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JELÖLÉSJEGYZÉK 

α (rads-2) szöggyorsulás 

a (ms-2) gyorsulás 

A (1/s) a dinamikus vonószög differenciálegyenletének változója 

A-C  A járműszerelvény tengelyek jelölései 

A-D  parametrikus kerékmodell paraméterei 

β (o vagy rad) oldalkúszási szög 

C  (Nm-1) rugómerevség 

δ (o vagy rad) kormányszög 

D  (kgs-1) csillapítási tényező 

γ (o vagy rad) vonószög 

ϕ (rad) elfordulás 

F (N) erő  

Fk (N) (hossz-, vagy keresztirányú) kerékerő 

Fz (N) kerékterhelés 

g (ms-1) nehézségi gyorsulás 

G (N) súly 

h (m) súlypont függőleges magassága 

l (m) geometriai méret, távolság, tengelytáv 

m (kg) tömeg 

M  (Nm) nyomaték 

n (-) körülfordulások száma 

r (m) helyvektor 

R  (m) kanyarodási sugár 

s  (-), vagy (%)  kerékszlip (hosszirányú erő számítása esetén kerékszlip, vagy 
keresztirányú erő esetén normalizált oldalfutási szög) 

t (s) idő 

T (s) periódusidő, időállandó 

ψ (o vagy rad) perdülési sebesség (vízszintes forgási szögsebesség, legyezési 
szögsebesség) 
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x  Az állapotváltozó általános jelölése az állapottér egyenletben 

v (ms-1) sebesség 

w (m) nyomtáv 

z (-)  lefékezettség 

 

Indexelés: 

x:  jármű hossztengelye iránya (előre) 

y:  oldalirány (balra) 

z:  függőleges irány (felfelé) 

H kormánykerék 

k kerék 

K csatlakozási pont 

L:  bal 

R:  jobb 

e mellső 

h  hátsó 

pót:  pótkocsi 

tr:  vontató 

sp súlypont  
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1. BEVEZETÉS 

A kutatómunkám tárgya vontatókból és pótkocsikból álló járműszerelvények 
stabilitásának vizsgálata, valamint megoldások keresése a stabilitásproblémákból 
adódó balesetek számának csökkentésére. Különös figyelmet szenteltem a 
mezőgazdasági hajtott vontatmányok kerékhajtása által okozott balesetek lefolyására, 
és azok elkerülésének megoldásaira. A disszertáció céljának kitűzött stabilitásnövelés 
megvalósításához mezőgazdasági vontatók és pótkocsik modelljeiből álló gépparkot 
hoztam létre, amellyel különböző szállítójármű-szerelvények dinamikai vizsgálatait 
lehet végrehajtani. A jármű-szerelvény modellpark kialakításakor szem előtt tartottam, 
hogy a felsőfokú oktatásban, vagy további kutatások során is széleskörűen fel lehessen 
használni. 

1.1. Mezőgazdasági pótkocsik kerékhajtása 

A mezőgazdasági műszaki fejlesztések során a gépek, vontatók valamint a 
mezőgazdasági szállításra használt pótkocsik tendenciaszerű méret és súly növekedése 
figyelhető meg. (Peth, Horn, 2004 [1]) 

A mezőgazdasági munkagépeknek nem csak a mérete, beépített motorteljesítménye és 
a termelékenysége mutat növekvő tendenciát, hanem a gépek okozta talajtömörítési 
károk is. A vontatókon kívül a szállításban használt pótkocsik is egyre nagyobbak és 
nehezebbek lesznek. Míg 10-15 évvel ezelőtt az eladott pótkocsik körülbelül 10%-a 6 
tonna, vagy annál kisebb hasznos teherbírású volt, addig mára a piac teljesen 
megváltozott. Ma Európában legtöbb eladott pótkocsi 18 tonnás, ami a 
kerékterhelések a tizenöt évvel ezelőtti állapothoz mérve több mint a megduplázódását 
jelenti. 

A pótkocsik méretének növekedésével a vontatók súlyának és vonóteljesítményének is 
lépést kell tartania, hogy a vontató a pótkocsi vontatásához szükséges vonóerőt ki 
tudja fejteni. A nagyobb a nagyobb gépsúly okozta megnövekedett tengelyterhelés 
káros következményekkel jár, mivel egyrészt nagyobb talajtömörödést, másrészt 
nagyobb hajtóanyag fogyasztást, ezzel együtt nagyobb károsanyag, és CO2 kibocsátást 
okoz.  

Mivel a vontató súlya a szállítási ciklus alatt nem változik, ezért e súly a pótkocsi 
részterheléssel, vagy üresmenetben történő közlekedésekor szükségtelenül nagy. Ez 
utóbbi leginkább terepre vonuláskor, illetve a terménytárolótól a betakarítógépig 
történő visszaúton következik be. A problémán valamelyest enyhítenek a 
féligfüggesztett pótkocsik, mivel azok súlyuk egy részét a vontatókra adják át. Ezzel 
biztosítva a vonóerő-kifejtéshez szükséges tengelyterhelés egy részét, de nem terhelik 
feleslegesen a talajt az üresmenet során. Ez a súlyáttevődés vontatott, vagy egymás 
után kapcsolt több pótkocsi esetén nem jön létre.  
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A mezőgazdasági gépek gyártói és a mezőgazdasági termelők korán felismerték, hogy 
a segéd-mellsőkerék hajtással szerelt mezőgazdasági vontatók kedvezőtlen 
talajkörülmények között nagyobb vonóerő kifejtésre képesek. Ekkor a vontató teljes 
súlya részt vesz a vonóerő-kifejtésben - vagyis a motor forgatónyomatékának nagyobb 
részét képesek vonóerővé alakítani. Szántóföldi talajmunkák esetén ez a súly és a 
hozzátartozó nyomatékelosztás létrejön, de szántóföldi szállítási feladatok során ez a 
ma elterjedt mezőgazdasági szállítójárművekkel nem valósítható meg. (Tapazdi [2] 
1997). Ennek az oka, az, hogy a szállítójármű-szerelvények súlyának nagyobb 
hányada a nem hajtott kerekű pótkocsira esik. 

Kedvezőtlen talajkörülmények között a vontató nagy fajlagos teljesítménye és 
összkerékhajtása ellenére sem képes egy teljesen megrakott pótkocsi vontatására 
(Peth, Horn [1] 2004). Az 1. ábra két olyan esetet illusztrál, amikor a traktor-pótkocsi 
járműszerelvény a rossz talaj-körülmények miatt nem képes megoldani a szállítási 
feladatot.  

  
1. ábra: Mezőgazdasági szállítás problémái kedvezőtlen talajkörülmények között  

(www.landtechnik.de) 
Az összkerék-hajtású járműveknél alkalmazott, a tengelyterheléssel arányos 
hajtónyomaték-elosztás a mezőgazdasági szállítórendszerek esetében is előnyös lehet.  

Véleményem szerint, a nehéz vontatók pótsúlyozása helyett a rakomány súlyának 
nagyobb hányadát viselő pótkocsi kerekek vonóerő-kifejtésbe történő bevonása, 
vagyis pótkocsi kerékhajtás alkalmazása célravezetőbb. Ezáltal a rosszabb 
talajkörülmények között is biztosítható a szerelvény mobilitása, illetve a járható 
talajon is csökken a talajkárosodás. Ezt a kijelentést támasztja alá Tapazdi 
megállapítása, miszerint a gabona, illetve cukorrépa betakarításkor használatos 
pótkocsik kerékhajtás alkalmazása esetén könnyebben mozgathatók (Tapazdi, 1997 
[2]). Zima megállapítása szerint többkerék-hajtás esetén az egyes hajtott kerekek által 
kifejtett vonóerő összegződik, vagyis ugyanakkora vonóerő-szükséglet esetén az 
egyes kerekek kisebb erőt fejtenek ki, minek következtében azok súrlódási 
határértéküktől nagyobb távolságra „dolgoznak”(Zima, 2002 [3] o:24). 

Minél kevesebb tengelyre koncentrált járműszerelvény hajtása, annál nagyobb a 
talajfelület nyíró igénybevétele, és a kerék-talaj kapcsolatban kialakuló szlip mértéke. 
Ha a nyomó igénybevétel mellett nyíró igénybevétel is fellép, akkor a talaj 
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tömörödése nagyobb mértékű lesz, mint ha csak nyomó-igénybevétel lépne fel. Ennek 
az oka az, hogy a talaj teherbírása a terhelés komplexitásával arányosan csökken. Ezt 
támasztja alá Sitkei következtetése, miszerint a talajtömörödést a nyomófeszültségen 
kívül a nyírófeszültség is okozza (Sitkei 2002 107.o [4]). A szlip mellett tehát a nyíró 
igénybevétel is talajkárosodást okoz, csökkenti a kerék-talaj kapcsolatban kialakuló 
vonóerő nagyságát, és növeli a közvetlen és közvetett veszteségeket. A szlip 
növekedésével arányosan a gördülési ellenállás is nő (Komándi, 1999 [10]). 

A fentiek alapján belátható, hogy a kerékhajtással ellátott pótkocsik a mezőgazdasági 
szállítási feladatokba való bevonása a következő előnyökkel jár:  

- Az általános teljesítménynövelési tendencia ellenére a pótkocsik vonóerő 
igényének csökkenése miatt csökken, illetve stagnál a vontatók súlya. 

- A traktor-pótkocsi szerelvényből álló mezőgazdasági szállítórendszer 
hajtásszabályozási szempontból egyetlen szállítórendszerként kezelhetővé, és 
optimalizálhatóvá válik. 

- Optimális súly és hajtónyomaték eloszlás révén csökkenthető a talajkárosodás, 
károsanyag kibocsátás és az üzemeltetési költségek.  

- Csökkennek a betakarítási veszteségek. 

60% 
vonóerő

40% 
vonóerő

0% 
vonóerő

18t
7t

 
2. ábra: Mezőgazdasági vontató féligfüggesztett pótkocsival  

30% 
vonóerő

20% 
vonóerő

50% 
vonóerő

18t

3t

 
3. ábra: Mezőgazdasági vontató hajtott kerekű pótkocsival,  

könnyített vontatóval  
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A speciális szállítórendszereken kívül (erdészeti kihordók, betakarítógépek) a 
hagyományos mezőgazdasági vontató és pótkocsi kombinálásából felépülő 
szállítórendszer is módosítható úgy, hogy ki tudja aknázni a fenti előnyöket. Ez a 
módosítás úgy végezhető el, hogy a pótkocsi tengelyét, vagy tengelyeit hajtással látják 
el (2.,és 3. ábra).  

1.2. A pótkocsi-kerékhajtás során fellépő problémák  

A pótkocsi kerékhajtás alkalmazása jármű-biztonságtechnikai problémák miatt a fent 
ismertetett potenciális előnyök ellenére mégsem része a mai gyakorlatnak. A 
problémák abból származnak, hogy a pótkocsi a csatlakoztatási ponton olyan erőt ad 
át, ami a vontatót kedvezőtlen körülmények között instabil állapotba hozza, vagyis a 
hajtott kerekű pótkocsi bizonyos körülmények között a vontató felborulását, vagy a 
szerelvény becsuklását okozza.  

Felborítási és becsuklási balesetek nem hajtott vontatmányú szerelvénnyel is 
előfordulhatnak, ha a két járműrész közötti szögeltérés miatt a pótkocsi a vontatónak 
annak hossztengelyétől eltérő irányú erőt ad át. Ilyen helyzet például kanyarodással 
kombinált fékezéskor, vagy lejtmenetben történő szállításkor állhat elő, nem 
megfelelően működő fék, nem megfelelő állapotú gumiabroncs, vagy kedvezőtlen 
talajkörülmények esetén. 

Hajtott vontatmányú szerelvények esetén a jármű-destabilizáló erők nem csak a 
pótkocsi tömegerőiből, hanem a pótkocsi-hajtásból származó tolóerőből is 
származhatnak. A korai pótkocsi-kerékhajtási megoldások fix értékre beállított 
utánfutású mechanikus hajtások voltak (Tapazdi, 1997 [2]). Ez az utánfutás 
biztosította azt, hogy a pótkocsi-hajtás akkor fejtett ki vonóerőt, amikor a vontató 
kerekei legalább akkora szlippel forogtak, hogy a pótkocsi kerekeinek utánfutása 
megszűnjön. Ez többnyire rossz talajkörülmények között alakult ki, vagyis éppen 
akkor, amikor a kerékhajtásra valójában szükség volt.  

Ha a fix mechanikus osztóművel, szerelt pótkocsival létrehozott járműszerelvény 
körpályán, vagy kanyarívben halad akkor a beállított utánfutás a kanyar ívével 
fordítottan csökken. Egy meghatározható ívnél kisebben fordulva az utánfutás 
megszűnik, a kanyarodás ívét tovább csökkentve pedig előfutássá alakul. Ennek az 
oka az, hogy a pótkocsi kerekei kanyarmenetben a traktor kerekeihez képez kisebb 
utat tesznek meg. Az előfutás miatt a pótkocsi tolni kezdi a vontatót. Eközben a 
tolóerő oldalirányú komponense a kanyarodás mértékével arányosan nő, vagyis a 
pótkocsi egyre nagyobb mértékben kezdi oldalirányban tolni a vontatót. (Hahn, 
Kutzbach, 2003 [5]). Amikor ez az oldalirányú erő meghaladja a vontató kerekei által 
megcsúszás nélkül a talajba átvihető, vagy a vontatót nyugalmi helyzetből 
kibillentéhez szükséges erőt, a vontató balesetet szenved.  

 A becsuklás folyamatát a 4. ábra a-d sorozata, azt előidéző oldalirányú erőt pedig az 
ábra b részének kinagyított részlete mutatja. 
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a. b.

c.

d.

α

Fs

 
4. ábra: A járműszerelvény becsuklásának folyamata 

Az emberéletet is követelő súlyos balesetek miatt a piacra bevezetett hajtott kerekű 
pótkocsik a megjelenésük után rövid időn belül eltűntek a piacról. További problémát 
jelent hogy a fix utánfutással megvalósított pótkocsi-hajtás kötött talajkörülmények 
között, illetve szilárd burkolattal ellátott úton hajtási veszteségeket okozott. 

A fent leírtakból megállapítható, hogy a vontatmány-hajtást csak olyan 
szabályozórendszerrel szabad alkalmazni, ami a pótkocsi-hajtásból eredő baleseti 
helyzetek előfordulásait meg tudja akadályozni. 

A mezőgazdasági szállítórendszer hajtását vezérlő szabályozórendszer kifejlesztése 
egy egyedülálló, új, és kihívást jelentő feladat, ami mindenekelőtt egy különböző 
szállítórendszerek viselkedését kellő pontossággal leíró, a vontató-pótkocsi 
szerelvényt egyetlen egységként kezelő járműmodell kifejlesztését követeli meg.  

A járműiparban a hasonló feladatok megoldására elterjedt egynyom, síkbeli 
járműmodellek a mezőgazdasági szállítás speciális feltételei miatt e probléma 
megoldására nem, vagy csak korlátozott mértékben használhatók.  

A fenti speciális feltételek a következők:  

- Jelentős súlyáttevődés a jobb és a baloldali kerekek között.  

- A terep kiemelt hatása a járműre.  

- A szántótraktorok billenő mellsőhidas konstrukciója. 

- Különböző járműszerelvény-kombinációk megvalósíthatósága  

A fenti feltételeket egy olyan kétnyom, nemlineáris modell tudja kielégíteni, amely a 
háromdimenziós terepen mozgó, a járműszerelvények térbeli mozgását írja le. A 
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modellnek képes kell lennie a keréknyomatékok (fékező és hajtó egyaránt) és kerék-
kormányszögek kerekenkénti külön-külön megadására, a járműszerelvény adatainak 
kezelésére, a vontatmány rugalmas cserélésére és az eredmények megjelenítésére. 

1.3. A kutatómunkám célkitűzései 

A kutatómunkám céljait a következő három pontban foglalom össze: 

1. Különböző mezőgazdasági vontatók és pótkocsik dinamikai modelljeiből felépülő 
szállítójármű-szerelvények szimulációs modelljeinek kialakítása elsősorban a 
mezőgazdasági hajtott pótkocsis járműszerelvények stabilitásvizsgálatának 
céljával.  

A modell kialakítása során figyelembe kell venni a mezőgazdasági szállítás 
sajátosságait, elsősorban a terepen járásból adódó nehézségeket. A modellnek 
univerzálisnak kell lenniük a mezőgazdasági vontatókra jellemző beállítások 
(nyomtávváltoztatás, pótsúlyozás) könnyű elvégezhetőségének érdekében. 
Rugalmasnak kell lenniük a vontatmányok cserélhetőségének szempontjából is. A 
bemeneti adatok megadása és az eredmények megjelenítése egyszerű és könnyen 
áttekinthető kell, hogy legyen.  

2. A mezőgazdasági szállítójárművek pótkocsi kerékhajtásból eredő baleseteinek 
vizsgálata abból a célból, hogy a megállapítsam hogy melyek azok a paraméterek, 
amik ismeretében a baleset bekövetkezése előre jósolható. A paraméterek közül ki 
kell választani azt, amelyik a legkönnyebben mérhető, vagy közvetett úton 
meghatározható, és alkalmas arra, hogy egy stabilitásprogram bemeneti 
paramétere legyen.  

3. Stabilitásprogramok létrehozása, amelyek képesek a különböző módon instabil 
állapotba került járműszerelvények állapotának észlelésére, és beavatkozással újra 
stabil állapotba hozására, vagy az elkerülhetetlen baleset következményeinek 
enyhítésére. 

A stabilitásprogramnak egyszerűnek megbízhatónak kell lennie. A téves riasztások 
és beavatkozások számát minimalizálni kell, miközben a biztosítani kell, hogy a 
stabilitás fenntartását, vagy visszaállítását célzó beavatkozás a legrövidebb időn 
belül létre jöhessenek.  

Tervezési szempont az utólagos felszerelhetőség és a költséghatékonyság is. 
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2. A JÁRMŰDINAMIKÁVAL FOGLALKOZÓ 
SZAKIRODALOM ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS 

ÉRTÉKELÉSE 

A disszertáció témája több területet is átölel. Ezért az érintett területeken külön-külön 
elvégeztem az irodalom feldolgozást.  

Az érintett területek a következők: 

- Modellalkotás és a járművek szimulációja 

- A pótkocsi-hajtás megoldásai, problémái 

- A járművek stabilitásvizsgálata 

- A rendelkezésre álló stabilitásprogramok 

2.1. Járműmodell-alkotás és jármű-szimulációk áttekintése 

Ahogy azt a bevezetésben leírtam, a felvetett probléma megoldásához - mint ahogy az 
a járműdinamikai problémák megoldásánál a leggyakrabban előfordul - a 
számítógépes szimuláció eszközét vettem igénybe.  

Mint a modellezés, mint pedig a számítógépes szimuláció tárgykörében számos jónak 
ítélhető hazai és külföldi irodalom lelhető fel. Hiányzik viszont az olyan irodalom, 
ami mezőgazdasági területen használható járműdinamikai vizsgálatok céljára 
folytatott számítógépes modellalkotás és szimuláció témakörét öleli fel. Ezért célul 
tűztem ki, hogy a különböző irodalmi forrásokat összegyűjtve és értékelve, 
járműdinamikai szimulációra alkalmazva bemutassak néhányat a legjelentősebbek 
közül. 

Farkas szerint (Csizmadia 2003 [8] 33. o.): „A szimuláció egy adott probléma 
megoldására felállított modell felhasználása, annak érdekében, hogy a vizsgált 
jelenség megismerése minél teljesebben lehetségessé váljék.” Ez a definíció 
természetesen érvényes a számítógéppel végzett jármű-szimulációkra is, aminek 
értelmében a definíciót a következőképpen írhatjuk fel járműdinamikai 
vonatkozásban:  

A járműdinamikai szimuláció nem más, mint egy adott probléma megoldására 
felállított járműmodell felhasználása annak érdekében, hogy a vizsgált jelenség 
megismerése minél teljesebben lehetségessé váljék. 

A járműdinamikai szimulációk célja a következők lehetnek: 

- tervezési feladatmegoldás, 

- kutatás problémamegoldás, 
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- oktatás és 

- egyéb (demonstrációs jellegű, sport, szórakoztató ipar, stb.). 

A fentiek közül a leggyakrabban a szimulációk tervezési feladatmegoldási 
felhasználása fordul elő. A járműipar mai fejlettségi szintjén elképzelhetetlen a 
tervezés számítógépes szimuláció nélkül. Ennek oka nem abban keresendő, hogy az 
egyes alkatrészek, vagy az alkatrészek együttes hatása nem lenne tervezhető más 
módszerekkel, hanem abban, hogy a járművek komplexitása, az alkatrészek legkisebb 
súly mellett megkövetelt maximális terhelhetősége, az élettartam-tervezés és a 
kifejlesztési idő minimumra szorítása és egyéb műszaki, gazdasági célok 
megkövetelik az optimális eredmény minél rövidebb idő alatti létrehozását. 

A számítógépes tervezés további előnye, hogy lehetővé teszi ugyanazon problémán, 
de más részfeladaton dolgozó mérnökcsoportok egymással párhuzamos 
munkavégzését, és az egymástól helyileg távol lévő csoportok együttműködését. 

A járművek szabályozásában a töretlenül egyre nagyobb területet hódító elektronikai, 
mechatronikai eszközök kifejlesztésére gyakran használnak un. HIL (az angol 
Hardware In the Loop kifejezésből) szimulációkat, amikor a szabályozási körben 
számítógéppel modellezett és fizikailag létező összetevői egyszerre vannak jelen.  

A szimuláció definíciójából kitűnik, hogy a járműmodellek a számítógépes jármű-
szimulációk leglényegesebb elemei, ezért a következőkben összefoglalom és 
értékelem a modellalkotásról található szakirodalmat és kiegészítem a járműtechnikai 
vonatkozásokkal.  

Csizmadia megfogalmazásában (Csizmadia 2003 [6] 25. o.) „a modell a valóság 
olyan egyszerűsített mása, ami a vizsgált jelenség és ezen belül a meghatározott cél 
szempontjából a valóságnak megfelelően viselkedik”. Járműmodell esetén a 
valóságnak megfelelő viselkedés alatt a járműmodell és modellezett környezete 
közötti kölcsönhatás, a jármű egyes részeinek egymás közötti kölcsönhatásai, 
valamint az egyes részeken belüli kölcsönhatások valóságnak megfelelő viselkedését 
értjük. 

A különböző típusú modellek különböző feladatok megoldására használhatók. A 
modellek csoportosítását Csizmadia a következőképpen végezte el (Csizmadia, [7] 27. 
o.): 

A modellek lehetnek anyagi és gondolati modellek.  

Az anyagi modellek Az anyagi modellek fizikailag megvalósítottak, a 
háromdimenziós valóságban léteznek. Járműipari példával élve ilyenek a szélcsatorna 
vizsgálatokban használt 1:1-es méretarányú, vagy kicsinyített modellek. Jelentőségük 
a számítógépes jármű-szimuláció tekintetéből közvetlenül nem nagy, közvetve pedig a 
HIL szimulációkban, illetve validációkban lehet.  

A modellek másik csoportja Csizmadia szerint a gondolati modellek. (Csizmadia, 
2003 [7] 31. o.) 
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A gondolati modellek nem tárgyiasult, anyagilag megvalósított modellek, hanem csak 
kétdimenziós formában képileg, vagy matematikai formában léteznek. Azért tekintjük 
mégis modelleknek őket, mert alkalmasak a vizsgált jelenség viselkedésével 
kapcsolatos következtetések levonására.  

Az előbbiek alapján megállapítható, hogy minden számítógépes modell a gondolati 
modellek kategóriájába tartozik.  

Csizmadia a gondolati modellek három csoportját különbözteti meg. Ezek a 
következők:  

- geometriai tervezési modellek, 

- fizika (mechanikai), és 

- matematikai modellek. 
A geometriai tervezési modellek Csizmadia szerint nem tekinthetők modelleknek, 
mivel azok nem felelnek meg a modellekről alkotott definíciónak, és általuk nem 
ismerhető meg új ismeretanyag az anyagi valóságról. Ezek a modellek csak 
megjelenési formájukban hasonlítanak a valósághoz, hasznuk mégis jelentős, mivel 
előkészítői lehetnek a végeselem modellezésnek, és nagyon fontosak a mérnöki 
tervezési munkákban. Fontosak továbbá a valóságot leíró, de azt képileg nem 
kielégítően reprezentáló modellekkel együtt jól használható, és jól demonstrálható 
modellek létrehozásában. Ez különösen fontos olyankor, amikor a mérnök nem 
járműtechnikai mérnökökkel dolgozik együtt, és a szimulációs eredményeit 
egyszerűbben érthetővé kívánja tenni.   

Példaként olyan vizsgálatokat hoznék fel, ahol a kutatás témája különböző emberek 
járműforgalomban bekövetkező vészhelyzet során tanúsított viselkedése, ahol a 
vészhelyzetet járműszimulátor segítségével állítják elő.  A szimulált forgalmi 
helyzetnek egyaránt fontos a járműdinamikai és vizuális szempontból értendő 
valósághűsége. Ilyen esetben a szimulációs módszer a forgalmi helyzet 
reprodukálhatósága, illetve a vizsgálatok elvégzésének költségei csökkentésének 
szempontjából került alkalmazásra.  

A fizikai (mechanikai), modellek a gondolati modelleknek azon része, melyek a 
valóság fizikai (mechanikai) viselkedését írják le annak megismerése céljából.  

A fizikai modellek matematikai felírásai, valamint a természettörvények közvetlen 
matematikai felírási formái alkotják Csizmadia megfogalmazásában a matematikai 
modelleket. A jármű-modell alkotáskor természettörvények közvetlen a matematikai 
formában történő felírása nagyon ritka. Az összetett jelenségek többnyire első 
lépésként fizikai modellként kerülnek felírásra, majd ezt követően kézi, vagy 
automatizált módszerrel kerülnek matematikai formába.  

Farkas felhívja a figyelmet arra, (Farkas, 2003 [8] 38. o.) hogy a digitális 
számítógépeken kívül nem szabad figyelmen kívül hagyni az analóg számítógépek 
jelentőségét sem, mivel azok egyes területeken fontos szerepeket tölthetnek be.  
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Az analóg számítógépekkel megvalósított járműszimulátornak hosszú története van. 
Ilyen módszerrel évtizedekkel a digitális számítógépeken kifejlesztett 
járműszimulációk előtt már végeztek haditechnikai, űrkutatási területeken 
járműszimulációkat. Az analóg számítógépek könnyen programozható egyszerű 
műveleti elemekből álló gépek. Hátrányuk az input-outputkezelés nehézsége, valamint 
az eredmények valamint a be- és kimenetek megjeleníthetőségének korlátozottsága.  

Az ilyen problémák áthidalását segítik a modellalkotás és a számítógépes 
szimulációkra használt legjelentősebb programcsomag-csoportok (Matlab/Simulink, 
EASY-5, stb.) mivel általuk az egyszerű analóg elemekből felépített programozott 
műveleti elemek egy virtuális felületen kerülnek összeszerelésre, ahol a jelek 
előállítása, kezelése, feldolgozása, és az eredmények megjelenítése lényegesen 
könnyebben valósítható meg, mint a villamos elven működő analóg számítógépek 
esetén. Ezek a programok lényegesen megkönnyítik az analóg módszerekkel jól 
felépíthető járműmodellek numerikus megoldását, valamint az analóg 
számítógépeknek gondot okozó input-outputkezelést, az eredmények megjelenítését, 
és a jármű és részegységei mozgásának animációját is.   

A járműmodellek a kifejlesztési szakaszaik kezdetén többnyire fizikai modellekként 
testesülnek meg, melyek csak később alakulnak át matematikai modellekké. Ez az 
átalakulás történhet kézi módszerekkel való felírással is, de ez többnyire különböző 
programok segítségével valósul meg.  

Az automatikus modelltranszformálás legjellemzőbb példáit adják a többtömegű 
merevtest számítógépes szimulációs csomagok (MultiBody simulation / MBS vagy 
Mehrkörpersimulationsprogramme / MKS). A leggyakrabban használt MBS 
szimulációs csomagok az ADAMS, a DADS és a Simpack. Az első kettő általános 
célra használható, járműdinamikai cél-programcsomagokkal, míg az utóbbi 
kimondottan járműdinamikai felhasználásra készült.  

Hátrányuk ezeknek a programoknak az, hogy az esetek többségében a fizikai 
modellből automatikusan létrehozott matematikai modellek nem nyerhetők ki az MBS 
programokból, így azokban az esetekben amikor a járműmozgás egyenleteire például 
kódgeneráláshoz szükség lenne, azokat más módon kell előállítani.   

Járműszimuláció céljára használt különböző típusú járműmodellek a következő 
szempontok szerint csoportosíthatók:  

A modell felépítése szerint:  
Laib (2002, [9]) a fizikai megközelítés szempontjából három modelltípust 
különböztet meg. Ezek a következők:  

- egydimenziós modell, 

- síkbeli modell, 

- háromdimenziós modell. 

Az egydimenziós modell: Ezt négykerekű jármű modellezésekor negyedmodellnek 
nevezik, az esetek legtöbbjében - ahogy az 5. ábrán is látható - a kerékfelfüggesztés 
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modellezésére használják.  Az ilyen modellek a jármű, vagy annak részegységének 
mozgását egy irányban, vagy egy tengely körül elfordulva írja le. 

 
5. ábra: Egy kerékfelfüggesztés egydimenziós modellje  

(Forrás: Laib, 2002 257. oldal [9]) 

A síkbeli modellek további három csoportra bonthatók, mivel a modell síkra a 
három fősík bármelyikével eshet egybe. A modell síkját tehát a következő 
tengelykombinációk jelölhetik ki: (koordináták elnevezése a 6. ábrán) 

x-y

x-z

y-z
 

6. ábra: A síkbeli modellek csoportosítása 

- hossz- és keresztirányú tengelyek között (x-y koordináták), 
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- hossz- és magassági tengelyek között (x-z koordináták), 

- kereszt és magassági tengelyek között (y-z koordináták). 

Az első és a harmadik esetben további két különböző megközelítés alkalmazható:  

- egynyom-, vagy kerékpármodell  

- kétnyom-, vagy teljes modell 
 
A Síkbeli modellek 3 csoportját, és azok alcsoportjait a 6. ábra szemlélteti.  

A 7. ábra az egynyom modell származtatását mutatja be kétnyomon járó járművek 
kerekeinek tengelyenként egy kerékre redukálásával. Az ilyen modellek elsősorban 
egyszerűségük és jó futásteljesítményük miatt kerülnek használatra. Különösen 
egyszerű a modell felírása lineáris kerékmodellek alkalmazása esetén. 
 

 
7. ábra: Az egynyom modell származtatása 

A jármű mozgásának térbeli leírása szerint: 
- egyenes vonalú, 

- síkbeli, 

- térbeli. 
 
A modell linearitása szerint: 
- lineáris, 

- nemlineáris. 
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A járműmodellek legnagyobb nemlinearitását főképp a kerék-talaj kapcsolat és a 
belsőégésű motor nemlinearitása adja. Minden esetben, amikor a modellezési célok 
ezeknek a komponenseknek a linearizálását nem engedik meg, nemlineáris modellt 
kell alkalmaznunk. Ha a linearizálás megoldható, akkor egyszerűbb, (numerikus, 
számítógépes megoldás esetén gyorsabban futtatható) járműmodellt kapunk. 
 
A modell előállítási módszere szerint (Farkas, 2003 [8] 35. o) 

- fizikai alapú, „white-box” modellezés, 

- absztrakt, vagy „black-box” modellezés, 

- genetikus modellezés, 

- fuzzy (bolyhos) modell , 

- mesterséges idegsejt (neural network) modell, 

- vegyes. 

A fizikai alapú modell-előállítási módszert analitikus modellezésnek, az absztrakt 
módszert pedig empirikus modellezésnek is nevezhetjük. 

Laib (2002, [9] 256.o) a modellek matematikai és szerkezeti felépítési módozatai 
szerint három féle típust különböztet meg:  

- idealizált, jelképes merevtest modell, 

- folytonos, vagy kontinuum modell , 

- végeselem modell. 
 
A merev tömegekből, rugókból és csillapító tagokból létrehozott modell a 
koncentrált tömegű modell (lumped mass model). A koncentrált tömegű modellek 
jelentőségét az is emeli, hogy a fizikai típusú járműmodell alkotásának legtöbbször ez 
a kiinduló pontja, valamint az, hogy ilyen elven felépülő modelleket használnak az 
MBS programok. 
 
A matematikai modellek megoldása szerint: (Farkas, 2002 [8] 38. o.) 

- analitikus megoldás, 

- állapottér módszerrel történő megoldás, 

- blokkorientált megoldás (virtuális analóg). 

2.1.1. Kerekes járműmodellek felépítése  

A kerekes járművek koncentrált tömegű dinamikai modellezése a járműtest és a többi 
merev egységet alkotó részek (kerekek, hidak, vezetőülés, stb.) a ráható erők 
következtében létrejövő mozgásának leírásából áll. A nem koncentrált tömegű 
dinamikai modellek a járműmodellezés kisebbik hányadát adják, ezért 
irodalomkutatásomban azokat csak névlegesen említem. 
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Egy kerekes, koncentrált tömegű járműmodell a következő részekből épül fel:   

- A merev testekre (járműtestekre, stb.) ható erők meghatározása: (hajtásrendszer, 
kerékfelfüggesztés, kerék-talaj kapcsolat, tömeg-, centripetális- és Koriolisz-erők, 
egyéb erőhatások). 

- A testek mozgásának leírása. (erők, erőterek, nyomatékok hatására transzlációs és 
rotációs gyorsulások, sebességek és elmozdulások meghatározása).  

- Az eredmények bemutatása (táblázatok, grafikák, animációk). 

- Input és output kezelés (felhasználói felület) 
 
A járműszimulátor a fentiekhez képest a virtuális jármű létrehozásával egészül ki, 
mely hang- és képhatásokból, valamint a gyorsulásérzet keltésből áll. 

2.1.2. A járműtest modellezése 

A járműtest mozgásának leírása a járművek merev egységként felfogott testeire ható 
erők következtében a tömegközéppontok térbeli eltolásának, és a középpontokon 
átmenő tengelyek körüli elfordulásának az idő függvényében történő meghatározását 
jelenti.  

Az időtartományban létrehozott szimulációk mellett jelentős szerepet játszanak a 
frekvenciatartományban futtatott szimulációk. Jelen dolgozatom problémájának 
megoldására az idő alapú szimulációs technikát fogom alkalmazni, ezért a frekvencia 
alapú modellezéssel kapcsolatban nem végeztem irodalomkutatást. 

A meghatározás során a jármű merev egységnek felfogott részeit reprezentáló 
tömegközéppontoknak nem csak az elmozdulás és elfordulás időbeli leírása a feladat, 
hanem az eltolódásának és elfordulásának sebessége, valamint gyorsulásai is 
meghatározásra kerülnek. A testek tetszőleges pontjainak a tömegközéppontjuktól 
mért helyzetvektorai ismeretében minden egyes pont helyzete, sebessége és 
gyorsulása meghatározható.  

Az egyes merev egységet alkotó járműrészek között jelen lévő kényszerkapcsolatok is 
(pl. a traktor váza és a billenő mellsőhíd között) itt vannak figyelembe véve.  

A jármű felépítménye, és váza többnyire merev egységnek feltételezett, de ha a 
vizsgálati cél megköveteli, a koncentrált tömegű test helyett folytonos-, vagy 
végeselem modellezés módszerekkel, plasztikus, vagy elasztikus, illetve elaszto-
plasztikus testként is modellezhető.  

2.1.3. A kerék-talaj kapcsolatban kialakuló kölcsönhatások modellezése 

A kerék képezi a közvetítőelemet a kerekes jármű és a talaj között, ezért a kerék a 
járműmodellezés során a legjelentősebb almodellt képezi. A kerék talaj kapcsolat 
során kialakuló erők a kerékszlip vagy a kúszási szög erősen nemlineáris függvényei, 
és számos, többnyire nehezen meghatározható paraméter befolyása alatt állnak. Ezért 
a kerék-talaj kapcsolatban kialakuló erők meghatározásának minősége nagyban 
meghatározza az egész járműszimuláció minőségét.  
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Mivel leginkább a kerékerők határozzák meg a jármű dinamikai viselkedését, ezért a 
szimulációs célnak legmegfelelőbb kerékmodell kiválasztása és a modellel való 
összehangolása a járműmodellezés legfontosabb és legnehezebb kihívása.  

Csizmadia gondolatmenetét a feladatra adaptálva: A jó kerékmodell nem a 
legbonyolultabb, a kerék-talaj kölcsönhatás során kialakuló erőket, és más hatásokat 
legrészletesebben leíró modell, hanem az, ami a szimulációs cél szempontjából a 
legegyszerűbb, és elegendően pontos eredményt szolgáltat. Az „egyszerű” és az „elég 
pontos” nem épp egzakt kifejezések meghatározása természetesen mindig a 
szimulációs cél függvényében történik (Csizmadia, 2003). 

A kerék-talaj szimuláció az oldalirányú és hosszirányú kerékerők, a kerék-
visszaállító nyomaték, és a kerék, illetve a talaj deformálódásának leírásából áll. 

2.1.3.1. A kerékerők modellezése kerékmodellek segítségével 

A kerékmodellek a járműmodellekhez hasonlóan különbözőképpen osztályozhatók: 

A modellképzés szerint: 

- analitikus, 

- empirikus, 

- félempirikus vagy komplex. 
 
Analitikus kerékmodellek 
Az analitikus megközelítés a vizsgált jelenség analitikai megoldását jelenti, anélkül, 
hogy figyelembe venné a jelenség fizikai részleteit. Ennél a módszernél a kerék 
felépítése és az anyagi jellemzői differenciálegyenletekben kerülnek kifejezésre. 
Ezekben a leírásokban a reológia is szerepet játszik. 

Komándi (1999, [10] 159-166.o) a következőképpen foglalja össze a kerék-talaj 
kapcsolatban kialakuló tolóerők analitikus modellezési módszereit:  

Kezdetben a kerék-talaj modellezésben csak empirikus leírásokat fejlesztettek ki. A 
kerületi erők (Fk) leírásának legegyszerűbb megközelítése a Coulomb-féle súrlódási 
egyenlet.: 

Fk=μ.Fz. 

Ez azonban a járműdinamikai modellezésben aligha használható eredménnyel, mivel 
nem veszi figyelembe a kerékszlipet, és akkor is eredményez vonóirányú kerékerőt, 
amikor a jármű áll.  

Jánosi 1964-ből (1964, [11]) származó egyenlete, ami eredetileg lánctalpas 
járószerkezetekre íródott, már jól használható eredményeket produkál. Az egyenlet a 
következőképen írható fel: 
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Ahol az eddig nem definiált jelölések: 
A: a járószerkezet és a talaj érintkezési felülete, 
c: a kohézió, 
φ: a belső súrlódási szög, 
K: A talajnyíróerő - tajaldeformálódási görbe tangens modulusa, 
L a kapcsolódási felület hossza. 

Komándi egyszerűsítette a fenti egyenletet, és használhatóvá tette kerekes járművek 
modellezése számára: 

( ) ( )sssFcAF RDzk +⋅⋅+⋅= /tanφ , és   

       ( ) 0
RD

n
RD ss1s −= . 

A kifejezésben szereplő sRD a másodrendű szlip míg a jelenti annak a kezdeti 
értéket. 

0
RDs

Mindkét egyenlet két részből tevődik össze. Az első rész fejezi ki a kerületi erő 
nagyságának, a második a formájának az alakulását.  

A kerekek különböző helyzetekben való viselkedése intenzív kutatás témája. Néhány 
példa a legkiemelkedőbb eredmények közül: Fiala (1954 [12]), Howard Dugoff (1970 
[13]) és újabb kutatások például a Delft Műszaki Egyetem kutatásai (Pauwelussen, 
1996 [14]). 

További analitikus modellek:  
Szinte kivétel nélkül mindegyik nagyobb kutatási intézmény rendelkezik saját 
kerékmodellel. Ilyenek pl. a WES, NIAE és a John Deere modellek.  

Az új analitikus kerékmodell (The new analytical tire model (Sui-Hirshey, [15])) 
Általános kerékparamétereket használ, mint pl. az abroncs keresztirányú merevsége, 
keresztirányú csillapítása, és sugara, ezért ez a modell könnyen használható. Mivel az 
analitikai kerékmodell nem írja le a kerék fizikai működését, ezért a kerék és az 
útprofil modell csak feltételezések alapján hozható létre.  

Az első, és a leggyakrabban használt analitikai kerékmodell pont formájú kerék-talaj 
kapcsolódási felületet alkalmaz (a kerékmodellek kapcsolódási felület szerinti további 
megkülönböztetését ld. később), ami Sui és Hirshei (Sui-Hirshey, [15]) szerint csak 
akkor ad kielégítő eredményt, ha az útegyenetlenségek hullámhossza háromszor 
nagyobb, mint a kerékátmérő.  

Más analitikus modellek is léteznek, melyek kerék-taslaj kapcsolódási mód szerinti 
megkülönböztetését a 8. ábra ismerteti.  
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pontszerű görgő adaptív lábnyom radiális rugó rugalmas gyűrű végeselem  
8. ábra: Analitikus kerékmodellek kerék-talaj kapcsolódási módjaik 

Sui és Hirshei megállapítása szerint a fix nyomú kerékmodell jobb, mint a pontmenti 
kapcsolódási felületű kerékmodell, de kevésbé pontos eredményt ad, mint más 
analitikai modellek. D. C. Davis 1974-ben mutatta be a kerékközpontból kiinduló 
sugárirányú rugóelemekből felépített kerékmodelljét. Ebben az esetben a kerék-talaj 
kölcsönhatás jelentősen leegyszerűsítve kerül leírásra. Épp ezért az akkortájt létező 
analitikus modellekhez képesti egyszerűségéért került ez a modell kiválasztásra 1978-
ban az MDI ADAMS szimulációs csomagjába ADAMS/TIRE néven.   

A HSRI kerékmodell 1969-ben a Michigani Egyetemben működő Autópálya 
Biztonsági Kutatási Intézetben (Highway Safety Research Institute, HRSI) került 
kifejlesztésre, majd az azt követő évben a Braunschweigi Műszaki Egyetemen 
működő Gépjármű-technikai Intézetben továbbfejlesztéseket, és kiegészítéseket 
hajtottak rajta végre.     

A HRSI egy fizikai elven nyugvó statikus modell. A modell a kerékerőket az 
abroncsban keletkező deformációs feszültségek alapján számítja ki. Működése az 
abroncsváz középpontjának a keréknyom középvonalától való eltérésén alapszik, 
miszerint a kerékerő arányos a két középpont távolságával. (Jaschke, 2002 [16] 58. o.) 
Bemenő adatai a járműmodellből nyert oldalfutási szög, a kerékterhelés, a 
kerékfordulatszámok, és a keréksebesség, kimenő adata pedig a kerék-oldalerő, a 
kerületi erő, és a visszaállító nyomaték. 

A 9. ábra a HRSI modell számítási módszerét mutatja be. 

Az ábra felső részén a gumiabroncs valóságos deformációja látható. Ebben a 
formában a deformáció leírása nehézkes lenne, ezért az egyszerűbb számítás 
érdekében a szerző egyszerűsítéseket vezetett be, amit az ábra alsó része mutat. A 
kerék gördülése során az érintkezési ponttól mért távolság függvényében 
csúsztatófeszültség egy ideig lineárisan nő, majd amikor a feszültség eléri a csúszási 
határértéket, attól kezdve konstans értéken marad. A keletkező erő arányos a 
nyírófeszültség és az abroncsváz (karkasz) középpontja által bezárt területtel. A kerék-
visszaállító nyomaték erőkarja a terület súlypontjában van. 

A modell felépítése során tett egyszerűsítések csökkentik a modell pontosságát. A 
nyom deformációja erősen le lett egyszerűsítve, és a konstans eloszlásúnak 
feltételezett felületi nyomás sem felel meg a valóságnak. A modell álló jármű esetén 
nem képes erő kifejtésére, mivel nulla haladási sebességhez nulla szlippet számol, és 
ahhoz nulla kerékerőt társít. Ez utóbbi egyébként sok kerékmodell sajátossága, mely 
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lejtőn állás esetén sem hossz, sem kereszt irányban nem biztosítja a jármű 
nyugalomban tartását. 
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9. ábra: HRSI Modell (Jaschke, 2002) 

További analitikus kerékmodellek: 

- Circumferential Integration Radial Spring (CIRS) Tire Model 

- Horizontal Integration Radial Spring (HIRS) Tire Model 

A mezőgazdasági vontatók esetén használatos bordázott kerekek dinamikai 
vizsgálataihoz a következő modelleket dolgozták ki: 

- A többküllős kerékmodell módosítása egyenes bordázás esetére (El-Gawwada et 
al, 1999a [17]) 

- A többküllős kerékmodell módosítása kerékdőlés és egyenes bordák esetére (El-
Gawwada et al, 1999b [18]) 

- A többküllős kerékmodell módosítása ferde bordázás esetére (El-Gawwada et al, 
1999c [19]) 

- További vizsgálatok a többküllős kerékmodell bordázott kerekű módosításával 
(El-Gawwada et al, 1999d [20]) 
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Empirikus modellek  
Az empirikus modellek esetében a talaj-kerék kapcsolat tapasztalati (empírikus) 
jellemzői matematikai formában kerülnek leírásra. A tapasztalati jellemzők terep- 
vagy labormérési eredményekből származó adatok. Egy a szlip függvényében ábrázolt 
μ-súrlódási együttható jellemző lefutását ábrázolja a 10. ábra (fékezett kerék esetében, 
nedves betonon). 
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10. ábra: A kerékerő alakulásának tipikus alakulása mérési adatok alapján 

Az empirikus modellek paraméterei nem tartalmaznak fizikai jelentést, értékük csupán 
a tapasztalt jelenség minél pontosabb megközelítésében játszanak szerepet. 

Egy parametrikus kerékmodellt A „Magic Trick” modellt mutatja be az alábbi 
egyenlet: (Beckman, 2008 [21]) 

D
z

k sC
sFAF

⋅+
⋅⋅

=
1 ,      

A képletben szereplő A, C, D betűk a modell paraméterei, értéküket a kerék-útfelület 
kapcsolat minősége határozza meg hossz- és keresztirányban egyaránt.  
 
Félempirikus vagy komplex modellek 
A félempirikus modellek az empirikus és az analitikus modellek kombinációja, amik a 
tapasztalati jellemzőket olyan paraméteres egyenlettel írják le, amiknek a paraméterei 
fizikai jelentéssel bírnak. Ilyen félempirikus modellek a következők:  

- Magic Formula  

- Buckhardt Formula  

- Haken Formula 

- Hochenheim Tyre 

- stb. 
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Magic Formula:  
A Magic Formula kerékmodellt a nyolcvanas évek közepén fejlesztették ki a Delfti 
Műszaki Egyetemen, és azóta többször is módosították (Pacejka et al [22]).  
Jellemzői: 

- A toló, az oldalirányú erőket, valamint a kerékvisszatérítő nyomatékot egyaránt 
számítja. 

- Fizikai jelentéseket hordozó paraméterek.  

- Pontos. 

- Viszonylag gyors. 

A Magic Formula képlete a következőkeppen írható le: 

( )( ){ }[ ]sBarctan - sBE - sBarctanCsin  D  Fk ⋅⋅⋅= , 
ahol: 

- Fk: a A kerék talaj kapcsolatban kialakuló toló vagy oldalirányú erő vagy a kerék-
visszaállító nyomaték  

- s hosszirányú erő esetén kerékszlip, oldalerő esetén normalizált kúszási szög. 

- B: merevségtényező, 

- C: formatényező, 

- D: maximumérték , 

- E: görbületi tényező, 

- BCD: kezdeti meredekségi mutató (11. ábra). 
Fk

s

 
11. ábra: A Magic Formula kerékmodellben használt paraméterek értelmezés 

Sh: horizontális eltolás 

Sv: vertikális eltolás 

X: az eltolt szlip 
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Y: az eltolt kerékerő 

Ezek után az egyenlet végleges formája horizontális irányban: 

( ) hk S  sF  Y(X) += , 

A képletben szereplő Sv és az Sh konstansok a jelleggörbe origójától való eltolását 
teszik lehetővé (11. ábra). Erre azért van szükség, mert a gyakorlatban tapasztalt 
szerint a jelleggörbe nem az origón halad át. Ezen kívül lehetőség van a jelleggörbe s 
tengelyre értelmezett aszimmetriájának kifejezésére, amivel a gyorsulási és a fékezési 
oldal különbségei fejezhetők ki.  

Ez a modell a jármű- és gumiabroncs-fejlesztő intézetek körében standard modellé 
vált. Elterjedése széleskörű.  

További kerékmodell csoportosítási elvek: 

Az állapot változása szerint megkülönböztetünk: 
- statikus (állandósult állapotú) 

- dinamikus (átmeneti állapotokat is számító) 
 
A kerék-talaj kapcsolódási felület dimenziója szerint: 

- pont formájú (koncentrált, v. lumped) 

- vonal mentén megosztott  

- felületen megosztott  
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12. ábra: Az oldalirányú kerékerő alakulása az alacsony oldalkúszási szög 

tartományban (Renner et al, 2000 [23])   
 
A linearitás szerint:  

- lineáris 

- nemlineáris 

Linearizálás: A szlip függvényében ábrázolt tolóerő, az oldalkúszási szög 
függvényében ábrázolt oldalerő görbék nulla szlip, ill. oldalkúszási szög közelében az 
alábbi ábra szerint egy egyenessel közelíthetők, linearizálhatók (12. ábra) 

A kerék forgása szerint: 
- forgó kerekű, 

- álló kerekű, 
A kerék forgását figyelembe vevő modellek számítják a kerék tehetetlenségéből 
fellépő nyomatékokat is. 

A kerék és a talaj deformálása szerint:  
- Merev kerék – merev talaj. 

Nem veszi figyelembe sem a kerék, sem a talaj deformációját, mert az vagy 
elhanyagolható (pl. vasúti kerék és sín kapcsolatban) vagy a vizsgált jelenségre nincs 
befolyása. 

- Deformálódó kerék – merev talaj. 
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Csak a kerék deformálását veszi figyelembe, mert az út deformálása elhanyagolható. 
Pl. személygépjárműnek esetén. 

- Merev kerék – deformálódó talaj. 

A talaj deformálását írja csak le. 

- deformálódó kerék – deformálódó talaj. 

Mindkét deformáció jelentős, vagy mindkettő jelentős hatással van a vizsgálati 
paraméterre, ezért elhanyagolásuk téves következtetésre vezetne. 

 
A kerékerők száma szerint:  
- Egy erőt meghatározó modellek. 

Ezek lehetnek hossz-, vagy keresztirányú kerékerő modellek, de ide tartoznak a 
kormány-visszatérítő nyomatékor számoló modellek is), 

- Több erőt meghatározó modellek . 

Ezeket kombinált hossz- és keresztirányú kerékerő modelleknek nevezik. A kombinált 
hossz- és keresztirányú kerékerő modell esetén a kerékerők egymástól függőségét 
egyes modellek figyelembe veszik, mások nem. Az erők függőséget figyelembe vevő 
modelleket kombinált szlip modelleknek nevezik. Ezek mindkét irányú kerékerő 
számításakor egyaránt figyelembe veszik a hossz- és az oldalirányú szlippet 
(normalizált kúszási szöget).  
 
A fenti módszereken kívül léteznek még:  

- végeselem módszerre (pl. Mancosu et al, 1998 [24]),  

- neurális háló módszerre (pl. Sato et al, 1998 [25]) és 

- fuzzy (bolyhos) (pl. Smidth, 2002 [26]) modellekre alapozott kerékmodellek is. 

2.1.3.2. A gördülési ellenállás, valamint a terep és útfelület modellezése 

A gördülési ellenállás az út (vagy talaj) és a kerékabroncs deformációjából adódik. 
Megállapítható, hogy a gördülési ellenállás kerék és talaj paraméterektől, a 
normálerőtől és haladási sebességtől függ.  

A gördülési ellenállás Komándi Sitkei, Laib és Kiss (Komándi, 1999 [10]) (Sitkei, 
2002 [27]) (Laib et al 2006 [28]) kutatásai alapján haladási sebesség és szlipfüggő. 
Leírásukra többnyire analitikus megoldásokat alkalmaznak (Sitkei, 1967 [29]). 

A terep modellezése két részből áll:  

Egyrészt le kell írni az út makro- és mikro-egyenetlenségeit. A makro-
egyenetlenségek a jármű által leküzdendő akadályok, valamint a kerekek alatt lévő 
felfekvési felület dőlésszögének meghatározására szolgálnak. A mikro-
egyenetlenségek segítségével pedig a kerék úton való elhaladásakor keletkező zaj, és a 
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kerék-talaj kapcsolatban kialakuló erők meghatározásában játszanak szerepet (Kiss, 
Laib, 2007 [30]).  

A terep modellezésének másik feladata a jármű elhaladása közben keletkezett talaj-
deformáció leírása. A talaj deformációja egyrészt a gördülési ellenállás egyik okozója, 
másrészt a kerék által összetömörített talajnak megváltoznak a mechanikai 
tulajdonságai, és egy újabb áthaladás esetén már más gördülési ellenállás, szlip és 
vonóerő értékek alakulnak ki a kerék talaj kapcsolat során (Kiss, 1999 [31]). Ennek 
legnagyobb jelentősége a jármű hátsó tengelyein lévő kerekek az elsők által már 
tömörített talajon való haladásakor az ún. többszörös áthaladás (multipass effekt) 
esetén van. 

A mérnökök a talaj mechanikai viselkedésének leírására a 20. század kezdete óta 
számos különböző számítási modellt fejlesztettek ki (R. Eberhard, 2000 [32]),(Kiss, 
2003 [33]). A gépek talajon történő elhaladásakor fellépő terhelések károsodás nélküli 
elviselésére egy megengedett maximális talajnyomást határoztak meg. Ennek 
túllépésekor káros talajtömörödések, vagy a talaj teherbíró képességének káros 
megváltozása lépett fel. A talajtömörödés a talaj vízháztartásának romlását, és a 
növényzet gyökereinek szabad fejlődésének gátlását, mindazonáltal terméskiesést 
okoznak, a talaj stabilitásának felbomlása pedig egyéb szerkezetbeli károsodást, 
például szállítási feladatok során a pótkocsik tengelyig süllyedését okozzák.  

Mivel a talaj többkomponensű, ill. többfázisú rendszer, ezért azt a klasszikus 
modellezési módok többnyire nem képezik le megfelelően (Sitkei, 2002 [34]). A 
gyakorlati használhatóság érdekében a talajt egy porózus alap vázszerkezetű anyagnak 
tételezik fel, és két, vagy háromfázisú rendszerré egyszerűsítik. Korábbi tanulmányok 
igazolták, hogy a szilárd porózus váz és folyadék, ill. gázkomponensekből felépülő 
kétfázisú modell a telített, ill. a száraz talaj viselkedését, míg a háromfázisú modell 
(szilárd, folyékony, gáz komponensek együtt) valóságot jól megközelítően írják le a 
talaj mechanikai viselkedését (R. Eberhard, 2000 [32]). 

Sitkei [4] szerint a viszkoelasztikus és plasztikus viselkedés pontosan csak nem-
lineáris reológiai modellek segítségével írható le. A legegyszerűbb általánosan 
használható modell a háromelemes reológiai modell és annak változatai (13. ábra). Az 
egyszerű háromelemes talajmodell csak viszkoelasztikus tulajdonságok leírására 
alkalmas és csak rövid idejű terhelésekre. Több Kelvin-elem sorba kapcsolásával 
hosszabb idejű terhelés ill. kúszás és relaxáció is jól leírható. A plasztikus deformáció 
csak súrlódásos elemek alkalmazásával írható le.  
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13. ábra: Háromelemes reológiai talajmodellek (forrás: Sitkei, 2002 [4] 92.o) 

Bizonyos esetekben jól kezelhető összefüggést kapunk az alábbi alakban:  
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14. ábra: A vályogtalaj tömörödési görbéi, a relatív kúszás, és a relaxációs 

görbék (Sitkei, 2002 [4] 92. o)  
A fent leírt modellek mind folytonosnak feltételezik a talajt. A gép-talaj 
kölcsönhatások során azonban sokszor előfordul, hogy a talaj folytonosságát 
megszűnteti a gép, amit folytonosnak feltételezett talajmodellekkel nem lehet leírni. A 
talaj modellezésére ezért számos véges, ill. diszkrét elemes modell is létezik. A 15 
ábrán egy ilyen kétdimenziós kör alakú diszkrét elemekből felépített talajmodell 
látható. A különböző méretű talajelemek egymással és a környezetükkel való 
kölcsönhatásukból származó erőket reologiai modellekkel határozzák meg.    
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15. ábra: DE talajmodell felépítése (Tanaka et al, 2000 [35] 44.o alapján) 
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Természetesen léteznek térbeli diszkrét, illetve végeselem talajmodellek 16. ábra. 
(Raper et al, 1994[36]), (Gunn [37]).  

 
16. ábra: Deformált háló véletlen eloszlású végeselem-talajmodell esetén. (Fenton 

et al, 2000 [38]) 

A talaj tömörödése leginkább a talaj teherbíró képességével függ össze.  

Néhány végeselem modellező programcsomag (például Sigma/w; Z-Soil; Sage-Crisp; 
Flac, Plaxis, Gefdyn, Dynaflow, Joyner, 1975) különböző talajmodelleket tartalmaz 
(lineáris-elasztikus, anizotrop – lineáris - elasztikus, nemlineáris-elasztikus 
hiperbolikus, elaszto-plasztikus a Tresca & Mohr-Coulomb elmélet alapján, Schofield 
modell, stb.) Ezeket többnyire esettanulmányoknál használják. (Ansal, 2004 [39]). 
További végeselem talajmodell található (Schmidt, 2000 [40])-ben. 

A vontatók és munkagépek kapcsolatának vizsgálatával a hazai kutatók közül 
Komándi (Komándi [41]) Sitkei [42], Fekete [43] és [44]) foglalkozott. 

A kerekek nyomása üzemeltetés közben is állítható, amennyiben a jármű központi 
kerékfeltöltő rendszerrel van felszerelve. A keréknyomás szabályozás 
automatizálásához szükséges a tengelyterhelés, a kerék-talaj érintkezési felület 
nagysága, és a talajállapot ismerete. A kerék-talaj kapcsolatban kialakuló felületi 
nyomás és talajnyomás menet közben is meghatározható a Jaklinski (Sommer et al. 
2001 [45]) nevéhez kapcsolódó modell segítségével. 

2.1.3.3. A parametrikus kerék-talaj modell paramétereinek meghatározása  

A fellelhető irodalom szerint két fő módszer ismeretes a kerék talaj kapcsolat 
meghatározására.  

1. A kerékerők közvetlenül mérhető hatásokon alapszanak. Ez a módszer csak akkor 
alkalmazható, ha a jelenség hatása a kerékerőkre ismert, és mérhető. A hatás itt a 
járműre, a kerékre, valamint a gumiabroncsra érthető. Az eddig gyakorlatban 
alkalmazott ECE-R 13 kerékerő meghatározási módszer a jármű egészére kifejtett 
hatás mérése alapján történt.  

2. A kerékerők a kerék és az út közötti kölcsönhatást befolyásoló paraméterek 
segítségével kerülnek meghatározásra (közvetett meghatározás). Ehhez azonban 
meg kell határozni az összes, a jelenségre befolyással lévő paramétert, és ismerni 
kell az összefüggéseket.  

Néhány gyakorlati problémára kifejlesztett modell. 
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A gépjármű haladási sebességéből és a kerék forgási sebességéből határozza meg M. 
R. Uchanski (Uchanski, 2001  [46]) az útfelület súrlódási együtthatóját Az említett 
szerző egy másik munkájában (Müller et al [47]) a kerékszlip – normalizált kerékerő 
jelleggörbe kezdeti meredekségéből határozza meg a szlip - μ görbe fékezés közbeni 
maximumát.  

Az útfelület minőségét optikailag követő rendszert dolgozott ki F. Klempau 
(Klempau, 2001. [48]) 

C. Canudas-de-Wit és R. Horowitz (Canudas-de-Wit, Horowitz [49]) a kerék talaj 
kapcsolatot a kerék szögsebességének alakulásaiból következteti ki. Y. Furukawa és 
Y. Shibahata egy fedélzeti járműmodell segítségével állapítja meg a kerék-talaj 
kapcsolat minőségét. (Furukawa, Shibahata, 1998 [50]) 

M. Mizuno, T. Takahasi és M. Hada a Magic Formula kerékmodell paramétereit 
határozza meg a jármű futása közben (Mizuno et al, 1998 [51])  

F. Gustaffsson (Gustaffsson [52]) a kerékszlip alapján határozza meg a súrlódási 
tényezőt és annak megváltozását.  

2.2. Pótkocsi-hajtás és modellezése 

Ebben a fejezetben a jobb terepjáró képesség, illetve hajtónyomaték-eloszlás 
érdekében megvalósított pótkocsi-hajtások közül mutatok be néhányat.  

Egyik idevágó példa a Claas gyár Field Shuttle betakarítógépe. A rendszer egy járva-
szecskázó és egy szállítójármű kombinációjaként jött létre (Claas promóciós anyag 
[53]).  

A Field Shuttle a pótkocsiban tárolt takarmány súlyát és a betakarító motornyomatékát 
használja fel a szerelvény vontatásához szükséges vonóerő kifejtésére. A 
járműszerelvény, melyet a 17. ábra mutat be, egy 3 hajtott tengelyes egyenlő méretű 
kerekekkel szerelt osztott tengely-terhelésű betakarító-szállító rendszer.  

 
17. ábra: Field-shuttle a Claas cégtől 

A pótkocsi súlyának a vonóerő kifejtésben felhasználásának egy másik példája a 
Holmer Cég Terra Variante nevű gépe. A négykerékhajtású, egyenlő méretű 



Irodalmi áttekintés 

 37

abroncsokkal szerelt négykerék-kormányzású szállítójármű egyenlő arányú 
keréknyomaték elosztással rendelkezik. 

A nagyméretű alacsony nyomású nagy felfekvő felületű gumiabroncsok lehetővé 
teszik a szállítást még kedvezőtlen talajviszonyok mellett is.  

A gumiabroncsok nagy felfekvő felülete a kis talajnyomás értékek ellenére, a nyomási 
hagymakúp-eloszlás sajátságos kiterjedése miatt sem akadályozza meg a talaj 
mélyebb rétegeiben a káros talajtömörödést. Ezért figyelembe kell venni, hogy 
különösen a laza szerkezetű talajok nagy tengelyterhelések mellett még a nagyméretű 
gumiabroncsok használata ellenére is altalaj-tömörödést szenvednek.  

A betakarítógép-gyártója egy megfelelő járószerkezet kialakítás (nagyméretű 
gumiabroncsok, nyomállítás az egyenlő terheléselosztás érdekében, ki-be kapcsolható 
kerékhajtás) segítségével igyekszik a káros behatásokat kikerülni. 

Kresz következtetései alapján (Kresz, 1995 [54]) a mezőgazdasági vontatók és hajtott 
kerekű pótkocsik esetén a következő hajtási módok jöhetnek számításba:  

- Útarányos TLT hajtás nyomásszenzoros hajtáskontrollal, 

- Fordulatarányos TLT hajtás és vezérelt hidraulikus pótkocsi-hajtás, 

- Hidraulikus hajtás a vontató hidraulikus rendszeréről,  

- Elektromos TLT hajtás sebességfüggő TLT fordulatszabályozással.  

2.3. A traktor-pótkocsi szállítórendszer stabilitásának vizsgálata  

Zomotor szerint a jármű menetviselkedését a kormányozhatóság és a perdülési 
tulajdonságok alapján lehet meghatározni (Zomotor, 2003 [65]).  

A járműszerelvény instabil állapota akkor következik be, ha a következők valamelyike 
előfordul:  

- Nagymértékű alul, vagy túlkormányozottság,  

- Becsuklás (Jackknifing) 

- Borulás 

- Az utánfutó ingalengése 

- Az utánfutó megcsúszása 

2.3.1. Alul- és túlkormányzás  

Nagyon alacsony haladási sebesség melletti kanyarodás közben a kormányszög (δ) 
állásból az Ackermann feltételek szerint adódó elméleti fordulási momentán centrum  
megegyezik a valódi momentán centrummal. Ugyanazon kanyaríven nagyobb 
sebességgel való haladás esetén az elméleti momentán centrum eltér a tapasztalttól, 
vagyis a jármű a kerekek állásából következő ívtől eltérő íven fog haladni. Ahhoz 
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hogy a jármű az elméleti, eredeti íven haladjon, a jármű alulkormányzási gradiensétől 
függő mértékben a kormányszögön változtatni kell.  

Ha a mellső tengelyen lévő kerekek oldalkúszási szöge meghaladja a hátsókét, akkor a 
jármű eleje nagyobb köríven fog haladni, mint ahogy azt a vezető szándékozná. Ekkor 
a járműre azt mondjuk, hogy alulkormányzott. A nagyobb oldalkúszás származhat 
nagyobb tengelyterheléshez tartozó nagyobb kerék deformációból, nem megfelelően 
beállított légnyomásból, nem megfelelő abroncsból, valamint hajtott mellsőkerekek 
esetén a hátsó kerekekétől eltérő igénybevételből.  

Annak érdekében, hogy a jármű nagyobb sebességek esetén is a kívánt íven haladjon, 
alulkormányzottság esetén növelni, túlkormányzottság esetén csökkenteni, esetenként 
az eredeti kormányelmozdulással ellentétes irányig módosítani kell a kormányszöget. 
Ha a kormánykorrekció nem következik be, a jármű egy kisebb íven fog haladni. Az 
egyre csökkenő ív mértéke azzal a következménnyel jár, hogy a kerekeknek egyre 
nagyobb oldalerőket kell a talaj felé közvetíteniük, ami a jelenséget okozó kúszás 
mértékét tovább növeli. Egy bizonyos sebesség felett a jármű instabillá válik, és a 
függőleges tengelye körül megpördül, irányíthatatlan lesz. Ezt a sebességet hívják 
kritikus sebességnek.(Mitchke,1990 [55] 56.o) 

Az alulkormányzás kevésbé veszélyes, mint a túlkormányzás. Ha a jármű 
alulkormányzott, és a vezető nem követ el korrigáló beavatkozást, akkor a jármű 
ugyan a megkívántnál nagyobb köríven fog haladni, de nem veszíti el az 
irányíthatóságát. 

Pauwelussen szerint (J. P.  Pauwelussen [56]): Egy jármű akkor alulkormányozott, ha 
a kormányszöget növelni kell, ha a növekvő sebesség mellett ugyanazon a köríven 
kívánunk haladni.  

Túlkormányozott a jármű akkor, ha a kormányszöget csökkenteni kell, ha a növekvő 
sebesség mellett ugyanazon a köríven kívánunk haladni.  

Semleges kormányozott a jármű akkor, ha semmilyen kormánykorrekciót nem kell 
eszközölni a köríven haladáskor növekvő sebesség mellett. 

2.3.2. Becsuklás 

A becsuklás (a köznyelvben bebicskázás) és az egy későbbi fejezetben tárgyalt 
pótkocsi-ingalengés leggyakrabban féligfüggesztett pótkocsikkal fordul elő, de 
vontatott pótkocsik esetén is bekövetkezhet. A becsuklás lejtmenetben történő 
kanyarodással kombinált fékezéskor valamint hajtott kerekű pótkocsik alkalmazásakor 
fordul elő a leggyakrabban. Mindkét esetben a pótkocsiról a vontatóra a vonórúdon át 
átszármaztatott erő okozza, ami a pótkocsi tömegerejéből, illetve a hajtott kerekű 
pótkocsik esetében a pótkocsi tolóerejéből származhat. 

Fékezés során a becsuklás akkor alakul ki, amikor a vontató hátsókerekei (többnyire a 
hajtott kerekek) az elsőkerekeknél (kormányzott kerekek) korábban blokkolnak. 
Ebben a helyzetben a legkisebb oldalirányú egyenetlenség is, ami eredhet az út 
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lejtésből, vagy az útfelület egyenetlenségéből a vontató hátsótengelyének hirtelen 
kimozdulását idézi elő. 

Ilyen destabilizáló erő az útegyenetlenségen kívül hajtott kerekű pótkocsival történő 
szállítási műveletek közben is előfordulhat, ha a két járműrész közötti szögeltérés 
miatt a pótkocsi olyan irányú erőt ad át a vontatónak, aminek hatásvonala a vontató 
hossztengelyével szöget zár be. Ebben az esetben az így fellépő erő a jármű kerekeit 
oldalirányban is igénybe veszik.  Amikor a tolóerő oldalirányú komponense nagyobb, 
mint amit a vontató kerekei csúszás nélkül a talajba tudnak közvetíteni, vagy ami a 
vontatót kibillenti nyugalmi helyzetéből, a vontató balesetet szenvedhet. Ilyen baleset 
tipikusan kanyarodással kombinált fékezéskor, vagy lejtmenetben történő szállításkor 
fordul elő. 

Mitschke (Mitschke,1982 [57]) bevezeti a z fékezési együtthatót (lefékezettség), és a 
vontató esetére írja: 

tr

trf
tr G

F
z =  

ahol Fftr a fékerők összege a vontatón, és Gtr a vontató súlya, Ugyanez a pótkocsira: 

pót

pótf
pót G

F
z =   

Ha a pótkocsi saját fékezése kisebb, mint a vontatóé (ztr>zpót), akkor fordul elő, hogy a 
pótkocsi fékezéskor erőt ad át a vontatóra. Ebben az esetben a szerelvény 
hajlandóságot mutat a becsuklásra.  

2.3.3. Felborulás 
Definíció szerint: Felborulás akkor következik be, ha a jármű bármely kerekén a 
kerékterhelés nullára csökken. A definíció szerint akkor is felborulás következik be, 
ha valójában a jármű csak egy rövid időre billen ki nyugalmi helyzetéből, majd 
visszaesik a kerekére.  

A felborulás tárgyalásakor használt fogalmak definíciói:  
 
Statikus borulási küszöb  
A borulásstabilitás mérőszáma a statikus borulási küszöb (az angol Static Roll 
Threshold, alapján SRT). Az SRT az a konstans oldalirányú gyorsulás, amit a jármű 
állandósul állapotbeli körpályán mozgás közben borulás nélkül elviselni képes. 
Többnyire gravitációs gyorsulási egységben (g) fejezik ki. (Müller, 2001 [58]) 

Az SRT meghatározásához a jármű állandó sebességgel haladása közben 
folyamatosan, (pl. 2 fok/s sebességgel) nagyobb kormányszöggel haladva egyre 
szűkülő spirálvonalat ír le. Az az oldalgyorsulás lesz a STR értéke, amikor a 
kormányzott kerék kivételével az egyik oldalon a kerékerők összege 0-ra csökken, 
vagyis egyik oldal összes kereke eltávolodik az úttesttől.  
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A személygépjárművek többségének egynél nagyobb statikus borulási küszöbe van, 
míg SUV-ok és üres tehergépjárművek 0,8-1,2 értékkel rendelkeznek. Megrakott 
tehergépjárművek SRT-je 0,5g alatti érték!.  

Boruláskapcsolt járműszerelvények esetén a statikus borulási küszöb a teljes járműre 
kerül meghatározásra. (Boruláskapcsolt az a járműszerelvény, melynek egyik része a 
többitől függetlenül nem tud felborulni) .Teherautó-pótkocsi járműkapcsolat esetén a 
vontatóra és pótkocsira külön meghatározzák az STR értékét A járműszerelvény 
borulási küszöbértékeként az egyes részek borulásküszöb értékei közül a 
legrosszabbat veszik figyelembe. 

A borulási hajlamot leginkább a jármű nyomtávja, és súlypontjának függőleges 
helyzete határozza meg. Tehergépkocsik (továbbá mezőgazdasági vontatók és 
pótkocsis szerelvények esetén) a kerék-deformációt és a vázcsavarodást is figyelembe 
kell venni. (Rill, 2002 [59] 47. oldal) 

A perdülési sebesség és oldalirányú gyorsulások teher és mezőgazdasági 
szállítójárművek esetén lényegesen nagyobbak lehetnek, mint személygépkocsik 
esetében. A nehéz haszongépjárművekre jelentős súlyú rakomány, magasan 
elhelyezkedő súlypont és a többtömegűség a jellemző, ezért az ilyen járművek esetén 
a kanyarstabilitást nem a kerék-út kölcsönhatásban fellépő adhézió, hanem a borulási 
küszöb határozza meg.  

Így a személygépjárművek fejlesztése során szerzett jelentős tapasztalatot közvetlenül 
nem lehet tehergépjárművekre illetve mezőgazdasági, ipari gépekre alkalmazni. 
(Sampson, 1998 [60]) 

A járműre kétféle destabilizáló (borítani szándékozó) nyomaték hat: (UMTRI 2000 
[61]) 

- Az egyik a súlypontban ható centrifugális erő nyomatéka, hma y ⋅⋅ (18. ábra) 

- A másik a haladási sáv középpontjától oldalirányban eltolódó súlypont nyomatéka 
 ΔyG ⋅

Az előbbi a jármű tömegközéppontjára ható külső erők, míg az utóbbi a jármű 
reakciójának, a belső erőknek a járművet felborítani szándékozó, a súlypontot 
oldalirányban eltoló hatása. 

Ez a két destabilizáló nyomatékot egy stabilizáló nyomaték ellensúlyozza. A 
stabilizáló nyomaték a kerék támasztóerőinek külső oldali (kanyarodás középpontjától 

ellentétes oldali) kerekekre való fokozatos áttevődéséből keletkezik. ( )
2
w G- G LR . Ez 

szintén a jármű belső erőinek hatása révén keletkezik. A lehetséges legnagyobb értéke 

a stabilizáló nyomatéknak: 
2
wG , mely akkor lép fel, amikor a teher egészét az egyik 

oldali kerekek támasztják alá, vagyis balra kanyarodás közben a GR= G és GL = 0. 
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18. ábra: A pótkocsi stabilizáló és destabilizáló nyomatékai   

( ) ΔyG
2
wGGhma LRy ⋅−−=⋅⋅  

Borulás-kapcsolódás 

A borulás-kapcsolódás fejezi ki a teljes járműszerelvény felboríthatóságát. A borulás-
kapcsolódást a pótkocsi vontatóhoz, vagy további pótkocsihoz való kapcsolásának 
módja határozza meg, például:  

- A nyerges pótkocsi olyan csatlakozószerkezettel van a vontatóhoz kapcsolva, hogy 
az oldalirányú erők nem csak a pótkocsit, de a vontatót is fel tudják borítani. 
Ebben az esetben a szerelvény boruláskapcsolt. 

- A vontatott pótkocsi a vontatóhoz egy elfordulásra és elcsavarodásra képes 
vonórúddal van kapcsolva, ami azt eredményezi, hogy a pótkocsi borulása esetén a 
vontató többnyire a kerekein állva marad. Ekkor a szerelvény nem 
boruláskapcsolt. 

 
Dinamikus kerék-átterhelődési arány  
 

Dinamikus kerékterhelődési arány (Dynamic Load Transfer Ratio, DLTR) 
megállapításához a járműszerelvény sávváltó manővereket hajt végre. (Mueller, 2001 
[58]) 

A sávváltás megegyezik az Amerikai Autómérnök Egyesület által (SAE) standardizált 
J2179, sávváltás manőverrel, csak a z oldalirányú gyorsulás nem a tengely 
középpontjában, hanem a súlypontban kerül meghatározásra.  
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A DLTR a dinamikus borulási stabilitás kifejezője a köv. képlettel számítható: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+
−

=
RL

RL

GG
GGDLTR , 

ahol az GL a bal oldali kerekek vertikális terhelésének összege. (kivéve a kormányzott 
kerék) és az GR az előzőnek a jobboldali megfelelője. Egy vízszintes úton egyenesen 
haladva a DLTR értéke 0. Határesetben, amikor az egyik oldali kerekek a talajon már 
éppen nem fejtenek ki támasztóerőt, a DLTR értéke 1. Ez alól kivételt jelentenek a 
kormányzott tengely kerekei, mivel a tehergépjárművek alacsonyabb borulási 
stabilitással rendelkeznek. Boruláskapcsolt járműszerelvények esetén a dinamikus 
kerék-átterhelődési arány a teljes járműre kerül meghatározásra. Teherautó-pótkocsi 
járműkapcsolat esetén a vontatóra és pótkocsira külön meghatározzák az DLTR 
értékét A járműszerelvény dinamikus kerékterhelődési arányaként az egyes részek 
dinamikus kerékterhelődési arányértékei közül a legrosszabb kerül figyelembe vételre. 

Egy alacsony statikus borulási határértékkel rendelkező jármű magas dinamikus 
kerék-átterhelődési aránnyal rendelkezik, és nem csak kanyarban, hanem kormányzási 
manőverkor is instabil viselkedést mutat.  

A gyakorlati kanyarodási sugár a jármű sebességéből és oldalirányú gyorsulásából 

számítható: 
y

2
x

a
vR =  (Jun, 1998] [62]). 

Boezeman az ISO kettős sávváltást javasolja az országúti járműszerelvények 
dinamikai stabilitásvizsgálatainak elvégzésére (21. ábra).  (Boezeman,1998 [63]) 

2.3.4. A pótkocsi ingalengése 

A pótkocsit vontató személygépkocsik stabilitása a nem vontatókhoz képes 
lényegesen kisebb. A gerjesztőerők kedvezőtlen együttállása esetén a szokásos 
sebességtartományban is felléphet növekvő amplitúdójú (csillapítatlan) ingalengés 
(Fischer, 2002 [64]). Azt a sebességet, amelynél a kialakult ingalengés amplitúdója se 
nem nő, se nem csökken, kritikus sebességnek hívják. A járműszerelvény sebessége 
minél nagyobb mértékben haladja meg a kritikus sebességet, lengés növekedése annál 
gyorsabb. Ha a jármű sebessége a kritikus sebesség alá csökken, az ingalengés 
megszűnik, a járműszerelvény ismét stabillá válik. 

Bizonyos helyzetben az ingalengés váratlanul, jelentős amplitúdóval lép fel.  

Perdülési sebesség csillapítási arány  
A perdülési sebesség csillapítási arány (Yaw Damping Ratio, YDR) egy olyan 
jellemző, amely a perdülési sebesség gyors változása ellen hat. (Müller 2001 [58]) 
Meghatározásához nagy sebesség melletti (többnyire 90 km/h feletti) hirtelen 
kormánymozdulat utáni oszcillálások számát jelenti.  
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A leghátsó pótkocsi egy klasszikus csillapodó ingamozgást végez, mikor az egymást 
követő lengéscsúcsok exponenciális lefutással rendelkeznek. (A perdülési sebességen 
kívül oldalirányú gyorsulás, dőlésszög, és a lengések száma is figyelembe vehető.) 

2.3.5. Pótkocsi kifarolás 

A pótkocsi kifarolása akkor lép fel, amikor fékezés során a vontatott pótkocsi hátsó 
kerekei a vontató kerekeinél korábban blokkolnak. A pótkocsi hátulja kitör az egyenes 
vonalból, és félrerántja a vontatót. 

A kifarolás fő okai lehetnek:  

- nem megfelelő fékegyensúly,  

- nem megfelelő súlyelosztás, 

- hirtelen fékezés, 

- nem megfelelő vontató és pótkocsi párosítás, 

- hirtelen sebességcsökkenés vagy fékezés kanyarban különösen nedves, vagy jeges 
úton.  

A kafarolás elkerülhető:  

- megfelelő sebessé meggválasztással, 

- megfelelő követési távolság tartással, 

- megfelelő karbantartással (gumiabroncs állapot és levegőnyomás),  

- megfelelő súlyelosztás biztosításával. 

Pótkocsifarolás akkor fordul elő, ha a pótkocsi borulási küszöbe magas, a kerek-talaj 
kapcsolatban a súrlódási tényező alacsony. Ilyen esetben a pótkocsi nem felborul, 
hanem kicsúszik.  

2.3.6. A jármű viselkedése stacioner körpályamenetben  

A vizsgálat menetét az ISO 4138 szabvány írja le A szabvány három lehetséges 
módszer tárgyal: 

- állandó sugarú teszt, 

- állandó kormányszög teszt, 

- állandó sebesség teszt. 

A megfelelő módszer kiválasztása a rendelkezésre álló próbapálya nagyságától, a 
tesztvezető gyakorlottságától és a műszerek összehasonlításától függ. Mindegyik 
módszer alkalmazásakor az első jellemző, pl. a körsugár konstans, a másodikat 
variálják, és a harmadikat mérik. Eszek szerint: 

Az állandó sugarú tesztben a sebességet módosítják, és a kormánykerék-szöget mérik. 
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Az állandó kormányszög tesztben a sebességet módosítják és a sugarat a mérés 
alapján számítják ki. 

Az állandó sebesség tesztben a kormánykerékszöget mérik a sugár variálása mellett.  

A szabvány szerint a következő változókat kell mérni: 

- kormánykerékszög δ; 

- oldalgyorsulás ay; 

- hosszirányú sebesség vx; 

 
Jármű-tulajdonságok összehasonlítására a következő egységesített, menetdinamikai 

értékek szolgálnak: 

- sajátkormányzási hányados: 

kormánykerékszög- oldalgyorsulás- hányados/ kormányáttétel mínusz 
Ackermann-szög- oldalgyorsulás- hányados 

Y

A

YS a
δ

a
δ

i
1EG −=  

- stabilitástényező: sajátkormányzási hányados/tengelytáv: 

l
EGK =  

- iránytényező: stabilitás-tényező és az úszási szög hányadosa: 

Ya
KI
∂∂

=
/β

 

2.3.7. Gázelvétel- reakció ívmenetben 

A teszt menetét és kiértékelési módját az ISO 9816 rögzíti. A mérés célja a 
stacionárius körmozgásban lévő jármű hirtelen gázelvételt követő reakciójának 
vizsgálata.  

A következő változókat mérik (Zomotor, 2003 [65]): 

- a gázlevétel időpontja t0; 

- kormánykerékszög δ. 

- perdülési sebesség  ψ 

- hosszirányú sebesség vx; 

- oldalgyorsulás ay. 

A meghatározandó karakterisztikus értékek a következők: 

- a hosszirányú lassulás középértéke t0- tn időszakasz alatt : tnXa ,

_

−
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- a jármű mozgásának pályasugara a tn időpontban és a kiindulási sugár hányadosa: 

- a perdülési szög és a referencia-perdülési szög különbsége a tn időpontban. A 
referencia értéket abból a feltételből lehet kiszámolni, hogy a jármű a gázlevétel 
után a kiindulási körön marad: 

- a mért perdülési sebesség és a referencia perdülési sebesség hányadosa a tn 
időpontban: 

- a perdülési sebesség maximumának és a kiindulási perdülési sebességnek a 
hányadosa: 

- a tn pontban mért oldalgyorsulásnak és a tn pontban számított referencia 
oldalgyorsulásnak a hányadosa. 

- a gázelvételtől számított időkésedelmet ΔtA a kiindulási körtől mért ΔsY= 1 m 
oldalirányú eltérés pillanatáig. ΔsY= a jármű referencia- pontjának a körsugár 
irányában mért távolsága a kiindulási körtől, 19. ábra baloldali része. 

- oldalirányú eltérés a kiindulási körtől a tn időpontban ΔsY,tn, ahol tn = t0 +2s. 

 
19. ábra: A jármű mozgásának, és súlypontjának az XE, YE- síkra vetített 

pályája ívmenetben való gázelvétel után. (Forrás: Zomotor, 2003 [65]) 
- a referencia pont (jármű súlypont) pályája a mérés alatt. A pályát a mért 

függvényekből kell kiszámítani és 19. ábra jobboldali része szerinti diagramba 
berajzolni. A súlypont oldaleltérítésének számításához a járműhöz kötött 
koordináta rendszerben mért hossz- és oldalirányú sebességvektorokat a helyhez 
kötött (inerciális) koordináta rendszerbe kell transzformálni. Ezek után a 
pályavonalat integrálással határozzuk meg. 

2.3.8. Fékezés ívmenetben 

Az eljárás menetét az ISO 7975 szabvány rögzíti. Ezzel a mérési módszerrel a jármű 
iránytartási tulajdonságait vizsgálják a kanyarban történő hirtelen lefékezést követően. 
A teszt nyitott szabályozási körben folyik le. Stacionárius körmozgásból kiindulva, 
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rögzített kormánykerékkel, 100m sugarú kiindulási körpályán kell végrehajtani a 
mérést.  

A teszt végrehajtásához, a stacionárius körmozgás állapotából hirtelen kell a féket 
működtetni, fokozatosan emelkedő pedálerővel. Egy előre beállított ütköző 
segítségével a fékpedált a fékezés alatt konstans helyzetben kell tartani. A fékpedál 
utat az egyes fokozatokban úgy kell meghatározni, hogy a hosszirányú lassulás 
kisebb, mint 1 m/s2 lépcsőkben növekedjen. A fékezés 2 m/s2 lassulástól a kerekek 
blokkolásáig, ABS esetén, a tn időpontban maximálisan elérhető lassulásig, jobb- és 
bal kanyarban kell végrehajtani. 

A következő változókat kell mérni: 

- a fékműködtetés időpontja t0; 

- kormánykerékszög δH; 

- perdülési sebesség ψ; 

- hosszirányú sebesség vx; 

- hosszirányú gyorsulás ax; 

- oldalirányú sebesség vy; 

- oldalgyorsulás ay. 

A hosszirányú lassulás függvényében a következő karakterisztikus értékek fontosak. 

- a fékezés alatt fellépő maximális perdülési sebesség a stacionárius értékre 
vonatkoztatva  

- a maximális oldalgyorsulás a stacionárius értékekre vonatkoztatva ay,max/ay0   

- a maximális úszási szög a fékezés alatt a stacionárius értékre vonatkoztatva. 

- a maximális különbség a perdülési sebesség és a referencia perdülési sebesség 
között. 

- a perdülési sebesség fékezés alatti középértéke a referencia értékre vonatkoztatva. 

- a perdülési sebesség és a referencia perdülési sebesség különbsége a tn időpontban: 

- az oldalgyorsulás és a referencia oldalgyorsulás különbsége a tn időpontban. 

- a tényleges és számított perdülési sebesség különbsége a tn időpontban. 

- a kiindulási sugár és a tn időpontban meghatározott, tényleges pályasugár 
hányadosa 

- a perdülési sebesség a tn időpontban a stacionárius értékre vonatkoztatva. 

- az oldalgyorsulás a tn időpontban a stacionárius értékre vonatkoztatva. 

- az úszási szögsebességnek a tn időpontban és a stacionárius úszási 
szögsebességnek a különbsége. 
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- a perdülési sebességnek a tn időpontban és a stacionárius perdülési sebességnek a 
különbsége: 

- a pálya elérése a tn időpontban a kiindulási körtől tnYs ,Δ . A referenciapont 
(súlypont) koordinátái a tn időpontban a sebességvektoroknak a járműhöz kötött 
koordinátarendszeréből az inerciális rendszerbe való transzformálásával és 
integrálásával számítható ki. 

Zomotor szerint: a jármű menetviselkedését, kanyarban való fékezés esetén a 
kormányozhatóság és a perdülési tulajdonságok alapján lehet meghatározni: 
A kormányozhatóság megítélésére a hosszirányú és oldalirányú gyorsulás lefolyásából 
két kritérium vezethető le, 20. ábra. 

a) Az átlagos hosszirányú gyorsulás  ttnXa ,

_

− n időponti értéke, abban a 

pillanatban, amikor az oldalgyorsulás eléri a nulla pontot. A jármű 

kanyargörbe érintőjének irányában kifelé csúszik és nem kormányozható. 

b) Az a; állapotot megelőzően az átlagos hosszirányú gyorsulás tn időponti értéke 

metszi a referencia görbét, ami azt jelenti, hogy a jármű ismét elérte a 

kiindulási körsugarat és innen kezdve kifelé törekszik az egyenesen csúszás 

állapotáig.  

A perdülési stabilitás megítéléséhez a következő kritériumok szolgálnak: 

a) Perdülési sebesség tn időponti értékének maximuma és referencia perdülési 

sebesség tn időponti értéke közötti különbség: 

( )maxtnψΔ  

b) A kiindulási kör sugara osztva a járműsúlypont pályájának tn időponti 
sugarával: 

max

0
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

tnR
R
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20. ábra: Kritériumok a kormányozhatóság határának meghatározására, 

ívmenetben való fékezés eseté (Forrás: Zomotor, 2003 [65]) 

2.3.9. Tesztpálya gyors sávváltásos manőverhez 

A gyors sávváltásos teszt, ami egy gyors sávváltásos manővert szimulál, a stacionárius 
körpálya teszt mellett a gépjármű menetdinamika legrégebbi vizsgálati módszere.  

2.3.10. Kettős sávváltás teszt 

Az ISO 3888-1 szabvány által előírt mérőszakasz adatait a 21. ábra ismerteti. 
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Kettős sávváltás manőver
(dimenziók méterben jelölve)

 
21. ábra: ISO kettős sávváltás manőver 

A teszt végrehajtásának módja nem tartozik a szabvány tartalmához, de tájékoztatásul 
a következőket ajánlják (Zomotor, 2003 [65]) 

Az ajánlott sebesség az első szakasz elején 80 km/h ±3 km/h. Ez természetesen csak 
egy ajánlott sebesség, ennél eltérő, nagyobb és kisebb sebességeket is lehet választani. 
A teszt alatt a gázpedált változatlanul kell tartani. Egy másik változatban a gázpedált 
tetszés szerint lehet alkalmazni a kormányzás alátámasztására. Az oldalstabilitás 
vizsgálatához az időmérésen kívül a következő változók mérése ajánlott: 

- Kormánykerékszög δH; 

- kormánykerék-nyomaték MH; 

- perdülési sebesség ψ; 
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- hosszirányú sebesség vx; 

- oldalgyorsulás ay; 

- dőlésszög ϕ; 

- úszási szög β; 

2.3.11. Akadály kikerülési teszt  

 
22. ábra: Lerövidített kettős sávváltás pálya az akadály kikerülési teszt számára. 

(Forrás: Zomotor, 2003 [65]) 

ISO 3888-2 szabvány szerint. A kettős sávváltásnak egy megnehezített formája, mely 
a zárt szabályozási körnek köszönhetően, kizárólag a jármű dinamikai 
tulajdonságainak szubjektív vizsgálására szolgál. A tesztet gyakorlott vezetőkkel kell 
végrehajtani. A pálya kijelölése a 22. ábra szerint, jelzőkúpokkal történik. Teljes 
hossza 61 m, oldalirányú eltérés (akadály szélessége) = járműszélesség B+1 m. 

A tesztet a sebességváltó legmagasabb fokozatában kell végrehajtani. Az első 
szakaszban való belépéskor a gázpedált el kell engedni és a teszt alatt elengedve kell 
hagyni, így a gépjármű kezelhetősége jobban érződik. A vezető különböző vezetési 
stratégiája miatt, a dinamikus változók mérése nem kifejező, ezért csak szubjektív 
elbírálás ajánlott. 

2.4. Járműszerelvények stabilitásprogramjai 

Az aktív biztonsági berendezések között mindenképpen meg kell említeni a 
menetdinamikai rendszereket. A személygépkocsikon már teret nyert elektronikus 
menetstabilizáló rendszer a haszonjárművek vezetőinek is képes segíteni abban, hogy 
járművek felett uralmukat akár extrém útviszonyok között is képesek legyenek 
megőrizni. Ilyen szituáció például az éles kanyarodás, a becsuklás, a hirtelen fékezés 
vagy az autópálya-lehajtók elnyújtott kanyarjain történõ nagy sebességű haladás. A 
rendszer a jármű különbözõ paramétereit méri (oldalirányú gyorsulás, 
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kormánykerékállás, becsuklás mértéke, kerékfordulatszámok, stb.) és amennyiben 
rendellenességet tapasztal, működésbe lép: vagy minden kereket külön-külön lassít, 
vagy visszaveszi a motorteljesítményt. Ez a rendszer elektronikus vezérlésű, 
tárcsafékekkel ellátott fékrendszert vezérel.  

A járműszerelvény stabilizátor-programjait a különböző gyártók a következő 
rövidítésekkel jelölik: 

- TSP (Trailer-Stability- Programm, VW, BMW) 

- TSM (Trailer Swa Mitigation, Bosch) 

- TSA (Trailer Stability Assist, Honda, Mercedes) 

- TSC (Trailer Sway Control, Chrysler, Jeep) 

- GST (Gespannstabilisierung) 

2.4.1. A Knorr Bremse Elektronikus Stabilitás Programja (ESP) 

Knorr Bremse a saját menetstabilitás programjával (ESP) a tehergépjárművek vontató 
és pótkocsijának kerekeinek szelektív fékezésével az alul- és túlkormányozási 
állapotokat meg tudja szűntetni, és csökkenti a járműszerelvény kanyarodás közbeni 
becsuklásának lehetőségét.  

Az Elektronikus stabilitásprogram a közlekedésbiztonság növelése érdekében jött 
létre. Amikor egy magasan elhelyezkedő súlypontú jármű jó tapadási körülmények 
között nagy sebességgel haladva hirtelen irányt változtat, fennáll a jármű 
felborulásának veszélye. Ebben az esetben az ESP a fékek automatikus és szelektív 
használatával a rendszer csökkenti a jármű sebességét, vele az oldalirányú gyorsulást 
és a perdülési sebességet, mellyel a borulás kockázatát is csökkenti. 

Amikor rossz tapadási körülmények között hajt végre a jármű kanyarodási műveletet, 
akkor az ESP csökkenti az extrém alul- vagy túlkormányozottságot, valamint 
nyergesvontatók esetén a becsuklási és a pótkocsi kifarolási veszélyt. A rendszer a 
járművezetőtől függetlenül avatkozik be, és csökkenti a baleset bekövetkezésének 
lehetőségét.  

A stabilitásprogram tervezésével szemben alapvető követelmény, hogy a rendszer a 
vezető kormánykeréken keresztül kifejezett szándékát (mivel a rendszer más 
bemenettel nem rendelkezik) kövesse, azaz egy alkalmasan definiált ún. referencia- 
vagy virtuális járműmodellből kiszámítja az adott kormányszöghöz és az aktuális 
sebességhez tartozó perdülési sebességet. Amennyiben a járművön mért érték ettől 
bizonyos határon túl eltér, a fék- vagy a kormányrendszeren keresztül beavatkozik. Az 
irányító algoritmust a referencia-modellt ún. követő szabályozásként tervezik. 
(Palkovics, 2003 [66]) 

A Knorr Bremse Elektronikus kormány és elektronikus fékrendszer alapú 
menetdinamikai szabályozót is kidolgozott. 
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2.4.2. A BMW X5 aktív járműszerelvény-stabilizátora (Fischer, 2002 [64]) 

A BMW a Bosch-al közösen kifejlesztett egy Automatikus Utánfutó Stabilitáskontrolt, 
amely a nagysebességű haladás közben fellépő ingalengéseket felismeri, és a vontató 
jármű fékezésével a szerelvényt ismét stabil állapotba hozza. Az Automatikus 
Utánfutó Stabilitáskontrol a Dinamikus Menetstabilizátor (DSC) részeként egy 
helyzetfelismerő algoritmus, és egy fékbeavatkozás számító programból áll. Mivel 
nem ismert, a kritikus sebesség, ahol az ingalengések kialakulnak, ezért azok 
felismerése a perdülési sebesség  analizálásával történik. Az alapjelet a DSC szenzora 
szolgáltatja. Mivel az ingalengések, az esetek döntő hányadában 0,5 és 1Hz közötti 
frekvenciatartományba esnek, a perdülési sebesség  jeladó jelét egy ennek 
megfelelően méretezett sávszűrőn vezetik át, és a stabilizátorprogram a szűrt jel 
amplitúdóját vizsgálja. A jel értékének hirtelen növekedése a kritikus sebesség 
átlépését jelzi. 

2.4.3. Személygépkocsi-utánfutó szerelvények stabilitásprogramjai 

A BMW szerelvény-stabilizátorának sikere után mára már szinte mindegyik autógyár 
kifejlesztette a saját szerelvénystabilizátorát.  A 23. ábra a VW menetstabilizárotának 
működési elvét ismerteti. Az ingalengésbe kezdett pótkocsi által okozott 
oldalgyorsulás egymás után négyszer, meghatározott küszöbnél nagyobb értékű 
fellépése esetén a stabilitásprogram a pótkocsi instabil állapotát érzékeli.  Ezt 
követően a szabályozó rendszer a motor hajtónyomatékának csökkentésével és a 
féknyomás oldalanként váltakozó szabályozásával a pótkocsi ingalengését csillapítja.   

fékezés

 
23. ábra: A VW Passat B6 szerelvény-stabilizátora 

Az Opel TSP hasonlóan működik azzal a különbséggel, hogy az első pótkocsi okozta 
perdülési sebesség  eltérés észlelésekor csökkenti a hajtónyomatékot, és a szerelvény 
fékezésébe kezd. Ha a TSP három egymás utáni további lengést észlel, akkor a 
fékezőnyomást nagymértékben fokozza drasztikusabb beavatkozás érdekében. Az 
Amerikai Egyesült Államokban szabadalmi bejegyzés alatt áll a pótkocsi-stabilizáló 
program (Breen, 1995 [67]) 
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2.5. Az irodalom-feldolgozás kiértékelése 

A vontató-pótkocsi járműkombinációk szabályozásának bőséges irodalma lelhető 
ugyan fel, de ezek többsége szilárd útburkolaton futó kamionokat alkotó vontatók és 
pótkocsijuk, teherautók valamint személygépkocsik és vontatmányuk problémáit és az 
azokra kidolgozott megoldásaikat ismertetik. Ezen kívül a legtöbb publikáció 
nagymértékben leegyszerűsített járműmodellt és linearizált kerékmodellt ismertet, 
mely nem megfelelő mezőgazdasági és terepen mozgó járműszerelvények dinamikai 
modellezésére.  

A mért jellemzők a szilárd burkolatú úton közlekedő járművekkel szemben, sokkal 
több lengést tartalmaznak, feldolgozásuk nehézkesebb. 

A kerékerő meghatározásához nélkülözhetetlen kerékszlip meghatározása is 
nehézkesebb, mert:  

- nincs relatív kis szlippel gördülő, referenciaként használható kerék, és 

- a kerék deformáció mértéke sokkal nagyobb, mint személy és tehergépkocsik 
esetében.  

A speciális üzemelési körülményei miatt a személy- és tehergépjárművekre 
kifejlesztett stabilitásprogramok és modellezési módszerek nem minden esetben 
alkalmazhatók mezőgazdasági szállítórendszerekre. Ezek a speciális körülmények a 
deformálódó, többnyire rossz állapotú talaj, szélesebb szlip-tartomány, nagyobb 
arányú üzemelés a kerék-talaj kapcsolat nemlineáris tartományában, a szállított áru 
fokozottabb érzékenysége, stb.  

A fellelhető szabályozó rendszerek vagy nem járműkombinációkat szabályoznak, 
vagy nem variálható összetételű vontató és pótkocsi szerelvényekre lettek kifejlesztve. 
Ezzel szemben a mezőgazdasági szállítórendszereknek a vontatmányt illetően 
rugalmasnak kell lenniük.  

A kerék-talaj kapcsolódás során kialakuló toló, oldalirányú, és vertikális erők 
modellezése témában nagy- és folyamatosan bővülő számú hazai és nemzetközi 
irodalom lelhető fel. 

Az adott szimulációs feladatra is fél tucat különböző modell állt rendelkezésre, így 
több szempontból is megfelelőt lehet választani. 

Az irodalomkutatás következtetéseként megállapítható, hogy az 1.3 fejezetben foglalt 
célkitűzéseknek megfelelő stabilitásvizsgálati rendszerek alapparaméterei lehetnek 
azok a mozgásjellemzők, amelyek ismeretében a jármű kormányozhatósága és 
perdülési tulajdonságai megállapíthatók. Meg kell állapítani azokat a 
stabilitásvizsgálati kritériumokat, amelyekkel a jellemző instabil menetállapotokat fel 
lehet ismerni. Az így létrehozott stabilitásvizsgálati kritériumokat össze kell 
hasonlítani abból a szempontból, hogy melyik alkalmas az instabil állapot, vagy 
állapotok legbiztosabb felismerésére.  
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Létre kell hozni a stabilitásvizsgálati kritériumok matematikai és számítógépes 
modelljeit, és ellenőrizni a működésüket. 
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3. A STABILITÁSVIZSGÁLATBAN ALKALMAZOTT 
MODELLEK BEMUTATÁSA 

Ebben a fejezetben a mezőgazdasági szállítási feladatra használt traktor-pótkocsi 
szerelvény stabilitás-vizsgálatához általam létrehozott modelleket és stabilitás-
megállapítási módszereket ismertetem. A Matlab/Simulink környezetben 
megvalósított modell kifejezetten a hajtott kerekű mezőgazdasági szállítórendszerek 
modellezésére készítettem, és felhasználása ez idáig csak ennek a kutatómunkának 
érdekében, valamint oktatási céllal történt. A modell moduláris rendszerben készült 
annak érdekében, hogy a kutatómunka végeztével más feladatokra és más jellegű 
járművek modellezésére is alkalmas legyen. A modell és megvalósítása saját munkám 
eredménye, létrehozásához a mechanika, azon belül is a járműdinamika 
alapösszefüggéseit, valamint a Matlab/Simulink, és az ADAMS programcsomagok 
leírásait használtam fel. 

3.1. A feladat megoldásához létrehozott járműmodell   

A járműszerelvény modell felépítése: 

A mezőgazdasági szállítási feladatokban használt különböző járműszerelvények 
modellezésére különböző traktor és pótkocsi modelleket hoztam létre, amelyeket a 24. 
ábrán mutatok be. Az egyes modell alkotóelemek összekapcsolhatók, így belőlük, a 
valósághoz hasonlóan, jármű-szerelvények alakíthatók ki.  

Az elkészített járműmodellek a következők:   

1 2 3 4

a b c d

 
24. ábra: A modellezett járművek sematikus ábrái 
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Az ábrán 1-4-ig jelölt vontatók az a-d-ig jelölt pótkocsikkal kapcsolhatók össze. Ezek 
közül az 1 jelű vontató és az „a” jelű pótkocsi egynyom modellek, így azok nagyobb 
mértékben egyszerűsített járműszerelvény-modellt hoznak létre. 

A modellparkban ez idáig rendelkezésre álló vontatók: 

- egynyom mellsőkerék kormányzású modell (az ábrán 1-es jelöléssel)  

- kétnyom rendszertraktor modell (2) 

- kétnyom csuklós traktor modell (3) 

- kétnyom szántó traktor modell, billenő mellsőhíddal (4) 

A rendszertraktor modell bármilyen egyenlő, vagy nem egyenlő kerékméretű vontató 
jármű modellezésére alkalmas. Ilyen vontató lehet pl. a Holmer terra variant, az 
Unimog, a JCB-Fastrack, stb. 

A csuklós modell csuklós vontatók és földmunkagépek szimulációjára használható. 

Pótkocsik 

- egynyom féligfüggesztett pótkocsi modell (a) 

- kétnyom féligfüggesztett egytengelyes pótkocsi modell (b) 

- kétnyom féligfüggesztett tandem tengelyes pótkocsi modell (c) 

- kétnyom kéttengelyes pótkocsi modell (d) 

3.1.1. Az alkalmazott járműmodell  

A járműszerelvény-park modelljét Matlab/Simulink környezetben fejlesztettem ki. A 
modell moduláris felépítésű, mely eltérő szimulációs célok esetén különböző 
almodellek alkalmazását, illetve a járműpark elemeinek igény esetén felmerülő 
bővítését teszi lehetővé. A moduláris felépítés lehetővé teszi a modell egyes 
alkotóelemeinek, az almodelleknek, a mindenkori szimulációs célnak megfelelőre 
való másik almodellre cserélését is. 

A 25. ábra a Matlab/Simulink környezetben megvalósított járműszerelvény-modell 
legfelső rétegét mutatja. A kiragadott példa egy mezőgazdasági vontatót mutat egy 
pótkocsival összekapcsolva. Az ábrán külön kiemeltem a vontatót (pontvonal), 
pótkocsit (pontsor) és az ezeket összekötő kapcsolódást (folytonos vonal) modellező 
részeket. A járműrészeken belül a járműtest, kerék és felfüggesztés és a felhasználói 
felület almodellek találhatók a vontató és a pótkocsi modellen belül egyaránt. A 
járműtest almodellen belül kerül kiszámításra a jármű gyorsulásai annak inerciáinak és 
a rá ható erőknek és nyomatékoknak függvényében. A gyorsulásokból integrálással 
sebességet és megtett utat kapok, amik az almodell kimeneteit adják. A sebességekből 
és pozíciókból a kerék és felfüggesztés modell kerékerőket számol ki, melyek a 
járműtestre hatnak vissza, újbóli gyorsulás értékek kiszámolása végett. A felhasználói 
felület almodell tartalmazza a kerekek kormányzását és a kerék hajtó, fékező 
nyomatékainak meghatározását különféle ember-gép kapcsolat modellekkel, 
beprogramozott függvényekkel, vagy szabályozási körökkel. 
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Vontató modellPótkocsi modell

Csatlakozás modell Járműtest

Kerék és felfüggesztés

Felhasználói felület

Szimulációs és
modell paraméterek

 
25. ábra:  Jáműszerelvény modell Matlab/Simulink környezetben 

A jelfolyamokat és a jeláramlás irányát nyilak mutatják. A vontató és a pótkocsi 
modellben a jelfolyam zárt hurkot alkot. Az egyes almodellek további almodelleket 
tartalmaznak, melyek egymás alá rétegződnek. A rétegek száma némelyik almodell 
esetén a hetet is eléri. 

Jelcsoportosítás Monitorozás

Felfüggesztés

Kerékerő

Tranzformáció

Kimenet
Bemenetek

 
26. ábra: A mezőgazdasági vontató kerék és felfüggesztés-allmodelje  

Matlab/Simulink jelölésrendszerrel 
A 26. ábra a kerék és felfüggesztés almodell felső rétegét mutatja, mezőgazdasági 
vontató esetében. Látható, hogy az almodell további almodelleket tartalmaz. Ezek a 
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következők: felfüggesztés modell, oldal és hosszirányú kerékerő-modell és egy 
további, a kerék csatlakozási pont keréken rögzített koordinátarendszerre értelmezett 
hossz és oldalirányú komponenseit előállító modell. Az ábrán látható, hogy 
diagnosztikai célból a modellbe oszcilloszkópokat helyeztem el, melyekkel a 
szimuláció során, a jelek aktuális értékét, a szimuláció végeztével pedig az időbeli 
alakulását lehet nyomon követni. 

A járműszerelvény modellek áttekinthetetlen számú paramétereinek rendezése 
céljából egy felhasználói felületet hoztam létre, mely felület elérhetősége a 25. ábrán 
bemutatott modell jobb-felső sarkában található. Feladata a modellhez tartozó 
alapértelmezett adatok betöltése, valamint felhasználói felület biztosítása az adatok 
megjelenítése és megváltoztatása céljából (27. ábra). 

A változók nagy számának oka a teljesen parametrizált modellfelépítés. A létrehozott 
felhasználói felületen különféle adatokat lehet a kezelni, mint pl. geometriai méretek, 
elhelyezkedések fizikai változók (tömegek, inerciák, kezdősebesség, rugó és 
csillapítási állandók, stb.) és a szimuláció futtatását befolyásoló adatok (terep, vagy 
sík talaj, kormányzási mód, hajtott kerekek száma pótkocsihajtás, stabilitásprogramok 
engedélyezése/tiltása, stb.). A felület megjeleníti a változók aktuális értékeit, és 
módosítási lehetőséget szolgáltat. 

  
27. ábra A járműszerelvény-modell felhasználói felülete az általános szimulációs 

beállításokkal (baloldali) és a traktor geometriai adataival (jobboldali) ábra 
A járműszerelvények mozgásának megjelenítésére egy animációs ablakot hoztam létre 
(28. ábra), mely a szimuláció futásának állapotán kívül a járműmozgás vizuális 
ellenőrzésén át demonstráció céljából készített animált mozgásklipp létrehozását is 
lehetővé teszi. Az animációs ablakon jelennek meg a stabilitás-program működési 
állapotának indikátorai is, melyről egy példa a 81. ábrán látható (103. oldal) 

Kerékhajtás és kormányzás almodelleket is létrehoztam annak érdekében, hogy a 
járműmodellel a szokásos manővereket és szabványosított teszteket is el lehessen 
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végezni. E két almodell a járművezető utasításait modellezi a szimuláció során. Ezek 
határozzák meg a járműszerelvény haladási irányát és sebességét. 

A szükséges keréknyomatékot egy PI szabályzó határozza meg a megkívánt és az 
aktuális járműsebesség különbségéből. Így jelenleg egy sebességszabályozó irányítás 
működik. Ez azért fontos, mert a legtöbb stabilitásvizsgálat előírt járműsebesség 
betartása mellett történik. A szabályozás alapjele, az előírt sebesség természetesen 
lehet állandó, lehet lefutó, vagy követő. A konstans alapjelű szabályozó megfelel a 
járműveken alkalmazott sebességtartó automatának (CC, cruise control) a követő 
pedig az alkalmazkodó sebességtartó automatának (ACC, adaptive cruise control) 

 
28. ábra Animációs ablak az erdészeti kihordó szerelvénnyel, szintvonalakkal 

ábrázolt terepen 
A vontatási hiperbolát ideálisan lefedő erőátviteli lánc modellezésére is van lehetőség, 
mely megfelel a fokozatnélküli (végtelen fokozattal rendelkező) nyomatékváltóval 
szerelt teljesítmény-átvitelnek. Ez a megoldás mezőgazdasági vontatókban régóta, 
személygépjárművekben pedig egy ideje kereskedelmi forgalomban hozzáférhető.  

Az egyelőre még szokásosnak mondott többfokozatú személy- és tehergépjármű-
erőátvitel az erőátvitel-modul cseréjével szükség szerint a modellbe integrálható. 
Fokozattal rendelkező erőátviteli modulok alkalmazása szerepel a jövőbeli tervek 
közt, szükség szerint, például oktatási célból ezek rövid időn belül kifejleszthetők. 

3.1.2. A modellezésben használt kerék-talaj modell 

A modellezés céljára kiválasztott kerékmodell az irodalom feldolgozás fejezetben 
ismertetett „Magic Trick” nevű modellre esett. Ez a modell pár százalékos elétérést 
mutat az ipari standarddá lett Packejka-féle „Magic Formula” nevű modelltől (29. 
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ábra). A „Magic Trick” eredetileg csak három paramétert tartalmaz, és nem tartalmaz 
trigonometrikus függvényeket, így a modell felhasználásakor a szimuláció gyorsabban 
fut. Ez különösen a sok kereket tartalmazó járműszerelvény-modellek esetén jelent 
jelentős futásidőbeli különbséget. Mivel a modellnek az oktatásban történő 
felhasználhatósága miatt fontos kritérium a valósidejű, vagy ahhoz közeli futási 
sebesség, így végül a döntés a „Magic Trick”-re esett.   

A modellen az alábbi módosítást végeztem: A hányadosban szereplő 1-et „B” 
paraméterre cseréltem. Ezzel a paraméterek száma 4-re nőtt, de lehetőség nyílt a 
kerékerő maximumához tartozó szlip értékének variálásához. Így a modell 
pontosabban azonosítható be olyan kerékerő függvények közelítésére, melyek 
vonóerő maximumát nagyobb szlip értéknél érik el.  

 
29. ábra: A “Magic Formula” és a ”Magic Trick” összehasonlítása 

A módosított paraméteres kerékerő függvény egyenlete: 

D
z

k sCB
sFAF

⋅+
⋅⋅

= ,     (3.1) 

ahol: 

Fk  a hossz-, vagy keresztirányú kerékerő,  

Fz   a kerékterhelés,  

s  szlip (kerékszlip, vagy keresztirányú erő esetén a normalizált oldalfutási szög),  

A-D paraméterek, értéküket a kerék-útfeület kapcsolat minősége határozza meg 
hossz- és keresztirányban egyaránt.  

Ha az A=0,15; B=2; C= 0,025; D= 1,4, akkor a függvény grafikonja a 30. ábra szerinti 
alakot ölti. 
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30. ábra: A hosszirányú kerékerők alakulása a szlip és a kerékterhelés 

függvényében a „Magic Trick” kerékmodell felhasználásával 

Ez a modell a Packejka féle Magic Formula kerékmodellel ellentétben nem számolja 
ki a kerék-visszatérítő nyomatékot. Ennek ismerete a kerék elkormányzott helyzetében 
tartásához szükséges erő kiszámításához, a kormányhidraulika méretezéséhez 
szükséges melyek a vizsgálataimnak nem céljai, így a modell kiválasztásában nem 
volt döntési szempont. 

A járműszerelvény modellben alkalmazott parametrikus kerékmodellhez paraméter-
azonosító programot fejlesztettem ki, mely használatát a következőkben ismertetem: 

A program a modellkörnyezetben használt kerék-talaj kapcsolat leírásához használt 
modell paramétereit importálja, majd a függvény görbéjét megjeleníti. Lehetőség van 
előre beprogramozott tipikus jelleggörbék kiválasztására, vagy mérési eredmény 
alapján paraméterek meghatározására (paraméter identifikáció). 

A 31. ábra a kerékerő-függvény kezelőablakát mutatja. Itt lehet kiválasztani az előre 
beprogramozott szlip-kerékerő jelleggörbéket. A függvénygrafikonok lefutásának 
módosítása a Parameter A-D csúszkák kézi állításával lehetséges, mellyel a 3.1 
egyenletben szereplő A-D paraméterek értékei változtathatók.  

A változtatást követően a függvény görbéje a módosított értékeknek megfelelően 
átrajzolódik.  

Amennyiben rendelkezésre álló szlip-kerékerő pontpárokra, például mérés során 
kapott adatokra szeretnénk függvénygörbét illeszteni, akkor az „Auto Ident” gomb 
segítségével elindítható a paraméter meghatározó segédprogram használatával 
lehetséges. A gombot megnyomva a 32. ábrán látható menü lesz látható. 

A program betölti a szlip-kerékerő összetartozó pontpárokat, és megjeleníti az ábrán. a 
„start identification” gombot megnyomva egy legkisebb eltérések négyzetösszege 
módszeren alapuló paraméterazonosító algoritmus megállapítja az A-D paraméterek 
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azon értékeit, amelyeknél a kerékerő függvény a legkisebb eltéréssel közelíti meg a 
szlip-kerékeró pontpárokat. Amikor a pontosság már nem növelhető, az algoritmus 
leáll. 

 
31. ábra:  A kerékmodell paraméterkezelő felülete 

 
32.ábra:  Mérési eredmények felvétele és megjelenítése 

A 33. ábra az identifikáció végét mutatja, amikor a függvény görbéje a megadott 
pontokra illeszkedik. Ekkor a „close” gombra kattintva a segédprogram bezárul, és 
újra a kerékerő paraméterkezelő felület menüje válik láthatóvá (34. ábra). 
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33. ábra: Identifikáció vége 

 
34. ábra: A függvény felírása az identifikált paraméterekkel 

Az identifikáció során a megállapított paraméter értékek a menüablakból leolvashatók, 
szükség szerint korrigálhatók. A megváltoztatott paraméterek a szimuláció által 
azonnal hozzáférhetők, így gyakorlatilag szimuláció futtatás alatt is változtatni lehet a 
kerékerők alakulásán. 

Az identifikáló program nem csak a kiválasztott Magic Trick kerékerő-modell, hanem 
bármely más parametrikus modell paramétereinek identifikálására alkalmas. 
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3.2. A vontató-pótkocsi kapcsolódás modellezése 

A vontató-pótkocsi kapcsolódást egy rugó – csillapítás rendszerrel írom le. Másik 
lehetőség a többtömegű merevrendszer kényszerkapcsolatainak kinematikai leírása 
lett volna, ami két szempont miatt vetettem el: 

- Bonyolultabb matematikai hátteret igényel 

- A szerelvény összeállítási szabadságát korlátozta volna 

A második szempont azt jelenti, hogy a vontató állhat magában, vagy 
munkaeszközzel, illetve pótkocsival lehet kapcsolatban. A többtömegű 
kényszerkapcsolatban lévő testek szerinti megközelítés nehezen lett volna úgy 
kivitelezhető, hogy a szerelvényépítés szabadsága, a vontatmány tetszőleges 
összeállításának lehetősége megmaradhasson. Szükség volt egy olyan megoldásra, 
amely egymástól független járművekből, és az azokat összekötő kapcsolódási 
modellből áll. Szempont volt az is, hogy a kapcsolódás létrehozása akár 
menürendszerből is lehetséges legyen. 

A vontató-pótkocsi kapcsolódás modell kifejlesztésére az egynyom modellek 
tökéletesen alkalmasak, ezért erre a feladatra egynyom járműszerelvény-modellt 
hoztam létre 

A 20. oldalon található 7. ábra az egynyom járműmodell származtatását ismerteti. 
Hasonló elven, a tengelyenkénti kerekek egyetlen kerékké redukálásával születik a 
feladat megoldására használt egynyom járműszerelvény modell is, melynek jelöléseit 
a 35. ábra mutatja. 
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35. ábra: pótkocsi kapcsolódás egynyom modellje 

A 36. ábra a kapcsolódás modell kialakítását mutatja. A nagyítószimbólummal 
megjelölt terület a kapcsolódás részletezésénél tárgyalt területét, a vontató-
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vontatmány kapcsolódást jelöli. Az azt követő (37.) ábra a rugó és csillapítás 
elemekkel modellezett vonóerő-számítási módszert részletezi. 

δ

xtr
ytr

ypót

xpót

γ

 
36. ábra: Egynyom kapcsolódásmodell származtatása 

xglob

yglob

B

Ktr

Kpót global
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Rugó-csillapítás modell 
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vontató tengelye
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37.ábra: Rugó-csillapítás tagokkal modellezett kapcsolódás modell 

A 37. ábrán látható, ahogy a K kapcsolódási pont két részre Ktr és Kpót–ra lett bontva. 
Az egyik a vontató részét képezi, a másik a pótkocsiét. A két pont elméletben egy 
párhuzamosan kapcsolt rugó és csillapításból álló teoretikus tagokkal van összekötve. 
A rugóelem elméleti kezdeti hossza zérus. Ha bármelyik jármű mozgása 
következtében a Ktr és Kpót pontok egymástól eltávolodnak, az eltávolodás mértékével 
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és az eltávolodás sebességével arányosan Fk erő fog az elmozdulás irányában, de azzal 
ellentétes értelemben hatni. Ez az Fk erő fogja a vonorúd-erőt helyettesíteni. 

xtr
ytr

ypót

xpót

xglob

yglob

Traktor
x_KF

pót
K_yF

pót
K_xF

tr
K_yF

global
KF

Ktr

Kpót

B

 
38. ábra: A kapcsolódás során kialakuló erőhatások 

A 39. ábra a kettéválasztott kapcsolódási pont globális koordinátáit mutatja. A 
globális koordináta rendszer a referencia rendszer, melyben a szétválasztott 
csatlakozási pontok egmástól való távolsága, és az elmozdulás sebessége 
meghatározásra kerülnek.  

xglob

yglob

Ktr

Kpót
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39. ábra: A kapcsolódási pontok koordinátái globális koordinátarendszerben 

A két pontot összekötő F erőt a következő egyelnettel lehet meghatározni: 

( ) ( ) CrrDrr
dt
dF KpótKtrKpótKtr ⋅−+⋅−=    (3.2) 

ahol:  
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rKtr és rKpót a vontató és a pótkocsi kapcsolódási pontjainak globális koordinátái, (m) 

D a csillapítási tényező (kgs-1) 

C rugómerevség (Nm-1) 

Az így kiszámított, a csatlakozási pontok eltávolodása ellenében ható erő ezután a két 
járműrész hossz illetve oldalirányú komponenseire lesz bontva ( , , és ) 
és a csatlakozási ponton, mint külső erők fognak a járműtestekre hatni. 

tr
K_xF tr

K_yF pót
K_xF pót

K_yF

Térbeli mozgást leíró modell esetén függőleges erőkomponensek is kiszámításra 
kerülnek. Féligfüggesztett pótkocsi használata esetén ez a komponens biztosítja a 
pótkocsi súlyának súlyponttól és mozgási állapottól függő hányadának átterhelődését 
a vontatóra. 

Kéttengelyes pótkocsi esetén a vonórúd kialakítása olyan, hogy függőleges 
komponens a vonórudat nem terheli, így ez a komponens ilyen pótkocsik esetén nem 
fog a vontatóra hatni.  

3.3. A járműszerelvény instabil állapotának felismerése 

A járműszerelvény instabil állapotának felismerése a hajtásszabályzás kétszintű 
biztonsági rendszerének első szintje, ami az instabil állapot észlelését, és jelzését 
foglalja magában. A második szint egy aktív biztonsági szint, ahol a passzív kijelzésen 
túl a jármű mozgását befolyásoló beavatkozás történik a kerekek szelektív fékezése, 
vagy a kerekek hajtása által.    

3.3.1. A járműszerelvényre kiterjesztett Ackermann feltétel  

Vonószög: A vontató és a vontatmány hosszanti tengelyeinek a vízszintes síkban 
bezárt szöge. Jele: γ (o v. rad) 

A járműszerelvény állapotának leírásához szükséges a vonószög ismerete (az ábrán γ 
jelöli). A vonószög meghatározásának megkönnyítése érdekében bevezetem a 
járműszerelvényre kiterjesztett Ackermann feltétel fogalmát. A 40. ábra egy traktort és 
egy hozzá csatlakoztatott egytengelyes pótkocsit mutat. A kormányzott kerekek 
szögeinek (δL, δR) meghatározása az Ackermann szerinti kormányszö-
gmeghatározással történik. Lényegében a kerekek pozíciója olyan, hogy a kerekek 
forgástengelyei egy pontba, az elméleti fordulási momentán-centrumba mutassanak. A 
járműszerelvényre kiterjesztett Ackermann feltétel akkor teljesül, ha a vontató 
kerekein kívül a pótkocsi kerekei is ebbe a momentán-centrumba irányulnak.  

Könnyen belátható, hogy a számítási módszer feltétele, hogy a pótkocsi 
tengelyközéppontja a cstlakozási ponttól (lpót) kisebb legyen, mint a csatlakozási pont 
távolsága a kanyarodási momentán centrumtól (rlk). A γ vonószög kiszámítása ekkor a 
40. ábra jelöléseit felhasználva a következőképpen történik: 
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40. ábra: A járműszerelvényre kiterjesztett Ackermann feltétel 

γstat=γ1+γ2      (3.3) 
ahol 
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A (3.3) egyenletbe (3.4)-t és (3.5)-öt behelyettesítve: 
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stat

rl

l
r
l    (3.6) 

A képletben szereplő hátsó tengely fordulási sugara:    

2
w

)tan(δ
l

r A

L

tr
B +=      (3.7) 
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41. ábra: Az rB meghatározása 

A 41. ábra az rB meghatározását magyarázza. Az ábrán látható, hogy az rB az elméleti 
fordulási középpont (O) és a hátsó tengely középvonalának (BC) távolsága. Az O-BC 
szakasz O-BL és BL-BC szakaszokra bontható. Az O-BL az O-BL-AL háromszög 
egyik befogója. Az O-BL és O-AL szakaszok közötti szög merőleges állású szögek 

miatt δL, aminek tangense az BL-AL és O-BL szakaszok hányadosa, vagyis 
B

tr

r
l

. A 

BL-BC szakasz pedig a mellső nyomtáv fele. 

3.3.2. A vonószög meghatározása 

A kiszámított γstat vonószög csak állandó sugarú körpályán haladás közben állandósult 
állapotban egyezik meg a vonószög pillanatnyi értékével. Ennek oka az, hogy a 
kormányzott kerekek δL, δR Ackermann feltétel szerinti szögeivel ellentétben a 
vonószög nem alakul ki közvetlenül a kormányszög megváltoztatását követően. A 
vonószög értéke csak a jármű mozgása során, egy bizonyos (elméletileg végtelen) idő 
elteltével alakul ki, ezért annak időbeli alakulását leíró egyenletét elő kellett állítanom.  
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A vonószög állandósult állapotbeli értéke csak geometriától és a kormányszögtől 
függ. Gyors kormánymozdulattal egységugrást közelítő függvény állítható elő, amivel 
a rendszer viselkedését vizsgálni lehet. A rendszernek a vizsgálófüggvényre adott 
válaszából megállapítható, hogy az az egytárolós rendszerekhez hasonlóan viselkedik. 
A rendszer vizsgálófüggvényét és az arra adott válaszfüggvényt a 42. ábra mutatja. 

pillanatnyi
állandósult

Idő           t(s)

V
on

ós
zö

g 
   

   
 γ

(o )

Vonószög pillanatnyi és állandósult állapot beli értékei

t0
 

42. ábra: A vonószög közelítő átmeneti függvénye 
Mivel a jelenség az egytárolós rendszerekhez hasonlóan viselkedik, a modellezésére 
egy egytárolós rendszer modelljét használom. A γstat állandósult állapotbeli, vagy 
statikus és a γdyn pillanatnyi, vagy dinamikus vonószög átszámítását 43. ábrán 
bemutatott PT1 típusú (arányos, egytárolós) tagból álló rendszer végzi el. 

A
-

+
u=γstat y=γdyn

x
.

x∫ dx

 
43. ábra: Az γdyn dinamikus vonószög meghatározása az γstat Ackermann szerinti 

állandósult állapotbeli vonószög alapján. 
A késleltetést leíró egyenlet egyszerűsített állapottér modell formájában a következő 
alakban írható fel: 

( )
xγ

xγAx

din

stat

=
−⋅=&

,     (3.8) 

ahol x az állapotváltozó, jelen esetben ez maga a vonószög pillanatnyi értéke, 
A az együttható, értéke a 3.9 képlet szerint határozható meg. 

A 43. ábra az irányítástechnikában megszokott jelöléseket használja (u: bemenet fv., 
y: kimenet fv., x: állapotváltozó). Jelen esetben az A mátrix skalárrá egyszerűsödik, és 
értéke a pótkocsi hátsótengelyének a vontató hátsótengelyének t0 időpontban elfoglalt 
helyének eléréséig megtett t idő reciproka.  

Képlettel felírva: 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=

s
1

ll
vA

kpót

tr
x ,     (3.9) 

ahol vtr
x a traktor sebessége, kpót ll +  traktor és a pótkocsi tengelyének távolsága. 

A vonószög pillanatnyi értéket leíró az egyenlet differenciálegyenlet formájában 
felírva: 

statdin
din γγ

dt
dγ

A
1

=+             (3.10) 

Látható, hogy a rendszer T időállandója 1/A. A (3.9) egyenletet megvizsgálva az A 
dimenziója (s-1), vagyis a T dimenziója valóban (s) lesz. 

Az egyenlet megoldása a bemenet függvény (γstat) alakjától függ. γstat nagyságú 
ugrásfüffgény bemenő jel esetén a γdin kimenet alakja  

( )At
statdin e1γγ −=  lesz..             (3.11) 

A vonószög és a kormányszög alakulása

K
or

m
án

ys
zö

g 
δ 

(o )
idő                                                 t (s)

V
on

ós
zö

g 
γ 

(o )

γ szimulált

δ kormányszög

γ számított (elvárt)

 
44. ábra: vonószög és a kormányszög összehasonlítása 

A 44. ábra egy példán mutatja be a trapéz alakú kormányszögfüggvény hatására hogy 
alakulnak a vonószög fenti módszerrel számított és a szimuláció során rögzített 
értékei. Az ábrán egy állandó (v=2 m/s) sebességgel haladó járműszerelvény esetén 
mutatja a kormánykerék szögét és a vonószög értékének 3.10 egyenlet numerikus 
megoldásaként kapott elvárt és a szimuláció során rögzített lefutását. A 
járműszerelvény B és C tengelyeinek távolsága a 40. ábra jelöléseit használva: 

. (m) 4,4 ll kpót =+

3.3.3. A traktor perdülési sebessége 

Perdülési sebesség: a jármű súlypontján átmenő függőleges tengelye körüli perdülési, 
vagy szögsebessége. Jele: ψ (1/s v. rad/s). 
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δL
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A pótkocsi perdülési
sebessége (ψpót) Vonószög (γ)

ψpót

ψ tr

 
45. ábra: A leírásban használt jelölések bemutatása. 

A pótkocsi perdülési sebességének kiszámítása a következőképpen történik: Ha egy 
jármű r sugarú körpályán v sebességgel halad, akkor egy teljes kör megtételéhez T 
időre van szüksége. A megtett út 2rπ (m) nagyságú, a sebesség eközben 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

s
m

T
2rv π

                (3.12) 

A perdülési sebesség: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

s
rad

T
2πψ                (3.13)  

ahol ϕ a traktor egy hossztengelyének egy globális koordinátarendszerben mért szöge 
(a jelölések magyarázata a 45. ábrán található). A fenti 3.12 és 3.13 egyenletek 
összevonásából a perdülési sebesség :  

r
vψ =                    (3.14) 

Az ábra jelöléseit felhasználva a traktor perdülési sebessége:  

  
B

tr
x

r
vψ =             (3.15) 

Ez a képlet szolgál a továbbiakban a traktor perdülési sebességének elvárt értékének 
meghatározására. Mivel ahogy az az előző alfejezet 3.7. egyenletében ismertetésre 
került: 

rB = f(δ, geometria, v),  (3.16) 

A traktor perdülési sebességéről is megállapítható, hogy az a sebesség, kormányszög 
és a geometria függvénye.  
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3.3.4. A pótkocsi perdülési sebessége 

3.3.4.1. A pótkocsi perdülési sebességének meghatározása számítással 

Az előző fejezet 3.12–3.14-ig jelölt egyenletei a pótkocsi perdülési sebességének 
kiszámításához is felhasználhatók. A perdülési sebesség  kiszámítására használt 3.15. 
egyenlet ebben az esetben a következő formát ölti:  

C

pót
x

r
vψ =   (3.17).  

Ebben az esetben az rC, (jelentését a 40. ábra mutatja) a geometriából és a vonószögből 
határozható meg. Mivel a vonószög a kormányszög és a jármű geometriai méreteinek 
a függvénye, az rC a traktor rB sugarához hasonlóan a vonószög, és a pótkocsi 
geometria függvénye.  

A 3.17 képlet alkalmazásával az okoz problémát, hogy - a vonószöghöz hasonlóan - a 
pótkocsi perdülési sebessége a kormányszög-változást késedelemmel követi. A fenti 
képlet szerint meghatározott perdülési sebesség nem alkalmas a pótkocsi stabil 
állapotának megítélésére, mert valótlan hibajelet szolgáltatna. A késleltetés 
figyelembevételére két módszert dolgoztam ki, és hasonlítottam össze. Az egyik 
késleltetés módszer M1, a másik az M2 nevet kapta. A késleltetés számítható a 
számított és mért vonószög különbségéből, illetve az Ackermann szerinti vonószög-
késleltetésnél leírt módszerhez hasonló módszerrel. A pótkocsi perdülési 
sebességének szimuláció során mért, a 3.15 képlet szerint számított és a késleltetést 
figyelembe vevő képlettel számított perdülési sebességét is a 43. és ábrákon 
bemutatott rendszer számítja.  

A pótkocsi perdülési sebessége

idő      t(s)

Pe
rd

ül
és

i s
eb

es
sé

g 
   
ψ

(r
ad

/s
)

M2
M1

Szimulált

 
46. ábra: A pótkocsi perdülési sebességének szimuláció során nyert, és M1 és M2 

módszerekkel meghatározott értékeinek összehasonlítása.  

A 46. ábra a pótkocsi perdülési sebességének számítási módszereinek eredményét 
ismerteti. A kormányszög a 44. ábra szerint alakul, a sebesség ez esetben is v = 2 
(m/s), a tengelyek távolsága: ( )m 4,4  ll kpót =+ . A mért értéket legpontosabban az M2-
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es a késleltetés módszer érte el. Pontossága nem éri el a traktor perdülési sebességének 
számításánál használt képlet pontosságát, de a pótkocsi stabilitásának megítélésére 
alkalmas.  

3.3.4.2. A pótkocsi perdülési sebességének meghatározása gyorsulásméréssel 

A perdülési sebesség méréséhez perdülési sebesség szenzoron kívül lehet 
gyorsulásmérőket is használni. A 47. ábra a perdülési sebesség meghatározásnál 
használt gyorsulásszenzorok jeleit és elhelyezésük súlyponttól mért távolságát 
mutatja. 

FLa

FRa

yA

xA

spa

RLa

RRa

A3

A2

A4
A1

aa

aa

aa

aa

aa

aα×r

aα×r

aα×r

aα×r

aA3

aA1

aA4aA2

rA3

rA1 rA4

rA2

αa

 
47. ábra: A pótkocsi perdülési sebességének meghatározása gyorsulásméréssel 

Az αa súlyponti szöggyorsulás és az aa súlypontban mért gyorsulás a gyorsulásmérő 
helyeken az aa ra α×+  vektorok összege. Ezeket mérik a szenzorok. A súlyponti 
gyorsulás két vektorkomponense és a függőleges tengely körüli szöggyorsulás 
összesen három ismeretlent jelent. Egy gyorsulás jeladó két vektorkomponenst határoz 
meg, így a súlyponti gyorsulás és a szöggyorsulás meghatározásához legalább két 
szenzor szükséges. 

A perdülési gyorsulás meghatározására célszerű a súlyponttól legtávolabb eső A3 és 
A4 jelű jeladókat kiválasztani. Ennek okai: 

- Kis perdülési gyorsulás értékek esetén a nagyobb forgásközépponttól számított 
távolság miatt nagyobb gyorsulásértékek mérhetők, 

- A jeladók és a súlypont egy tengelyre esnek, így a gyorsulás és a perdülési 
gyorsulás értékek elkülönítése egyszerűbb. 
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48. ábra: A kiválasztott jeladók, és a számításnál használt jelölések 

A 48. ábra a kiválasztott A3 és A4 jeladókat, valamint a számításnál használt 
jelöléseket mutatja: 

Az ábra szerint, mivel a súlypont és a két szenzor egy tengelyre esik, a hosszirányú 
gyorsulások megegyeznek, vagyis az aax=aA3x=aA4x 

Az A4 pont oldalirányú gyorsulása: 
aA4yA4y αr-a  a ⋅= , (3.18) 

ebből  
aαr a  a A4A4yy ⋅+= , (3.19) 

Az A4 pont oldalirányú gyorsulása: 
aA3yA3y αr-a  a ⋅= , (3.20) 

ebbe ay-t behelyettesítve: 
aA4A4yA3y αr a  a ⋅+= , (3.21) 

αa-ra rendezés után: 

A3A4

A4yA3y
a rr

aa
α

−

−
= . (3.22) 

A két szenzor adataiból így a súlyponti gyorsulások, és a súlyponton átmenő 
tengelyen mért perdülési gyorsulás meghatározható. A perdülési sebességet a 
perdülési gyorsulás integrálásával kapjuk.  

A 3.20 egyenletbe αa-t behelyettesítve, és ay-ra rendezve:  

aA3A3yy αr- a  a ⋅= ,  (3.23) 

A gyorsulások tengelyirányú értéke az A3 és A4 szenzorok értékeinek átlaga.: 
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2
aa

α A4xA3x
x

+
= ,  (3.24) 

3.3.5. A kormányszög és az oldalirányú sebességkomponens összehasonlítása  

E módszer szerint a kormányszögnek- és jármű oldalirányú sebességkomponensének 
előjelei kerülnek összehasonlításra. Stabil állapotban az előjelek megegyeznek, amint 
ezt a 49. ábra mutatja. Pótkocsi esetén a kormányszöget a vonószög helyettesíti. 
Pótkocsi kifarolás és vontató túlkormányzottság esetén lehet ezzel a módszerrel a 
jármű instabillá vált állapotát megerősíteni. 

A sebességkomponens és a kormányszög összehasonlítása

y-komponens (m/s)

δ kormányszög (rad)

idő t (s)

v y
 (m

/s
), 
δ 

(r
ad

)

 
 

49. ábra: A kormányszög és az oldalirányú sebességkomponens összehasonlítása 

3.3.6. Stabilitásprogramok 

A stabilitásprogramok logikai függvények, melyeknek értéke 0 ha a jármű a 
kritériumoknak megfelelően viselkedik, 1 ha instabil állapot állt elő. 

A stabilitásprogramok egyenletének általános alakját az alábbi egyenletek mutatják: 

[ ]felsőalsómin ...elvártelvártmértelvártelvárt :ha   0, ∈∨<
stab =

[ ]felsőalsómin ...elvártelvártmértelvártelvárt :ha   1, ∉∧>     (3.25)
Ahol az  

- elvárt a stabilitásprogram által a jármű paramétereiből meghatározott a vizsgált 
mozgásjellemző stabilnak ítélt állapotában számított értéke, 

- elvártmin küszöbérték, mely alatt a stabilitásprogram nem értékelhet instabil 
állapotot, 

- elvártalsó az elvárt és a mért mozgásjellemző összehasonlításakor használt 
tolerancia-, vagy tűréssáv alsó határa, 
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- elvártfelső az elvárt és a mért mozgásjellemző összehasonlításakor használt 
tolerancia-sáv felső határa. 

 A konkrét egyenletek az adott stabilitásprogramon belül: 

Vonószög módszer esetén: 
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⎛
⋅+⋅−∉∧>=

eψψk1...eψψk1ψminψeψ
1stab v            (3.26) 

Ez esetben a toleranciasáv a ψe elvárt perdülési sebesség körül kψ környezetben lett 
kijelölve. 

Perdülési sebesség módszer esetén: 
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⎛
⋅+⋅−∉∧>=

dinγγk1...dinγγk1γminγdinγ1stabp   (3.27) 

Ez esetben a toleranciasáv a γdin elvárt vonószóg körül kγ környezetben lett kijelölve. 

Sebességkomponens módszer esetén 

0vmin_vv1stab v <⋅∧>=
yyy δ  (3.28) 

Az 50. ábra a pótkocsi modellbe beépített stabilitásprogramot mutatja.  

 
50. ábra A pótkocsi stabilitásprogramja Matlab/Simulink jelölésrendszerrel 

Eredmények 

3.3.7. A pótkocsihajtás-szabályzással szembeni elvárások: 

A hajtásszabályozás fő célja a járműszerelvény hajtásának optimalizálása, a 
mozgékonyság növelése, a károsanyag-kibocsátás és a talajkárosítás mérséklése.  
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A hajtásszabályozással szemben támasztott legjelentősebb elvárás annak 
biztonságossága. A hajtásszabályozásnak biztosítania kell, hogy a hajtott pótkocsi a 
vontatót semmilyen körülmények között ne borítsa fel.  

A pótkocsi-hajtást úgy kell megtervezni, hogy kanyarodás közben is a pótkocsi és a 
vontató között ható erő a vontató hosszirányába essen, független attól, hogy ez a 
vontatóra nézve toló, vagy fékezőerő-e (51. ábra).  

bal vonóerő

jobb vonóerő

vonórúd-erő

 
51. ábra: A pótkocsi kerékhajtásának szabályozásával beállított vonórúd-erő  

Az optimális fék- és hajtóerő-elosztás érdekében ismerni kell az aktuális kerékterhelés 
értékeket. A kerékterhelések ismeretében a nem dinamikus jellegű balesetek, mint pl. 
a kis sebességű haladás során bekövetkező felborulások is kivédhetők. Ilyen baleset 
akkor történhet, ha a pótkocsi lassú mozgása során a vele szöget bezáró 
elhelyezkedésű traktort felborítja. Ilyen esetben a korábban ismertetett módszerek nem 
jelzik a baleset kialakulásának lehetőségét, a felborulás mégis bekövetkezhet.  

3.3.8. Jelző- beavatkozó rendszer 

A 3.3.6 fejezetben ismertetett stabilitásvizsgálati kritériumokra alapozva létrehoztam 
egy figyelmeztető és egy beavatkozó rendszert. A figyelmeztető rendszer a 
járművezető felé a jármű instabil állapotba kerülését tudja jelezni. A jelzőrendszer az 
instabil állapot megítélésére használt paraméter a referencia modell által generált 
referenciajel körül kialakított tolerancia-sávon kívül esése esetén jelez. A tolerancia 
sáv többféle képen választható meg. Nagysága a referencia jel körül állandó érték, 
vagy a referencia jel nagyságának valamilyen százaléka által behatárolt tartomány 
lehet. Meg lehet határozni egy járműsebesség küszöbértéket, mely alatt az egyik, 
felette a másik módszer alkalmazható. A referenciasáv kialakítása a 
stabilitásprogramok jóságának fontos kritériuma. Túlságosan szűk sáv esetén a 
jelzőrendszer olyan esetben is jelezne, amikor jármű pillanatnyi instabilitása az azt 
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kiváltó behatással ellenkező irányú hatás következtében magától stabilizálódik. A 
túlságosan gyakori jelzést a vezető egy idő múlva figyelmen kívül hagyja. A 
túlságosan nagy referenciasáv esetén pedig a jelzéstől a baleset bekövetkeztéig tartó 
idő lesz rövidebb, esetenként kevesebb, mint amennyi a baleset elhárításához 
szükséges volna.  

Az ismertetett jelzőrendszer egy passzív balesetmegelőző rendszert alkot. Egy aktív 
balesetmegelőző rendszert létrehozásához egy automatikus beavatkozó rendszer 
létrehozása szükséges, amely a kerekek egyenkénti fékezésével, a hajtások 
módosításával, vagy más módon hoz létre jármű-stabilizáló nyomatékot. 

A beavatkozó-rendszerhez használt stabilitásvizsgálati kritériumok toleranciasávjai 
eltérhetnek a jelzőrendszerétől. Az a javaslatom, hogy a jelzőrendszer toleranciasávja 
a beavatkozó-rendszerhez képest szűkebb legyen. Ezáltal a téves, vagy utólag kevésbé 
kritikusnak bizonyuló jelzések száma csökken, a járművezető nem fog arra a 
következtetésre jutni, hogy a jelzések egy részét figyelmen kívül hagyhatja, vagy hogy 
a rendszer indokolatlanul riaszt.  

A vizsgálataim során a szimulációs modellhez olyan jelző- és bevatkozó-rendszert 
használtam, melynek toleranciasávjai megegyeztek, jelzés a beavatkozással egyidőben 
mutatkozott. 

3.4. Validációs mérési módszerek  

A validációs méréseket egy SR-10 típusú hazai gyártmányú erdészeti kihordóval 
végeztem el, (52. ábra) melyet a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Ravazdi Erdészete 
biztosított a számomra. A szerelvény adatai: 

Pótkocsi típusa SR-10 erdészeti kihordó  

Abroncs: 4db Mitas 405/70 R20 MPT-01 

Öntömege: 5400 kg 
Rakomány tömege: 4200 kg 

A vontató típusa: Landpower Landini 135 TDi 

Abroncs hátul Kleber Fitker 520/70 
R38 

Abroncs elöl Kleber Fitker 420/70 R28 

Tömege: 5600 kg 

Tengelytáv: 2800 mm 

Nyomtáv elől: 2014 mm 

Nyomtáv hátul: 2014 mm 

Teljes hossz: 5143 mm
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52. ábra: A SR-10 erdészeti kihordó (Horváth, 1996 [68]) 

3.4.1. Műszerek, szenzorok, szoftverek listája 

3.4.1.1. Gyorsulásmérők 

Gyorsulásmérőknek az Analog Devices félveztető alapú gyorsulásmérőit használtam. 

A gyorsulásmérés egyrészt a validációban használt célparaméter, másrészt 
segítségével további paramétereket lehet meghatározni (sebesség, perdülési sebesség). 

Beszerzésre került egy db háromtengelyű, valamint négy db kéttengelyű 
gyorsulásmérő. 

Az érzékelők:  

A háromtengelyű gyorsulásmérő egység három db egytengelyű jeladóval: 

A jeladó típusa: ADXL105 

Adatai összefoglalva:  

- 2 mg felbontás 

- 10 kHz sávszélesség 

- Alacsony energiafogyasztás: 2 mA 

- Programozható g tartomány 

- Beépített hőmérsékletmérő 

- Beépített konfigurálható műveleti 
erősítő 

- +2,7 V tól +5,25 V egyszeres 
tápfeszültség 

- 1000 g ütésállósság
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53. ábra: Az ADXL105 gyorsulásjeladó blokkdiagrammja 

A kéttengelyű gyorsulásmérő szenzorok az Analog Devices 311JE félvezető chipjein 
alapszanak.  

 
54. ábra: A gyorsulásjeladó szerelés közben 

 
55. ábra: A készre szerelt kéttengelyű gyorsulásjeladó 

3.4.1.2. Szöghelyzetmérők 

A szöghelyzet mérésére huzal-potenciométereket használtam. A potenciométereket 
feszültségosztóként kötöttem be, és a mérőkártyák analóg bemenetére csatlakoztattam, 
majd a mérőprogramban szöghelyzetként kalibráltam. A kalibráció szög- és 
ellenállásméréssel is ellenőrizhető. 
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A pótkocsi a vontatóhoz viszonyítva három tengely körüli forgómozgást, és a 
vonószem illesztési hézaga miatti három tengely mentén vonalbeli elmozdulást végez 
mértékben. Ezért a vontató és a pótkocsi egy-egy pontját olyan rudazattal kötöttem 
össze, mely ezeket a mozgásokat nem akadályozta. E-célra teleszkópos, gömbcsuklós 
mérőrudat hoztam létre melyet az 56. ábra mutat.  

 
56. ábra: Teleszkópos mérőrúd a vonószög méréséhez 

A rúd egyik végén található gömbcsukló pontszerű kapcsolatot létesít a pótkocsival, 
valamint a rúdirányú elcsavarodást is biztosítja. A teleszkópos rúd hosszirányú 
elmozdulást is kiegyenlíti. A másik végén egy csukló biztosít függőleges irányban 
elfordulást. Egyetlen kiegyenlítetlen mozgás maradt, a vonószög, amit a 
potenciométer vesz fel. 

Vonórúd

Vonószem Csapszeg

Potenciométer

Bal hátsó kerék

 
57. ábra: A vonószögt jeladó felszerelési helye 

Az 57. ábra a vonószög jeladó felszerelési helyének vázlatrajzát mutatja. A jeladó 
egyik vége vontató vonószerkezetére, lehetőleg a vonócsapszeg tengelyvonalába, vagy 
annak közelébe kellett esnie. A másik vége vonórúdra, annak tengelyvonalába került 
felszerelésre.  

A jeladót nem volt lehetséges a vonócsapszeg tengelyébe szerelni, csak attól l1 
távolságban párhuzamosan eltolva. A szenzor így nem a γ vonószögget, hanem annál 
kisebb értéket, γ1-et mért. (58. ábra)  

A két szög átszámítására a az alábbi közelítő egyenlet szolgál: 
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A geometriai értékek a következők: 

l1= 30mm, l0= 530mm 
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58. ábra: A mért és a valós vonószög viszonya 

Mellső híd

Kormányösszekötő rúd
Potenciométer

 
59. ábra: Kormányszöghelyzet jeladó felszerelési pontja 
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Kormány-szöghelyzet mérőnek potenciométerre szerelt, kör keresztmetszetű 
teleszkópos rudat használtam. A rúd mindkét végén egy-egy egymásra merőleges 
csuklót, tartalmazott. Az egyik csukló a potenciométer tengelyét forgatja, a másik 
bilinccsel volt a kormány rudazatára rögzítve. Felszerelése a kormánymechanizmus 
mozgó, és a váz álló pontja közé került.  

Az 59. ábra a kormány-szöghelyzet jeladó felszerelési helyét mutatja. A jeladó a 
kormány szögelfordulásával arányos feszültségjelet szolgáltat. A potenciométert tartó 
lap ragasztással, a kereszt csukló pedig bilincskötéssel került rögzítésre A felszerelt 
jeladót a 60. ábra mutatja. 

 
60. ábra: A felszerelt kormány szöghelyzet jeladó 

3.4.1.3.  Kerékfordulatszám-mérők 

Kerékfordulatszám-mérőnek négy, megfelelően átalakított, rugóhuzalos 
mikrokapcsolót használtam, mely a pótkocsi gumiabroncsának körmeit éri el.  

Két bekapcsolás közt eltelt időből, illetve az időegységenkénti kapcsolások számából 
lehet következtetni a kerék fordulatszámára, ebből a kerék dinamikus gördülési 
sugarát ismerve kerék kerületi sebességre.  

A kerékfordulat jeladók a pótkocsi alvázához kerültek rögzítésre úgy, hogy a jeladó 
mechanikus érzékelője a gumiabroncs körmeinek hézagába illeszkedik be. A kerék 
forgása közben az elhaladó körmök a kapcsolót zárják. Az zárások száma a megtett 
kerékfordulattal arányos. 
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61. ábra: Kerékfordulatszám-jeladó felszerelési helye  

3.4.1.4. Mérőkártyák 

Mérőkártyákat a National Instruments NI-USB-6009, és NI PCMCI-6034E DAQcard 
használtam 

- PCMCI-6034E DAQcard  

- 8 SE/16 DI 200 kS/s 16 bites Analóg bemenet 

- 8 digitális I/O port 

- NI-USB-6009 

- Analóg Input: 8 SE/4 DI 48 kS/s·14 bit 

- Analóg Output: 2·150 S/s·12 bits 

- Digital I/O: 12 DIO 

3.4.1.5. Illesztőkártyák 

Mindkét mérőkártyához kapható gyári illesztőkártya, de mivel a mérés terepen és 
kedvezőtlen körülmények között került végrehajtásra, igyekeztem a gyárinál kisebb, 
robosztusabb, könnyebben bedobozolható megoldást választani. A cél érdekében az 
illesztőkártyákat kísérleti paneleken magam szereltem. (62. ábra) 

A mérőérzékelők energiaellátását a mérőszámítógép PCMCI és USB kimeneteire 
kapcsolt szabványos tápfeszültség látja el. A mérőszámítógép akkumlátorának 
kímélése érdekében az egyik kártyán egy a gépjármű akkumlátoráról táplálható 
stabilizált tápegységet alakítottam ki. A számítógépről, vagy külső forrásból történő 
tápellátás kapcsolóval (jumperral) választható, mely szintén a kártyán foglal helyet. 
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62. ábra: Illesztőkártya a DAQcard mérőkártyához 

3.4.1.6. Szoftverek 

- A méréshez és a mérési adatok feldolgozásához a következő szoftverek álltak 
rendelkezése: 

- LabView V8.8 

- LabVIEW SignalExpress V2.5 

- Matlab/Simulink R12 és R14 

- Ms. Office csomag 

3.4.1.7. Szenzorok felszerelési pontjai 

Az 63. ábra a pótkocsira felszerelt kéttengelyes gyorsulás jeladók felszerelési 
pontjainak helyeit mutatja. 

Összesen 4 db gyorsulás jeladó került felszerelésre. Két darab a pótkocsi alvázába 
egymástól távol a jármű hossztengelyébe került felszerelésre (A1 és A4) további két 
darab pedig a tandem kerekek tengelyvonala mentén oldalirányban egymástól a lehető 
legtávolabbi pontban kerültek rögzítésre. Az ábra a felszerelés utáni dimenziókat és 
jelölésüket is ismerteti. 
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63. ábra: Gyorsulás jeladók felszerelési helyei a pótkocsin (A1-A4) 

3.4.2. Elvégzett mérések 
A következő vizsgálatok kerültek elvégzésre 

- Fékezéses vizsgálat 

- Pótkocsi szöghelyzetének mérése (körbenjárásos vizsgálat) 

- Járműszerelvény gyorsulásának és perdülési sebességének meghatározása. 

3.4.2.1. Fékezéses vizsgálat 

A fékezéses vizsgálatot előre kijelölt mérőszakaszon hajtottam végre. A mérés 2 
szakaszból áll: az állandó sebességű felfutási és az állandó lassulású lefutási 
szakaszból (64. ábra). A mérést négy kormányszög beállítással végzem el (a-d 
változatok az ábrán). 

A mérés célja a fékezés és a kombinált fékezés-kanyarodás során fellépő gyorsulások 
hatásának vizsgálata, hajtott kerékszlip mérés, vontatási képesség, kanyarodási 
stabilitás vizsgálata. 
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64. ábra: A fékezéses vizsgálat érőszakaszia, és a mérés adatai 

3.4.2.2. Pótkocsi szöghelyzetének mérése 

A stabilitásvizsgálati algoritmusok egyike a pótkocsi és a vontató között bezárt szög 
(vonószög) az elvárttól való eltérésének mérésén alapszik. A járműszerelvény haladási 
és geometriai adataiból kiszámítható hogy a vontató a pótkocsival csúszásmentes 
állapotban milyen szöget zár be. Összetettebb modellel, a talaj állapotát megbecsülve 
a pótkocsi elvárt szöghelyzete ideálistól eltérő üzemi állapotban is meghatározható. 
Az elvárt vonószöget a ténylegessel összehasonlítva megállapítható, hogy a pótkocsi 
alul, semleges, vagy túlkormányozott-e.   

3.4.2.3. Ellenőrző mérések 

a.

b.

felfutás

mérési szakaszkindulás

2008 augusztus 26
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Ravazdi Erdészete
gépszínül szolgáló istálló.
Landini Landpower 135TDI vontató +
SR-10 erdészeti kihordó
mpót = 4200 kg, mrakomány = 0 kg, mtr   = 5600 kg
talaj: homok alom.

 
65. ábra: Ellenőrző mérés terve 

Az ellenőrző méréseket a szenzorok felszerelése után az erdőgazdaság épülő, üres 
lovardájában végeztem, mely átmenetileg a gépcsoport tárolóhelyéül szolgált. A 
lovardai száraz homokos alomtalajon kialakított rövid gyorsítási szakaszt követő 20 
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méteres mérőszakaszon végeztem két kormánybeállítással (65. ábra a és b). A rövid 
felfutási szakaszt az üres pótkocsi gyors megindulása és a rendelkezésre álló hely 
szűke indokolta. 

3.4.3. Mérés helyszíne, menete 

A validációs mérések elvégzésére a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Ravazdi Erdésztében 
került sor. Az előkészületek (szenzorok felszerelése, kalibrálása, kábelek bekötése, 
rögzítése) után először próbaméréseket végeztem a műszerek ellenőrzése, kalibrálása, 
és a mérőszemélyzet betanítása végett.  

Ez után következett a pótkocsi megterhelése, és a mérésre kijelölt terepre vontatása. A 
mérési terepen, a mérési szakaszok kijelölése után az előzetesen eltervezett menet 
szerint történt a mérés lefolytatása. A mérésre a járművezetőn kívül további két 
személy állt rendelkezésemre. Az eredményeket részben kézzel, részben 
elektronikusan rögzítettem. A kézi és elektronikus adatok részben egymás ellenőrzé-
sére is alkalmasak. A kézi eredményeket később elektronikusan értékeltem ki. 

3.4.3.1. Érzékelők kalibrálása, mérés előtti előkészületek 

Az érzékelők többsége ragasztással került rögzítésre a jármű szerelvényeire. A 
szenzorok erre előzőleg fel lettek készítve. A jármű ragasztási felületeit ragasztás előtt 
meg kellett tisztítani. A ragasztást rideg, gyorsan kötő és rugalmas, de lassan kötő 
ragasztók kombinálásával oldottam meg. 

Az érzékelők egy részét a mérés előtt kalibrálni kell. Ilyenek a szögmérők, mely 
feszültségosztóként működve a hőmérséklettől igen kis mértékben változtatják az 
érzékenységüket (Δ°/ΔΩ). Kalibrálni kell viszont a null-helyzetet, mely a szenzor 
tengelyeinek gyártási, és a felszerelés pontosságától függ, ezért csak a helyszínen 
végezhető el. 

A mérés előtt próbamérést kell végezni a gyorsulásmérők null-helyzeteinek 
megállapítása végett. 

3.4.3.2. Faktorterek, ismétlések száma 

Faktorterek felállítására modellépítés céljából végzett kísérleti mérések tervezésénél 
van szükség. Jelen esetben már meglévő modell ellenőrzése, és szabványosított 
stabilitásvizsgálatok reprodukálása történik. 

Egy mérési beállítást legalább háromszor kell ismételni, hogy a mérési eredmény 
statisztikai módszerrel kiértékelhető lehessen, így a minimális ismétlésszám a három. 
Ennél lényegesen nagyobb ismétlésszámra nem lesz mód, egyrészt a mérés és 
adatfeldolgozás időigénye miatt, másrészt pedig ugyanazon talajon többször elhaladva 
a talaj jellemzői jelentősen megváltoznak. 
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4. A MÉRÉSI ADATOK KIÉRTÉKELÉSE, 
EREDMÉNYEK 

4.1. Mérési adatok feldolgozása, utókezelése  

Fékezéses vizsgálat:  

A fékezéses vizsgálatkor a járműszerelvény egy felfutási szakasz után egyenesen, 7 
fokban, 15 fokban, vagy 18 fokban elkormányozva haladt tovább, miközben a 
lehetőségekhez képest egyenletesen fékezve tette meg a mérőszakasz második felét. A 
mérés a járműszerelvény megállásáig tart. A mérés során a kormányszög, a vonószög, 
a járműtest gyorsulásai kerültek műszeresen mérésre, a hajtott kerekek fordulatszámai 
valamint a két mérőszakasz megtételéhez szükséges idő pedig kézi úton volt rögzítve. 
Az első méréssorozat végeztével ugyanolyan ütemezés szerint további két ismétlő 
sorozat következett, így minden beállítást három külön alkalommal mértem le és 
rögzítettem. 

4.1.1. Adatok kiértékelése 

11

22

 
66. ábra: A rögzített gyorsulás, kerékfordulat és szöghelyzet jelek. 
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A kiértékelés célja a vizsgálati paraméterek mért a szimuláció során kapott értékeinek 
összehasonlítása volt a modell, és stabilitásvizsgálati módszer validálásának céljából. 
A mérési adatokon matematikai átlagolással zajszűrést végeztem, melynek 
végeredményeként zajcsökkentett és kevesebb elemből álló, kezelhetőbb adatsort 
kaptam. A 66. ábra a mérés során elektronikusan rögzített adatok feldolgozatlan 
állapotát mutatja. 

Az ábra a mérésre használt Signal Express mérőprogram adatmegjelenítő felületét 
mutatja. A felső ablak (1-es jelöléssel) a kerékfordulat-jeladók (4db) és az időpont 
jeladó (trigger) jeleit mutatja, az alsó ablak (2-es jel) a 8db gyorsulás jeladó és a 2 db 
szöghelyzet-mérő jeladó jeleit mutatja. 

A mérések során bebizonyosodott, hogy az oldalirányú sebesség és a perdülési 
sebesség mérése alapján felépített stabilitásvizsgálati módszerek a gyorsulások 
alacsony értéke, és relatív magas zavartartalma miatt nagyobb hibalehetőséggel 
alkalmazhatók, mint a szilárd útburkolaton közlekedő járművek esetén. Míg 
személygépjárművek esetén a stabilitásvizsgálat alapját képező sebesség és 
gyorsulásadatok sokkal jobban elkülönülnek a gépjárművet érő egyéb hatásoktól és a 
mérési hibától, addig terepen járó járműszerelvények mozgásjellemzői sokkal 
összetettebb, nehezebben elkülöníthető adatok. Különösen igaz ez a gyorsulásmérésen 
alapozott sebesség és perdülési sebesség meghatározásokra, ezért lehetőség szerint 
ezeket közvetlen úton kell mérni. 

δ
aA1x

aA4x

γ

 
67. ábra: Szöghelyzet (δ, γ) és gyorsulás adatok (aA1x, aA4x) minőségének 

összehasonlítása 
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A robosztusabb, kevésbé zavarérzékeny szöghelyzet-mérésen alapuló 
stabilitásvizsgálati módszer az összetett igénybevétel ellenére megbízhatóbb 
eredményt adott. (A jel-zaj viszonyok eltérését jól mutatja a 67. ábra.) Ebben az 
esetben a szöghelyzet-jeladó felszerelése komplikáltabb, mint a gyorsulásjeladóké, de 
más, például optikai elven működő szöghelyzet jeladó felhasználásával ez a probléma 
is kiküszöbölhető. 

4.1.2. Ellenőrző mérések adatai és kiértékelése 

Az ellenőrző mérések is értékelhető eredményeket adtak, melyeket a járműszerelvény 
modelljének validálásában fel lehet használni. A mérést a 3.4.2.3 fejezet írja le. 

Az 1. Táblázat a kézzel mért adatokat tartalmazza, valamint az egyidőben mért 
villamos jeladók méréssorozatainak kódjelét. 

1. táblázat: Az ellenőrző mérések kézzel mért és számított adatai 
Kód file δ T nb nj vh (km/h) lb lj sb sj lb0(m) lj0(m
B1 0 10.00 - - (1.00) (1.00) 19.00
B2 10.29 bal 20.00 3.25 3.50 3.70 17.77 19.13 0.05 0.04 17.00 18.40
B3 10.30.54 0 21.00 4.25 4.50 3.70 23.23 24.60 0.01 0.07 23.00
B4 10.37.50 bal 20.00 3.25 3.75 3.70 17.77 20.50 0.05 0.11 17.00 18.40
B5 10.40.38 0 22.00 5.00 5.00 3.60 27.33 27.33 0.19 0.19 23.00
B6 10.42. 0 21.00 4.75 4.75 3.60 25.97 25.97 0.13 0.13 23.00
B7 10.43.35 bal 17.00 3.50 3.75 3.60 19.13 20.50 0.13 0.11 17.00 18.40

Jelölések: 

Beállítási adat:  

δ: kormányszög: 0o: egyenes menet, bal: balra 30o-ban elkormányozva 

Méréssel meghatározott adat: 

T mérőszakasz megtételéhez szükséges idő (s) 

nb, nj hajtott kerekek körülfordulásainak számai (bal és jobboldalon, a teljes 
mérőszakaszon) 

Számítással meghatározott adat: 

lb, lj hajtott kerekek által megtett út, bal és jobboldalon (m) 

sb, sj hajtott kerekek szlipje, bal és jobboldalon (m) 

lb0: mérési hossz, mért adat (bal kerék nyomában) (m) 

lj0: mérési hossz, kanyarodás közben, mért adat (jobb kerék nyomában) (m) 
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δ

aA1...
aA4

γ

 
68. ábra: A B4 jelű ellenőrző mérés fordulat-, gyorsulás- és szög-jeladóinak nyers 

adatai 
A 68. ábra a példaként kiragadott B4 kódjelű mérés során a villamos érzékelők 
(gyorsulás, szöghelyzet, kerékfordulás) rögzített nyers adatait mutatja be. Az ábra 
felső részén található a kerékfordulat jeladó jelei, alul a gyorsulás- és szög-jeladók 
jelei. 

A 69. ábra az előző ábra nyers adatainak kondicionálás utáni alakulását mutatja be. A 
kondicionálást az ezred-másodpercenként rögzített adatok tized-másodpercenkénti 
átlagolásával végeztem. Az ábrán t0 jelöli a mérés kezdetét (trigger-jel). 
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69. ábra: A B4 jelű ellenőrző mérés gyorsulás és szög-jeladóinak alakulása 

jelkondicionálás után 

4.1.3. Fékezéses vizsgálat kiértékelése 

A fékezéses mérés a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. Ravazdi Erdészetének területén 
található, előre kijelölt területen, előre megtervezett ütemben folyt. A tervezett 
mérőszakaszt a 64. ábra mutatja (87. oldal). A felfutási szakasz 30m, a lassulási 
szakasz 30m, a kormányszögek a-d-ig 0, 7, 15, 28 fok voltak. A kormányszögeket a 
bal első kormányzott keréken mértem le. A jobb oldali szögek Ackermann szerinti 
szöghelyzetből és a vontató geometriából határozható meg. 

A mérést 20-23oC hőmérsékletű napos száraz időben végeztem. A talaj kötött, 
növénnyel borított, rendszeresen kaszált erdei barna talaj. 

A mérés során részben műszeres, részben kézi adatrögzítés történt. A mérési 
beállítások kódjelet kaptak, mely alapján az adatok feldolgozásakor az összetartozó 
kézi és műszeres adatok összepárosíthatók voltak. 

A kézzel rögzített és azokból meghatározott adatait a 2. táblázat foglalja össze.  

Az F-el kezdődő kódú jelek a 3.4.2.1 fejezetben leírt fékezéses vizsgálat, a H-val 
kezdődők a 3.4.2.2 fejezetben ismertetett körbejárási teszt adatait ismertetik. 
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2. táblázat: Terepen végrehajtott fékezéses (F) és körbejárás (H) mérés adatai 
δe δ γ t1 t2 nb nj vh lb lj sb sjKód lb0(m) lj0(m

F10 0 0 0 18 0.00 0.00 -100.00 -100.00 32 32
F10a 0 0 0 12 0.00 0.00 -100.00 -100.00 32 32
F10b 0 0 0 12.79 23.41 12 12 10 37.70 37.70 17.81 17.81 32 32
F11 8 7.2 10 13.38 25.03 9.5 8.5 10 29.85 26.70 10.54 11.26 27 24
F12 18 17 21 14.5 24.45 0.00 0.00 -100.00 -100.00 23 20
F13 23 22 29 14.45 26.16 8 7 10 25.13 21.99 32.28 46.61 19 15
F20 0 0 0 14.42 23.25 12 12 10 37.70 37.70 17.81 17.81 32 32
F21 8 9 12 14.5 28 10 8.25 10 31.42 25.92 16.36 7.99 27 24
F22 18 17 22 12.6 28.78 8.75 7.75 10 27.49 24.35 19.52 21.74 23 20
F23 23 23 30 18.41 33.84 7.5 6.25 10 23.56 19.63 24.01 30.90 19 15
F30 0 0 0 15.32 23.31 12 12.3 10 37.70 38.48 17.81 20.26 32 32
F31 8 8 11 14 27.8 9.75 8.25 10 30.63 25.92 13.45 7.99 27 24
F32 18 19 22 14.51 27.22 8 7.75 10 25.13 24.35 9.27 21.74 23 20
F33 23 26 32 16.98 30.35 7 6 10 21.99 18.85 15.74 25.66 19 15
F40 0 0 0 14.8 25.2 13 12 10 40.84 37.70 27.63 17.81 32 32
F41 8 10 13 14.73 29.13 10 8.5 10 31.42 26.70 16.36 11.26 27 24
F42 18 17 22 13.1 28.85 8.5 7.75 10 26.70 24.35 16.10 21.74 23 20
F43 23 23 31 13.39 24.53 6.5 5.5 10 20.42 17.28 7.48 15.19 19 15
H1 0 47.39 2.5 0.00 0.00 -100.00 -100.00 32 32
H2 23 23 29 12.3 8 2.5 38.48 25.13
H3 23 23 29 12.8 9 2.5 40.06 28.27  

Jelölések: 

Beállítási adat:  

δe: kormányszög beállítási érték (o) 

Vh: A járműszerelvény sebessége (m/s) 

Méréssel meghatározott adat: 

δ: kormányszög mért értéke (o) 

γ: vonószög (o) 

t1 felfutási szakasz megtételéhez szükséges idő (s) 

t2 fékezési szakasz megtételéhez szükséges idő (s) 

nb, nj hajtott kerekek körülfordulásainak számai (bal és jobboldalon, a fékezési 
szakaszon) 

Számítással meghatározott adat: 

lb, lj hajtott kerekek által megtett út, bal és jobboldalon (m) 

sb, sj hajtott kerekek szlipje, bal és jobboldalon (m) 

lb0: mérési hossz, mért adat (bal kerék nyomában) (m) 

lj0: mérési hossz kanyarodás közben, mért adat (jobb kerék nyomában) (m) 
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70. ábra: A kerékszlipek alakulása a fékezéses vizsgálat során 

A 70. ábra a kerékszlip alakulását mutatja a fékezéses vizsgálat során. A kormányszög 
- kerékszlip pontpárok a 2. táblázat adatainak felhasználásával készült. A folytonos 
vonallal berajzolt görbék a kormányszöghöz tartozó kerékszlipek átlagaira illesztett 
görbék. Az ábrán megfigyelhető, hogy kanyarodás közben a kerékszlip a kanyarodás 
irányába eső belső és a külső kerekek között differenciálódik. A külső kerék szlipje a 
kormányszöggel arányosan nagyobb a belsőnél. A kerékszipek átlaga is nő, ahogy a 
kormányszög egyre nagyobb értéket vesz fel. Ennek oka az, hogy a kanyarodás 
veszteséggel jár, a veszteségek legyőzéséhez szükséges megnövekedett kerékerőhöz 
pedig a megnövekedett szliptartozik. 

Kormányszög                     δ(o)

Kerékszlipek alakulása kormányszög függvényében
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71. ábra: A kerékszlip alakulása a fékezéses vizsgálat során 

A 71. ábra számítógépes szimulációval előállított kormányszög-kerékszlip görbéket 
mutatja. A mérés során tapasztalt jelenség a szimulációval kapott eredményen is 
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megfigyelhető. Látható továbbá, hogy a szlip a legnagyobb kormányszög beállításakor 
sem vett fel extrém értéket, mely egyezik az elvárásokkal, hiszen a tapasztalat szerint 
a járműszerelvény a vizsgálat során végig stabil maradt. 

4.1.4. Körbenjárás mérés kiértékelése 

A körbejárás teszt célja a járműszerelvény extrém állapotba juttatása, 
stabilitásvizsgálat, és a vonószög számítás validálása. A vizsgálat során csak a 
pótkocsi hajtás üzemelt. A kormányszög jobb szélső helyzetébe lett állítva. Ezzel a 
beállítással a szerelvény két kört tett meg, majd a mérést két ismétlés követett. 

A mérés során rögzítésre kerültek: 

- A pótkocsi kerékfordulatszámai (nb, nj) 

- A pótkocsi gyorsulásai (aA1x- aA4y) 

- A kormányszög (δ) 

- A vonószög (γ) 

- A vontató haladási sebessége (vh) 

A mérés során rögzített kormány és vonószögeket a 72. és 73. ábrák mutatják be. A 
72. ábra a szenzorok mérés során rögzített feszültségjeleit, a 73. ábra pedig a vonó és a 
kormányszögek átszámított értékeit ismerteti. 
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72. ábra: A kormány és a vonószög szenzorok mérőprogram általrögzített adatai 
A validáció során a H2 jelű mérés során rögzített adatok közül a kormány- és a 
pótkocsi-szöghelyzet adatokat vettem alapul. Létrehoztam a vizsgált kihordó 
szerelvény számítógépes modelljét és beállítottam a paramétereket. A rögzített 
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kormányhelyzet és sebességadatokat felhasználva szimuláltam a H2 mérés során 
végzett körbejárást, a mérés során beállított adatokkal. A számítógépes szimuláció 
által kiszámított vonószögeket a mérés során rögzítettekkel egy koordináta 
rendszerben ábrázoltam és összehasonlítottam őket (72.-74. ábrák), mely alapján 
következtetéseket vontam le.  

Idő             t(s)
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73. ábra: A kormány és a vonószög alakulása az idő függvényében 

A vonószög alakulása
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74. ábra: Szimulált és mért vonószögek alakulása 
Az összehasonlítás eredményét a 74. ábra ismerteti. Az ábrán látható, hogy a 
szimulációval meghatározott vonószög a mértet jól közelíti, a számítógépes 
szimuláció a valósággal egyező szöghelyzet adatokkal szolgál. A 73. ábra a mérés 
során nyert kormány- és vonószög jeladók szögértékeit mutatja a Matlab/Simulink 
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modellkörnyezetbe importálva. Ezeket a jeleket mátrixokká alakítva a szimuláció 
során felhasználtam.  

A szimuláció során a jármű kormányszöge a méréskor felvett körmányszög időbeli 
függvényével volt egyenlő. Az így kapott szimulált vonószöget a mért vonószöggel 
együtt egy diagrammon ábrázoltam, amit a 74. ábra mutat be. Az ábrán a vastag vonal 
mutatja a mérés során rögzített vonószöget, a vékony pedig a szimuláció során 
létrehozottat. A jelek egyezése kielégítő, megállapítható, hogy a modell kormányszög 
időbeli alakulását kellő pontossággal számítja ki. 

4.1.5. Következtetések, javaslatok, előretekintés 

A gépcsoporton végzett mérés során a járműszerelvény a legnagyobb igénybevételt 
kifejtő beállítás során is stabil maradt. Becsuklás, oldalcsúszás nem vette kezdetét. 
Ennek legfőbb okai a kis sebesség és az alacsony terepszögek, a járműszerelvény 
stabil felépítése, valamint a pótkocsi kis hatóteljesítménye voltak. 

A perdülési sebesség és oldalirányú sebesség mérésén alapuló stabilitásprogramok 
bemeneti adatai indirekt módon, gyorsulásmérésekkel lettek meghatározva. A 
gyorsulásmérésre rendelkezésre álló eszközökkel meg lehetett határozni a jármű 
gyorsulási értékeit, és azokkal elő lehet állítani sebességjelet, de ki kell dolgozni egy 
mérési eljárást, mely jobb jel/zaj viszonnyal, kevesebb zavaró hatással szolgáltat 
eredményt. Javítana a helyzeten, ha a perdülési sebességet yaw-szenzorral 
közvetlenül, nem pedig gyorsulásmérések alaprán integrálás útján, közvetve 
határoznánk meg. Az oldalirányú sebesség mérésére csak költséges módszer áll 
rendelkezésre, így ennek alkalmazását nem javaslom, különösképpen annak 
ismeretében, hogy a módszer nem is alkalmas az összes vizsgált instabil állapot 
észlelésére. 

A szöghelyzet-mérésen alapuló stabilitásvizsgálati módszer a mérés során is 
megbízhatóan működött, a sebességméréseken alapuló módszerekhez hasonló 
probléma nem merült fel. A jel-zaj arány lényegesen jobb volt, és a zavaró hatások is 
kevésbé jelentek meg a mért jelen. A szöghelyzet-jeladó mechanikus elemeket 
tartalmaz, így annak karbantartásigénye van, ezáltal a meghibásodási lehetősége is 
nagyobb. 

4.2. Szimuláció módszerrel nyert adatok 

A szimulációs vizsgálatok során a mérési adatokat a járműszerelvény-modellekkel 
végzett szimulációk segítségével szerzettek helyettesítették. Ezeket az adatokat a 
diagrammokon „szimulált” jelzővel különböztetem meg. A járműdinamikai jellemzők 
szimulációs meghatározása mellett, azokkal egyidejűleg egy referencia modell is fut, 
mely a vonószög, a vontató és a pótkocsi perdülési sebesség valamint oldalsebesség 
elvárt értékeit határozza meg. A referenciamodell által létrehozott jelek az ábrákon a 
„számított”, vagy „elvárt” jelzőt kapták. Ez a két jel megegyezik a 
stabilitásprogrammal ellátott járműszerelvényen végzett méréssel, ahol a 



Eredmények 

 99

stabilitásprogram referenciajelei, és a járműszerelvény dinamikai jellemzői is 
hozzáférhetők. 

Az algoritmusok által kiszámított elvárt, és a szimuláció során mért jellemzők ezután 
össze lettek hasonlítva, és ki lettek értékelve, melyeket az alábbi fejezetek 
ismertetnek:  

4.2.1. Vonószög-meghatározás validációja 

A járműszerelvényre vonatkoztatott stabilitásprogramok közül a vonószög mérésen 
alapuló program bizonyult a legmegbízhatóbbnak, ennek validálása bizonyult a 
legfontosabbnak.  

A 75. ábra egy állandó sebességgel (v=2 m/s) haladó járműszerelvény esetén mutatja a 
kormányzott kerekek szögét és a vonószög időbeli lefutását. A tengelyek távolsága: 
(la+lk) = 4,4 (m), a kormányszögek pedig az ábrán ismertetett kettős trapézforma 
szerint alakult. A 42. ábra egy egyszeres trapéz kormányszög-függvény hatására 
kialakuló vonószög számított és szimulált lefutását mutatja be.   
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75. ábra: A vonószög számított és a szimuláció során mért értékeinek 

összehasonlítása. 
Az ábrákról a vonószög számító képlet kielégítő pontossággal működésén kívül az is 
megállapítható, hogy a jármű a szimulációk során stabil állapotban maradt, mert a 
vonószög számított értéke a mért vonószöggel egyező értéket mutatott. 
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Összehasonlításképpen a 83. ábrán bemutatom a vonószög alakulását egy szimulált 
balesetben, minek során a pótkocsi felborítja a vontatóját. 

A vonószög-meghatározási módszert a 3.3.2. fejezet (A vonószög meghatározása) írja 
le. 

4.2.2. A vontató perdülési sebességét számító módszer validálása 
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76. ábra: A traktor perdülési sebességének a számított és a mért értékei 
A perdülési sebesség meghatározása rendkívül fontos, mivel a legelterjedtebben 
használt  menetstabilitás-programok ezt a jelet veszik alapul a jármű alul-, túl-, vagy 
semleges kormányozottságának megállapítására. 

A perdülési sebesség meghatározását járműsebesség és geometria adatokból a 3.3.3. 
fejezet (A traktor perdülési sebessége) írja le. 

A validáció eredményét a 76. ábra mutatja be. Az ábrán megfigyelhető, hogy az 
algoritmus által számított és a szimuláció során kapott perdülési sebesség tökéletes 
egyezést mutat. Megállapítható tehát, hogy a perdülési sebesség számítás a valóságnak 
megfelelő eredményt ad. 

4.2.3.  Baleset szimulálása 

Szimulációval a járműszerelvények esetében leggyakrabban előforduló három 
balesettípus közül, melyek a becsuklás, kifarolás és felborulás az előbbi kettőt 
vizsgáltam. A pótkocsi felborulása inkább az országúti teherszállító járművek 
(kamionok) sajátossága, ezért nem vizsgálati területe a kutatómunkámnak.   

4.2.3.1. Szerelvény becsuklásának szimulálása 

A becsuklás a hajtott kerekű járműszerelvények legnagyobb veszélyforrása. Akkor 
fordul elő, ha a pótkocsi hajtás kanyarmenetben olyan erőt ad át a vontatónak, ami azt 
oldalirányú csúszásra, kifarolásra készteti. 

A szimulált baleset során a szerelvény hajtását csak a pótkocsi biztosította. A kerék 
hajtónyomatékait egy sebességszabályozó modell határozza meg. A vizsgálat során a 
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beállított sebesség 0-ról 7 m/s-ra felgyorsított, majd állandó értéken tartott sebesség 
volt (77. ábra). A szerelvény 6 másodperc egyenes menet után, mely alatt állandósult 
állapot alakul ki, hirtelen jobbra kanyarodik. A teljes kormánykitérést 1 másodperc 
alatt éri el. 
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77. ábra: A balesetszimuláció során előírt vontatósebesség 

A vonószög alakulása
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78. ábra: A vonószög alakulása a szimulált baleset során 

A kormányzás megkezdése után a vonószög egyre nagyobb értéket vesz fel, így a 
pótkocsi tolóereje a vontató hosszirányára egyre nagyobb szöget zár be. A vontató 
hátsó kerekeit egyre nagyobb oldalirányú erő veszi igénybe. Egy időpontban ez az erő 
nagyobbá válik, mint amit a kerekek csúszás nélkül a talajnak át tudnak adni. Ebben a 
pontban a vontató kerekei kifarolnak, a vontató keresztbe fordul. Szélsőséges 
helyzetben a vontató vagy a pótkocsi felborul. 

A szimulált baleset során a vonószög elvárt és szimulált értéke (78. ábra), a vontató és 
a pótkocsi perdülési sebességének elvárt és szimulált értéke (79. ábra), a kormányszög 
értéke valamint a vontató és a pótkocsi sebességének oldalirányú komponense 
kerültek rögzítésre (80. ábra) annak érdekében, hogy a különböző stabilitásvizsgálati 
módszerek működése és hatékonyságuk ellenőrizhető lehessen.  
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Az összehasonlítás eredményeként megállapítható, hogy a pótkocsi perdülési 
sebességén és a vonószögön alapuló módszerek egyidőben jelezték a pótkocsi instabil 
állapotba jutását. A pótkocsi sebességkomponensének mérésén alapuló módszer 
becsuklás típusú baleset során nem jelzi a balesetet. Ez a módszer az oldalcsúszást 
képes észlelni. 
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79. ábra: A szerelvény perdülési sebességeinek alakulása a szimulált baleset 
során 

A traktor sebességkomponensének mérésén alapuló módszer jelezte a traktor instabil 
állapotba kerülését, de csak a pótkocsi paramétereit figyelő rendszer jelzését követően.  

A 81. a szimuláció leállításának pillanatában a járműszerelvény helyzetét és a 
stabilitásvizsgálati módszerek indikálta jelzéseket mutatja. 
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80. ábra: A szerelvény sebességkomponenseinek alakulása a szimulált baleset 
során 

 
81. ábra: A szerelvény helyzete a szimuláció végén és a stabilitás-program 

indikátorai 

4.2.3.2. Pótkocsi kifarolás szimulálása 

Pótkocsi kifarolás akkor következik be, ha a pótkocsit olyan oldalirányú erők érik, 
melyeket a pótkocsi kerekei csúszás nélkül nem tudnak a talajba vezetni.  
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A traktor előírt sebessége
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82. ábra: A baleset szimulálás során használt szabályozó jelek 

Pótkocsi farolásának másik feltétele, hogy a pótkocsi súlypontja viszonylagosan 
alacsony legyen, mert ha a súlypontra ható erők eredőjének hatásvonala a kerekek és a 
vonószem által behatárolt területen kívül esik, akkor a pótkocsi nem kifarol, hanem 
felborul. Pótkocsi farolás jellemzően kedvezőtlen tapadási körülmények között jön 
létre.  

A 82. ábra a szimuláció során használt szabályozó bemeneti jeleket ábrázolja az idő 
függvényében. Az ábra felső része a sebesség parancs, az alsó a kormányszögek 
időbeli lefutását mutatja.  

A sebesség előírt értékét a ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

2
;4,4max tvx  függvény írja le. A függvény biztosítja, 

hogy a sebesség az első közel 9 másodpercig a sebesség konstans 4,4 (m/s) értéket 
vesz fel, majd azt követően két másodpercenként 0,5 m/s értékkel nő, amíg a 
járműszerelvény felborulása, vagy kicsúszása be nem következik.  

Az azt követő 83. és 84. ábrák a szimulált baleset során mért jeleket mutatják. 
Megfigyelhető, hogy t=17 másodperc szimulációs ideig a számított és a mért 
paraméterek egyező értéket mutatnak, jelezve ezzel a jármű stabil állapotát. A 17 
másodpercet követően a vonószög és vele egyidejűleg a perdülési sebesség jelentősen 
eltér a számított értéktől, majd fél másodpercen belül a sebesség oldalirányú 
komponensének előjele is eltér a várható értéktől. A számított és mért értékek 
egymástól való eltérése a jármű instabil állapotába kerülésének indikátorai. 
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Vonószög

A traktor sebességösszetevőjének és kormányszögének alakulása
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83. ábra: A járműszerelvény stabilitásának vizsgálatánál használt jelek mért és 

számított értékei  
A szimulált baleset vizsgálatát illetően megállapítható, hogy a perdülési sebesség, 
oldalcsúszás és vonószögmérési módszerek a jármű instabil állapotba kerülését a 
baleset bekövetkezte előtt jelezték. A három módszer közül a perdülési sebesség és az 
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oldalcsúszás módszer megközelítőleg egyidőben jelzett eltérést az elvárt értéktől, az 
oldalsebesség előjelvizsgálat fél másodperccel később jelzett. 

Figyelemre méltó, hogy a pótkocsi perdülési sebességének mindkét számítási 
módszerrel meghatározott értéke már röviddel a 16. másodperc eltelte után eltérést 
mutatott a mért értékkel szemben. 

A szimulált balesetben a pótkocsi a 20. másodpercben felborította a vontató járművet, 
melyet 2 illetve 3 másodperccel előzött meg a stabilitásprogram jelzései. Ennyi idő 
alatt akár a passzív rendszerrel a vezető által, akár az aktív rendszerrel automatikusan 
be lehet avatkozni a baleset elkerülése vagy a bekövetkezett baleset következmények 
csökkentésének érdekében. 
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84. ábra: A járműszerelvény stabilitásának vizsgálatánál használt pótkocsi 

perdülési sebességének lefutása, és a különböző számítási módszerekkel 
meghatározott értékei 

4.2.4. Instabillá vált szerelvény stabilitása aktív biztonsági rendszerrel   

Az instabil menetállapotba jutott járműszerelvény stabilizálásának legegyszerűbb 
módja a hajtónyomaték csökkentésével megvalósított járműsebesség csökkentés. 

Az igazolást a járműszerelvény modell felhasználásával végeztem el. A modellezés 
során egy mezőgazdasági vontatóból és hajtott kerekű pótkocsiból álló szerelvényt 
hoztam létre. A szerelvény haladási sebességét és kanyarodásának mértékét úgy 
választottam meg, hogy a pótkocsi megcsússzon.  

A beavatkozás szükségességének és mértékének megállapításához különböző 
stratégiákat dolgoztam ki. 

Az elvárt és mért szabályozási paraméterek eltérését egy tolerancia-sáv átlépése után 
kell figyelembe venni. A tolerancia-sáv megállapítását körültekintően kellett 
elvégezni, mert túl szűkre választott sáv esetén téves riasztások jelentkeznek, melyek 
egyrészt zavaróak, másrészt a járművezető egy idő után figyelmen kívül hagyja őket. 
A túl nagyra választott tolerancia pedig valós riasztás esetén kevés időt hagy a kézi, 
vagy automatikus beavatkozásra. Célszerű a tolerancia-sávot sebesség függvényeként 
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meghatározni. Alacsony sebesség esetén szűkebb, nagyobb sebesség esetén tágabb sáv 
megadása csökkentheti a téves riasztásokat, beavatkozásokat. 

A beavatkozási stratégiák is eltérőek lehetnek. Sebességcsökkenést el lehet érni 
hajtónyomaték csökkentéssel, vagy fékezéssel. E kettő közül a nyomatékcsökkentés 
egyszerűbben kivitelezhető, vagy oldható meg utólag. 

A hajtónyomaték csökkentés is megvalósítható egy lépésben, fokozatokban, vagy 
fokozatmentesen. 

A szimulált balesetben a sebességcsökkenést egy egyfokozatú nyomatékelvétellel 
valósítottam meg.  

Először a járműszerelvény modellel egy nagymértékben instabil haladási állapotot 
hoztam létre, amely valós körülmények között is balesethez vezetne, majd 
megvizsgáltam a baleset lefolyását. Ezt követően a kiválasztott stabilizáló algoritmust 
engedélyezve a szerelvénnyel ugyanazt a manővert hajtottam végre, majd a 
beavatkozás hatását megvizsgáltam. 

A következőkben ismertetem a 4.2.3.1 fejezetben (Szerelvény becsuklásának 
szimulálása) ismertetett baleset szimuláció megismétlését bekapcsolt 
stabilitásprogrammal. 

A 85. ábrán a vonószög időbeli lefutását mutatja a vizsgálat során. Látható, hogy a 
vonószög szimuláció során rögzített értéke korlátlan mértékben nem tér el az elvárttól, 
vagyis a szerelvény nem kerül instabil állapotba. A menetstabilizálás nélkül futtatott 
szimuláció során a vonószög alakulása a 78. ábra szerint alakul. 
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85. ábra: Stabilizált járműszerelvény vonószögének alakulása 
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A pótkocsi perdülési sebességének alakulása
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86. ábra: Stabilizált járműszerelvény perdülési sebességeinek alakulása 

Különböző sebességgel és különböző kormányszöggel vizsgálva a balesetet 
megállapítottam, hogy hajtónyomaték szabályozással lehetőség van a kezdődő 
oldalcsúszás mérséklésére és megszüntetésére. 

A szimuláció során természetesen a perdülési sebességek sem tértek el jelentős 
mértékben az elvárt értéktől (86. ábra). Stabilizálatlan járműszerelvénnyel végrehajtott 
szimuláció esetén a perdülési sebesség értékek a 79. ábra szerint alakultak. 

4.3. Új tudományos eredmények 

1 A hajtott vontatmányú járművek kanyarstabilitásának megítélésére vonatkozó 
Ackermann féle összefüggést bizonyítottan pontosítottam. Ezáltal a 
kerékszögeken kívül a kanyarstabilitás további fontos jellemzője a vonószög 
állandósult állapota is meghatározható.   
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Az állandósult állapotbeli vonószög meghatározására a következő egyenletet 
írtam fel, és bizonyítottam: 
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2 Meghatároztam a vonószög kanyarmenti változásait leíró összefüggést, amely a 
járműszerelvény geometriai adatainak, a kormányszögnek és a szerelvény 
sebességének ismeretében adja az γdin vonószög-kanyarodás függvényt. 

A vonószög kanyarmenti változását az alábbi differenciál-egyenlet írja le: 

statdin
din γγ

dt
dγ

A
1

=+  

Az egyenlet megoldása a bemenet függvény (γstat) alakjától függ. γstat nagyságú 
ugrás bemenő függvény esetén a kimenet ( )At

statdin e1γγ −=  alakú lesz, ahol A a 
szerelvény haladási sebességéből és geometriájából meghatározható, (1/s) 
dimenziójú változó.  

A modell blokkdiagramját a következő módon valósítottam meg: 

A
-

+
u=γstat y=γdyn

x
.

x∫ dx

 
Ez a modell numerikus úton, tetszőleges kormányszög esetében elő tudja állítani 
a vonószög-függvényt. A vonószög pillanatnyi értéke a járműszerelvény 
stabilitás elbírálásának egyik legfontosabb tényezője.  

3 Igazoltam, hogy a vonószög mérésen alapuló stabilitásvizsgálati módszer 
alkalmas a járműszerelvény alul- vagy túlkormányzott állapotának 
meghatározására. Ezzel a mezőgazdasági hajtott vontatmányok kormányzottsági 
anomáliái kiküszöbölhetők.  

A módszer a járműszerelvény sebesség, geometria és kormányszög ismeretében 
határozza meg a vonószög elvárt értékét, majd azt a vonószög mért értékével 
összehasonlítja. Az eltérés nagyságából és irányából az alul- vagy 
túlkormányzottság meghatározható. 

Megállapítottam, és numerikus (számítási) módszerrel igazoltam, hogy 
járműszerelvény esetén stabilitásvizsgálati alapparaméterek lehetnek 
járműegységenként a perdülési sebesség és oldalirányú sebességjellemzők, 
valamint a járműegységek egymáshoz viszonyított szöghelyzete, a vonószög. 
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4 Szimulációs módszerrel megállapítottam és méréssel igazoltam, hogy 
járműszerelvény esetén a legmegbízhatóbb stabilitás-meghatározást a vonószög 
mérésén alapuló módszer adta. A perdülési sebesség mérésén alapuló módszer is 
kielégítő eredményt adott, de ennek alapparaméterét nehezebb mérni és 
kiértékelni, mint a vonószögmérés módszer alapparaméterét. Az oldalirányú 
sebesség módszer használata nem alkalmas az összes instabil állapot 
felismerésére, és az észlelt állapotokat is később jelzi, mint a többi módszer. 

Különböző algoritmusokat hoztam létre a perdülési sebesség-, oldalirányú 
sebesség- és vonószögmérés alapján működő stabilitás-vizsgálatokhoz, melyeket 
számítással validáltam. 

Egy jelzőalgoritmust hoztam létre, és meghatároztam a rendszer állapotait leíró 
függvénykapcsolatot, amely instabil menetállapot észlelése esetén figyelmeztető 
jelzést szolgáltat a gépjárművezető számára. A jelzőrendszer kialakítása olyan 
módon történt, hogy az a lehető legkevesebb téves riasztást szolgáltassa, de 
mégis idejében jelezzen ahhoz, hogy a járművezető beavatkozásával el tudja 
hárítani a balesetet, vagy csökkenteni tudja kimenetelének súlyosságát. 

4.4. Eredmények gyakorlati használhatósága. 

A mezőgazdasági szállítójármű-szerelvényre kifejlesztett stabilitásprogram egyik 
gyakorlati haszna a jelenlegi szállítórendszerek biztonságának növelése, mivel 
utólagosan felszerelve, kiegészítő aktív, vagy passzív (riasztó- vagy riasztó- 
beavatkozó) rendszert alkot, mellyel a szerelvények stabilitása növelhető. 

Az általam kifejlesztett gépjármű-szerelvény modelleket úgy alkottam meg, hogy a 
konkrét feladaton túl más feladatok megoldásában is felhasználhatók legyenek. Ilyen 
feladat lehet olyan további járműdinamikai, járműszabályozási probléma, mint például 
a járműszerelvény borulásának szimulációja, blokkolás- vagy kipörgésgátló 
rendszerek fejlesztése, autonóm járművek illetve elektronikus vonórúdfejlesztés. 

Az általam kifejlesztett gépjármű-szerelvény modellek, az oktatásban is sokrétűen 
felhasználhatók. Erre példa a Bosch-Rexroth a „2008-as év legjobb pneumobilja” 
verseny, amire már a második szezonban kerül a modell felhasználásra.  

A létrehozott stabilitásvizsgálati módszerek további gyakorlati hasznát jelenti, hogy 
alkalmazásával teljesül a hajtott vontatmányok üzemeltetési feltétele, miszerint hajtott 
kerekű pótkocsit kizárólag szabályozott hajtásrendszerrel és stabilitásprogrammal 
szabad üzemeltetni. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

Hajtott kerekű pótkocsik alkalmazásával az energiahatékonyság növelésére és a 
talajkárosítás csökkentésére, valamint mobilitás növekedés érhető el. A hajtott kerekű 
pótkocsik alkalmazása azonban csak olyan hajtásszabályozó rendszerrel lehetséges, 
amely meg-akadályozza a szerelvény becsuklását, és optimális hajtónyomaték-
elosztást biztosít. 

Az irodalomkutatás során megállapítottam, hogy ugyan vontató-pótkocsi 
járműkombinációk szabályozásának bőséges irodalma lelhető fel, de ezek többsége 
szilárd útburkolaton közlekedő gépjárművek és vontatmányuk problémáit és az azokra 
kidolgozott megoldásaikat ismertetik. Ezen kívül a legtöbb publikáció nagymértékben 
leegyszerűsített járműmodell és linearizált kerékmodelli ismertet, mely nem megfelelő 
mezőgazdasági, és terepen mozgó járműszerelvények modellezésére. 

A járműszerelvényen végzett mérések során a járműszerelvény a legnagyobb 
igénybevételt kifejtő beállítás során is stabil maradt. Becsuklás, oldalcsúszás nem 
vette kezdetét. Ennek legfőbb okai a kis sebesség az alacsony terepszögek, valamint a 
járműszerelvény stabil felépítése voltak.  

A perdülési sebesség és oldalirányú sebesség mérésén alapuló stabilitásprogramok 
bemeneti adatai indirekt módon, gyorsulásmérésekkel lettek meghatározva. A 
gyorsulásmérésre rendelkezésre álló eszközökkel meg lehetett ugyan határozni a 
jármű gyorsulási értékeit, és azokkal elő lehetett állítani sebességjelet, de ki kell 
dolgozni egy mérési eljárást, mely jobb jel/zaj viszonnyal, kevesebb zavaró hatással 
szolgáltat eredményt. Ilyen mérési eljárás a yaw-szenzorra alapuló közvetlen perdület-
sebesség mérés lehet, mellyen az integrálási hiba is kiküszöbölhető. 

A szöghelyzet-mérésen alapuló stabilitásvizsgálati módszer a mérés során is 
megbízhatóan működött, és a sebességméréseken alapuló módszerekhez hasonló 
probléma sem merült fel. A jel-zaj arány lényegesen jobb volt, és a zavaró hatások is 
kevésbé jelentek meg a mért jelen. A szöghelyzet-jeladó mechanikus elemeket tartal-
maz, így annak karbantartásigénye van, így a meghibásodási lehetősége is nagyobb. 

A Matlab/Simulink programcsoportba épített többparaméteres függvény 
minimumhely kereső algoritmusa a megfelelően választott célfüggvény segítségével, 
egy lépésben, kellő pontosságban el tudta végezni a kiválasztott kerékmodell 
paramétereinek mérési eredményhez való beazonosítását.  

A kiválasztott és módosított kerékmodell, a létrehozott paraméteridentifikáló 
algoritmussal együtt jól használható eszköze lehet a számítógépes jármű-
szimulációknak. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

A mezőgazdasági szállítási feladatokra használt járműszerelvények kapacitásának és 
szállítási útvonalának növekedése figyelhető meg. Ezzel párhuzamosan a szállítási 
feladatokra használt járműszerelvényekkel kapcsolatos elvárások is megnőttek. A 
szerelvénynek a lehető legkisebb talaj és környezetkárosítás mellett kedvezőtlen 
talajkörülmények között is megbízhatóan kell közlekednie, miközben szilárd 
burkolatú úton nagy sebességgel, kis energiaráfordítással kell haladnia. 

Mind az energiahatékonyság, mind a mozgékonyság és talajkímélés szempontjából 
megoldást jelent a hajtott kerekű pótkocsik alkalmazása a mezőgazdaságban és az 
erdészetben egyaránt. 

A hajtott kerekű pótkocsik használata nem új keletű. Alkalmazásának elterjedésnek 
egyelőre gátat szab a hajtásrendszer szabályozásának megoldatlansága. Korábbi 
próbálkozások súlyos, többször emberéletet követelő balesetek miatt vallottak 
kudarcot. Ezzel szemben speciális területeken, például az erdészetben a hajtott 
vontatmányú szállító rendszerek teret tudtak nyerni. 

A járművek hajtásszabályozó és biztonsági rendszereinek fejlődése újból előtérbe 
hozta a hajtott vontatmányok mezőgazdasági használatának lehetőségét. A 
rendelkezésre álló eszközökkel kielégítően meg lehet oldani a szerelvény 
stabilitásának fenntartását, az instabil állapot érzékeléséét és megszűntetését. 

Disszertációmban a hajtott vontatmányú szállítójármű-szerelvények baleseteinek 
kialakulásával, stabilitásának mérőszámaival foglalkoztam. Kidolgoztam egy 
különböző vontató és pótkocsi-modellekből álló járműparkot, mellyel járműdinamikai 
szimulációkat lehet végezni elsődlegesen mezőgazdasági szállítószerelvények 
stabilitásvizsgálatának céljából. Megkerestem azokat a jellemzőket, amelyek 
ismeretében el lehet különíteni a szerelvény stabil állapotát az instabiltól. Különböző 
stabilitásprogramokat dolgoztam ki, valamint megvizsgáltam azok alkalmazhatósági 
lehetőségeit. 

A számítógépes szimuláció során elért eredményeket összehasonlítottam hajtott 
kerekű pótkocsin mért adatokkal a modellpark- és a referenciajeleket adó számítási 
módszerek validálásának érdekében. 

A modellpark létrehozása során szem előtt tartottam a modell további feladatokra való 
felhasználhatóságát, így azt moduláris felépítéssel a kezelést könnyítő funkciókkal és 
kezelő, valamint animációs felülettel láttam el. További szempont volt a modell 
felsőoktatásban való felhasználhatósága is, melynek eleget tettem. 
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7. SUMMARY  

In the recent decades a tendency can be observed in which the capacity and travelling 
distance of the agricultural transport vehicles are increasing. The expectation relating 
to agricultural transport systems are increasing as well. The transport vehicles in 
regard of soil compaction and air pollution have to be as environmental safe as 
possible, while on solid surface roads they have to be able of travelling energy 
efficiently ad as fast as possible. 

In both questions of energy efficiency and mobility the solution can be the usage of 
propelled axle trailers for the agriculture and the forestry as well.  

The usage of propelled axle trailers are not new. The widespreading of the technology 
is hurdled by the fact that the control of the trailer protrusion is not yet worked out in a 
sufficient level. Earlier solutions ended up in serious, often fatal accidents, while in 
special fields, like the forestry they remained in the production. 

The recent development of vehicle control and stability systems brought the question 
of re-entering the propelled axle trailers in the agricultural transport up again. With the 
tools available today the stability of the transport systems can be ensured by detecting 
and solving unstable vehicle states. 

In my thesis I deal with the process of accidents related to agricultural transport 
systems consisting of tractors and propelled axle trailers, as well as stability 
measuring methods. 

I have created a model park, which is capable of running vehicle dynamic related 
simulations primarily in order to develop vehicle train stability programs. I have 
looked for parameters which are capable to distinguish vehicle train’s stable state from 
unstable. I have also worked out stability programs and examined their usability.  

I have compared the simulation results with measured results acquired from propelled 
axle transport system on order to validate the model park, and the reference parameter 
calculating methods  

During the development of the model park I have considered the flexibility of the 
models for being able to use them for different other simulation purposes. In this way 
they have been constructed in a modular basis, I have created user interface and 
animation capability. Further aspect was to make the model able of being used in the 
higher education. 
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