tőke az országba,
új munkahelyek százai, javuló életszínvonal – pedig mind a két
félnek előnyös.
A Volkswagen már 1993-ban betelepült az országba, a Hyundai
az utolsó pillanatig gondolkodott a magyarországi szerepvállaláson, de végül 2004-ben az alacsonyabb bérek miatt Szlovákia
mellett döntöttek. Akkoriban egy szlovák autóipari munkavállaló
átlagos bére körülbelül 60%-a volt egy magyarnak. Az is fontos szerepet játszhatott még a döntés meghozatalában, hogy
Zsolnához így egészen közel van a csehországi Hyundai gyár.
A Peugeot gyár is 2006 környékén kezdte meg az érdemi termelést, ráadásul az ő esetükben az egyik legjobban kimutatható a
külföldi tőke pozitív hatása, ugyanis Nagyszombat környékén a
18%-os munkanélküliséget 4%-os mértékre sikerült mindössze 6
év alatt visszaszorítani. Érdemi haszongépjármű-gyártás nincs az
országban, több Tier 1-es beszállító ellenben igen. A legfontosabb
cégek gumiabroncsgyártással (Matador, Continental), fényszórókkal (Hella), kábelköteggyártással (Bordnetze) és egyéb alkatrészek
gyártásával foglalkoznak.

LENGYELORSZÁG
A lengyel autóipar történelme már az 1930-as évek közepéig
visszavezethető, ugyanis ekkor hozta létre az olasz Fiat az első
gyártóüzemét Lengyelországban. Az ország gyorsan kedvelt
célpontja lett a rendszerváltás után a beruházásoknak, hiszen
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39 milliós lakosságával a komparatív előnyök kihasználásán
kívül jelentős felvásárló piacot is jelentenek. A személygépjárműgyártás az országban 4 központban zajlik. Tychy-ben található
a Fiat, Gliwicében a General Motors Opel gyára, a Volkswagen
Poznanban és a Zeran Varsóban. A korábban kiválóan teljesítő
autótermelő szektor az utóbbi években lejtmenetbe került, pedig
2008-ban a járműipar adta az ország GDP-jének 4,2%-át, és a
teljes ipari termelés 11,4%-át, arról nem is beszélve, hogy ugyanebben az évben a világ személygépjármű-termelésének 1,2%-át,
míg az európai személygépjármű-termelés 4,1%-át állították elő. A
következő 4. ábrán vizsgáljuk meg a lengyelországi személyautógyártás elmúlt 10 évének teljesítményét.

4. ábra: lengyelországi személygépjárművek gyártási adatai évenkénti
bontásban 2004–2014. 06. Forrás: PZPM-adatbázis alapján saját gyűjtés

A jelek szerint valami nagyon nincsen rendben az országban a
termelés területén, hiszen a 2013-ban gyártott személygépjárművek száma alacsonyabb, mint 2004-ben volt. Különösen érdekes
ez a tendencia annak függvényében, hogy 2008-ban több mint
300 000 darabbal több járművet gyártottak az országban. A kérdés, hogy hova tűnt ez a rengeteg megrendelés vagy kapacitás.
A választ a Fiat háza tájékán kell keresni, ugyanis ők helyezték át
az egyik legnagyobb darabszámú típusuknak, a Fiat Pandának a
termelését 2012-ben, de az előtte lévő években is folyamatosan
csökkent a gyártott járművek száma mindegyik autógyárnál, a
Volkswagennél például éves szinten 19%-kal. A fenti problémának egyik jellemző magyarázata lehet az is, hogy bár a lengyel
munkaerő továbbra is relatíve olcsó, de nagyon gyenge az infrastruktúra az országban, és az is, hogy a másik 3 vizsgált visegrádi
országgal ellentétben Lengyelországban kevésbé alakult ki lokális,
megbízható beszállítói hálózat, ami a logisztikai és összeszerelési
költségeket hosszú távon jelentősen növeli, és ezeket a meglévő
komparatív előnyök sem képesek ellensúlyozni belátható időn
belül. Egyfelől a tendencia megfordulni látszik, hiszen eddig az
FDI áramlott az országba, az elmúlt 3 évben pedig már kapacitásokat vonnak ki. Tetézi a bajt, hogy hiába a lengyel piac az egyik
legnagyobb Közép-Kelet-Európában, a lengyel autóvásárlási
szokásokat még mindig a használt autók importja jellemzi. Ezen a
„rossz beidegződésen” akár kormányzati ráfordítással is érdemes
lenne úrrá lenni, hiszen ha a lengyel piacon érdemben lehetne
értékesíteni új autókat, akkor az ismét bevonzaná a befektetőket
az országba. Ettől függetlenül a lengyel gazdaság a válság idején
sem került komoly recesszióba, ami azért hosszú távon reménykedésre adhat okot, ráadásul az ún. nehézgépjárművek piacán
egyértelmű növekedésről beszélhetünk. A személyautókon kívül
fontos szerepet tölt be az országban a busz- és haszongépjárműgyártás is (MAN, Scania, Ford), ráadásul a buszgyártás növekedési potenciálja igencsak kecsegtető. Míg a haszongépjárművek
87%-a megy exportra, addig a Lengyelországban gyártott járművek
95%-a kerül külföldre, jellemzően (81%-ban) az EU-ba. Eddig a 4
nagy autógyártó együtt közel 4 milliárd USA $ értékű beruházást
hajtott végre az országban a rendszerváltás óta 2013-ig, de nem
mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy 2012-ben már tőkét
is vontak ki.

MAGYARORSZÁG
Hazánk több mint 110 éves múlttal rendelkezik az autóipar
területén, Bánki Donát, Csonka János vagy Galamb József
neve és munkája mindenki számára ismert. Ráadásul a magyar
Ikarus az 1970–1980-as évek termelési adatai alapján Európa
egyik legnagyobb buszgyártója volt. Mára azonban a teljes
járműpiac átalakult Magyarországon, az évi 200 000 darabos
személygépkocsi-gyártás mellett a buszgyártásról kis túlzással
már csak emlékként beszélhetünk. Hazánk jellemzően beszállítói
központ lett az elmúlt évtized FDI-stratégiájának eredményeképpen, a járműipari befektetők OEM és Tier 1 szinten gyakorlatilag
kivétel nélkül multinacionális vállalatok, jelenleg formálódik
EU-s és hazai szándék a kkv-méretű beszállítók támogatásáról.
Magyarországon nagyságrendileg 730 cég érintett közvetlenül
a járműiparban, és ők mintegy 73 000 főt foglalkoztatnak. A
szintén kis, nyitott gazdasággal rendelkező hazánk szufficites
külkereskedelmi mérlegét meghatározza a járműipar által generált 8,1 milliárdos pozitív eredmény, ráadásul az ország teljes
exportkivitelének ötödét adja a járműipar. Magyarországon 4
nagy autógyártóról beszélhetünk, 1992-ben kezdte a termelést
Szentgotthárdon az Opel (igaz, itt csak motorokat szerelnek
össze), valamint Esztergomban a Suzuki, 1994-ben csatlakozott
hozzájuk az Audi Győrben, míg a hosszú előkészítési folyamat
lezárása után, 2012-ben a Mercedes-Benz gyár is megnyitotta
kapuit Kecskeméten. A Suzuki szerepvállalása azért is volt kiemelkedően fontos, mert több évtizeden keresztül előtte nem
volt személygépkocsi-gyártás Magyarországon, és így a rendszerváltás utáni időszakban segített megőrizni a leépülőben
lévő iparági termelési kultúrát, K+F-et és szakértelmet, ráadásul
a korszak domináns japán termelési struktúrájából is sikerült
valamit beépíteni az itteni rendszerbe. A négy üzem összesen
16 000 embernek ad munkát, nem beszélve a köréjük kialakult
járműipari beszállítói klaszterekről. Az ország 10 milliós lakosságával nem számít különösen nagy piacnak, ezért nem meglepő,
hogy az itt gyártott személygépjárművek és motorblokkok 92,7%-a
kerül exportálásra. Végezetül, a V4 országok közül utolsóként
tekintsük át a magyarországi személygépjármű-gyártás értékeit
az 5. ábrán az elmúlt 10 évből!

5. ábra: magyarországi személygépjárművek gyártási adatai évenkénti
bontásban 2004–2014. 05. Forrás: OICA-adatbázis alapján saját gyűjtés

A magyar termelés növekedését 2 ciklusra oszthatjuk a vizsgált periódusban. Az első időszakban, az EU-csatlakozás után megnyíltak
a piacok, eltörlésre kerültek a tarifális akadályok, és nagyobb lett a
kereslet az itt gyártott termékek iránt, arról nem is beszélve, hogy
az itt gyártott termékeken busás hasznot realizálhattak a már korábban tárgyalt komparatív előnyök mellett a bőkezű kormányzati
szubvencióknak is köszönhetően. Az első növekedési időszak
tehát a 2008-as válságig, illetve az utána következő visszaesésig
tartott. 2009-től beállt egy stabil, az évi 200 000 darabot valamivel
meghaladó termelési szintre a piac, bár a Mercedes beindulásával
lassú, de biztos növekedésre lehet számítani. Érdekesség, hogy
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Magyarországon nem volt roncsautóprogram, így is következhetett
be 2009-re egy 38%-os gyártási csökkenés, hiszen nem volt, ami
hirtelen visszarántsa a piacot. A 2014-es eddigi adatok az elmúlt
években tapasztalt lassú növekedést prognosztizálják.

A V4-ES ORSZÁGOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Most, hogy külön-külön megvizsgáltam a 4 tagállamot, érdemes
közösen is megvizsgálni a szereplőket. A 6. ábrán egyben látható
a vizsgált periódusban gyártott személygépkocsik száma országonkénti bontásban.

6. ábra: V4 országok személygépjárműveinek gyártási adatai évenkénti
bontásban 2004–2014. 06. Forrás: ZAP-, OICA-, PZPM- és AIAadatbázisok alapján saját gyűjtés

Az összesített ábra alapján megállapítható, hogy az EU-csatlakozás után a szlovák és a magyar autóipar termelése nagyságrendileg közel állt egymáshoz, de a szlovák járműgyártás
állva hagyta a magyar felet, és 2014-ben már nagyon közelít a
V4 országok eddigi csúcstermelőjéhez, Csehországhoz. 2012
volt az az év, amikor a szlovákok megelőzték a lengyeleket
is, akik 2013-ban már rosszabbul teljesítettek, mint az EUcsatlakozás évében. Láthatóan minden szereplőt megviselt
a válság, kivéve a cseheket, akiknek a termékportfóliója pont
alkalmas volt a válság utáni megváltozott igények kielégítésére is
(roncsautóprogramok). 2014-ben az eddigi adatok alapján minden piacon enyhe növekedésre lehet számítani, még a lengyelek
esetében is. Mivel a régió országai jellemzően exportra termelnek, ezért fokozottan kell odafigyelni a termékek minőségére
és a vásárlók elvárásaira. Ezeknek a kívánalmaknak megfelelni
csak megbízható beszállítói hálózattal és magas szintű K+F
tevékenységgel lehet. A következő, 7. ábrán vizsgáljuk meg a
V4-es országok GDP-arányos K+F ráfordításait!

7. ábra: V4 országok GDP-arányos K+F ráfordítása 2004–2012-ig.
Forrás: CIA World Factbook adatbázis alapján saját gyűjtés

A 7. ábra alapján elmondható, hogy ismét a csehek a régió
éllovasai, de mind a 4 tagállam növelte az elmúlt években a GDParányos K+F ráfordításait. Ebben egyrészt szerepet játszik az is,
hogy az EU részéről az új fejlesztési irányszámok megkövetelik a
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K+F ráfordítások növelését, illetve az aktuális piaci viszonyok is
ezt az irányt erősítik. Szlovákiában legalacsonyabb az arány, ezt
nagyban magyarázza az is, hogy járműipari szempontból lényegében összeszerelés folyik, a nagyvállalatok nem itt bonyolítják
K+F tevékenységüket, hanem inkább nyugaton. Lengyelországban már hangsúlyosabb szerepet kap a K+F tevékenység, az
utóbbi időben indult meg a szektor és az egyetemek, kutatási
központok szervezett együttműködése, hosszú távon a járművek
IT-fejlesztésébe kívánnak pénzt és energiát fektetni. Magyarország és Csehország nagyságrendekkel többet költ K+F-re mint
a másik két ország, továbbá az is elmondható, hogy az állam
nem túl bőkezű a kutatás-fejlesztési támogatásokat tekintve,
ráadásul Magyarországon 2012-ben vezették ki az – addig
európai különlegességnek számító – innovációs járulék saját
célokra történő alternatív felhasználásának lehetőségét, amivel
a kkv-k K+F ráfordításait tépázták meg, holott pont nekik lenne
a legnagyobb szükségük a támogatásra.
Az EU-csatlakozást követően szinte magától értetődően
megindult a növekedés a régióban, eltörölték az eddigi tarifális
béklyókat, áramlott be a V4 országokba a külföldi tőke, de az
érkező országok is bőven tudták növelni profitjukat. Az elmúlt
években átstrukturálódott a világ járműipara, a hangsúly áthelyeződött Ázsiába, azon belül is főleg Kínába, ahol a közép-keleteurópai régióhoz képest sokkal nagyobb haszonkulccsal, sokkal
nagyobb piacokon lehet nyereséget realizálni. Régiónkban a
jövőbeli gyártási kapacitás érdemi növelése háttérbe szorult,
hiszen vannak olyan régiók, olyan piacok, ahol egyszerűen
jobban megéri befektetni. Szintén árnyalja a helyzetet, hogy
Európában a járműpiac, ha nem is teljesen telített, de erősen
telítődik, így a jövőben nem lehet érdemi új keresletek felbukkanására számítani, minderre üzletet és komoly beruházást
alapozni. A kérdés, hogy milyen szerep vár a V4 országokra
hosszú távon. Megmaradnak Nyugat-Európa relatíve gazdaságos és megbízható „kiszolgáló személyzetének”? Megítélésem
szerint még több forrást kéne invesztálni a különböző kutatásfejlesztési projektekbe, és ezzel a régiót olyan helyzetbe hozni,
hogy hosszú távon ne lehessen az itt megteremtett tudástőkét
nélkülözni a fejlesztések során. Arról azért ne feledkezzünk
el, hogy bár Kína és az ázsiai régió a munkaerő árában, sok
esetben a nyersanyagok árában és az óriási kiaknázatlan piac
szempontjából jókora versenyelőnyben van jelenleg KözépKelet-Európához képest, de még közel sem rendelkeznek a
szükséges tudástőkével. A betelepülő multik kínosan ügyelnek
tudásukra, fejlesztéseikre; mert ezzel tudják hosszú távon is
az irányítást (és a profitot) maguknál tartani. A K+F-re fordított
pénzből az alternatív hajtások, az e-motorok vagy a különböző új
autóspecifikus IT-fejlesztésekkel hosszú távra lehetne piacot és
megrendeléseket szerezni. Szükséges lenne a V4 országok K+F
politikájának egyeztetése és összehangolása, hiszen önmagában egy 5 milliós Szlovákia nem érdemi tárgyalópartner, de ha
a négy állam közös álláspontot képvisel 65 milliós lakossággal a
háta mögött, a nemzetközi érdekérvényesítés is könnyebb lehet.
Szintén fontos közös törekvés lehet a régió infrastruktúrájának
fejlesztése, az egymás közötti kereskedelmet is megkönnyítheti,
és még vonzóbbá teheti a külföldi befektetők számára a régiót,
ha még több autópálya, vasútpálya épül a már meglévő járműipari termelési központok környékén, ennek eredményeképpen
a kapacitásokat is bővíthetik, azt pedig mindenképpen el kell
kerülni, ami Lengyelországgal történt, hogy a termelést elviszik
az országból, többek között az infrastruktúra miatt. Végül, de
nem utolsósorban a beszállítói hálózat is fejlesztésre szorul,
ez főleg Szlovákiára és Lengyelországra igaz. Regionális központokat kellene létrehozni, ahol a beszállítók és a termelők
találkozhatnak egymással, akár az országhatárokon átívelve
is. Ez a párbeszéd azért is lenne indokolt, mert a gyorsuló és
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globalizálódó világunkban a fogyasztói elvárások olyan gyorsan
jelennek meg, hogy egy nem eléggé felkészült vagy tőkeerős
beszállító nem képes azonnal vagy megfelelő színvonalon reagálni az új kihívásokra, ezzel pedig komoly megrendelésektől
eshetnek el.
Mindent összegezve megállapítható, hogy a V4-es országok
az elmúlt bő 10 évben abszolút eltérő fejlődési pályát jártak be,
sokszor az egyéni érdekellentétek nehezítették a közös érdekérvényesítést és együttműködést, mégis egyértelműen előrébb
járnak mindannyian, mint 10 éve. A visegrádi országok létrehoztak egy alapot, amelynek keretében – többek között – kutatási,
fejlesztési projektekre is lehet pályázni, ha legalább 2 országból

érkezik közös pályázat. Sajnos ezek kihasználtsága az elmúlt
években kínosan alacsony volt. Lehet, hogy nem kerültek be
ezek a programok kellően a köztudatba, az is lehet, hogy néha túl
bürokratikus volt a pályázati rendszer, és többeknek kedvük sem
volt belevágni, vagy egyszerűen nem találtak maguknak megfelelő
partnert. Fontos lenne a régió szempontjából a szinergiahatások
kihasználása, és bizonyos szakágazati tervek egyeztetése, vagy
akár közös megalkotása. Az biztos, hogy az Európai Unión belül
is van értelme a V4 országok kooperációjának, különösképpen
a járműiparon belül! 
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A kutatásunk egy, a műanyagok iparában már bizonyított, nagy hatásfokú mérőgép alkalmazhatóságának
határait feszegeti a fémek világába átültetve. Ezzel a módszerrel elérhetővé válna egyes fémek és fémötvözetek technológiai paramétereinek gyors lekérdezése, amely nagyban segíti a későbbi feldolgozást, gyártást. A
kutatásunkban megvizsgáltuk, milyen eredményességgel tudjuk alkalmazni ezt az újnak számító vizsgálatot
ezen a fémes területen. A DMTA mérőgép hevítési idejétől függően, olyan jellegű mechanikus tulajdonságbeli
változások következnek be, amelyekből következtetni tudtunk az átalakulás sajátosságaira. A minták összetételét
tekintve alumínium-magnézium ötvözetet választottunk. A legfőbb célunk az újrakristályosodás tanulmányozása. A DMTA mérési eredményeit kismintakísérlet keménységméréseinek eredményeivel vetettük össze, így
próbáltunk rávilágítani a DMTA alkalmazhatóságára, a fent említett ötvözet tekintetében.
The aim of this research is to see if DMTA method can be applied in metallic research field. This method –which
has been well known in plastic research field - might speed up the evaluation of the technological parameters
of metalic transitions. We studied the effect of cold forming on the recrystallization temperatures using
DMTA equipment. The specimens were made from aluminum – magnesium alloys. The results of the DMTA
measurements were compared to small specimen hardness tests, trying to reveal the application of DMTA
method regarding aluminum alloys.

BEVEZETÉS
Alumíniumszalag gyártása leggyakrabban hideghengerléssel
történik. Hengerlés hatására az újrakristályosodási hőmérséklet
alatti alakítás miatt a szalag alakíthatósága kimerül, az anyag felkeményedik. A további alakítás végett lágyítani, újrakristályosítani
kell. Az alumíniumszalag felhasználása során szintén gyakran
előfordul, hogy adott célra túl kemény a szalag; ki kell lágyítani.
Az újrakristályosítás hőmérséklete nagymértékben függ az előzetes hidegalakítás mértékétől. Ha túl magas az újrakristályosodás
hőmérséklete vagy túl hosszú idővel párosul, a szemcsék eldurvulhatnak, ami rontja a mechanikai tulajdonságokat. A szükségesnél
alacsonyabb hőmérsékleten történő hőkezelés a mechanikai
tulajdonságokat minimális mértékben változtatja meg. Ez azt
eredményezi, hogy tovább nem alakítható a lemez. Ilyen esetben
előzetes kismintakísérletekkel meghatározható a szükséges újrakristályosítási hőmérséklet. Egy ilyen kísérletsorozat több mintából
áll és hosszabb idő kell a vizsgálatok elvégzéséhez.

IRODALOMKUTATÁS
Ebben a tanulmányban bemutatunk egy egyszerűbb és gyorsabb
megoldást az újrakristályosodási hőmérséklet meghatározására
[1]. Az alakítottság és az újrakristályosodás hőmérsékletfüggését
vizsgáltuk meg. Ahhoz, hogy lássuk, milyen a mérési módszer
alkalmazhatósága ezen a területen, különbözőképpen alakított
darabokat kellett készíteni. A vizsgálatokat AlMg3 ötvözeten
végeztük el; ez az ötvözet egy gyakran felhasznált alapanyag.
A hengerléshez duó hengerállványt használtunk. Alkalmazott
hengerlés 30–90% alakításmérték között változott. A minták
alakítottságát a kereskedelemben járatos hengerlési állapotnál
sűrűbben osztottuk fel, hogy pontosabb képet kaphassunk. A
kereskedelemben H14 azaz 28%-ban alakítottól H36 stabilizált
keményre hengerelt állapotút lehet vásárolni [2].
A kísérlethez minden esetben 1 mm vastag szalagot hengereltünk. Az utolsó hidegalakítás megkezdése előtt az irodalomban
javasolt újrakristályosító hőkezelést alkalmaztuk, hogy azonos
állapotú alapanyagból induljunk [2].
Hideghengerlés során a fémek mechanikai és fizikai tulajdonságai megváltoznak, szilárdságuk nagymértékben nő, ala-
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kíthatóságuk, alakváltozó képességük csökken. Az alakítottság
mértékétől természetesen függnek a mechanikai tulajdonságok.
Ennek magyarázata, hogy a deformált szemcsék kristályrácsa
torzul, illetve növekszik a diszlokációsűrűség.
A deformálódó szemcsék a bennük lévő diszlokációkkal együtt
elmozdulnak. Eközben rengeteg új diszlokáció keletkezik, és a
vakanciasűrűség is megnő. A deformált kristályrácsban az atomok
távolsága megváltozik az eredeti, legkisebb energiájú, stabil állapothoz képest. Az elmozdulás mértékétől függően az adott atom
többletenergiához jut. A többletenergiát tehát az atomok távolsága
szabja meg. Az atomok alakítás utáni távolságát leginkább az
alakítás mértéke határozza meg, így kijelenthető, hogy nagyobb
alakítás hatására nagyobb tárolt energia jön létre. A hidegalakítás
során tehát megnő a diszlokációk száma. A diszlokációk egy-egy
atomsor beékelődésével vagy kiszakadásával jönnek létre, amely
szintén az atomok mozgását jelenti, tehát a diszlokációk létrejöttével is többletenergiához jut a rendszer. Ráadásul a nagyszámú
diszlokáció egymás mozgását akadályozza, így adott alakváltozás
eléréséhez nagyobb feszültség szükséges, a szalag szilárdsági
tulajdonsága nő. Ezt a szilárdságban történt változást keménységméréssel tudjuk szemléltetni (1. ábra). Itt meg kell jegyezni, a
90% alakítottságnál a munkadarab alakíthatósága kimerült, széle
felrepedezett. A kereskedelemben ilyen mértékben alakított lemezt
az alap opciók közül nem lehet beszerezni [3].

1. ábra: AlMg3 felkeményedése a hidegalakítás hatására

Az alakítás miatt a fém szerkezete az eredetileg nyugalmi helyzetből egy magasabb energiaszintre kerül. Ezt igyekezne leadni,
ha energiát közlünk vele, akkor az alakítás mértékétől függően
beáll a lehető legstabilabb energiaszintre, a benne tárolt energiát
felhasználva. A fém hőmérsékletének növelésével lehetőséget
adunk a diffúziós folyamatok gyorsítására. A diffúzió tehát olyan
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termikusan aktivált folyamat, amely az atomok vándorlását jelenti,
hajtóereje pedig a kiinduló és végállapot közötti energiakülönbség.
Ha tehát hőt közlünk az alakított darabbal, szerkezete úgy változik,
hogy a legkisebb energiájú, egyensúlyi állapotot vegye fel. A belső
feszültség, a keménység és a szilárdság értékei visszatérnek az
alakítás előtti állapotba, a diszlokációk száma visszaáll az egyensúlyi értékre. Ekkor az alakított szemcsék helyett új, alakítatlan
szemcsék jelennek meg. A fémben szilárd állapotú csíraképződés
és kristályosodás történik. Ez a folyamat az újrakristályosodás.
Ezt a folyamatot a 2. ábra mutatja be. Az újrakristályosodás
hőmérséklete az alakítás mértékében változik, minél nagyobb az
alakítottság, annál nagyobb a tárolt energiája. Ez azt okozza, hogy
az átalakulás hőmérséklete lecsökken [3]. Ebben a tanulmányban
ezt a hőmérséklet-különbséget keressük.
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1. táblázat: AlMg3 80%-os alakítottságú minta hőkezelést követő
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2. ábra: a szemcseszerkezet és a mechanikai tulajdonságok alakulása
az újrakristályosodás előrehaladtával
Az átalakult hányad a már újrakristályosodott szemcsék mennyiségét
jelöli a) elnyúlt, alakított szemcsék, b) új kristálycsírák megjelenése, c) új
szemcsék növekedése, d) a primer újrakristályosodás vége, e) szekunder
rekrisztallizáció miatti szemcsedurvulás

KISMINTAKÍSÉRLET
Az újrakristályosodási paraméterek meghatározására kísérletsorozatot végeztünk, és a folyamat nyomon követésére mértük a
minták keménységét. A hőmérsékletet 200 °C-tól 300 °C-ig 50
fokonként növeltük, 300 °C-tól 350 °C-ig sűrűbben, 25 fokonként
növeltük. A hőntartási idő kezdetben minden hőmérsékleten 30
perc volt, majd a kedvezőnek tartott hőmérsékleteken megemeltük
60 és 90 percre.
A hőkezeléshez vett minták ~1 mm vastag, 50 x 50 mm felületűek
voltak. A kismintakísérlethez 80%-os alakítottságú lemezeket használtunk. Más alakítottság mellett a kismintakísérlet nem mutatott
nagyobb különbséget, aminek valószínűleg a kemence pontatlan
hőmérséklet-szabályozása volt az oka. A kismintakísérletek eredményeit az 1. táblázatban mutatjuk be. A hőkezelést OH 63 típusú
kamrás kemencében végeztük védőatmoszféra alkalmazása nélkül.
A kismintakísérletből kiderül, hogy 250 °C-on végzett hőkezelés
hatására a keménység nem csökken számottevően még 90
perc hőntartás után sem. A keménység kismértékű csökkenését
a feszültség relaxációjának tudhatjuk be. 300 °C-on 30 perc
hőntartás után a darab keménysége lecsökken, a hőkezelés ideje
és hőmérsékletének változtatása sem változtatja nagymértékben
a darab keménységét.
A hőmérséklet függvényében 30 perc lágyítási idő esetén a
mért adatokat a 3. ábrán mutatjuk be.

DMTA MÉRÉSI EREDMÉNYEK
A mérési paramétereket a 2. táblázatban foglaltuk össze.
Mérés módja

Kétpontos hajlító feltét

Vizsgálati frekvencia

5 Hz

Amplitúdó

5 mm

Fűtési sebesség

3 K/perc

2. táblázat: DMTA mérési paraméterek

A minta merevsége miatt legcélszerűbb mérési eljárás a
kétpontos hajlító feltét. A mindkét végén megfogott próbatest
mechanikai tulajdonságairól nyújt információt oly módon, hogy
a próbatestet a műszer adott erővel és adott amplitúdójú, szinuszosan váltakozó feszültséggel rezegteti, jellemzően 1…10 Hz-cel.
A próbatest mérés közbeni elszakadását, elnyíródását megfelelő
beállításokkal akadályozhatjuk meg (rugalmas alakváltozás tartományába tartjuk). Az eljárással jól meghatározhatók a műanyagok
és a fémek mechanikai jellemzői különböző körülmények között.

4. ábra: 90%-ban alakított minta DMTA mérési eredménye

3. ábra: hőmérséklet hatása a keménységre, hőntartás ideje 30 perc

A 4. ábrán látható mérési eredményen mutatjuk be a mért
jelek értelmezését.
A mintákból 18 mm hosszú, 5 mm széles darabokat vágtunk ki
és ezeket vizsgáltuk DMTA berendezésben. A berendezés meghatározza az anyagok periodikus igénybevétel esetén mutatott
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mechanikai jellemzőit: a tárolási modulust, a veszteségi modulust
és ezek hányadosát, a veszteségi tényezőt (tan δ).
A 4. ábrán a zöld görbe a tárolási modulus, ami a minta rugalmasságával arányos, a kék görbe a veszteségi modulus, ami
a belső súrlódásokkal arányos mennyiség. A veszteségi tényező
az anyagokban végbemenő szerkezeti változásokat mutatja. Ez
az átalakulás esetünkben az újrakristályosodás, hőmérsékletét
pontosan le tudjuk olvasni Tcsúcs=304 °C. Az átalakulás 337 °C-on
fejeződik be.
Az 5. ábrán a veszteségi tényező változását mutatjuk be a
hőmérséklet függvényében a legkisebb (30%) és a legnagyobb
alakítottságú (90%) minták esetén. Az eredményekből látszik, az
alakítottság mértékétől hogyan függ az átalakulás hőmérséklete.

Az eredményeket összefoglalva ábrázolhatjuk az újrakristályosodás hőmérsékletét az alakítottság függvényében (6. ábra).

6. ábra: DMTA-val mért átalakulás hőmérsékletének függése az alakítás
mértékétől

ÖSSZEFOGLALÁS
Közleményünkben 30–90% alakítottságú AlMg3 ötvözet újrakristályosodását tanulmányoztuk. DMTA berendezéssel kimutattuk az
újrakristályosodási folyamatot. Megállapítottuk, hogy az alakítás
függvényében az átalakulás hőmérséklete csökken. A kapott
adatok megfelelnek az irodalomban publikált értékeknek. A
DMTA-val meghatározott átalakulási hőmérséklet jó közelítéssel
megegyezik a keménységméréssel mérttel. A mutatkozó eltérés
az izoterm és a dinamikus hőkezelésből adódik.
5. ábra: 33%-os és 90%-os alakítottságú minta veszteségi tényezőjének
változása, a hőmérséklet függvényében
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Az R8 e-tron ikermotoros hajtása

A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJA
AZ AUDI HUNGARIÁNÁL
A villamos gépek és járműhajtások szakterületének feladata a
korszerű hibrid- és elektromos hajtású járművek hajtásláncának
fejlesztése, optimalizálása. A szakterület munkatársaként Önnek
lehetősége nyílik a jövő elektromos- és hibridhajtású járműveinek
fejlesztésében való részvételre, szorosan együttműködve a
külföldi fejlesztőközpont szakembereivel.

•

•

F

Kiemelt állásajánlataink:
• Fejlesztőmérnök – Villamos gépek és járműhajtások
– Motorfejlesztés
• Hajtómű/váltóspecialista – Villamos gépek és járműhajtások
– Motorfejlesztés
Elvárások:
• Felsőfokú végzettség releváns mérnöki területen
• Releváns szakmai tapasztalat
(pl: szakmai gyakorlat vagy diplomamunka)
• Középfokú németnyelv-tudás
• Angolnyelv-tudás előny
F
Villamos gépek szerkezetének és működésének ismerete
H Hajtóművek, bolygóművek szerkezetének, működésének
és gyártástechnológiájának alapos ismerete
Fejlesztőmérnök pozícióban

H

Hajtóműspecialista pozícióban

Részletes szakmai önéletrajz csatolását kérjük a pályázathoz!

Amit kínálunk:
• versenyképes juttatási csomag
• szakmai képzések, fejlődési lehetőségek
• egyedülálló szakmai kihívások
• külföldi tapasztalatszerzési lehetőség

Bővebb információ
és további állásajánlatok:

www.audi.hu/karrier
További segítségért hívja
Karriervonalunkat: 96/ 66 8888

A jövő Győrben épül!

