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Jelölésjegyzék 

Bevezetés        

(18-21. oldal, képletszám: 1-4.) 

Pv : hajtómű össz. vesztesége [W], 

 Pg : fogaskerékpár gördülési súrlódási teljesítményvesztesége [W], 

 Pz : fogazati teljesítményveszteség [W], 

 Pcs : csapágysúrlódás teljesítményvesztesége [W], 

 Po : olajkavarás teljesítményvesztesége [W], 

 Pl : légkavarás teljesítményvesztesége [W], 

 Pt : tömítéssúrlódás teljesítményvesztesége [W], 

nk : a jármű kerék fordulatszáma az adott munkaponton [1/min], 

Mk : a jármű vonóerejéből a keréken adódó nyomaték az adott munkaponton [Nm], 

��: hajtáslánc hatásfoka [%], 

��: motor hatásfoka [%], 

��: hajtómű hatásfoka [%]. 

Fogsúrlódás teljesítményvesztesége    

(29-32. oldal, képletszám: 5-15.)  

Fs : súrlódási erő [N, kN], 

 FN : normálerő [N, kN], 

 Ft max : tangenciális erő [N, kN], 

Hv : veszteségtényező [-], 

i : áttétel [-], 

 pet : harántosztás [mm], 

Pbe : bevitt teljesítmény [W], 

Pg : fogaskerékpár gördülési súrlódási teljesítményvesztesége [W], 

Pz : fogazati teljesítményveszteség [W], 

v : fogazat kerületi sebessége [m/s], 

vg : súrlódási sebesség [m/s], 

vrel : relatív sebesség [m/s], 

 z1 : hajtó kerék fogszáma [-], 
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z2 : hajtott kerék fogszáma [-], 

αi : εa-tól és εb-től függő együttható [-], 

αwt : tényleges kapcsolószög [°], 

βb : alaphengeri foghajlásszög [rad], 

εα : profilkapcsolószám [-], 

 ε1, ε2 : részkapcsolószámok [-], 

εa, εb : a hajtó és a hajtott kerék kapcsolószámai [-], 

�": fogazati hatásfok [%], 

µ : súrlódási együttható [-], 

 µm : átlagos fogsúrlódási tényező [-], 

 µz : fogsúrlódási tényező [-]. 

Fogsúrlódási tényező meghatározása    

(32-37. oldal, képletszám: 16-35.) 

b : fogaskerék szélessége [mm], 

d : osztókörátmérő [mm], 

dw1 : kiskerék gördülőkör-átmérője [mm], 

F : kerületi erő az osztókörre számítva [N], 

KA : üzemtényező [-], 

pet : homlokosztás [mm], 

ph : kapcsolódó fogaskerekek közötti Hertz-féle felületi terhelés [Pa], 

pH : kontaktnyomás [N/mm2], 

 pR : felületi nyomás referenciája [-], 

r : gördülőköri sugár [mm], 

R : valóságos görbületi sugár [mm], 

Ra : kapcsolódó fogaskerekek érintkező fogainak átlagos felületi érdességének az 

átlaga [µm], 

S : relatív csúszás: S=-u/u [-], 
Sm : maximális súrlódási tényezőhöz tartozó relatív csúszás értéke [-],  

u : a fogprofilok gördülősebességének közelítő értéke (u = ∑u/2) [m/s], 
XL : kenőanyag-tényező [-], 

vcs(x) : fogprofilok közötti csúszási sebesség [m/s], 
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vg(x) : fogprofilok közötti gördülési sebesség [m/s], 

vrel(x) : felületek közötti relatív csúszási sebesség [m/s], 

vr(x): gördülősebességek összege [m/s], 

vR,F : az össz. sebesség referenciája [-], 

vt : forgási sebesség [mm/s], 

vtC : a tangenciális sebességek összege a főpontban [m/s], 

v∑C : a fogprofilok összegördülési sebessége a kapcsolóvonal mentén [m/s], 

v∑(Γ) : a tangenciális sebességek összege a Γ paraméterrel meghatározva a 

kapcsolóvonal mentén [m/s], 

wnC : vonalnyomás a kapcsolóvonal mentén [N/mm], 

αEHD, βEHD, γEHD : tesztalapú paraméterek [-], 

αF, βF  : tesztalapú paraméterek [-], 

αp : kapcsolószög [°], 

β : fogferdeség [°], 

η : kenőanyag dinamikai viszkozitása üzemi hőmérsékleten [Pas], 

η0 : kenőanyag dinamikai viszkozitása légköri nyomáson [Pas], 

η0 : dinamikus viszkozitás az adott nyomáson [Pas], 

ηM : a kenőanyag dinamikai viszkozitása légköri nyomáson és a keréktest 

hőmérsékletén [mPas], 

ηR,F : kenőanyag-viszkozitás referenciaértéke [-], 

Λ : a kenőfilmvastagság és a felületi érdességek átlagának a hányadosa  

(Λ= hC/Ra), 

µ(x) : a súrlódási tényező változása a kapcsolóvonal mentén [-], 

µEHD : folyadéksúrlódási együttható [-], 

µEHD,R : folyadéksúrlódási együttható referenciaértéke [-], 

µF : száraz súrlódási együttható [-], 

µF,R : száraz súrlódási együttható referenciaértéke [-], 

µm : átlagos súrlódási tényező [-], 

µz : fogsúrlódási tényező [-], 

µ(Γ) : helyi súrlódási tényező [-], 

= : kenőanyag kinematikai viszkozitása [mm2/s], 

=k : kenőanyag kinematikai viszkozitása [mm2/s], 

ξ : a folyadéksúrlódás aránya [-], 
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ρ : a kapcsolódó fogprofilok egyenértékű görbületi sugara [mm], [m], 

 ρredC : egyenértékű görbületi sugár a főpontban [mm], 

ρne(Γ) : egyenértékű görbületi sugár a kapcsolóvonal mentén Γ paraméterrel 

meghatározva [mm], 

 τL : egységnyi csúsztatófeszültség [N/m2], 

ω : a gördülőkör szögsebessége [rad/s]. 

Fogaskerékpár gördülési súrlódási teljesítményvesztesége  

(37-38. oldal, képletszám: 36-38.) 

Cr : Anderson által meghatározott konstans, amelynek értéke: 0,001, 

Fg : gördülőerő [N], 

h : kenőfilmvastagság [µm], 

M : behajtó nyomaték [Nm], 

Pg : fogaskerékpár gördülési súrlódási teljesítményvesztesége [W], 

r : gördülőköri sugár [mm], 

re : egyenértékű kapcsolódási sugár [mm], 

vg : gördülési sebesség [m/s], 

 αw : tényleges kapcsolószög [°], 

ηD : dinamikai viszkozitás [Pas], 

Φ : hőmérsékleti módosító tényező [-]. 

Csapágysúrlódási veszteségek meghatározása   

(38., 39. oldal, képletszám: 39-42.) 

d : csapágyfurat-átmérő [mm], 

Mv : egy gördülőcsapágy teljes súrlódási nyomatéka [Nmm], 

M1 : a terheléstől függő nyomaték [Nmm], 

M2 : az axiális terheléstől függő súrlódási nyomaték [Nmm], 

M3 : a tömítések súrlódási nyomatéka [Nmm], 

M : súrlódási nyomaték [Nmm], 

M0 : terheléstől független súrlódási nyomaték [Nmm], 

 M1 : terheléstől függő súrlódási nyomaték [Nmm], 

Mrr : gördülősúrlódási nyomaték [Nmm], 
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 Msl : csúszósúrlódási nyomaték [Nmm], 

 Mseal : tömítéssúrlódási nyomaték [Nmm], 

 Mdrag : súrlódási nyomaték kenőanyag-ellenállásból, keverésből és szórásból [Nmm], 

P : dinamikus egyenértékű csapágyterhelés [N], 

µ : állandó csapágysúrlódási tényező [-], táblázatos érték [41]. 

Fogaskerekek olajkavarási vesztesége    

(39-42. oldal, képletszám: 43-51.) 

AB : az olajba merülő fogaskerék olajjal határolt felülete [m2], 

b : a kerékszélesség [m], az olajba merülő fogaskerék fogszélessége [mm], 

bm : a fogaskerék (olajba) bemerülési mélysége [m]; [mm], 

b1/d1 : relatív kerékszélesség [-], 

d :  a kerék osztókörátmérője [m], 

Fr : Froude-szám, Fr=Ω2×RP/g, g=9,81 m/s2, 

EF∗ : normál foghézag [-], 

Mch : az olajkavarásból származó nyomatékveszteség [Nm], 

mn : normál modul [mm], 

HIJ: kenőanyag térfogatárama [dm3/min], 

Re : Reynolds-szám, Re=Ω×(RP)
2/ν, 

Rec : kritikus Reynolds-szám, 

r :  a fogaskerék osztókörsugara [m], 

ra1 : hajtó fogaskerék fejkörsugara [mm], 

ra2 : hajtott fogaskerék fejkörsugara [mm], 

z1 : hajtó fogaskerék fogszáma [-], 

z2 : hajtott fogaskerék fogszáma [-], 

v : osztóköri kerületi sebesség [m/s], 

V0 : olajtérfogat, olajmennyiség [m3], 

vrw1 : fogaskerék kerületi sebessége [m/s], 

vt : fogaskerék forgási sebessége [mm/s], 

1 : kiskerék indexe, 

2 : nagykerék indexe, 

β : foghajlásszög [°], 
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ω : az olajba merülő fogaskerék szögsebessége [rad/s],  

= : a kenőanyag (olaj) kinematikai viszkozitása [m2/s], 

ρ : a kenőanyag (olaj) sűrűsége [kg/m3], 

 = : a kenőanyag kinematikai viszkozitása [mm2/s]. 

Fogaskerekek légkavarási vesztesége    

(42., 43. oldal, képletszám: 52-54.) 

b : kerékszélesség [m], 

d : osztókörátmérő [m], 

d1 : a hajtó kerék osztókörátmérője [m], 

d2 : a hajtott kerék osztókörátmérője [m], 

d3 : lábkörátmérő [mm],   

mn : normál modul [mm], 

n : a fogaskerék abszolút fordulatszáma [1/min], 

µ : dinamikai viszkozitás [Ns/m2]. 

Tömítéssúrlódási veszteség      

(43-45. oldal, képletszám: 55-58.)  

dt : tengelyátmérő [mm], 

Fr : sugárirányú erő [N], 

nt : tengely abszolút fordulatszáma [1/min], 

r : érintkező felület sugara [mm], 

t : érintkező felület szélessége [mm], 

ts : olajhőmérséklet [°C], 

µ : a tömítés és a tengely közötti súrlódási tényező [-], 

ω : a tengely szögsebessége [rad/s],   

=40 : a kenőanyag kinematikai viszkozitása 40 [°C] hőmérsékleten [mm2/s].   
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A hajtómű fizikai modelljének felállítása    

(49-51. oldal, képletszám: 59-71.) 

K1, K2 :  csillapítás, 

 S1, S2 :  rugómerevség, 

 r1, r2 :  gördülőköri sugár, 

 J1, J2 :  tehetetlenségi nyomaték, 

 Mm : motor nyomatéka [Nm], 

 nm : a motor fordulatszáma [1/min], 

 Mk : kerék nyomatékigénye [Nm],  

 nk :  kerék fordulatszáma [1/min], 

i : áttétel, 

M : tömegmátrix, 

 S : merevségi mátrix, 

 K : csillapítási mátrix, 

 Q(t) : külső nyomatékok vektora, 

 S : csavarómerevség [Nm/rad], 

 M : nyomaték [Nm], 

 l : csavart tengely hossza [m], 

 Ip : poláris másodrendű nyomaték [mm4], 

 G : csavaró rugalmassági modulus, 

ϕ : szögelfordulás [rad], 

ϕ1, ϕ2 : szögelfordulás [rad], 

ϕ10 : kiindulási pont [rad], 

QI R: szögsebesség [rad/s],   

QST : szöggyorsulás [rad/s2]. 

A hajtómű modellezésének fizikai alapjai   

(51., 52. oldal, képletszám: 72-79.) 

 D : disszipációs függvény, 

 E : a rendszer mozgási energiája, 

k : a rendszer szabadságfoka, 

L : Lagrange-függvény, 
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qk : a rendszer általános helykoordinátája, 

 VIW : a rendszer általános sebessége, 

 U : a rendszer potenciális energiája. 

A hajtómű matematikai leírása     

(53., 54. oldal, képletszám: 80-88.) 

 ϕ1, ϕ2 :  szögelfordulás [rad], 

QI R, QI S:  szögsebesség [rad/s], 

QT R, QT S:  szöggyorsulás [rad/s2]. 

Y∑ Z: a hajtómű összes veszteségnyomatéka [Nm], 

Y"Z: a fogazat csúszósúrlódási veszteségnyomatéka [Nm], 

Y�Z: a fogazat gördülősúrlódási veszteségnyomatéka [Nm], 

Y[\Z: a csapágyazás veszteségnyomatéka [Nm], 

Y]Z: az olajkavarás veszteségnyomatéka [Nm], 

Y^Z: a légkavarás veszteségnyomatéka [Nm], 

Y�Z: a tömítéssúrlódás veszteségnyomatéka [Nm],  

Az alkalmazott fogsúrlódási veszteségmodell   

(55-57. oldal, képletszám: 89., 90.) 

XL : kenőanyag-tényező [-], Ka : üzemi tényező [-], Kv : dinamikai tényező [-], Kb : fogferdeségi tényező [-], =_zs : a kenőanyag kinematikai viszkozitása [mm2/s]. 

Az alkalmazott csapágyveszteség-modell [64]             

(57-60. oldal, képletszám: 91-102.) 

 B : csapágy belsőgyűrű szélessége [mm], d : csapágy furatátmérő [mm], 

 D : csapágy külső átmérő [mm], dm : csapágy középátmérő [mm], 

 ds : a tömítéstől, a csapágy típusától és méretétől függő változó [-], 
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Fr : radiális terhelés [N], 

Grr : gördülősúrlódási változó, amely függ a csapágytípustól, csapágy 

középátmérőtől [mm], radiális terheléstől [N], axiális terheléstől [N], 

Gsl : csúszósúrlódási változó, amely függ a csapágytípustól, csapágy középátmérőtől 

[mm], radiális terheléstől [N], axiális terheléstől [N], 

irw : golyósorok száma [-], 

Kball : golyóscsapágy-állandó [-], 

KL : görgőscsapágytípus geometriai állandója [-], 

Kroll : görgőscsapágy állandó [-], 

Krs : feltöltés / hiány állandó [-], 

Ks1 : tömítéssúrlódáshoz kapcsolódó állandó [-], 

Ks2 : tömítéssúrlódáshoz kapcsolódó állandó [-], 

Kz : csapágytípus geometriai állandója [-], 

Mrr : gördülősúrlódási nyomaték [Nmm], 

 Msl : csúszósúrlódási nyomaték [Nmm], 

 Mseal : tömítéssúrlódási nyomaték [Nmm], 

 Mdrag : súrlódási nyomaték kenőanyag-ellenállásból, keverésből és szórásból [Nmm], 

 n : fordulatszám [1/min], 

R1 : gördülősúrlódási nyomaték geometriai állandója [-], 

S1 : csúszási súrlódási nyomaték geometriai állandója [-], 

VM : az olajszinttől függő változó [-], 

β : a tömítés és a csapágy típusától függő kitevő [-],  

Φish : belépőnyíráshő-csökkentési tényező [-], 

Φrs : kinematikaifeltöltés-csökkentési és kinematikaihiány-csökkentési tényező [-], 

= : kenőanyag kinematikai viszkozitása az üzemi hőmérsékleten [mm2/s] 

(zsírkenés esetén az alapolaj viszkozitása), 

µsl : csúszási súrlódási tényező [-]. 

A modell dinamikus megoldása  

(62-66. oldal) 

Mk : gyorsító nyomaték [Nm], 

nk : kerék fordulatszáma [1/min], 

J : hajtómű behajtótengelyére redukált tehetetlenségi nyomaték [kgm2], 
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aw : tényleges tengelytávolság [mm], 

b : fogaskerék-szélesség [mm], 

i : hajtóműáttétel [-], 

m : modul [mm], 

p : hajtómű paramétervektora [-], 

α : kapcsolószög [rad], 

β : fogferdeség szöge [rad]. 

A hajtómű kvázistacioner munkaponti modelljének felállítása  

(66., 67. oldal, képletszám: 107-108.) 

 J : tehetetlenségi nyomaték [kg m2], 

 M : a rendszer összes nyomatéka [Nm], 

 Mhl : hajtómű veszteségnyomatéka [Nm], 

 Mm : hajtómotor nyomatéka [Nm], 

Mv : a jármű vonóerejéből ébredő nyomatékigény [Nm], 

Mdin : a rendszer dinamikai nyomatéka [Nm], 

 dω/dt : a motor tengelyére redukált szöggyorsulás [rad/s2]. 

 

A hajtómű tervezői változóinak kiválasztása és vektorba rendezése   

(71. oldal, képletszám: 114.) 

aw : tényleges tengelytávolság [mm], 

b : fogaskerék-szélesség [mm], 

i : hajtóműáttétel [-], 

m : modul [mm], 

p : hajtómű paramétervektora [-], 

α : kapcsolószög [rad], 

β : fogferdeség szöge [rad]. 
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A modell érzékenységének vizsgálata 

(71-79. oldal, képletszám: 115-132) 

nm : munkaponti fordulatszám [1/min], 

Mm : munkaponti nyomaték [Nm], 
 Pbe(nm,Mm) : a motor által a hajtásláncba vitt teljesítmény az adott munkaponton [W], 

Pki(nm,Mm) : a hajtómű kihajtótengelyén megjelenő teljesítmény az adott 

munkaponton [W], 

 Pv(nm,Mm) : a hajtómű veszteségteljesítménye az adott munkaponton [W]. 

 

η(nm,Mm) : hajtómű hatásfoka az adott munkaponton [%], 

Célfüggvény meghatározása 

(80., 81. oldal, képletszám: 133-135.) 

 m : a menetciklust leíró munkapontok száma [-], 

Mki : a kerék nyomatékigénye az adott munkaponton [Nm]. 

 nki : a kerék munkaponti fordulatszáma [1/s], 

 Pv : veszteségteljesítmény [W], 

Δti : üzemidő az egyes munkapontokban [s], 

Wv : kumulált veszteségenergia [J], 

Munkapontok meghatározása      

(81-83. oldal) 

v : jármű sebessége [km/h, m/s], 

t : az adott munkaponton eltöltött idő [s], 

s : a jármű által befutott út [km], 

nk : kerékfordulatszám [1/min, 1/s], 

P : a jármű teljesítményigénye az adott munkaponton [w], 

Mk : a jármű nyomatékigénye az adott munkaponton [Nm], 

Wv : veszteségenergia [J]. 
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Villamos járművek tömegvizsgálata    

(98. oldal, képletszám: 151-152.) 

mg : hajtómű tömege [kg], 

mhl : hajtáslánc tömege [kg], 

mPMS : villamos motor tömege [kg]. 

Villamos motor tömege      

(98. oldal, képletszám: 153.) 

máll : a motorban lévő egyéb alkatrészek tömege [kg], 

mlágyvas : lágyvas forgórész tömege [kg], 

mmágnes : motorba épített mágnes tömege [kg], 

mréz : a motor réztekercselésének tömege [kg]. 

Hajtómű tömege       

(99. oldal) 

mház : hajtómű ház tömege [kg], 

mforgó : tengelyek, fogaskerekek tömege [kg], 

mker.árú : kötőelemek, csapágyak, tömítések tömege [kg]. 

Az áttétel változásának hatása a hajtómű tömegére 

(101-103. oldal, képletszám: 154-157.) 

 mkerék : a fogaskerék tömege [kg], 

 Vkerék : a fogaskerék térfogata [dm3, m3], 

 dw : gördülőkör-átmérő [dm, m], 

 b : fogszélesség [dm, m], 

 ρkerék : fogaskerék anyagának sűrűsége [kg/dm3, kg/m3]. 
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A modul változásának hatása a hajtómű tömegére 

(107. oldal, képletszám: 161-164.) 

d1 :  hajtófogaskerék osztókörátmérője [mm], 
d2 :  hajtott fogaskerék osztókörátmérő [mm], 

mt : homlokmodul [mm], 
z1 :  hajtófogaskerék fogszáma [-], 
 z2 : hajtott fogaskerék fogszáma [-], 

A tengelytáv változásának hatása a hajtómű tömegére 

(107-108. oldal, képletszám: 165-169.) 

a :  elemi tengelytáv [mm]. 

A kapcsolószög változásának hatása a hajtómű tömegére 

(109. oldal, képletszám: 172-175.) 

db1 : alapkörátmérő [mm], 

αt :  homlok-alapprofilszög [°]. 
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Bevezetés 

A győri Széchenyi István Egyetemen több éve folyik különböző teljesítményszintű 

villamos és hibrid járművek fejlesztése. A fejlesztések több irányban zajlanak a járműhajtó 

PMS1-motortól kezdve a járműkommunikációs rendszeren keresztül a karosszériáig. 

Napjainkban a villamos járművek egyik kulcsproblémája a villamosenergia-tárolás és ebből 

adódóan a rövid hatótávolság, amely szükségessé teszi a villamos járművek energetikai célú 

vizsgálatát és elemzését. Az energetikai vizsgálat fontos eleme a jármű hajtáslánca, amely 

magában foglalja a járművet hajtó PMS-motort és adott esetben a hozzá tartozó hajtóművet. 

Egy adott jármű esetén a hajtómű szükségességének, illetve áttételének a megállapítása egy 

összetett elemzés eredménye. Hajtóműigény esetén megoldandó problémát jelent a megfelelő 

konstrukció kiválasztása és tervezése. A tervezés nehézségét az okozza, hogy a hajtóművek 

hatásfokát a teljes működési tartományban konstans értékként kezelik általában, miközben 

ezek a különböző működési tartományokban jelentős eltérést mutatnak, ezért szükség van a 

hajtómű energetikai és hatásfokvizsgálatára, matematikai modelljének a megalkotására, 

amelyek segítségével energetikailag optimálisan illeszthetővé válik a jármű hajtásláncába.  

A villamos motor és a jármű együttes üzemének nyomatéka a fordulatszám függvényében 

leírható (1. ábra). Az ábrán a villamos motor hatásfoka is látható. Az ábrán látható eset egy 

PMS-motorral hajtott jármű esetén a motor és egy hagyományos többfokozatú hajtómű 

kapcsolatából származó hajtáselrendezést mutat be, amelynél jól látható, hogy a hajtómű 

különböző fokozatban történő üzemeltetésekor a motor munkapontjaiban a hatásfok eltérő, 

egyes hajtóműáttételeknél rosszabb hatásfokú munkaponton üzemel. Ennek eredményeképpen 

megnövekednek a jármű hajtásláncának a veszteségei, és ez hatással van a jármű 

hatótávolságára. A hajtáslánc optimalizációjának egyik célja a jármű energiafogyasztásának 

minimalizálása, ezáltal a hatótávolság növelése, vagyis olyan hajtóműáttétel választása, 

amelyben a hajtás összes vesztesége a legkisebb lesz. 

                                                 
1 Állandó mágneses szinkron motor 
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1. ábra: A villamos motor és a jármű együttes üzeme [1] 

A villamos járművek hajtására jellemzően kétfajta megoldás terjedt el: 

• A villamos motor közvetlenül hajtja a kereket.  

• A villamos motor áttétellel rendelkező hajtóművel hajtja a járművet.  

Az első esetben a motor nagy nyomatékot fejt ki alacsony fordulatszám-tartományban. A 

motor tömege nagy, de nincs szükség hajtóműre, ami a hajtáslánc összes tömegét növeli. A 

nagy nyomaték nagy áramerősséggel fejthető ki, ezért a villamos hatásfok romlik, viszont 

nem kell a hajtómű veszteségeivel számolni.  

Ebben az esetben a hajtáslánc hatásfoka megegyezik a motor hatásfokával:   

 �� = �� (1) 

A második esetben kisebb motor használható, mivel kisebb a nyomaték és nagyobb a 

fordulatszám. A járműhajtáshoz szükséges nyomaték-fordulatszám viszony áttétellel 

rendelkező hajtóművel hozható létre, ami értelemszerűen lassító áttételű lesz. A motor tömege 

kisebb, hatásfoka nagyobb lesz, mint az első esetben, viszont számba kell venni a hajtómű 

tömegét és veszteségeit. Az optimalizációs feladat bővül, azt két egységre: a motorra és a vele 

összekapcsolt hajtóműre kell elvégezni. 

Ebben az esetben a hajtáslánc hatásfoka megegyezik a motor és a hajtómű együttes 

hatásfokával: 

10.15477/SZE.MMTDI.2016.003



20 
 

 �� = �� ∙ �� (2) 

Hajtómű alkalmazása esetén jól látható, hogy a hajtómű hatásfoka jelentős hatással van a 

jármű összesített hatásfokára, mivel a hatásfoka szorzóként csökkenti a hajtáslánc összes 

hatásfokát. 

A villamosjármű energetikai szempontú vizsgálata szempontjából az is fontos, hogy a 

jármű gyórsítása közben mennyi idő alatt képes a villamos motor a kedvező üzemelési 

tartományába eljutni (2. ábra) [1]. 

 

2. ábra: A villamos motor működése szempontjából kedvező tartomány [1] 

Kulcsfontosságú a hajtóművek vizsgálatakor a veszteségforrások és a terheléstől való 

függőségeik pontos meghatározása. A következőkben a fogaskerék-hajtóművek 

veszteségforrásait mutatom be, a veszteségforrások szétbonthatók terhelésre és fordulatszámra 

érzékeny és érzéketlen veszteségekre [1].  

Terhelésérzékeny veszteségek:  

• fogsúrlódás veszteségei:    Pz, 

• gördülési súrlódási teljesítményveszteség:  Pg, 
Fordulatszámra érzékeny veszteségek:  

• tömítések súrlódási veszteségei:   Pt, 
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• kenőanyag-keverés veszteségei:   Po, 

• légkavarási veszteségek:    Pl, 
A terhelésre és fordulatszámra egyaránt érzékeny veszteségek: 

• csapágysúrlódás veszteségei:    Pcs. 
A különböző forrású veszteségteljesítmények összegzésével meghatározható a hajtómű összes 

vesztesége (Pv) egy adott munkaponton. A járműhajtóművek veszteségvizsgálata esetén 

érdemes a vizsgálathoz kiválasztott munkapontokat (nk, Mk) a jármű menetciklusából 

származtatni, így a jármű vonóerejéből és sebességéből meghatározott munkaponton 

kiszámítható a hajtómű veszteségteljesítménye [2]:  

 lZ = m(nW, YW) (3) 

Ezen túl a hajtómű összes vesztesége egy adott munkapontban állandósult állapotban a 

veszteségforrások összegeként is értelmezhető: 

 lZ = l" + l� + l[\ + l] + l̂ + l� (4) 
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Célkitűzés 

A kutatás célja a villamos járművekben alkalmazott hajtóművek olyan vizsgálata, 

amelynek a segítségével az adott hajtómű optimalizálhatóvá válik úgy is, mint különálló 

egység és úgy is, mint a jármű-motor-hajtómű rendszer szerves része. Az elemzés 

legfontosabb része a hajtómű modellezése, amelynek fontosabb lépései: 

• A hajtóművekben kialakuló jelentősebb veszteségmodellek bemutatása, elemzése és a 

megfelelő modellek kiválasztásával a saját matematikailag megfogalmazható modell 

megalkotása. 

• A hajtómű teljes működési tartományának veszteségeire hatással lévő változók 

feltárása és vektorba rendezése (paramétervektor meghatározása). 

• A matematikailag megfogalmazott modell és a paramétervektor ismeretében egy 

célfüggvény megfogalmazása, amely célfüggvény egy adott hajtómű optimalizálására, 

kiválasztására felhasználható. 

• A hajtómű tömegváltozásának vizsgálata a hajtómű paramétervektorának 

függvényében. 

• Célfüggvény felhasználásának demonstrációja egy optimalizációs példán keresztül. 
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1. Irodalomfeldolgozás 

A villamos járművekben alkalmazott fogaskerék-hajtóművek esetén a hajtómű 

teherbírásának növelése mellett egyre inkább előtérbe kerül a hajtómű hatásfokának javítása. 

Míg a hajtómű teherbírásának a növelése a hajtómű térfogatának és tömegének csökkentését 

segíti elő, addig a hajtómű hatásfokának a javítása a jármű hajtásláncának összhatásfokát 

növeli.  

Mind a teherbírás növelése, mind a hatásfok növelése hatással van a jármű 

energiafogyasztására és ezáltal a jármű hatótávolságára. A villamos járművek üzemének 

gyenge pontja a hatótávolság rövidsége, amely jellemzően az energiatárolás problémáiból 

ered, de minden olyan vizsgálat, elemzés és fejlesztés, amely a jármű energiafelhasználását 

javítja és ezáltal növeli a hatótávolságot, hozzájárul a villamos járművek fejlődéséhez. Az 

energiafogyasztás szempontjából fontos a hajtásláncba integrált hajtómű hatásfoka, amelynek 

meghatározása a hajtóművekben keletkező veszteségek pontos ismerete esetén lehetséges. A 

hajtóművek jellemző veszteségei a fogkapcsolatból, csapágysúrlódásból, olajkavarásból, 

légkavarásból és a tömítéssúrlódásból adódnak, ezért az irodalomfeldolgozás folyamán 

törekedtem a fogaskerék-hajtóművek teljesítményveszteségeinek területén folyó kutatások 

eredményeinek bemutatására. 

1.1 A fogaskerékhajtás veszteségforrásai 

A fogaskerék-hajtóművek veszteségeinek pontos meghatározása összetett feladat, igen 

mély szerkezettani, mechanikai, geometriai, tribológiai és hőtani ismeretek szükségesek 

hozzá. A veszteségek legnagyobb része a kapcsolódó fogaskerékfogak súrlódásából adódik, 

de jelentős lehet a csapágysúrlódás is. A nagy sebességű hajtóművek esetén számolni kell az 

olajkeverési, a tömítéssúrlódási és a légkavarásból adódó veszteségekkel is. 

Alacsony fordulatszámon és kis terhelő nyomaték esetén a csúszó súrlódási veszteségek a 

dominánsak a hajtóművek teljesítményveszteségében, míg nagyobb sebességek esetén a 

fogazat gördülési vesztesége és a csapágyveszteség válnak egyre jelentősebbé. Ezen 

túlmenően megállapítható, hogy nagy sebességű üzem esetén a hajtómű légkavarási 

vesztesége is jelentős mértékben megnő, tehát egy ilyen üzemmód esetén a kiszámítása nem 

elhanyagolható.  

Anderson és Loewenthal vizsgálatokat végzett homlokfogaskerekes hajtóműveken teljes 

és részterhelési állapotokban (3. ábra) [3,4]. Kiválasztottak egy konkrét hajtóművet, amelyet 

különböző konstans fordulatszámokon ugyanazon bemenő nyomatéktartomány mellett 
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vizsgáltak és megállapították a veszteségforrások százalékos arányát az adott 

munkapontokon.  

 

3. ábra: Az adott hajtómű vizsgálata három különböző fordulatszámon:  
a, 250 1/min;  b, 1000 1/min;  c, 2000 1/min [3,4] 

Wagner végzett veszteségvizsgálatokat jármű váltókon, amelyek segítségével meg tudta 

határozni a váltó belső veszteségforrásainak arányát az összes veszteségben (4. ábra) [5,6]. A 

kiválasztott hajtómű egy ötsebességes, manuális sebességváltó, amelyet negyedik fokozatban 

(közvetlen módosítás nélküli (i=1) fokozat) maximális terhelés és 80°C olajhőmérséklet 

mellett vizsgáltak. 

 

4. ábra: Az ötfokozatú sebességváltó veszteségforrásainak megoszlása [5,6] 

A fenti példákat vizsgálva jól látható, hogy a fogaskerekes hajtóművek belső veszteségei 

közül egyértelműen a fogazati súrlódás a legnagyobb mértékű veszteségforrás, még akkor is, 
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ha ez a mérték a különböző terhelési viszonyok esetén is tág határok között változik (kb. 

40%- 85%). 

 Fogaskerékpár fogazati hatásfoka 1.1.1

A fogazati hatásfok vizsgálatakor két veszteségforrást kell figyelembe venni: a fogazaton 

kialakuló csúszó súrlódást és gördülő súrlódást. A kapcsolóvonal mentén vizsgálva 

megállapítható, hogy a fogkapcsolat főpontjában jellemző a gördülősúrlódás, míg a kapcsolat 

kezdő és végpontja környezetében a csúszási súrlódás a meghatározó (5. ábra, 6. ábra). A 

vizsgálatok azt mutatják, hogy a hajtás vesztesége szempontjából a csúszó súrlódás 

vesztesége jelentősen nagyobb, mint a gördülő súrlódási veszteségértéke, ezért sok esetben a 

gördülő súrlódás veszteségét elhanyagolják a hajtás összes veszteségének számításánál. 

 

5. ábra: A fogfelületen kialakuló súrlódási viszonyok [7] 

 

6. ábra: A sebességviszonyok alakulása a kapcsolóvonal mentén 
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A fogaskerékhajtás hatásfoka már több mint száz éve foglalkoztatja a kutatókat, a 

hajtóműkutatások egyik első úttörője Relaeaux volt [8]. Az elmúlt harminc-negyven évben 

számos publikáció látott napvilágot a témában, pl. Martin, Yada vagy Li által [9-11].  

Ami a hatásfok vizsgálatára jellemző módszereket illeti, háromfajta megközelítés terjedt el: 

• A fogaskerékpár hatásfokát közvetlenül mérték a kiválasztott fogaskerékpár vagy a 

fogaskerékpárt reprezentáló próbadarabok, pl. súrlódó tárcsák segítségével. 

• Fél-analitikus becslési módszerek alkalmazása, amelyek esetén előre ismert vagy 

empirikus úton meghatározott súrlódási tényező alkalmazásával határozták meg a 

fogaskerékpár hatásfokát. 

• Fizikai alapú elemző becslés a fogaskerékpár hatásfokának meghatározására, amely 

esetén a súrlódási tényező értékét az EHL2 modell alapján határozták meg. 

A kísérleti vizsgálaton alapuló tanulmányok egyik csoportja a fogaskerékpár hatásfokának 

mérésére koncentrált. Számos más tanulmányban egy egyszerű kontaktfelületen, 

leggyakrabban hengeres tárcsapárt alkalmazva határozták meg µ (csúszási súrlódási 

együttható) értékét a szimulálandó fogaskerékpár üzemelési körülményei között, és ezzel a 

súrlódási együtthatóval becsülték meg a fogaskerékpár hatásfokát.  

Néhány tanulmány jól ismert és széles körben alkalmazott empirikus összefüggést 

alkalmaz µ meghatározására. Ezeknek a tapasztalati képleteknek az alapján megállapítható, 

hogy a µ néhány paraméter függvényeként meghatározható, ilyen paraméterek például: 

• csúszási és gördülési sebességek,  

• felületek érintkezési görbületi sugara,  

• terheléssel kapcsolatos paraméterek, pl. terhelőerő vagy érintkezési nyomás,  

• felületi érdesség, 

• a kenőanyag-viszkozitás. 

A csúszási sebesség meghatározása tartalmazza azokat a tapasztalati összefüggéseket, 

amelyeket hengeres tárcsák alkalmazásával határoztak meg, és ezt vették figyelembe a 

kapcsolóvonal menti sebesség meghatározásánál is. Kikötötték, hogy nincs csúszás a 

kapcsolóvonal irányában. Következtetésként a tárcsás kísérletek által kapott összefüggések 

reprezentálják a vonali kapcsolatot az egyenes fogazatú fogaskerékpárok esetén, de nem 

használhatók fel közvetlenül ferde fogazatú, csiga vagy hipoid fogazatú kerekek vizsgálatára, 

mert ezeknek a fogaskerekeknek a görbületi sugara változik a vonali kapcsolat mentén, ezen 

kívül a csúszási sebességnek kialakul egy fogazatirányú komponense. 

                                                 
2 Elasztohidrodinamikus kenés 
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A fogazat irányába eső csúszás hatása a µ értékére vagy a kenési feltételekre nem teljesen 

tisztázott. A kísérleti vizsgálatokat végzők egy csoportja megpróbálta áthidalni ezt a 

különbséget a tárcsapár által meghatározott kapcsolati feltételek és az aktuális fogaskerékpár 

esetében lévő kapcsolati feltétel között. 

 Hirano és kollégái vizsgálták a csúszási irány, a kapcsolóvonali súrlódás és gördülési 

súrlódás közötti szöget és arra a következtetésre jutottak, hogy a fogazat irányába eső súrlódás 

esetén a legnagyobb a µ, míg ezzel szemben a kapcsolóvonalra merőleges irányra az 

ellenkezője igaz [12]. 

 

A félanalitikus hatásfokmodelleket alkalmazó kutatások két csoportra oszthatók. Az első 

csoport kutatói úgy vizsgálták az egyenes fogaskerékpár hatásfokát, hogy a paramétereket 

konstansnak vették a teljes kapcsolódó felület mentén minden forgási helyzetben. A 

tangenciális súrlódási erőt a csúszás iránya mentén a megadott konstans súrlódási tényezőből 

és az egyenes fogazatú fogaskerékpár alapvető geometriai és kinematikai adataiból számolták 

ki. A hajtott kerékre átvitt nyomaték csökkenésének figyelembevételével számolták ki a 

fogaskerékpár mechanikai hatásfokát. Ezek a modellek nagyon fontosak abból a szempontból, 

hogy pontosan megértsük a fogaskerékpár geometriai hatásának a jelentőségét a hatásfok 

szempontjából, de ezeknek a modelleknek van néhány fontos hiányossága [13-14].  

• Az első hiányosság a µ meghatározásából ered. Egy fogaskerékpár minden 

kapcsolódási pontjában állandónak kell lennie és előzetesen ismerni kell. A tárcsás 

vizsgálatok adatai azt mutatják, hogy egy kombinált gördülő és csúszó érintkezés 

esetén a µ értéke nem állandó. Ez hatással van számos érintkezési paraméterre.  

• A második hiányosság, hogy ezek a vizsgálatok korlátozottak voltak abból a 

szempontból, hogy nem vették figyelembe a fogaskerék jellemzőit és az olyan 

nehezítő hatásokat, mint pl. a foghajlítás, kontakt deformáció, fogprofil-változtatás 

vagy éppen a gyártási hibák hatása, és így ezek a tényezők nem szerepeltek a 

hatásfokmodellekben. 

 

A félanalitikus modellt alkalmazó kutatók másik csoportja a konstans µ-t alkalmazó 

modellek továbbfejlesztett változatait vizsgálta [15-20]. Ezek a modellek a publikált 

tapasztalati eredményekre, mint referenciákra támaszkodnak a hatásfok becslésében, egyenes 

fogazat és ferde fogazat esetében egyaránt. Ezek a modellek már pontosabbak, mint az első 

csoportba tartozók, de még mindig korlátozottak abból a szempontból, hogy a pontosságuk 
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nagymértékben függ a µ meghatározására szolgáló empirikus összefüggésekből. A µ 
meghatározására alkalmazott empirikus képletek már nem annyira általánosak, és 

megtalálhatók bennük olyant tényezők, mint a kenőanyagok típusa, üzemi hőmérséklet, 

sebesség, terhelés, felületi érdesség, gördülési minták, amelyek eltérést okoznak az 

elméletileg meghatározott fogaskerékpártól. 

Létezik számos olyan fogaskerékhatásfok-modell, amely különböző EHL-modelleket 

használ fel arra, hogy meghatározza µ értékét. Ezek közül Dowson, Higginson [21] és Martin 

[22] feltételezték, hogy az érintkező fogak felülete ideálisan sima és a pillanatnyi súrlódási 

tényező kiszámítására a kenőanyagfilmben kialakuló nyíróerő-eloszlást használták fel. 

Adkins és Radzimovsky kidolgoztak egy olyan hatásfokmodellt kis terhelésű 

hajtóművekre, ahol hidrodinamikai kenési körülményeket határoznak meg, de feltételezték, 

hogy a fogak merevek [23].  

Simon egy erősített fogazatú, „sima felületű” ponton érintkező EHL-modellt alkalmazott, 

amelynél figyelembe vette a rugalmas deformációból adódó nyomáseloszlást a kenőanyagban 

[24]. 

Larsson létrehozott egy tranziens EHL-elemzést egyenes fogazatú evolvens fogaskerekek 

esetére, ahol feltételezte, hogy az érintkező felületek simák és a fogak merevek. Ebben az 

elemzésben a kenőfilm teljes vastagságában nem-newtoni folyadék, amely izotermikus 

körülmények között működik [25]. 

Wu és Cheng általános súrlódási modell alapján dolgozott ki egy vegyes EHL 

fogkapcsolat-elemzést, és ezt alkalmazták a fogaskerekek súrlódási teljesítményveszteségének 

a meghatározására. Az érdességmintázatot úgy határozták meg, hogy az azonos sugáron lévő 

összes felületi érdesség magasságát Gauss-féle eloszlással vették figyelembe. Ez a tanulmány 

felhasználta az izotermikus kapcsolatra meghatározott empirikus gördülési súrlódási 

összefüggést annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a hőmérsékletnövekedés hatását, a 

nagy sebesség esetére bevezettek egy termikus csökkentő tényezőt az összefüggés 

módosítására [26]. 

Az EHL alapú modellek bizonyos mértékig kiküszöbölik a µ előzetes ismeretének 

szükségességét. Ez viszont nem praktikus, mivel jelentős mértékben megnöveli a számítások 

végrehajtási idejét. Ezen kívül, lehet, hogy pontosabb a probléma EHL irányú megközelítése, 

de mivel a fogaskerék-modelljeik le vannak szűkítve az egyenes fogazatú 

homlokfogaskerekekre, ideális terheléseloszlást és fogazati deformáció kizárását feltételezve 

alkalmazhatóságuk korlátozott. 
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A ferde fogazatú homlokfogaskerekek hatásfokának irodalma meglehetősen korlátozott. 

Akin [27], Wellauer és Holloway [28] mutatott be formalizmust arra, hogy hogyan lehet 

meghatározni EHL-modell segítségével a kenőfilm rétegvastagságát a ferde fogazatú 

fogaskerék fogazati kapcsolata mentén, ehhez felhasználták Dowson és Higginson 

rétegvastagság meghatározására szolgáló összefüggését.  

Simon kiterjesztette az EHL-modelljét a ferde fogazatú homlokkerekekre pontkapcsolatot 

feltételezve és a fogfelületet teljesen simának véve [29]. 

Haizuka és kollégái kísérleti úton tanulmányozták a fogferdeség szögének a hatását 

súrlódási teljesítményveszteségekre a ferde fogazatú fogaskerekek esetében, és azt 

tapasztalták, hogy a fogferdeséggel arányosan növekedett a teljesítményveszteség [30]. 

 

Hipoid fogaskerekek hatásfokvizsgálatának esetére Buckingham javasol egy közelítő 

összefüggést, amely a veszteségek összegét a hasonló ívelt fogazású kúpkerekekre és 

csigahajtásokra vezeti vissza [31]. 

Naruse és kollégái végeztek több tesztet a Klingelnber típusú fogazással készített hipoid 

fogaskerekek berágódási és súrlódási veszteségeinek vizsgálatára [32]. 

Simon egy olyan sima felületű termikus EHL-modellt alkotott meg módosított hipoid 

fogaskerék párokhoz, ahol a pontkapcsolati modellt alkalmazza [33]. 

Jia és munkatársai elemezték az elaszto-hidrodinamikus kenéselméletet hipoid 

fogaskerék-kapcsolat esetén többszintű eljárással, figyelembe véve a kenőfilm vastagságát és 

a nyomás eloszlását izotermikus állapotban [34]. 

Hai Xu doktori disszertációjában a helyi súrlódási tényező számítására dolgozott ki sok 

paramétert tartalmazó összefüggést a párhuzamos tengelyű és a hipoid hajtások esetére, az 

EHD3 kenésállapot figyelembevételével [47]. 

  A fogsúrlódás teljesítményvesztesége 1.1.2

A terhelés okozta fogazati veszteség Pz, ami a fogkapcsolat súrlódásából adódik, a 

teljesítményátvitel folyamán a Coulomb törvényét követi [35], amely a következő általános 

formában írható le: 

 l\ = p\(q) ∙ vrJ^0q2 (5) 

A helyi súrlódási erő a fogkapcsolat mentén meghatározható a helyi normálerő és a helyi 

súrlódási együttható által a következő összefüggéssel: 

                                                 
3 Elaszto-hidrodinamikai kenőfilm kialakulása 
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 l" = ps(q) ∙ v�0q2 ∙ t0q2 (6) 

A fenti összefüggést megszorozva a következő értékkel FN max / FN max · v/v=1 a kifejezés az 

alábbi formát veszi fel: 

 l" = ps �uv ∙ ps0q2
ps �uv ∙ t0q2 ∙ v ∙ v�0q2

v  (7) 

A helyi paraméterek FN0x2/FN max,  µ0x2 és vg0x2/v eloszlása a következő ábrán (7. ábra) 

látható.  Azzal az egyszerűsítéssel élve, hogy a terhelést és a csúszási sebességet lineárisnak, a 

súrlódási tényezőt pedig állandónak tételezik fel a kapcsolóvonal mentén, a fenti egyenlet a 

következőképpen alakul: 

 

l" = p� �uv ∙ v ∙ t� ∙ 1
wxy0∝{�2 ∙ 1

|J� ∙ } ~ ps0q2
ps �uv ∙ v�0q2

v � �q 
�

�
 (8) 

 

7. ábra: Terhelés, súrlódási tényező és a súrlódási sebesség alakulása a kapcsolóvonal mentén 
[35] 

Ohlendorf 1958 [36] bevezette a Hv veszteségtényező fogalmát, amely a fogaskerékpár 

geometriai kialakításától függ és az alábbi összefüggés szerint határozható meg: 
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�Z = 1
wxy(∝{�) ∙ 1|J� ∙ } ~ ps0q2ps	�uv ∙

v�0q2v � �q	
�

�
=

= � ∙ 0� + 12
�R ∙ � ∙ cos	0��2 ∙ 01 − �� + �RS + �SS2 

(9) 

Niemann és Winter [37] a Pz teljesítménytől függő fogsúrlódási veszteség számítására 

a következő összefüggést írta fel: 

 l" = l�J ∙ t� ∙ �Z (10) 

Wimmer [38] meghatározta saját összefüggését a veszteségtényező meghatározására, 

amely figyelembe veszi a hajtó és a hajtott kerék kapcsolószámait és a következő formában 

írható le: 

 �Z = � ∙ � 1�R +
1
�S� ∙

1
wxy0�2 

∙ `�� + �R ∙ |�u| + �S ∙ |��| + �� ∙ |�u| ∙ �u + �� ∙ |��| ∙ ��� 
(11) 

A fogazati hatásfok a Pz fogsúrlódási veszteséget figyelembe véve a következő összefüggéssel 

határozható meg: 

 �" = l�J − 0l" + l�2l�J  (12) 

 A fogakra ható súrlódási erőt, a fogak csúszási viszonyait és egy állandó fogsúrlódási 

tényezőt figyelembe véve az evolvens fogazatú kerékpár fogazati hatásfokának számítására 

javasolt összefüggést Duda [39], amely tartalmazza a fogszámokat, a részkapcsolószámokat 

és amelyek magukba foglalják a fogak kapcsolódásának geometriai viszonyait. 

Az ipari hajtóművek esetében a részkapcsolószámok értéke általában 1-nél kisebb, ebben az 

esetben a fogazati hatásfok a következőképpen írható fel: 

 �" = 1 − t" ∙ � ∙ 0�R + �S2 ∙ � 1�R ∓
1
�S� (13) 

A (-) előjel a külső-belső fogazatú kerekek kapcsolódására, a (+) előjel a külső fogazatú 

kerekek kapcsolódására érvényes.  

Ez az összefüggés elemi, általános és kompenzált, külső-külső, külső-belső fogazatú 

kerekek kapcsolódására, egyenes és ferde fogazatra, gyorsító és lassító hajtás esetére egyaránt 

alkalmazható. A (13) összefüggés a tervezés kései fázisában alkalmazható, mivel a fogazat 
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pontos geometriai ismeretét igényli, ezért sok esetben Klein [40] egyszerűsített összefüggését 

alkalmazzák: 

 
�" = 1 − 10 ∙ t" ∙ � 1�R ∓ 1�S� (14) 

A profilkapcsolószám értéke a hajtóműves gyakorlatban általában 1,4≤ εα ≤1,8 tartományban 

mozog. Ezt figyelembe véve Niemann [37] kidolgozta az alábbi összefüggést:  

 �" = 1 − 2,1 ∙ t" ∙ � 1�R ∓ 1�S� (15) 

1.1.2.1 A fogsúrlódási tényező meghatározása 

A fogazati hatásfok számításánál bemutatott összefüggésekben szereplő µz fogsúrlódási 

tényezőt tapasztalati úton vagy mérések alapján határozták meg. A pontos meghatározása 

sokszor problémát okoz, mert értéke nagymértékben függ a fogazat súrlódási állapotától, 

amelyet meghatároz a kenőanyag tulajdonsága, a kenési mód, fogaskerekek anyaga, 

kialakítása, felületi állapota, felületi érdessége, az üzemi körülmények, terhelés, a sebesség és 

a hőmérséklet. Ezek figyelembevételével több kutató foglalkozott az átlagos fogsúrlódási 

tényező meghatározásával. 

Például a Shell kutatói kísérletek segítségével dolgozták ki az átlagos fogsúrlódási tényező 

becslésére szolgáló összefüggést [41]: 

 t" = 1,257√=� ∙ �� ∙ �v�[ (16) 

Niemann [37] az átlagos fogsúrlódási tényező számítására a következő összefüggést 

javasolta: 

 

t" = 0,045 ∙ � �� ∙ p� ∙ v�� ∙ � ∙� �1� ¡ ∙ � ¢u�{R
�

 (17) 

Schlenk [42] összefüggése az átlagos fogsúrlódási tényező meghatározására Niemannéhoz 

hasonló: 

 t" = 0,048 ∙ ¤ p� ∙ v∑� ∙ �rJ¥[¦�,S ∙ η§�,�¨ ∙ ¢u�,S¨ ∙ ©ª (18) 

A Schlenk féle összefüggés kiszámításához ismerni kell a fogprofilok összegördülési 

sebességét a kapcsolóvonal mentén, amely a következő módon határozható meg: 
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 v∑ [ = 2 ∙ v� ∙ y�n«�¬ (19) 

A kapcsolóvonal menti fogprofil összegördülési sebesség meghatározásához pedig ki kell 

számítani a forgási sebességet: 

 v� = ® ∙ ¯ (20) 

Az egyenértékű görbületi sugár meghatározása a kapcsolóvonal mentén a következő 

összefüggéssel számolható ki: 

 �rJ¥[ = 12 ∙ � ∙ °±n«�¬ ∙ �� + 1 ∙ 1wxy� (21) 

Az ISO TC 60 az alábbi összefüggést tartalmazza az átlagos súrlódási tényező 

meghatározására [43]: 

 

t" = 0,12 ∙ � ²F[ ∙ ¢uη³ ∙ v∑ � ∙ �rJ¥�
�

 (22) 

A fogazati veszteség pontosabb meghatározása érdekében egyre több kutató foglalkozik a 

fogsúrlódási tényező kapcsolóvonal menti változásával és ennek pontos leírásával. Ennek az 

elvnek elv néhány jellemző képviselője és az általuk kidolgozózott összefüggések a 

következők: 

Misharin [44] az alábbi összefüggést dolgozta ki a helyi fogsúrlódási tényező 

kiszámítására: 

 t"0q2 = 0,325�v[\0q2 ∙ vr0q2 ∙ vW�  (23) 

Az Eiselt és Ohlendorf [43] által meghatározott összefüggés: 

 

t0´2 = � ²F ∙ ¢u�³ ∙ v∑0´2 ∙ �FJ0´2�
 (24) 

Benedict és Kelley [45] szintén kidolgoztak egy összefüggést: 

 tv = 0,0127 ∙ µx¶ ¤29,66 ∙ ²F0q2�� ∙ v[\ ∙ vrS ¦ (25) 

Ez a súrlódási tényező összefüggés csak vegyes súrlódási körülmények között érvényes, 

amikor az EHD kenőfilm vastagsága kicsi, a résparaméter λ<2, és csak a csúszó súrlódást 

veszi figyelembe. Emellett külön számítják a gördülő súrlódásból eredő veszteséget, ami az 
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EHD kenőfilm kialakítására fordítódik. Emiatt a súrlódási tényező változásának jellege 

lényegesen eltér a más összefüggésekkel meghatározott görbékétől. 

Az előzőekben említett többi fogsúrlódási veszteségszámítási modell a csúszó és a gördülő 

súrlódást együttesen veszi figyelembe. 

Doleschell [46] megállapította, hogy az átlagos súrlódási együttható meghatározható, a 

száraz és a folyadéksúrlódás kombinációjaként (8. ábra). A száraz és a folyadéksúrlódási 

együtthatók referenciaértékek alapján határozhatók meg a sebesség, a nyomás és a 

kenőanyag-viszkozitás ismeretében. A folyadéksúrlódás függ a kenőfilm relatív 

rétegvastagságától és a következő összefüggéssel határozható meg: 

 t = (1 � º2 ∙ t» o º ∙ t�¼½ (26) 

 

8. ábra: Folyadék és a száraz súrlódás alakulása az EHD fogkapcsolat esetén (Doleschell) [46] 

Doleschell [46] a szárazsúrlódás és a folyadéksúrlódás referencia értékeit a következő 

összefüggésekkel határozta meg: 

 

t» , t»,¾ ∙ �|¼|¾��¿ ∙ ¤ v∑v¾,»¦
À¿

 (27) 

  

t�¼½ , t�¼½,¾ ∙ �|¼|¾��ÁÂÃ ∙ ¤ v∑v¾,»¦
ÀÁÂÃ ∙ ¤�]Ä^�¾,»¦

ÅÁÂÃ
 (28) 
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Hai Xu doktori disszertációjában [47] szintén a helyi súrlódási tényező számítására 

dolgozott ki sok paramétert tartalmazó összefüggést, az EHD (elaszto-hidrodinamikai) 

kenésállapot figyelembevételével: 

 t(q) = Æ�ÇÈ��∙É∙ÊË∙^]�Ç¡0Ì¡2È��∙JÍÎ∙ÏË∙ÐÑÒÇ¡0Ó¡2ÔÕÖ∙×ØÙ ∙ lÚ�  ∙ Û�Ü ∙ v∑
�Ý ∙ ���Þ ∙ ¢�ß (29) 

ahol a bi paraméterek értékeit az 1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat: A bi paraméterek értékei 

b1 -8,916465 b2 1,03303 b3 1,036077 b4 -0,354068 b5 2,812084 b6 -0,100601 b7 0,752755 b8 -0,390958 b9 0,620305 

Anderson kutatási eredményei alapján Enrico Ciulli és Francesco Paleotti [48] írta fel a 

kapcsolóvonal mentén változó súrlódási tényező összefüggését, akik figyelembe vették a 

relatív csúszás nagyságától függő termikus és izotermikus kenésállapotot, valamint egy sok 

hatást gyakorló paramétert határoztak meg. Miután a súrlódási tényező értékét kompenzálni 

kell egy termikus korrekciós függvénnyel, a fogak között számítható helyi súrlódási 

tényezőjük az alábbi alakban írható fel: 

 t0q2 = w ∙ tu (30) 

ahol a termikus korrekciós függvény c értéke, ha S>Sm a kovetkező módon határozható meg : 
 w = 0−0,28 ∙ µn0|¼ ∙ á ∙ ��2 + 0,392 ∙ Û§�,�ââ∙^F0¬Â∙ã∙Ì¡2§�,SS (31) 

Ha S<Sm, c = 1 feltételek teljesűlnek, akkor az Sm a következő összefüggéssel határozható 

meg: 
 Û� = 0,01 ∙ 0�� ∙ |¼ ∙ á2§0�/S2 (32) 

A µa tényező az alábbi összefüggéssel számítható (ahol µb határsúrlódást figyelembe vevő 

konstans súrlódási tényező, értéke µb=0,08 – 0,12: 
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 tu = t[ ∙ ¶(æ)R,S o t� ∙ «1 � ¶0æ2 (33) 

A g0Λ2 függvény számítására több modell található a szakirodalomban. Zhu és Hu az alábbi 

összefüggést ajánlja (ha Λ >2, akkor g0Λ2 értéke eggyel egyenlő): 

 0æ2 , 1,21 ∙ æ�,ç�
1 o 0,37 ∙ æR,Sç (34) 

A folyadék nyírásából származó µc súrlódási tényező összetevő, köszörült elliptikus 

kontaktfelületeket feltételezve, a Bair-Wiener féle formulával, az alábbi alakban írható fel:  

 t[ , è3 ∙ éª2 ∙ |¼ ∙ �1 � Æ§ Ìêë∙É∙ ãÚì�í (35) 

Csobán Attila a doktori disszertációjában [49] bemutatta az elméletek közötti 

különbségeket oly módon, hogy kiszámította néhány különböző elmélet által meghatározott 

súrlódási tényező értékét és egyes esetekben azok változását a kapcsolóvonal mentén, egy 

KB bolygómű K és B fogkapcsolatára. Az eredményeket a 9. ábra és a 10. ábra mutatják be. 

A számításhoz felhasznált adatok: 

z2 , z3 , 36; z4 , 108; mn , 0,8 mm; aw , 28,8 mm; β, 0,5 °; x1 , ∑x = 0; ha* , 1;  c0 , 0,25; N , 3; b , 15 mm; Ra , 0,4 µm; M2 , 30 Nm; T0 , 60,5 °C; η0 , 0,162  
Pas; merülő kenés, bm3 , 23 mm. 

 

9. ábra: Az átlagos fogsúrlódási tényezők értéke n2=1500 ford/perc napkerék fordulatszám 
esetén [49] 
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10. ábra: A fogsúrlódási tényező változása a kapcsolóvonal mentén, n2 = 1500 ford/perc 
napkerék fordulatszám esetén, a bolygómű K (z2 – z3) fogkapcsolatában [49]. 

1.1.2.2 Fogaskerékpár gördülési súrlódási teljesítményvesztesége 

A gördülési teljesítményveszteség a mechanikai veszteségek kis részét alkotja, ezért sok 

esetben elhanyagolható. Mértéke a gördülési sebességtől és a gördülési erőtől függ. Ha egy 

evolvens fogazatú fogaskerékpár geometriája hibátlan és nem szenved rugalmas deformációt 

az adott terhelés esetén, akkor gördülési veszteség nem jön létre a fogazati kapcsolatban. A 

gördülési ellenállás függ a kenőanyagfilm jellemzőitől és a fogdeformációtól, amelyet a 

következő összefüggés ír le  

 l� = p� ∙ v� (36) 

A gördülési sebesség pontosan megbecsülhető a szögsebesség és a fogprofil által. A 

gördülőerő azonban függ a kenőfilm rétegvastagságától, amely viszont nehezen 

meghatározható. Anderson és kollégái [3] megalkották a gördülési erő kiszámítására az 

összefüggésüket, amit napjainkban a legtöbb kutató alkalmaz: 

 p� = ôr ∙ õ ∙ ö ∙ � (37) 

Az értéke gyakran változik a becslési technikák miatt, pl. figyelembe kell venni a ferde 

fogazatú fogaskerekek esetén a fogferdeség mértékét, ezt úgy lehet megtenni, hogy a 

kifejezést el kell osztani cosβ-val. A következő javaslatot teszik a kenőfilmvastagság 

meghatározására: 
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õ = 2,05 ∙ 10§÷ ∙ «v� ∙ �½�,ç÷ ∙ � Y

2 ∙ ® ∙ cos	0�{2�
§�,�ç÷ ∙ ®J�,�ç� (38) 

 Csapágysúrlódási veszteségek meghatározása 1.1.3

A villamos járművek hajtóműveiben főleg gördülőcsapágyakat alkalmaznak. Ennek fő 

oka, hogy azok kevésbé érzékenyek a folyamatos kenés kimaradására, és a hatásfokuk is 

kedvező. Ennek ellenére a hajtóművekben fontos tényező a gördülőcsapágyak súrlódási 

teljesítményvesztesége, amit ismerni kell a hajtómű hatásfokának meghatározásakor. Számos 

kutató foglalkozott a gördülőcsapágyak súrlódási veszteségének meghatározásával, többek 

között Stribeck [50], Palmgren [51], Bartels [52, 53], Eschmann [54], Gupta [55], Hansberg 

[56], Hollatz [57], Jörg Koryciak [58], Korenn [59], Liang [60], Potthoff [61], Scherb [62] és 

Siepmann [63].  

A gördülőcsapágyak súrlódási veszteségének számítására az első összefüggést 1901-ben 

Stribeck határozta meg [50].  

A teljesítménytől függő és független veszteségkomponensek szétválasztásával, valamint a 

veszteségeket befolyásoló paraméterek széles körű vizsgálatával az egyik legelterjedtebb 

modellt Palmgren alkotta meg [51].  

Csobán Attila doktori disszertációban [49] kidolgozott egy olyan összefüggést a csapágy 

veszteségnyomatékának a meghatározására, amelyben több tényezőre bontja a veszteségeket, 

mint pl. terheléstől függő veszteség, axiális terheléstől függő veszteség, tömítéssúrlódási 

veszteség és ezek összegeként határozza meg egy csapágy súrlódási veszteségnyomatékát a 

következő összefüggéssel:  

 YZ , Y� oYR oYS oY� (39) 

Az utóbbi években az SKF különböző pontossági szintre dolgozott ki számítási 

módszereket a gördülőcsapágyak súrlódási veszteségeinek számítására [64]. Egy közelítő 

becslés esetén elfogadható pontossággal határozható meg a csapágy súrlódási vesztesége a 

következő összefüggéssel. 

 Y , 0,5 ∙ t ∙ l ∙ � (40) 

A csapágysúrlódási nyomaték számításának pontosabb módszere két részre bontja a 

súrlódási nyomatékot, egy terheléstől függő és egy terheléstől független részre, majd azokat 

összeadja:  
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 Y = Y� + YR (41) 

Még pontosabb megoldást ad, ha a felosztás a súrlódás forrásai alapján történik, nem 

pedig az alapján, hogy mennyire hat rájuk a terhelés. A gördülőcsapágy súrlódási 

nyomatékának pontosabb számításához négy különböző veszteségforrást kell számításba 

venni, a gördülősúrlódási nyomatékot, csúszósúrlódási nyomatékot, tömítéssúrlódási 

nyomatékot és a kenőanyag-ellenállásból adódó súrlódási nyomatékot, amelyeket a következő 

összefüggéssel határozunk meg: 

 Y = Yrr + Y\^ + Y\Ju^ + Y¥ru� (42) 

Az új számítási módszer figyelembe veszi a csapágyban előforduló valamennyi 

érintkezési helyen képződő súrlódást és összegzi azokat. Ez az eljárás az előzőnél több 

paramétert vesz figyelembe, de megnöveli a számítások mennyiségét. 

 Fogaskerekek olajkavarási vesztesége 1.1.4

A kenőanyagba merülő fogaskerék olajkavarási munkája növeli a 

teljesítményveszteséget, amelynek számítása összetett és nehéz feladat, figyelembe véve, 

hogy bonyolult és összetett áramlási viszonyok alakulnak ki a hajtóműházban. A kenőolaj 

viselkedése a hajtóműházon belül jellemzően sebességfüggő (11. ábra).  

• álló helyzetben a folyadék a ház aljában helyezkedik el a gravitáció és a ház alakjának 

függvényében;  

• alacsony fordulatszám esetén a folyadék viszkozitása és a ház és fogaskerék közötti 

hézag a meghatározó a veszteségek szempontjából, mivel ebben az üzemállapotban a 

folyadékot nyíró igénybevétel terheli; 

• nagy fordulatszám esetén a centrifugális erő hatására a folyadék a ház falára 

kényszerül, ezáltal csökken a fogaskerék bemerülési mélysége. A folyadék 

visszajutása gyűjtőbe a gravitáció segítségével történik, ezért az olaj visszajutási 

képessége a tehetetlenségi erők és a gravitációs erők arányából a Froude-szám 

segítségével határozhatók meg. A Freude-szám dimenzió nélküli szám, amely a 

folyadékok áramlásának egyik hasonlósági kritériuma: két áramlás akkor hasonló, ha a 

kialakuló tehetetlenségi erők és a nehézségi erők aránya azonos. Olyan áramlásoknál 

van jelentősége, amelyeknél a folyadék súlyának jelentős szerepe van [65]. 
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a, álló helyzet  b, alacsony forgási sebesség    c, nagy forgási sebesség 

11. ábra: A folyadék helyzete a házban a sebesség függvényében [65] 

Számos kutató állított fel olajkavarás-veszteség számítására modelleket, például Niemann, 

Yasutsune Ariura, Taku Ueno, Walter, Mauz, Terekhov, Maurer, Dick, Sax, Schimpf, 

Leiman, Lauster, Butsch és Dirk Strasser. 

Niemann [66] szerint hengeres és kúpkerékpárokra közelítőleg a következő 

összefüggéssel határozható meg az olajkavarási veszteség [67]: 

 

l� = � ∙ �� ∙ v�S
2,72 ∙ 10ç (43) 

A nagy teljesítményű fogaskerékhajtások olajkavarási veszteségének meghatározására 

Terekhov és Spitko [68], [69] – az áramlástan törvényeiből kiindulva – olyan összefüggéseket 

vezetett le, amelyek az olajkavarási veszteséget az olaj keveréséből és az olaj kiszorításából 

származó veszteségek összegének tekintik. 

Strasser [42] mérésekkel határozta meg az olajkiszorítás és a tárcsasúrlódás miatt létrejövő 

olajkavarási veszteség összetevőket a fordulatszám függvényében (12. ábra). 
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12. ábra: A fogaskerekek olajkavarási veszteségei [42] 

C. Changenet [71] (Boness egyenleteiből kiindulva) levezette a Mch olajkavarási 

veszteségnyomaték alábbi összefüggését merülő kenésre: 

 
Y[Ú = 1

2 ∙ � ∙ ¯S ∙ ®� ∙ øù ∙ ôúû (44) 

Ahol a CTQ dimenzió nélküli nyomaték, az áramlási viszonyoktól függően, a következőképpen 

számítható: 

Ha: ¢Æ[ , ü∙r∙�
ý ä 6000: 

 

ôúû , 1,366 ∙ ���� �
�,�¨ ∙ �þ����

�,R ∙ p®§�,ç ∙ ¢Æ§�,SR (45) 

Ha: ¢Æ[ , ü∙r∙�
ý à 9000: 

 

ôúû , 3,644 ∙ ���� �
�,R ∙ �þ����

§�,�¨ ∙ p®§�,ââ ∙ ����
�,â¨

 (46) 

 
Amennyiben a Reynolds-szám 6000 < Rec < 9000, a fentiek szerint meghatározottak között 

lineáris interpolációval határozható meg CTQ, és Mch értéke. 

C. Changenet és társai a fogaskerekeket körülvevő ház és a kerekek közötti axiális és 

radiális hézagnak az olajkavarási veszteségekre gyakorolt hatását is vizsgálták [70]. Elméleti 

összefüggéseket írtak fel, amelyek érvényességét mérési eredményekkel igazolták. 

A fogfej- és foglábhézagok olajkavarási veszteségre gyakorolt befolyásáról írt Strasser 

2005-ben doktori disszertációt [42]. Részletesen vizsgálta saját tervezésű berendezésén a 
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geometria és a sebességviszonyok hatását az olajkavarási veszteségekre, és a következő 

összefüggéseket határozta meg. 

A tárcsasúrlódási veszteség a behajtó tengelyre számítva a következő formában határozható 

meg: 

 

Y¬^R = 1,45 ∙ 10§S ∙ �®uR®� o 1
� ∙ ®uS®] � ∙ � =

=��§R,�¨ ∙ � vr{vr{���,��∙� ����¡� ∙ ��F�F��
R÷ ∙ = 

∙ � ∙ øù ∙ vr{ 

(47) 

Az olajkiszorítás nyomatékvesztesége a következő képlettel írható le: 

 YûR , ôúû ∙ � ∙ v�S ∙ � ∙ õ{ ∙ ®{R (48) 

ahol a CTQ nyomatéktényező figyelembe veszi a különböző kenési helyzeteket, ennek 

megfelelően három esetet különböztet meg: 

a) a kisfogaskerék nem éri el a kenőolaj szintjét: 

 

ôúû , 19,51 ∙ ��S�R�
R,ç ∙ ¢ÆR§�,�� ∙ p®R§�,÷� ∙ ��R�R�

R,�÷ ∙ 2,29�R§ ��∗�,�¨� (49) 

b) mindkét kerék belemerül a kenőolajban: 

 

ôúû , 11,74 ∙ ��S�R�
R,÷ ∙ ¢ÆR�,SR ∙ p®R§R,Sç ∙ ��R�R�

R,R� ∙ 2,59�R§ ��∗�,�¨� (50) 

c) befecskendezéses szóró olajozásos kenés esetén: 

 

ôúû , 12,84 ∙ 10§S ∙ ��S�R�
�,â ∙ ¤ HIJHIJ�¦

�,¨ç
∙ �vr{Rvr{��§R,�R ∙ � =

=���,S�

∙ ��R�R�S,¨R ∙ 2,88�R§ ��∗�,�¨� ∙ wxy02,34 ∙ �2 
(51) 

ahol a referencia értékek: =0 , 1 mm2/s; Qe0 , 0,1 l/min; vrw0 , 1 m/s. 

 Fogaskerekek légkavarási vesztesége 1.1.5

A légkavarás a nagy sebességű hajtóművekben jellemzően az átvitt teljesítménytől 

független veszteséget okoz, amelyre a kerekek geometriája, a kenőanyag viszkozitása és a 

fogaskerekek kerületi sebessége fejti ki a legnagyobb hatását. A fogaskerék felületéhez tapadt 

kenőolajat a centrifugális erő szétpermetezi a hajtóműházban, így olajköd alakul ki, ami a 
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kenés szempontjából kedvező, de növeli a teljesítményveszteséget, mert a levegőnél nagyobb 

sűrűségű olajköd és a forgó fogaskerekek között kialakuló súrlódás mértéke nő. 

A légellenállás leírására több kutató, például Anderson és Townsend is alkotott 

matematikai modelleket. Anderson modellje nem vette figyelembe a fogazat geometriai 

jellemzőit, például a fogaskerekek modulját és a foghajlás szögét. Townsend számítási 

modellje lényegesen részletesebb, figyelembe veszi még ezeken felül a hajtóműház légterébe 

porlasztott olajködmennyiség és -eloszlás hatását a teljesítményveszteségre a ζlég levegő-olaj 

elegy paraméterrel, továbbá a fogaskeréktest és a hajtóműház fala, a védőborítás, vagy az 

olajterelő lemezek közötti távolságot is a λlég paraméterrel [72]. 

• Ha a bolygómű légtere olajpermettől, olajködtől mentes, akkor:   �^é� , 1 

• Amennyiben a kerekeket szabad légtér veszi körül:    	^é� , 1 

• Ha a fogaskerekeket olajterelő lemezek vagy védőborítás veszi körül: 	^é� , 0,7 

• Illetve ha a fogaskerekeket az olajterelő lemezek, vagy a védőborítás 

 szorosan veszi körül:        	^é� , 0,5 

Townsend szerint a légellenállás teljesítményvesztesége [W] az i – edik külső fogazatú 

fogaskeréken a következő összefüggéssel adható meg: 

 l̂ Ä , nÄ
S,� ∙ «0,16 ∙ �Ä�

�,� o 31,623 ∙ �Ä�,÷¨ ∙ �FÄ
R,R¨ ∙ �Ä�

S,� ∙ 10§R÷ ∙ �^é� ∙ 	^é� (52) 

Anderson és Loewenthal turbinák tesztelése során mért tárcsasúrlódás-vizsgálatok 

eredményei alapján írta fel a légellenállásból eredő teljesítményveszteség számítására 

alkalmas alábbi összefüggését [73]: 

 l̂ R , 1,16 ∙ 10§â ∙ 01 o 4,6 ∙ ��R2 ∙ n
S,â�R�,ç ∙ 00,028 ∙ t o 0,0192�,S (53) 

 l̂ S , 1,16 ∙ 10§â ∙ 01 o 4,6 ∙ ��S
2 ∙ �n� �

S,â
�S�,ç ∙ 00,028 ∙ t o 0,0192�,S (54) 

 Tömítéssúrlódási veszteség 1.1.6

Tömítőgyűrű alkalmazása esetén a tengely-gyűrű kapcsolat helyén súrlódási veszteség 

alakul ki. Számos kutatást folytatnak, hogy ezt súrlódási jelenséget pontosan feltárják, ennek 

ellenére a jelenséget még nem sikerült pontosan leírni, mivel az érintkezési felület nagyon 

kicsi, ezért a mikrogeometriai jelenségek azok a jellemzők, amelyek meghatározzák a 

veszteséget, ezeket viszont nehéz megfelelő módon és pontossággal parametrizálni. 

A hajtóművek tengelyein alkalmazott tömítések súrlódás veszteségnyomatéka független a 

tengelyen átvitt nyomatéktól, de a jelenség leírásában meghatározó a tengely és a tömítés 
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egymással érintkező valós felületének mikro- és makrogeometriai felépítése, anyagjellemzői, 

üzemi hőmérséklete, kenésállapota, az érdesség-csúcsok között kialakuló kavitáció mértéke. 

A veszteség egyszerűbb közelítő meghatározásához elegendő ismerni a felületek közötti 

nyomás nagyságát és a tengely, valamint a tömítés geometriáját. A hajtóművek esetén 

legtöbbször ajakos elasztomer tömítés érintkezik fém tengellyel (13. ábra).  

Az igen összetett és bonyolult számítások mellett lehetőség adódik a tömítések súrlódási 

teljesítményveszteségének közelítő meghatározására, amely az alábbi összefüggéssel 

számolható [74]: 

 l� , t ∙ pr ∙ ® ∙ ¯ (55) 

A sugárirányú erő meghatározása az érintkezési felületen a kapcsolódási nyomás és a felület 

figyelembevételével: 

 pr , `� ∙ 02 ∙ ®2 ∙ °� ∙ | (56) 

 

13. ábra: Az ajakos tömítés- tengely kapcsolata és súrlódási jelenség [74] 

Egyszerű becslésre alkalmas az alábbi összefüggés [75]: 

 l� , 7,69 ∙ 10§ç ∙ �� ∙ n� (57) 

Pontosabb eredményt ad a következő összefüggés [19]: 

 l� , 10§÷ ∙ «145 � 1,6 ∙ °\ o 350 ∙ µ¶0=�� o 0,82 (58) 

Marco Silvestri, Edzeario Prati és Alessandro Tasora [76] modellje a viszko-

elasztohidrodinamikai (VEHD) kenéselméletre épül, amely figyelembe veszi a rugós 
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tömítőgyűrű tömítő ajkának deformációját és az ott kialakuló kenőanyagfilm 

nyomáseloszlását. 

Az SKF vizsgálatokat végzett azonos típusú, de különböző méretű tömítőgyűrűk 

alkalmazásával [77]. A sebességtől eltekintve a működési feltételeket, úgy mint 

felületnyomás, kenőanyag-viszkozitás, működési hőmérséklet stb. állandósították. A mérések 

elvégzésekor első lépésként néhány órát járatták az összeállítást, hogy ezáltal a működési 

felületek kialakuljanak, és a kezdeti szakaszban lévő nagyobb súrlódási veszteségeket 

elkerüljék. A mérés eredménye a következő ábrán látható (14. ábra). 

 

14. ábra: A veszteségek alakulása a méret függvényében állandósult sebességeken [77] 

1.2 A szakirodalom elemzése  

Az irodalomkutatás során feltárt és bemutatott számos veszteségi modell betekintést nyújt 

a fogaskerekek és fogaskerék-hajtóművek teljesítményétől függő és teljesítményétől 

független veszteségeinek számítási módszereibe. 

A szakirodalmakban található fogazathatásfok-számítási módszerek sok esetben szűk 

érvényességi tartományban használhatók és adott körülmények esetén eredményeik jelentősen 

eltérnek. Ennek oka lehet, hogy nem jól határozzák meg a fogsúrlódási tényező értékét és 

alig, vagy egyáltalán nem veszik figyelembe a fogazati kapcsolatra hatást gyakorló egyéb 

tényezőket, mint pl. a szerkezeti jellemzők vagy a kenésállapot-változás. 
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A fogsúrlódás mellett fellépő más veszteségforrások számításával is foglalkoztak a 

kutatók. A kidolgozott számítási módszerekre jellemző, hogy vagy mérési eredményekre 

támaszkodó elméleti fejtegetésekből létrehozott összefüggésekből épültek fel, amelyek csak 

szűk tartományban használhatók, vagy nagyon bonyolultak.  

A fogaskerék-hajtóművek összes veszteségeinek vizsgálatával több tanulmány is 

foglakozik [83-85]. Ezekről a tanulmányokról megállapítható, hogy széles 

teljesítménytartományban foglalkoznak a hajtóművek veszteségproblémáival, tehát a 

helikopter-rotorhajtóműtől a szélerőművekbe épített hajtóműveken keresztül a belsőégésű 

motorral épített személygépkocsi-hajtóműig alkalmazható modellek felépítésére vállalkoznak. 

A modellek figyelembe veszik a hajtóművekben kialakuló kenési viszonyokat és kenési 

állapotokat, az alkalmazott csapágyazási megoldásokat és csapágytípusokat, a fogaskerék-

kialakításokat és a veszteségek hőmérsékletváltozásra gyakorolt hatását. A részletes 

modellalkotás ellenére megállapítható, hogy ezek a tanulmányok azzal a közös 

hiányosságokkal rendelkeznek, hogy nem törekszenek a fogaskerék kapcsolat veszteségeit 

befolyásoló paraméterek meghatározására; ez pedig azért lenne fontos, mert ezzel is 

könnyebbé válna az optimális hajtómű konstrukció kialakítása. Egy másik hiányosság, hogy 

az irodalomkutatás folyamán nem találtam olyan publikációt, amely a villamos hajtású 

járművek esetén külön kitérne a hajtóművek veszteségvizsgálatára és energetikai 

optimalizációjára az összes veszteségforrás figyelembevételével. 

A villamos járművek hajtásláncában alkalmazható fogaskerék-hajtóművek vizsgálatához 

és elemzéséhez igény lenne egy olyan komplex matematikailag megfogalmazható 

veszteségmodell megalkotására, amely tartalmazza az összes veszteségforrást (fogsúrlódási, 

olajkavarási, légkavarási és a tömítéssúrlódási teljesítményveszteségeket, valamint a 

csapágyveszteségeket) és lehetővé teszi a paraméterek hatásainak pontosabb megismerését.  

Ennek érdekében megalkotok egy, a hajtómű veszteségeinek számítására alkalmas új 

modellt és kidolgozom azt az optimalizációs eljárást, amely a modell és a hajtóművek 

veszteségi vizsgálatának szempontjából meghatározó tervezői változók függvényében 

megadja egy adott jármű esetén a hozzá tartozó optimális paraméterű hajtóművet. 
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2. A villamos járművekben alkalmazott hajtóművek modellezése 

A hajtóművek modellezésnél első lépésként megvizsgáltam a villamos járművekben 

alkalmazott hajtóműtípusokat, létrehoztam egy általános fizikai modellt, amelyen keresztül 

megvizsgáltam a hajtóművekben kialakuló veszteségek forrásait, és ezek ismeretében 

létrehoztam a hajtómű matematikailag megfogalmazott modelljét, amely magába foglalja 

mindazokat a működési jellemzőket, amelyek hatással vannak a hajtómű energetikai 

tulajdonságaira. A modellezésnél figyelembe vettem, hogy a hajtómű dinamikus rendszerként 

működik, mivel a jármű a közlekedés folyamán nem egy adott munkaponton üzemel, hanem a 

forgalmi viszonyokhoz igazodva az állandó sebességű hajtás mellett jelentős mértékű gyorsító 

és lassító üzemállapotban is dolgozik.  

2.1 A villamos járművekben alkalmazott hajtóművek bemutatása 

A villamos hajtású járművek esetén a jármű hajtására alkalmazott villamos motorok 

kedvező nyomaték-fordulatszám karakterisztikája miatt a járműiparban megszokott 

hagyományos többfokozatú váltóművek elhagyhatók, és sok esetben elegendő egy 

egyfokozatú állandó áttétellel rendelkező hajtómű alkalmazása. A különböző 

teljesítményszintű járművek esetén különböző típusú hajtóművek alkalmazása a jellemző. 

Ezek a hajtóművek lehetnek: 

• fogaskerekes hajtóművek: 

o egyfokozatú hajtóművek, 

o kétfokozatú hajtóművek, 

o homlokkerekes, bolygóműves hajtóművek, 

• bordásszíjas hajtóművek, 

• láncos hajtóművek, 

• ékszíjhajtású hajtóművek. 

A kisteljesítményű villamos járművek esetén jellemző megoldás, hogy a járműnek csak 

egy kerekét hajtják, pl. villamos motorok, kerékpárok, triciklik, villamos versenyautók, de 

elterjedt megoldás, hogy egy végáttételen keresztül hajtják meg az egy tengelyen lévő 

kerekeket, mint a hagyományos belsőégésű motorral hajtott járművek esetén. Ebben az 

esetben a hajtásláncba beépítenek egy differenciálművet, amely lehet: 

• kúpkerék-tányérkerék kapcsolattal hajtott kúpkerekes bolygómű (kiegyenlítőmű), 

• homlokfogaskerék hajtású homlokkerekes bolygómű (kiegyenlítőmű). 
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Ezt a megoldást villamos hajtású mopedautóknál, városi kisautóknál szokták alkalmazni (15. 

ábra). Néhány típus vizsgálatával egyértelműen megállapítható, hogy ennél a hajtástípusnál 

jellemzően homlokfogaskerekes bolygóműveket alkalmaznak kiegyenlítőműként (1. kép). 

 

15. ábra: Végáttétel alkalmazása villamos járművek esetén [78] 

 

 

1. kép: A győri Széchenyi István Egyetemen fejlesztett kétszemélyes városi villamos jármű 
hajtóműve a beleépített homlokkerekes végáttétellel [78] 

A fent bemutatott megoldásokból jól látható, hogy a villamos járművek esetén a 

legelterjedtebb hajtástípus a homlokfogaskerék-hajtás akkor is, ha az egy egyfokozatú állandó 

áttételű hajtómű, és akkor is, ha egy bolygóműves végáttétel (differenciálmű), ezért az általam 

létrehozott matematikai modell egy egyfokozatú fogaskerék-hajtóművet ír le és modellez. 
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2.2 A hajtómű fizikai modelljének felállítása 

Meghatároztam a hajtómű fizikai modelljét, amely magában foglalja: 

• a járművet hajtó villamosmotor nyomatékát (behajtó nyomaték) és 

fordulatszámát, 

• a fogaskerék-hajtóművet: ideálisan merev fogkapcsolattal, rugalmas tengelyekkel 

és a veszteségforrásokkal, 

• és a jármű vonóerő igényéből adódó terhelő nyomatékot (kihajtó nyomaték) és a 

kihajtótengely fordulatát (16. ábra).  

 

16. ábra: A hajtómű fizikai modellje 

Ezt követően meghatároztam néhány olyan elemi összefüggést, amely segít a modell 

megfelelő pontosságú felállításában.  

Fogaskerékpár-kapcsolat esetén meghatározható az áttétel, amely a két fogaskerék 

gördülőkörön történő elmozdulása közötti arányként írható le ideálisan merev fogazat esetén: 

 ®R ∙ ϕR = ®S ∙ ϕS (59) 

Motor

Kerék

q1

q2

S1, K2

S2, K2

[Mm, nm]

[Mk, nk]

r1, J1

r2, J2

10.15477/SZE.MMTDI.2016.003



50 
 

 
ϕR , ®S

®R ∙ ϕS 		→ 		� , ®S®R (60) 

 
ϕR , � ∙ ϕS 		→ 		ϕS , ϕR� 		 (61) 

A hajtómű két szabadságfokú dinamikai rendszerként határozható meg, de mivel a 

fogazatot ideálisan merevnek tételezzük fel, ezért a két kerék között kényszerkapcsolat 

található, így az áttétel segítségével egyszabadságfokúra redukálható a modell: 

 

�∗ , �VRVS , ~
VRVR� � → V , VR (62) 

Meghatározható a rendszer tömeg-, merevségi és csillapítási mátrixa az alábbi formában: 

 
� , è�R 0

0 �Sí → Y = �R + �S
�S (63) 

 � = èÛR 0
0 ÛS

í → Û = ÛR + ÛS
�S  (64) 

 � = è�R 0
0 �S

í → � = �R + �S
�S  (65) 

A hajtóműre ható külső „erők”, amelyek a jármű vonóereje által kialakuló nyomatékigény és 

a meghajtó villamos motor által kifejtett nyomaték, szintén meghatározhatók: 

 
H(°) = èY�

YW
í → H(°) = Y� + YW

�  (66) 

Az eddig bemutatott összefüggések ismeretében felírható a jelenséget leíró általános 

differenciálegyenlet, amennyiben lineárisnak feltételezzük a jelenséget: 

 Y ∙ VT + � ∙ VI + Û ∙ V = H0°2 (67) 

Forgómozgást modellezünk, valamint a modell megalkotásakor a hajtómű behajtó tengelyére 

redukáljuk a nyomatékokat, ezért érdemes a behajtó tengely szögelfordulását általános 

koordinátának választani: 

 V = QR (68) 

a (67) differenciálegyenlet így a következő formába hozható: 

 Y ∙ QT R + � ∙ QRI + Û ∙ 0QR� − QR2 + H0°2 = 0 (69) 
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A vizsgált rendszerben a fogkapcsolat ideális merevsége miatt a tengelyeket választjuk 

rugalmas elemnek, amelynek rugómerevsége álló helyzetet és Q(t)=áll. terhelést feltételezve  

a következő összefüggéssel határozható meg: 

 
Û = H(°)

QR
	è��
®±�í (70) 

A tengely szögelfordulása adott terhelőnyomaték esetén egyenesen arányos a terhelés 

nagyságával, a vizsgált tengely hosszával és fordítottan arányos a tengely poláris másodrendű 

nyomatékával és a csavaró rugalmassági modulusának szorzatával: 

 QR , H0°2 ∙ µ�¬ ∙ �  (71) 

2.3 A hajtómű modelljének matematikai megfogalmazása 

A hajtómű teljes működési tartományának vizsgálatára a teljes működési tartományra 

érvényes matematikailag megfogalmazott modellt kell meghatározni, amely nemcsak 

kvázistacioner munkaponti üzemállapotokat, hanem a dinamikus lassulási és gyorsulási 

üzemállapotokat is képes leírni és kezelni.  

A modell matematikai megfogalmazásának első lépése a modellezéshez kiválasztott 

alapelv, eljárás ismertetése és választásának indoklása. 

 A hajtómű modellezésének fizikai alapjai  2.3.1

A dinamikus rendszerek leírása a súlyponti és a súlyponti nyomatéki tétel segítségével 

elvégezhető. Ennek a módszernek a problémája, hogy összetettebb rendszerek esetén a leíró 

egyenletek bonyolulttá válnak, ami megnehezíti a rendszer matematikai leírását. Ennek 

kiküszöbölésére alkalmazunk Lagrange-függvényt.  

A formalizmus nagy előnye, hogy nem kötött semmilyen koordinátarendszerhez, hanem 

bármely, az alkalmazó számára előnyős változót használhat a rendszer leírására; ezek a 

rendszernek bármelyik független változói lehetnek, amelyeket általános koordinátának 

neveznek, így később a bonyolultabb hajtóművek leírása esetén sem fog a rendszer 

matematikai leírása jelentősen bonyolódni.  

Az én esetemben a fizikai modell nem túl bonyolult, ezért nem lenne indokolt a Lagrange-

függvény felírása, de a későbbi kutatásokban összetettebb hajtóműveket is szeretnék vizsgálni 
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és modellezni. Ehhez a Lagrange-függvényt, mint egy egységesen alkalmazható matematikai 

modellezési eljárást választom. 

A Lagrange-függvény a mozgási energia (E) és a potenciális energia (U) különbségeként 

felírható [79]:  

 � , � � � (72) 

A modell változói a helykoordináta, az általános sebesség és az idő, amelyet a következő 

formában adunk meg: 

 �0VW, VIW	, °)	,																� , 1, 2, 3, … n (73) 

A Lagrange-függvény ismeretében a rendszer mozgásegyenletei megkaphatók, ha a 

függvényt behelyettesítjük Euler-Lagrange egyenletbe: 

 ��
�V − �

�° ����VI � = 0 (74) 

 �(� − �)
�V − �

�° ��(� − �)
�VI � = 0 (75) 

 ��
�V − ��

�V − �
�° ����VI � + �

�° ����VI � = 0 (76) 

Mivel a rendszer helyzeti energiája a helyvektortól függ, de a sebesség vektorától 

független, és mechanikai rendszerekben a mozgási energia a sebességtől függ, de a 

helyvektortól független, ezért: 

 
����VI � = 0,			 ����V� , 0, (77) 

Így a Lagrange-egyenlet a következő formát veszi fel: 

 �
�° ����VI � − ��

�V = 0 (78) 

Ha a rendszer nem veszteségmentes, akkor a veszteség egy (D) disszipációs függvénnyel 

figyelembe vehető. A dinamikus rendszerekben megjelenő veszteségek jellemzően 

sebességfüggő tagok, ezért a következőképen vesszük figyelembe: 

 �
�° ����VI � − ��

�V + ��
�VI = 0 (79) 
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A fent bemutatott formalizmus segítségével bármilyen dinamikus mechanikai rendszer, az 

esetünkben villamos hajtású jármű hajtóműve leírható és ezáltal a működési tartományában 

(jelen esetben nyomaték, fordulatszám) modellezhetővé és vizsgálhatóvá válik. 

 A hajtómű matematikai leírása 2.3.2

Ahhoz, hogy a hajtómű Euler-Lagrange egyenletét fel tudjuk állítani, meg kell határozni a 

hajtómű mozgási energiáját, potenciális energiáját és disszipációs függvényét leíró 

összefüggéseket. 

A rendszer mozgási energiáját leíró összefüggés: 

 
� , 1

2 ∙ �R ∙ QIRS o 1
2 ∙ �S ∙ QI SS , 1

2 ∙ �R ∙ QIRS o 1
2 ∙ �S ∙ �QRI

� �
S
 (80) 

A rendszer helyzeti energiájának értéke, mivel nincs a hajtóműben pozíciófüggő tag ezért 

nulla: 

 � , 0 (81) 

A hajtómű összes vesztesége a disszipációs függvényben adható meg, a disszipációs 

függvény a rendszer mozgásviszonyaitól (QRI ) és a külső terhelésétől (H0°2) függ, tehát a 

következő összefüggéssel írható le: 

 � , m½0QIR, H0°22 (82) 

Az energiafüggvények meghatározását követően végezzük el a deriválásokat, mivel a 

hajtás a fogazaton keresztül kényszerkapcsolatban van, ezért a hajtómű szabadságfoka a 

jelenlegi összeállítás mellett egyre csökken, ezért a parciális deriválást egy változó szerint kell 

elvégezni: q = [ϕ1�: 
A mozgásienergia-függvény parciális és idő szerinti deriválása: 

 

�
�° �

��
�VI � , �

�°�
1
2 ∙ �R ∙ QIRS o 1

2 ∙ �S ∙ �QRI� �S�QIR � , 

�
�° ��R ∙ QIR o �S ∙ QRI

�S �  

(83) 

 �
�° ��R ∙ QI R + �S ∙ QRI

�S � = �
�° (QI R ∙ ��R + �S ∙ 1�S� , QTR ∙ ��R o �S ∙ 1�S�  (84) 
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A hajtóműben nincs pozíciófüggő tag és a helyzeti energiájának értéke nulla, ezért a 

helyzeti energia függvény parciális deriváltja szintén nulla: 

 ��
�V , 0 (85) 

Mivel a hajtómű összes veszteségnyomatékát (Y∑Z) a disszipációs függvényben adtam 

meg, ezért a parciális deriváltja a következő formába hozható: 

 ��
�VI = �m½0QIR, H0°))

�VI = Y∑Z (86) 

A 86-os összefüggésből látható, hogy a deriválás eredménye a hajtómű összes 

veszteségnyomatéka, amely a veszteségtagok összegeként adható meg a következő alakban: 

 Y∑Z = Y"Z +Y�Z +Y[\Z +Y]Z +Y^Z +Y�Z (87) 

• Y∑Z: a hajtómű összes veszteségnyomatéka,  

• Y"Z: a fogazat csúszósúrlódási veszteségnyomatéka, 

• Y�Z: a fogazat gördülősúrlódási veszteségnyomatéka, 

• Y[\Z: a csapágyazás veszteségnyomatéka, 

• Y]Z: az olajkavarás veszteségnyomatéka, 

• Y^Z: a légkavarás veszteségnyomatéka, 

• Y�Z: a tömítéssúrlódás veszteségnyomatéka,  

A kapott eredményeket összegezve határoztam meg a hajtómű mozgásegyenletét, amely a 

következő formában adható meg: 

 
QT S ∙ ��R + �S ∙ 1

�S� + Y∑Z o 0 = H0°) (88) 

A mozgásegyenlet ismeretében a modell mind kvázistacioner esetekben (meghatározott 

munkapontokon), mind dinamikusan (lassulási és gyorsulási szakaszokban) vizsgálhatóvá és 

elemezhetővé válik.  A következő fejezetekben a hajtómű kvázistacioner és dinamikus 

számítógépes modelljének megalkotását fogom bemutatni. 

2.4 A hajtóműmodellben alkalmazott veszteségmodellek kiválasztása  

A veszteségmodellek kiválasztásánál és alkalmazásánál a következő szempontokat vettem 

figyelembe: 
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• A modell segítségével a hajtómű energetikailag modellezhetővé válik, ez a lépés a 

tervezés első lépése, amelynek segítségével meghatározzuk a hajtóműnek azokat a 

tervezési paramétereit, amelyek hatással vannak a hajtómű belső veszteségeire és 

ezáltal a jármű összes veszteségeire. 

• Mivel ez az előtervezés fázisába tartozik, ezért sok esetben még nem ismerhető 

pontosan az összes paraméter, így egy sok paramétert tartalmazó modell alkalmazása 

sok bizonytalanságot és hibalehetőséget rejt magában, amely a tervezés, kiválasztás 

előrehaladtával rossz megoldásokhoz és eredményekhez vezet. 

• A modell bonyolultságával növekszik a számítás számítógép- és időigénye. 

 A kiválasztott fogsúrlódási veszteségmodell 2.4.1

A veszteségmodell létrehozásakor próbáltam olyan modellt választani, amelynek 

segítségével a jelenség viszonylag egyszerűen, de elfogadható pontossággal leírható, ezért 

Niemann és Winter [37] a Pz teljesítménytől függő fogsúrlódási veszteség számítására 

alkalmas összefüggését választottam: 

 l" , l�J ∙ t� ∙ �Z (89) 

A Hv veszteségtényező értékének meghatározására Ohlendorf [36] összefüggésére esett a 

választásom, mivel ennek az összefüggésnek nagy előnye ebben az esetben, hogy a hajtómű 

előtervezése folyamán meghatározott geometriai jellemzőket használja fel és megfelelő 

pontossággal határozza meg a veszteségeket a következő összefüggéssel: 

�Z = � ∙ 0� o 12
�R ∙ � ∙ cos	0��2 ∙ 01 � �� o �RS o �SS2 (90) 

A µm meghatározásához négy különböző eljárást vizsgáltam meg: 

• a Shell kutatói által kidolgozott modellt [40] (18), 

• a Niemann-féle modellt [37] (19), 

• a Schlenk-féle modellt [42] (20), 

• az ISO TC 60 által alkalmazott modellt [43] (24). 

Ezek a modellek átlagos fogsúrlódási tényező meghatározására alkalmasak. A különböző 

eljárások összehasonlításának vizsgálatára azonos geometriai, kenési és működési viszonyok 

mellett kiszámoltam a µm értékét (3. táblázat), az értékek meghatározásához létrehozott 

matematikai modell a 3. mellékletben található. 

A számításhoz felhasznált adatok a következő táblázatban (2. táblázat) láthatók. 
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2. táblázat: A számításhoz felhasznált adatok 

Paraméter Érték Mértékegység 

r 0,039375 m 

n 8,34 1/s 

α 0,349 rad 

d 78,75 mm 

i 1 - 

β 0 rad 

F 965 N 

b 15 mm 

η 0,130 Pas 

Ra 1,6 µm 

XL 1,05 - 

Ka 1,75 - 

Kv 2 - 

Kb 1 - 

=_zs 150 mm2/s 

3. táblázat: A számított eredmények 

Eljárásfajták µm értéke 

Shell modell 0,1367 

Niemann modell 0,0305 

Schlenk modell 0,0909 

ISO TC 60 modell 0,0868 

A µm értékének a meghatározása és az alkalmazott módszer kiválasztása előtt érdemes 

megvizsgálni a súrlódási tényező hatását a hajtómű hatásfokára. A 3.2 és a 3.2.1 fejezetekben 

bemutatott kvázistacioner modellt alkalmazva és a µm értékét 0,01- 0,1 között 0,01-os 

lépésközönként vizsgálva (17. ábra) megállapítható, hogy a µm 0,01-os változásához a 

hajtómű hatásfokának ~0,1 % változása tartozik. Értelemszerűen a súrlódási tényező 

növekedése a hajtómű hatásfokának csökkenését okozza és fordítva. 

µm ↑         ↓ η 
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A 3. táblázatban látható eredményeket vizsgálva megállapítottam, hogy a kiválasztott 

négy változat közül három hasonló eredményt adott, míg egy esetében lényegesen kisebb 

eredményt kaptam. Ezt figyelembe véve a Schlenk-modellt választottam, mivel a három 

hasonló eredményt adó eljárás közül a két szélső értékűt elhagytam és a köztes értékűt 

választottam. 

      

17. ábra: A fogsúrlódás változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára adott munkaponton 
(vizsgálat tartománya: nm=500 1/min, Mm=0…60 Nm) 

 A kiválasztott fogazati gördülési súrlódási veszteségmodell 2.4.2

A gördülési teljesítményveszteség a mechanikai veszteségek kis részét alkotja, ezért az 

általam létrehozott dinamikai és kvázistacioner modellekben a fogazat gördülősúrlódási 

veszteség nyomatékát elhanyagolom. 

 A kiválasztott csapágyveszteség-modell 2.4.3

A csapágy az előtervezési fázisban megfelelő pontossággal méretezhető és ezáltal 

kiválasztható, így bonyolultabb modellek megfelelő pontosságú alkalmazását is lehetővé 

teszi, ezért a csapágymodell kiválasztásakor arra törekedtem, hogy olyan modellt válasszak, 

amely a csapágyak veszteségeit megfelelő pontossággal írja le és veszi figyelembe. A 

lehetséges megoldások közül a választásom az SKF modelljére esett. Ennek oka, hogy a 

súrlódási nyomaték számítására szolgáló SKF-modell [64] lehetővé teszi a gördülőcsapágyak 
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súrlódási nyomatékának pontos számítását, amely figyelembe veszi az alábbi üzemi 

körülményeket: 

• kenési viszonyok: zsírkenés, olajkenés: merülő olajozás, olajcseppkenés, 

olajsugárkenés, 

• párban beépített csapágyak esetén külön számolja és összeadja a súrlódási 

nyomatékokat, 

• a radiális terhelést arányosan osztja fel a csapágyak között, 

• az axiális terhelésfelosztásánál figyelembe veszi a csapágy elrendezést, 

• a terhelésnek nagyobbnak kell lennie, mint a javasolt minimális érték, 

• a terhelés nagyságát és irányát állandónak tételezi fel, 

• figyelembe veszi a csapágyhézagokat.  

Az SKF a fentiekben felsorolt tényezőket figyelembe véve határozta meg a csapágyak 

összes súrlódási veszteségnyomatékát, amelyet a (42)-ben fogalmaztak meg: 

Y , öÄ\Ú ∙ ör\ ∙ Yrr +Y\^ +Y\Ju^ +Y¥ru� (91) 

A 44-es összefüggés részveszteség-nyomatékainak részletes meghatározására a következő 

összefüggések szolgálnak:  

A geometriai és a terheléstől függő változók számítása gördülési ellenállás kiszámításához 

a következő összefüggéssel végezhető el: 

 �rr = ¢R ∙ ��R,�ç ∙ pr�,¨� (92) 

A Grr gördülési súrlódási tényező ismeretével meghatározható gördülősúrlódási nyomaték 

értéke: 

 Yrr = �rr ∙ 0= ∙ n)�,ç (93) 

A geometriai és a terheléstől függő változók számítása súrlódási ellenállás kiszámításához 

a következő összefüggéssel végezhető el: 

 �\^ = ÛR ∙ ��§�,Sç ∙ pr¨/� (94) 

A Gsl csúszósúrlódási tényező ismeretével meghatározható csúszósúrlódási nyomaték 

értéke: 

 Y\^ = �\^ ∙ t\^ (95) 
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Zsírkenésű zárt csapágyak alkalmazása esetén a tömítéssúrlódás veszteségnyomatéka 

nagyobb lehet, mint a csapágy veszteségnyomatéka. A mindkét oldalon tömített csapágy 

tömítéseinek súrlódási vesztesége az alábbi összefüggéssel határozható meg: 

 Y\Ju^ , �\R ∙ �\À + �\S (96) 

Ha megfelelő mennyiségű kenőanyag van a csapágyban, nem mind halad át a gördülőelem 

és a futófelület közötti érintkezési felületen, így csak a kenőanyag egy része vesz részt a 

kenőfilm kialakításában, ennek következtében az érintkezési zóna közelében lévő kenőanyag 

kint maradó része visszafelé kezd el áramolni. Ez a visszafelé áramlás nyíró hatást fejt ki a 

kenőanyagra, ez hőt fejleszt, ami csökkenti a kenőfilmvastagságot és a gördülősúrlódást. 

Ennek figyelembevételére dolgozták ki az SKF kutatói [64] a belépőnyíráshő-csökkentő 

tényezőt, amelynek meghatározása: 

 öÄ\Ú = 1
1 + 1,84 ∙ 10§� ∙ 0n ∙ ��)R,Sâ ∙ =�,ç� (97) 

Olajkenés, olajsugárkenés, merülő olajozás (ahol az olajszint alacsonyabb, mint a legalsó 

gördülőelem középpontja) és zsírkenés esetén az egymás után jövő gördülőelemek a 

felesleges kenőanyagot kiszorítják. A csapágy sebessége, vagy a nagy viszkozitás miatt az 

érintkezési felület szélén lévő kenőanyagnak nincs ideje visszajutni a futópályára, ami 

csökkenti a kenőfilmvastagságot és a gördülősúrlódást. Ezt a hatást veszi figyelembe a 

kinematikai feltöltés/hiánycsökkentési tényező, ennek számítása a következő módón történik: 

 ör\ = 1
Æ�� ∙ý∙F∙0¥È½)∙! �"S∙0½§¥) (98) 

Merülő olajozás esetén részben vagy teljesen elmerül az olajban a csapágy. Ebben az esetben 

az olajtér mérete és alakja, az olajszint magassága jelentős hatást gyakorol a 

csapágysúrlódásra. Ez a hatás külön értelmezhető golyós és görgős csapágyak esetére. 

Golyóscsapágyak esetén:  

 Y¥ru� = þ³ ∙ ��u^^ ∙ ��¨ ∙ nS (99) 

ahol a golyóscsapágy-állandó meghatározása: 

 ��u^^ = �r{ ∙ �" ∙ 0� + �)
� − � ∙ 10§RS (100) 
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Görgőscsapágyak esetén: 

 Y¥ru� , 10 ∙ þ³ ∙ �r]^^ ∙ # ∙ ��� ∙ nS (101) 

A görgőscsapágy-állandó meghatározása: 

 
�r]^^ , �ª ∙ �" ∙ 0� o �2

� � � ∙ 10§RS (102) 

 A kiválasztott olajkavarási veszteségi modell 2.4.4

Az olajkavarási veszteségek számítására számos eljárás létezik (ld. az 1.1.3-as fejezet), 

melyeknek közös problémája esetünkben, hogy az adott hajtóműnél pontosan ismerni kell a 

geometriai kialakítást és a kenési rendszert, ezek az információk azonban az előtervezési 

fázisban még nem állnak a rendelkezésünkre. Annak érdekében, hogy ezt a veszteségformát 

ne hanyagoljuk el, de ne legyen szükség pontatlan előbecslésekre, Niemann [66] 

összefüggését választottam.  

A hengeres- és kúpkerékpárokra közelítőleg a következő összefüggéssel határozható meg 

az olajkavarási veszteség [67]: 

 

l� , � ∙ �� ∙ $�
S

2,72 ∙ 10ç  (103) 

 A kiválasztott légkavarási veszteségi modell 2.4.5

A légkavarási veszteség modell kiválasztása esetén is hasonló problémával kellett 

szembenéznem, mint az olajkavarás esetén, ezért egy olyan modellt választottam, amely 

viszonylag könnyen számíthatóvá teszi a problémát kevés tényező alkalmazásával. Anderson 

és Loewenthal helikopterturbinák tesztelése során mért tárcsasúrlódás-vizsgálatok eredményei 

alapján írta fel a légellenállásból eredő teljesítményveszteség számítására alkalmas alábbi 

összefüggését [73]; az összefüggés megalkotásakor 0,9 kg/l kenőanyagsűrűséggel és a 66 °C-

os levegő sűrűségével és viszkozitásával számoltak és figyelembe vették a helikopter 

hajtóművében kialakuló levegő-olaj keverék arányát:  

 l̂ R , 1,16 ∙ 10§â ∙ 01 o 4,6 ∙ ��R2 ∙ n
S,â�R�,ç ∙ 00,028 ∙ t o 0,0192�,S (104) 

 l̂ S , 1,16 ∙ 10§â ∙ 01 o 4,6 ∙ ��S
2 ∙ �n� �S,â �S�,ç ∙ 00,028 ∙ t o 0,0192�,S (105) 
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 A kiválasztott tömítéssúrlódási veszteségi modell 2.4.6

A hajtóművek tömítettsége a működésük folyamán kulcsfontosságú, mivel kétféle módon 

is hatással van a hajtóművek élettartamára: részben megakadályozza a kenőanyag eltávozását 

a rendszerből és ezáltal elősegíti a folyamatos kenés meglétét, részben pedig a hajtóművön 

kívül tartja a szennyeződéseket, megakadályozva a káros idegen anyagok bejutását. A 

hajtómű tömítettségének a kialakítására többféle megoldás létezik, mivel azonban az 

előtervezési fázisban ez még pontosan nem meghatározott, ezért figyelembevételére egy 

egyszerű becslésre alkalmas összefüggést választottam [75]: 

 l� , 7,69 ∙ 10§ç ∙ �� ∙ n� (106) 
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3. A matematikailag megfogalmazott modell megoldása 

3.1 A modell dinamikus megoldása  

A dinamikus modell megoldáshoz a MATLAB/Simulink környezetet alkalmaztam. A 

megvalósítás részletes dokumentációja a 2. mellékletben található. 

A szoftver kezelőfelülete grafikus programozási módot tesz lehetővé. A dinamikus modellt 

felépítő elemeket és a köztük lévő kapcsolatot a 18. ábra szemlélteti. 

Az ábrán látható elemek megfeleltethetők a 2.4.1, a 2.4.3, a 2.4.4, a 2.4.5, és a 2.4.6 

fejezetekben meghatározott modelleknek, tehát a hajtómű dinamikai modellje a (88) 

összefüggés, a fogs. veszteségmodell a (89), (90) összefüggés, a csapágyveszteség-modell a 

(91)-(102) összefüggések, az olajkavarási, légkavarási és tömítéssúrlódási veszteségmodell 

pedig a (103)-(106) összefüggések megvalósítását reprezentálják. 

 

18. ábra: A hajtómű dinamikus modellje 

A dinamikus modell megoldását megelőzően azt fel kell tölteni az adott hajtóműre 

jellemző adatokkal és paraméterekkel, erre a célra egy inicializáló fájlt hoztam létre (1. 

melléklet). Ebben a fájlban meghatároztam minden olyan változót és paramétert, amelyek 

nem képezik az adott hajtómű paramétervektorának részét, pl. a fogazat felületi érdességét, a 
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fogaskerék bemerülési mélységét, a veszteség számításához szükséges konstansok értékét 

stb., és kiszámítok olyan paramétereket, amelyek az adott hajtómű esetében fontosak, de elég 

őket a futtatás elején egyszer kiszámítani; ilyenek pl. a forgó tömegek, a rendszer 

tehetetlenségi nyomatéka, részkapcsolószámok, profilkapcsolószám, stb. 

A szimulációs környezet különböző numerikus módszerek alkalmazását teszi lehetővé, 

ezek közül ki kell választani az adott problémához megfelelő numerikus megoldási módszert.  

 

A következő példában a dinamikus modell működését mutatom be. A vizsgált hajtómű 

jellemző paraméterei a következők (4. táblázat): 

4. táblázat: A vizsgált hajtómű paraméterei 

Paraméter Mértékegység Értéke 

i : áttétel [-] 1 

m : modul [mm] 1,5 

aw : tényleges tengelytávolság [mm] 78.75 

b : fogaskerék szélessége [mm] 15 

αw : tényleges kapcsolószög [°] 20 

β : foghajlásszög [°] 0 

A megoldás során: 

• Mk = 47,13 Nm, állandó motornyomatékkal gyórsítottam a járművet 

• nk = 625 1/min, a kerék fordulatszáma 

A jármű menetellenállásának meghatározását az 5.2 fejezetben bemutatott módon vettem 

figyelembe a modellben. 

A vizsgálat folyamán nem csak a hajtómű tehetetlenségi nyomatékát vettem figyelembe, 

hanem a jármű teljes tehetetlenségét, amelyet a hajtómű behajtótengelyére redukáltam, az 

értékét J=2,5 kgm2 értékre határoztam meg. 

Ebben az esetben az állandó lépésközű Runge–Kutta numerikus megoldási módszert 

választottam 0,001 s-os lépésközzel. 

A futtatás eredményei a következő ábrákon láthatók.  

A 19. ábra azt mutatja, hogy az adott paraméterű hajtóművet vizsgálva a behajtótengely 

szögsebessége mekkora értékre áll be és, hogy mennyi idő alatt éri el a sebessége állandósult 

értékét. A 20. ábra a hajtómű összes veszteségteljesítményének az alakulását mutatja. A 21. 

ábra a hajtómű veszteségteljesítményét jelentős mértékben befolyásoló veszteségforrások által 
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létrehozott veszteségértékeket mutatja veszteségnyomaték formájában, míg a 22. ábra az 

olajkavarási veszteség-, a 23. ábra a légkavarási veszteség- nyomaték alakulását mutatja.  

 

19. ábra: A behajtótengely sebességének alakulása az idő függvényében 

 

20. ábra: A hajtómű veszteségteljesítményének alakulása az idő függvényében 
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21. ábra: A jellemző veszteségek alakulása az idő függvényében 

 

22. ábra: Az olajkavarási veszteségek alakulása az idő függvényében 
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23. ábra: A légkavarási veszteségek alakulása az idő függvényében 

A létrehozott dinamikus modell előnye: 

• a hajtómű modellezhető kvázistacioner esetekben (adott munkaponton) és dinamikus 

esetekben (gyorsítási, lassítási szakaszokban) is, 

• a paraméterek változtatásával különböző paraméterű hajtóművek válnak 

modellezhetővé, 

• a létrehozott önálló hajtóműmodell a későbbiekben integrálhatóvá válik egy komplex 

járműmodellbe, amely lehetővé teszi a jármű teljes energetikai vizsgálatát. 

Hátránya: 

• viszonylag nagy a modell megoldásának az időigénye. 

3.2 A hajtómű kvázistacioner munkaponti modelljének felállítása  

Az előző fejezetben bemutatott modell előnye, hogy a hajtómű bármilyen üzemi 

körülmény esetén modellezhetővé és elemezhetővé válik. Egy adott hajtómű, illetve a 

különböző hajtóműváltozatok kiterjedtebb vizsgálata (pl. optimalizációja) esetén azonban 

elegendő a modell munkaponti vizsgálata, amelynek során az adott hajtóművet kvázistacioner 

állapotban vizsgáljuk. Ez a megközelítés azért alkalmazható, mert a hajtómű üzeme során a 

teljes élettartamra vetítve csak rövid ideig állnak fent olyan üzemállapotok, amikor a hajtómű 

intenzív gyorsítást vagy lassítást végez, valamint ezek a tranziens üzemállapotok is jól 

közelíthetők kvázistacioner munkapontok sokaságával, amennyiben szükséges. 

A fenti megfontolásoknak megfelelően a hajtóműmodell további vizsgálatát adott 

munkapontokon végzem el. A munkapontokat a hozzájuk tartozó sebesség-nyomaték (nki, 
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Mki) értékpárral adjuk meg, amit a jármű adott sebességgel történő haladásához tartozó 

kerékfordulatszámmal (nki [1/min]) és a hozzá tartozó vonóerőigényből adódó 

nyomatékigénnyel (Mki [Nm]) határozunk meg. A hajtómű kvázistacioner vizsgálata ezért 

adott paramétereknek tekintjük a hajtómű üzemét meghatározó munkapontok összességét.  

Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a nagyobb számításigényű dinamikus modell 

helyett egy kisebb számításigényű stacioner modellt hozzunk létre. Mivel a hajtómű modelljét 

a későbbiekben optimalizációs célokra használom fel, ezért sokszor kell majd futtatni, így 

kritikus a számításhoz szükséges idő. A kvázistacioner modellt MATLAB környezetben 

valósítottam meg (4. melléklet).  

A kvázistacioner modell a dinamikus modellből származtatható olyan módon, hogy a 

modell megalkotásakor figyelmen kívül hagyjuk azokat az üzemállapotokat, amelyek 

folyamán a rendszer sebessége az idővel változik. Ez azt jelenti, hogy a dinamikai 

nyomatékok eltűnnek: 

 
%Y¥ÄF = 	J ∙ �¯�° , 0	 → 		 �¯�° , 0 (107) 

A rendszerben ébredő nem dinamikai nyomatékok a következő összetevőkből állnak: 

hajtómotor nyomatéka (Mm), a jármű vonóerejéből ébredő nyomatékigény (Mv) és a hajtómű 

belső veszteségnyomatéka (Mhl). A hajtómű belső veszteségnyomatéka (Mhl) tartalmazza 

mindazokat a veszteségmodelleket, amelyeket a 2.4 fejezetben határoztam meg. A 

nyomatékegyensúly a következő összefüggéssel írható le: 

 
Y� �YÚ^ �YZ , 	� ∙ �¯�° , 0 (108) 

 A kvázistacioner modell megoldása iterációs módszerrel 3.2.1

A (108) egyenlet felírható a következő formában, ahol látható, hogy a motor által kifejtett 

nyomatéknak fedeznie kell a vonóerőből ébredő nyomatékigény és a hajtómű belső 

veszteségnyomatékának az összegét: 

 Y� , YÚ^ oYZ (109) 

A vonóerőből ébredő nyomatékigény a következő összefüggéssel határozható meg: 

 YZ , YW/� (110) 

Mivel a hajtómű veszteségei függenek a motor nyomatéktól és a sebességétől, ezért 

implicit formában tudjuk a szükséges motornyomatékot leíró egyenletet megadni: 
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 Y� , YÚ^0Y�, ¯) + YZ (111) 

A (111) összefüggésben a behajtó tengely, tehát a motor sebességét vesszük figyelembe, 

ezért ennek meghatározása a következő módon történt: 

 ¯ = nW ∙ � ∙ 2 ∙ �/60	 (112) 

Az egyenlet megoldásához iterációs módszert kell alkalmazni, mivel az adott 

nyomatékigény (Mv) mellett a hajtómotor nyomatékát (Mm) kell meghatározni úgy, hogy a 

hajtómű belső veszteségnyomatéka (Mhl	(Mm,	ω)) implicit módon függ tőle. 

Az iterációs ciklusba bele kell foglalni az összes motornyomatéktól függő veszteséget, 

amely minden iterációs lépésben újra számolódik. Egy előre megadott küszöbérték elérését 

követően az iteráció megáll. A küszöbérték ebben az esetben a két egymás utáni iterációban 

meghatározott motornyomaték különbségére van meghatározva, amely ha nagyobb, mint a 

megadott küszöbérték érték (pl. ε = 0,0001) akkor az iteráció tovább fut, ha kisebb, vagy 

egyenlő, akkor pedig megáll. Eredményeként megkapjuk az adott hajtómű 

veszteségnyomatékát és hajtómotor-nyomatékát az adott munkaponton. Ezután az adott 

munkaponthoz tartozó sebesség felhasználásával meghatározható a hajtómű 

veszteségteljesítménye (Pv) az adott munkaponton: 

 
lZ = YÚ^(Y�, ¯) ∙ 2 ∙ � ∙ n�/60 (113) 

A szükséges motornyomatékot és a hajtómű veszteségét meghatározó kvázistacioner 

modell iterációs ciklusba szervezését a következő pszeudokóddal mutatom be: 

 

<változók>  = <értékmegadás ( nk,	Mk,	p)>; 

Eljárás  <Fogaskerékpár geometriájának meghatározása>; 

Eljárás  <Tömítéssúrlódási veszteségnyomaték meghatározása ( Mtv)>; 

Eljárás  <Fogaskerékpár olajkavarási veszteségének meghatározása ( Mov)>; 

Eljárás  <Fogaskerékpár légkavarási veszteségének meghatározása ( Mlv)>; 

Ciklus  <kezd őérték megadása ( Mm	=	Mk	/	i,	Mm_1,	ε,	z,	Mhl)>;  

Amíg <Két egymás utáni iterációban meghatározott motornyomaték 

különbsége  nagyobb, mint a megadott kezdeti érték  

{ (	Mm	-	Mm_1)>	ε}>; 

Eljárás  <Fogsúrlódási veszteség meghatározása ( Mhl)>; 

 Eljárás <Csapágyveszteségek meghatározása ( Mcsv)>; 

 Eljárás <Hajtóm ű összes veszteségnyomatékának meghatározása ( Mhl)>; 

 Eljárás  <Motornyomaték meghatározás ( Mm)>; 
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Eljárás  <Értékátadás ( Mm_1= Mm)>; 

Vége 

Eljárás  <Hajtóm ű veszteségteljesítményének meghatározása ( Pv);  

Eredmény <Motornyomaték ( Mm), motorfordulatszám (n m), hajtóm ű 

  veszteségteljesítmény ( Pv)>  

 

A pszeudokódban alkalmazott jelőlések: 

• nk, Mk : a munkaponti fordulatszám és nyomaték, 

• p :  a hajtómű független szabad tervezői változóit tartalmazó 

paramétervektor,  

• Mm :   Motornyomaték 

• Mm = Mv / i : A motornyomaték kezdeti értéke, ahol Mv a vonóerőigényből 

    számított nyomatékigény i pedig a hajtómű módosítása  

• Mm_1 = 0 : az iteráció első lépésénél megadott nyomaték, 

• ε = 0,0001 : küszöbérték, amely az iterációk számát és pontosságát meghatározza, 

• z = 0 :  az iteráció lépésének induló értéke, 

• Mhl = 0 : a hajtómű veszteség kezdeti értéke, 

• nm :  hajtómotor fordulatszáma, 

• Pv :  a hajtómű veszteségteljesítménye, 

 

A következő példában a kvázistacioner modell működését mutatom be egy példán 

keresztül. A végrehajtáshoz megadott az adatok: 

• motornyomaték induló értéke: Mm= 50 Nm,  

• a két egymás utáni iterációban meghatározott motornyomaték különbségére megadott 

küszöbérték: ε = 10-17 (a szemléltetés érdekében). 

A futtatás eredményét a 24. ábra mutatja be. Az ábrán látható, hogy a megadott 

paraméterek esetén a modell a kilencedik iterációs ciklus lefutásával éri el a megkívánt 

pontosságú motornyomaték-értéket.  
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24. ábra: Az iterációk számának és a motornyomatékának alakulása a kvázistacioner modell 
futtatásakor 

A kvázistacioner modell előnye: 

• alacsony számítási időigény, 

• a veszteségteljesítmény megfelelő pontosságú meghatározásához egy munkaponton 

kb. 10 iteráció szükséges, 

• egy adott hajtómű hatásfokmezejének meghatározásához kb. 30 s időre van szükség, 

• a megoldás pontossága az ε küszöbérték módosításával egyszerűen befolyásolható. 

Hátránya: 

• csak stacioner munkapontokon képes a hajtómű jellemzőit meghatározni, a dinamikus 

viselkedést nem tudja leírni. 
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4. A hajtómű hatásfokmezejének vizsgálata 

4.1 A hajtómű tervezői változóinak kiválasztása és vektorba rendezése 

Az előzőleg bemutatott kvázistacioner hajtóműmodellt úgy építettem fel, hogy adott 

munkapontokon kialakult állandósult állapotok vizsgálatával határozza meg a hajtómű 

veszteségeit. A modell további alkalmazásának fontos része azoknak a tervezői változóknak a 

meghatározása, amelyek a legnagyobb hatással vannak a hajtómű veszteségeire. Ezek a 

tervezői változók olyan független paraméterek, amelyek egyértelműen meghatároznak egy 

adott hajtóművet [81]. A paraméterek paraméterteret alkotnak, és a különböző hajtóművek 

kiválasztása, összehasonlítása ezen a paramétertéren történhet. A paramétervektor 

meghatározása azért is fontos, mert a megléte a feltétele annak, hogy a későbbiekben a 

hajtóműtervezési folyamatot optimalizációs problémaként definiáljuk [80]. 

Az előzőekben bemutatott modelleket olyan módon állítottam fel, hogy egy adott 

hajtóművet a következő paraméterek határoznak meg egyértelműen: 

i : áttétel [-], 

m : modul [mm], 

aw : tényleges tengelytávolság [mm], 

b : fogaskerék szélessége [mm], 

αw : tényleges kapcsolószög [°], 

β : foghajlásszög [°], 

ezáltal a hajtómű paramétervektora: 

 ( = [�, �, ±{, �, �{, �] (114) 

4.2 A modell érzékenységének vizsgálata 

A hajtóműmodell által meghatározhatjuk az adott hajtómű hatásfokmezejét a teljes üzemi 

tartományában, erre azért van szükség, mert a hajtóművek különböző üzemi viszonyok 

(munkapontok) esetén különböző veszteségértékekkel üzemelnek. A veszteségek pontos 

ismeretével meghatározhatjuk a hajtómű hatásfokmezejét. A hatásfokmezőt a következő 

módon határozom meg: Az adott hajtómű üzemi tartományát fordulatszám-nyomaték 

párokkal (nm, Mm) meghatározott munkapontokra osztom és munkapontonként meghatározom 

a modell által a hajtómű veszteség teljesítményét (Pv(nm,Mm)) a 3.3.1-es fejezetben 

bemutatott kvázistacioner modell segítségével. A hajtóműbe bevitt teljesítmény (Pbe(nm,Mm)) 
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és a modellel meghatározott veszteségteljesítmény (Pv0nm,Mm)) ismeretében a következő 

összefüggéssel kiszámolom a hajtómű kihajtótengelyén leadott teljesítményét (Pki0nm,Mm)): 
 lWÄ0n�, Y�) = l�J0n�, Y�) − lZ0n�, Y�) (115) 

A bevitt teljesítmény és a leadott teljesítmény ismeretében a következő összefüggéssel 

meghatározom a hajtómű hatásfokát az adott munkaponton: 

 �0n�, Y�) = lWÄ0n�, Y�)l�J0n�, Y�) (116) 

A (115) és a (116) egyenletek összevonásával a következő formába hozható a hatásfok 

kiszámítása: 

 �0n�, Y�) = l�J0n�, Y�) − lZ0n�, Y�)l�J0n�, Y�)  (117) 

A munkapontok és a hozzájuk tartozó hatásfokértékek ismeretében meg tudom határozni a 

hajtómű hatásfokmezejét a teljes üzemi tartományra (25. ábra). 

A modell által megalkotott hatásfokmező vizsgálatakor megállapítottam, hogy a hajtómű 

hatásfoka a teljes terhelési tartományban a sebességtől minimálisan függ, míg a terhelő 

nyomaték jelentős mértékben hatással van rá (25. ábra). Ezt felismerve a modell 

paraméterfüggőségét csak a terhelő nyomaték fügvényében elemeztem. Ennek elvégzésére 

kiválasztottam egy adott hajtóművet, amelynek a paramétervektorát meghatároztam, vagyis 

vektorba rendezve megadtam a hajtóművet leíró független tervezői változók pontos értékét a 

4.1-es fejezetben meghatározott  sorrendben: 

 ( = [1, 1,5, 	78,75, 15, 20, 	0] (118) 

Ezt követően a paraméterek közül egyet mindig meghagytam független változónak, míg a 

többi paramétert rögzítettem és ugyanazon a fordulatszámon (nm=500 1/min) a megadott 

terhelési tartományban (Mm=0…60 Nm) vizsgáltam a modellt, hogy meghatározzam, az 

egyes paraméterek változására mennyire érzékeny a kiválasztott hajtómű. A hatásfokváltozás 

mértékét az egyes paraméterértékekhez tartozó hatásfokgörbék között a legnagyobb 

terhelésértéknél (Mm=60 Nm) határoztam meg, mivel itt a terhelésváltozáshoz tartozó 

hatásfokváltozás a legkisebb a görbe mentén vizsgálva, és az ezen a ponton vett nyomatéki 

metszékhez tartozik a legkisebb hatásfokváltozás a paraméterváltzozás függvényében. 
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25. ábra: A p =[1,  1,5,  78,75,  15,  20,  0] vektorral megadott hajtómű hatásfokmezeje 
(vizsgálat tartománya: nm=500 1/min, Mm=0…60 Nm) 

Az áttételváltozás hatásának a vizsgálatakor az áttétel értékét változtattam 1-től 10-ig és 

minden áttételérték mellett meghatároztam az adott áttételhez tartozó hajtómű 

hatásfokgörbéjét (26. ábra). A választott áttételtartományt azáltal határoztam meg, hogy mi az 

a maximális áttétel, amely egyfokozatú homlokkerekes hajtóművek alkalmazása esetén 

jellemző. A vizsgált hajtómű paramétervektora ebben az esetben: 

 ( = [�, 1,5, 78,75, 15, 20, 0] (119) 

 � = 1… 10	[�],	 (120) 

0
200

400
600

800 0
20

40
60

0.983

0.984

0.985

0.986

0.987

0.988

0.989

0.99

0.991

0.992

nyomaték [Nm]sebesség[1/min]

ha
tá

sf
ok

 [%
]

10.15477/SZE.MMTDI.2016.003



74 
 

  

26. ábra: Az áttétel változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára adott terhelési tartományban 
(vizsgálat tartománya: nm=500 1/min, Mm=0…60 Nm) 

A vizsgálat eredményeként látható, hogy az áttétel változásához relatív nagy 

hatásfokváltozás tartozik:   i =1… 10,  Δη ≈ 1,8% 

A modul hatásának vizsgálatához alkalmazott hajtómű paramétervektora, amelyben a 

modul értékét az 1-től 6 mm-ig tartó tartományban változtatom a gyakorlati tapasztalatok 

alapján meghatározva: 

 ( = [1, �, 78,75, 15, 20, 0] (121) 

 � = 1… 6	mm, (122) 

A modul változásának a hatása a 27. ábraán látható, amelyből megállapítható, hogy a 

modul változtatásához relatív nagy hatásfokváltozás kapcsolódik: m =1…6,  Δη ≈ 2,2% 

A tengelytávváltozás hatását a 28. ábra szemlélteti, a vizsgált hajtómű paramétervektora: 

 ( = [1, 1,5, ±{, 15, 20, 0] (123) 
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 ±{ , 50…125	mm, (124) 

  

27. ábra: A modul változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára adott terhelési tartományban 
(vizsgálat tartománya:	nm=500 1/min, Mm=0…60 Nm) 

  

28. ábra: A tengelytávolság változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára adott terhelési 
tartományban (vizsgálat tartománya: nm=500 1/min, Mm=0…60 Nm) 
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A fogszélesség-változás hatását reprezentáló hajtómű paramétervektora: 

 ( , `1, 1,5, 78,75, �, 20, 0] (125) 

 � = 10… 40	mm, (126) 

A fogszélesség-változás hatása a hajtómű hatásfokára elhanyagolhatóan kicsi értékű (29. 

ábra, 30. ábra). 

  

29. ábra: A fogszélesség változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára adott terhelési 
tartományban (vizsgálat tartománya: nm=500 1/min, Mm=0…60 Nm) 

  

30. ábra: A fogszélesség változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára (részlet) 
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Az elemi fogazatot 20°-os, míg az általános fogazatot 20…23° közötti 

kapcsolószögértékkel gyártják, régebben gyártottak 14°-os kapcsolószöggel készített 

fogaskerekeket is [67], napjainkban ezeket már nem alkalmazzák, azonban a 

megvalósíthatóság miatt a 14°-os kapcsolószögértéket is befoglalom a vizsgált tartományba.  

A kapcsolószög változását vizsgáló hajtómű paramétervektora: 

 ( , `1, 1,5, 78,75, 15, ∝{�, 0] (127) 

 ∝{�= 14… 23	°, (128) 

A kapcsolószög növelésével javul a hajtómű hatásfoka, de hatása nem túljelentős (31. ábra). 

  

31. ábra: A kapcsolószög változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára adott terhelési 
tartományban (vizsgálat tartománya: nm=500 1/min, Mm=0…60 Nm) 

A fogferdeség változását vizsgáló hajtómű paramétervektora: 

 ( = [1, 1,5, 78,75, 15, 20, �] (129) 

 � = 0… 35	°, (130) 

 

A modell fogferdeség-érzékenységét vizsgálva azt állapítottam meg, hogy a modell által 

meghatározott hatásfok kb. 23,55°-os fogferdeségig növekedett, bár ez a növekedés néhány 
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tízezrelékes nagyságrendű, ezáltal a hatásfok közel állandónak tekinthető. A 23,55°-os értéket 

követően kezd el a hatásfokfüggvény csökkenni (32. ábra, 33. ábra).   

 

32. ábra: A fogferdeség változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára adott terhelési 
tartományban (vizsgálat tartománya: nm=500 1/min, Mm=0…60 Nm) 

 

33. ábra: A fogferdeség hatása a hajtómű hatásfokára 
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A járműiparban alkalmazott ferdefogazatú kerekek fogferdeségét 0°-tól kb. 30°-ig 

jellemző. Ebben a tartományban a fogferdeség hatása az egyfokozatú homlokfogaskerekes 

hajtóművekre elhanyagolható.   

 A veszteségvizsgálat eredménye 4.2.1

Az általam elvégzett modellérzékenység-vizsgálat segítségével a tervezési változók 

halmazán meghatároztam, hogy az egyes paraméterek változására a modell milyen 

érzékenyen reagál (5. táblázat). Az érzékenység ebben az esetben a hajtómű hatásfokmezeje 

és a tervezői változók közötti összefüggésre világít rá.  

5. táblázat: A hajtómű érzékenysége az egyes tervezői változókra 

Paraméterváltozás tartománya lépésköz Hatásfokváltozás [%] 

i = 1…10 [-] 1 Δη = 1,8 m = 1…6 mm 1 Δη = 2,2 b = 10…40 mm 10 Δη = 0,001 aw = 50...125 mm  25 Δη = 0,7 αw = 14…23 ° 11,56 Δη = 0,6  β = 0…30 ° 3 Δη = 0,01 

A vizsgálatból kapott adatok segítségével megállapítottam, hogy melyek azok a 

paraméterek, amelyek változása nagyobb hatással van a hajtómű hatásfokmezejére, és melyek 

azok, amelyek változásának a hatása elhanyagolható. Ennek a jelentősége azért nagy, mert a 

tervezői változók számának a csökkenésével egyszerűsödik a hajtómű tervezése, illetve 

optimalizációja. 

 Az eredmények figyelembevételével azok a paraméterek, amelyek változására a 

modell érzékenyen reagál, vektorba rendezve a következők: 

 (é = [�, �� (131) 

Azok a paraméterek, amelyeknek a változására a modell kevésbé reagál érzékenyen, a 

következők: 

 (W_é = [�, ∝{, ±{, �	] (132) 

A paramétervizsgálatból egyértelműen meghatározható, hogy a hajtóműmodell a 

fogaskerékpár áttételére és a fogaskerekek modulméretére érzékenyen, míg a fogaskerék 

szélességére, a tényleges kapcsolószögre, a tengelytávolságra és a fogferdeségre kevésbé 

érzékeny. 
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5. Hajtómű energetikai optimalizálása 

5.1 A célfüggvény meghatározása 

Egy optimalizációs probléma esetén nagyon sok olyan konstrukciós megoldást lehet 

találni, amelyik a tervezési feltételeknek eleget tesz. Ahhoz, hogy közülük a legkedvezőbb 

kiválasztható legyen, be kell vezetni egy mérőszámot, amely alapján a tervező rangsorolni 

tudja a konstrukciókat egymással szemben. Ennek a mérőszámnak értelemszerűen függenie 

kell a tervezési változóktól. Ezt az összefüggést az ún. célfüggvény írja le, ezért az 

optimalizációs probléma felállításának alapvető eleme a célfüggvény meghatározása. 

Amennyiben a célfüggvényt meghatároztuk, azután a célfüggvény minimalizálásaként vagy 

maximalizálásaként fogalmazható meg az optimalizálási feladat. 

A hajtóművek esetén egy egycélú optimalizálást alkalmaztam, amely érték a hajtómű 

veszteségenergiája (Wv) amelynek a minimumát keresem. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a hajtómű tömegének (mg) vizsgálata is fontos a tágabb 

értelembe vett optimalizálás szempontjából, ezért a későbbiekben elemzem a hajtómű tömege 

és a tervezői változók közötti kapcsolatot is, azonban ez a vizsgálat nem része az itt felállított 

formális optimalizációs problémának, amely csak a veszteségenergia minimalizálására 

törekszik. 

Amennyiben a hajtóműtervezést, kiválasztást úgy tekintjük, mint egy adott alkalmazás 

szempontjából energetikailag optimális (minimális veszteségű) hajtómű tervezését, 

kiválasztását, akkor a célfüggvény meghatározásához vizsgálnunk kell az alábbi jellemzőket, 

amelyek a következők: 

• a jármű a jellemző tulajdonságai, amelybe a hajtómű beépítésre kerül,  

• a munkapontok, amelyek a jármű üzemét jellemzik, beleértve az adott 

munkapontokban töltött időt (Δti) is,  

• a hajtóművet leíró matematikai modell és a hajtóművet jellemző tervezői változók. 

Fentiek ismeretében az alábbi gondolatmenet szerint tudjuk a hajtóműtervezés optimalizációs 

problémáját megfogalmazni. Legyen adott a hajtómű folytonos hatásfokmezeje az alábbi 

függvény szerint: 

 � = m(nW, YW ,() (133) 

A hatásfokmező ismeretében a kumulált veszteség az adott munkapontokra az alábbi 

összefüggés szerint számítható: 
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)Z , %01 − �(nWÄ , YWÄ,(
�

Ä*R
)) ∙ nWÄ ∙ YWÄ ∙ ∆°Ä (134) 

Az itt bemutatott összegzett veszteség számításához ismerni kellene a hatásfokfüggvényt 

(133), majd a megfelelő nki, Mki, p értékeket behelyettesítve meghatározni az összeget. Mivel 

a 3.2.1 fejezetben felállítottam a hajtómű kvázistacioner modelljét, amelyik eredményül adja a 

hatómű veszteségteljesítményét egy adott munkapontban, ezért a (134) összefüggés 

ekvivalens módon írható a következő formában: 

 )Z = %l,(nWÄ, YWÄ,(
�

Ä*R
) ∙ ∆°Ä (135) 

ahol a p hajtóműre jellemző paramétervektor (ami befolyásolja a hajtómű viselkedését és a 

hatásfokmezőt), a m a menetciklust leíró/jellemző munkapontok száma, Δti az üzemidő az 

egyes munkapontokban. A (135) összefüggés értékét az adott p paramétervektorral jellemzett 

hajtóműmodell adott munkapontokon történő szimulációs vizsgálatával határozható meg, így 

a kumulált veszteség meghatározható közvetlenül a hajtómű Pv veszteségteljesítményéből, 

amely a hajtóműmodell egyik kimeneti értéke (4. melléklet). 

 

A kumulált veszteség ismeretében az optimalizálási probléma a következőképpen 

fogalmazható meg: keressük azt a p paramétervektort, amely által jellemzett 

hajtóműnek az nki, Mki munkapontokban idővel súlyozott, összegzett vesztesége (Wv) 
minimális. 

 

Tehát, a célfüggvény jellemző mérőszáma a hajtóműben keletkező összegzett 

veszteségenergia (Wv), és az eljárás célja, a tervezői változók olyan együttesének megtalálása, 

amelyik a legkisebb energiaveszteségű hajtóművet adja meg adott munkapontok esetén. 

5.2 A munkapontok meghatározása 

A célfüggvény felállításához meg kell fogalmazni, hogy milyen feltételek mellett üzemel 

a hajtómű. Ennek a pontos leírásához meg kell határozni a hajtóműhöz tartozó jármű néhány 

paraméterét és működési tartományát, valamint ebből következően a munkapontokat 

 A munkapontok meghatározását egy példán keresztül mutatom be, amelyben a 

munkapontok meghatározásának egy lehetséges változatát alkalmazom. Fontos látni, hogy a 
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munkapontok meghatározása történhet önkényesen is, ezen kívül pedig többféle módszerrel is 

elvégezhető, de ezek ismertetése nem képezi a disszertáció tárgyát.  

A példaprobléma felállítása során feltételeztem, hogy a hajtómű egy kis városi villamos 

járműbe kerülne beépítésre, ezért a jármű adatait ennek megfelelően határoztam meg. A 

járművizsgálat szempontjából fontos paraméterek: 

• jármű tömege: 500 kg, 

• a gumiabroncs mérete: 145/70 R12 (dg = 509 mm),  

• a jármű maximális sebessége: vmax ≈ 60 km. 

Ezt követően létrehoztam egy járműmodellt [82] (5. melléklet), amelynek a segítségével 

meghatároztam a jármű teljesítményigényét (34. ábra).  

Az ábráról (34. ábra) leolvasható, hogy a járműnek a maximális sebességhez tartozó 

teljesítményigénye kb. 3 kW.  

A munkapontok meghatározásához részben a járműmodell által meghatározott 

teljesítményigényt, részben pedig a városi közlekedés adta lehetőségeket vettem figyelembe. 

Ez azt jelenti, hogy mivel egy kis városi villamos autó jellemző adatait használtam fel, ezért 

feltételeztem, hogy az naponta 20-25 km-t tesz meg, és a maximális sebessége nem nagyobb 

60 km/h-nál. Az így a meghatározott menetciklus munkapontjai a hozzájuk tartozó jellemző 

adatokkal és az adott munkaponton történő üzemidővel a 6. táblázatban láthatók. 

 

34. ábra: A jármű teljesítményigénye a vizsgálati tartományban 
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6. táblázat: A menetciklus munkapontjai és azok jellemző adatai 

v [km/h] v [m/s] t [s] s [km] nk [1/s] nk [1/min] P [w] Mk [Nm] 
10 2,78 300 0,83 1,74 104,23 160 14,67 
20 5,56 300 1,67 3,47 208,46 380,6 17,44 
30 8,33 300 2,50 5,21 312,70 722,5 22,08 
40 11,11 300 3,33 6,95 416,93 1247 28,58 
50 13,89 700 9,72 8,69 521,16 2014 36,92 
60 16,67 300 5,00 10,42 625,39 3085 47,13 
      ∑ 23,06         

5.3 A célfüggvény paraméterérzékenység-vizsgálata 

A vizsgálat elvégzése folyamán egy paraméter értékét változtattam, míg a többi 

paramétert állandó értéken tartottam és a munkapontokkal meghatározott menetciklusnak 

megfelelő utat "futtattam be" a járművel. 

A futtatást követően megkaptam az adott paraméterű hajtóműhöz tartozó kumulált 

veszteségenergia értékét (Wv). Ismerve a paraméter egységnyi változásához tartozó 

energiaveszteség-változás értékét, meghatározható, hogy melyek azok a paraméterek, 

amelyek változására a célfüggvény érzékenyen reagál. A következő fejezetekben a különböző 

paraméterek célfüggvényre gyakorolt hatását fogom vizsgálni és elemezni. 

 Áttétel hatásának vizsgálata 5.3.1

Az áttételváltozás hatásának a vizsgálatakor az áttétel értékét változtattam 1-től 10-ig és 

közben meghatároztam az adott áttételhez tartozó kumulált veszteségenergiát (35. ábra). A 

vizsgált hajtómű paramétervektora a 4.1-es fejezetben definiált módón: 

 ( = [�, 1,5, 78,75, 15, 20, 0� (136) 

 � , 1… 10 [−], (137) 
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35. ábra: Az áttétel változtatásának hatása a célfüggvényre az adott terhelési tartományban 
(Az 5. táblázatban meghatározott munkapontokra vizsgálva) 

A vizsgálat eredményeként látható, hogy az áttétel változásához jelentős kumulált 

veszteségenergia-változás tartozik:  

i =1…10 [-], ΔWv = 59300,6192 J 

 A modul hatásának vizsgálata 5.3.2

A modul hatásának vizsgálatához alkalmazott hajtómű paramétervektora: 

 ( , `1, �, 78,75, 15, 20, 0� (138) 

 � , 1… 6	mm, (139) 

A modul változásának a hatása a 36. ábraán látható, amelyből megállapítható, hogy a 

modul változtatásához jelentős kumulált veszteségenergia-változás kapcsolódik: 

m =1…6 mm, ΔWv = 70431,0076 J 
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36. ábra: A modul változtatásának hatása a célfüggvényre az adott terhelési tartományban 
(Az 5. táblázatban meghatározott munkapontokra vizsgálva) 

 A tengelytáv hatásának vizsgálata 5.3.3

A tengelytávváltozás hatását a célfüggvényre a 37. ábra szemlélteti, a vizsgált hajtómű 

paramétervektora: 

 ( , `1, 1,5, ±{, 15, 20, 0� (140) 

 ±{ , 50…125	mm, (141) 

Megállapítható, hogy a tengelytáv növekedésével csökken a hajtómű kumulált 

veszteségenergiája, amelynek értéke nem elhanyagolható. 

aw	=50…125 mm, ΔWv = 23230,1529 J 
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37. ábra: A tengelytáv változtatásának hatása a célfüggvényre az adott terhelési tartományban 
(Az 5. táblázatban meghatározott munkapontokra vizsgálva) 

 Fogszélesség hatásának vizsgálata 5.3.4

A fogszélesség-változás hatását reprezentáló hajtómű paramétervektora: 

 ( , `1, 1,5, 78,75, �, 20, 0� (142) 

 � , 10… 40	mm, (143) 

A fogaskerék-szélesség változás hatása a célfüggvényre elhanyagolhatóan kicsi értékű 

(38. ábra). b =10…40 mm, ΔWv = 9,1876·10-3 J 

 

A fogszélesség hatásának a vizsgálatánál érdemes megjegyezni, hogy azt alapvetően 

egymással ellentétes hatások határozzák meg, ugyanis a fogszélesség növelésével növekszik 

az olajkavarási és a légkavarási veszteség, viszont csökken a fogazaton ébredő fajlagos vonali 

terhelés, amely a terhelőerő és a fogszélesség hányadosaként értelmezett tényező. Ezek az 

egymásnak ellenható veszteségforrások eredményezik, hogy a járműiparban alkalmazott 

fogaskerék-szélesség tartományban vizsgálva azt az eredményt kaptam, hogy erre a 

paraméterre a célfüggvény kevésbé érzékeny. 
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38. ábra: A fogszélesség változtatásának hatása a célfüggvényre az adott terhelési 
tartományban (Az 5. táblázatban meghatározott munkapontokra vizsgálva) 

 A kapcsolószög hatásának vizsgálata 5.3.5

Az elemi fogazatot 20°-os, míg az általános fogazatot 20… 23° közötti kapcsolószög érték 

jellemzi.  

A kapcsolószög változását vizsgáló hajtómű paramétervektora: 

 ( , `1, 1,5, 78,75, 15, �, 0� (144) 

 � , 14… 23°, (145) 

A kapcsolószög növelésével javul a hajtómű hatásfoka, de hatása nem túl jelentő (39. ábra). α =14…23 ͦ , ΔWv = 19554,0795 J 

A kapcsolószög hatásának a vizsgálatánál figyelembe kell venni, hogy napjainkban 

jellemzően inkább a 20…23° közötti kapcsolószög értékkel gyártják a fogaskerékpárokat, 

ezért a gyakorlati életben a vizsgált kapcsolószög-tartomány jelentős mértékben szűkül, ami a 

kapcsolószög kumulált veszteségenergiára gyakorolt hatást is csökkenti. 
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39. ábra: A kapcsolószög változtatásának hatása a célfüggvényre az adott terhelési 
tartományban (Az 5. táblázatban meghatározott munkapontokra vizsgálva) 

 A fogferdeség hatásának vizsgálata 5.3.6

A fogferdeség változását vizsgáló hajtómű paramétervektora: 

 ( , `1, 1,5, 78,75, 15, 20, �� (146) 

 � , 0… 40	°, (147) 

A modell fogferdeség-érzékenységét vizsgálva azt állapítottam meg, hogy a kumulált 

veszteség energia 20…25°-os fogferdeségig csökkent, habár ez a csökkenés néhány száz 

Joule nagyságú, ami elhanyagolható, majd ezt követően kezd el a veszteségfüggvény 

növekedni (40. ábra).  β =0…40  ͦ , ΔWv = 3215,8493 J 
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40. ábra: A fogferdeség változtatásának hatása a célfüggvényre az adott terhelési 
tartományban (Az 5. táblázatban meghatározott munkapontokra vizsgálva) 

 A vizsgálat eredményének összefoglalása 5.3.7

7. táblázat: A paraméterek célfüggvényre gyakorolt hatását bemutató összesítő táblázat 

Változók 
Vizsgált 

tartomány 

Kumulált 
veszteségenergia  

Wv [J] 

Kumulált 
veszteségenergia 
változás ΔWv [J] 

Kumulált 
veszteségenergia 

változás [%] 
ΔWv / ∆(vált.) 

i [-] 1 30899,7309 
59300,6192 192 6588,96 J/1 

10 90200,3501 m [mm] 
1  22189,5244 

70431,0076 317 
14086,20 

J/mm 6  92620,5320 aw [mm] 
50 44408,0486 

23230,1529 -109 313,92 J/mm 
125  21177,8957 

b [mm] 
10 30899,7294 

9,1876·10-3 0 3,16 ∙ 10§� 
J/mm 40  30899,7386 αw [°] 

14 46723,0747 
19554,0795 -72 2172,67 J/° 

23 27168,9951 

β [°] 0 30899,7309 
3215,8493 10 80,40 J/° 

40 34115,5802 

A célfüggvény paraméterérzékenység-vizsgálatát elvégezve (7. táblázat) azt találtam, 

hogy az áttétel és a modul kumulált veszteségenergiára gyakorolt hatása jelentősen nagyobb, 
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mint az összes többi változóé, tehát ha a hajtóművet, mint különálló egységet magában 

vizsgálom, a járműtől és a hajtó villamos motortól függetlenül, az összes változót szabad 

változóként kezelve, akkor a kumulált veszteségenergiára gyakorolt hatása szempontjából ezt 

a két változót mindenképpen figyelembe kell venni. A tengelytávolság és a kapcsolószög 

hatása már lényegesen kisebb, de még nem elhanyagolható, míg a fogszélesség és a 

fogferdeség hatása nem jelentős. 

Az érzékenységanalízis elvégzését követően leszűkítettem a tervezési változók számát a 

modellérzékenységre gyakorolt hatásuk alapján és azt a három paramétert hagytam meg, 

amelyek a legnagyobb hatással vannak a hajtómű hatásfokára: 

 ( , `�, �, ±{] (148) 

5.4 Az optimalizációs keretrendszer meghatározása és az optimalizálás folyamata 

A matematikai modell megalkotását és a tervezői változók kiválasztását az előző 

fejezetben már elvégeztem, ebben a fejezetben a megfelelő hajtómű kiválasztását, tervezését 

segítő optimalizációs algoritmust mutatom be. 

Ahhoz, hogy az optimalizálást végre tudjam hajtani, meghatározom a villamos 

járművekbe építhető hajtóművek optimalizációs keretrendszerét (41. ábra), amelyben a 

hajtóművet a hozzá tartozó p paramétervektor jelképezi a benne lévő tervezői változók által. 

Az optimalizálás során a célfüggvény kiszámítja az adott hajtómű kumulált veszteségértékét 

(Wv) az adott munkapontokon, és az optimalizálási algoritmus a p vektor paramétereit addig 

módosítja és a matematikai modellt újra és újra futatja, míg az adott „hajtómű” kumulált 

vesztesége minimális nem lesz:  

 )Z = %l,(nWÄ, YWÄ ,(
�

Ä*R
) ∙ ∆°Ä 	→ ��n. (149) 

Ehhez kiválasztottam egy nemlineáris többváltozós függvényminimalizálási algoritmust, 

mely alapértelmezésében SQP4 algoritmust alkalmazva iteratív módon közelíti a célfüggvény 

minimumát olyan módon, hogy figyelembe veszi a célfüggvény leggyorsabb csökkenésének 

irányát (gradiensét). 

                                                 
4 SQP: Sequential Quadratic Programming, 
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41. ábra: A villamos járművek hajtóművének optimalizációs keretrendszere 

Az optimalizációs folyamat a 42. ábraán látható algoritmussal jellemezhető. 
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42. ábra: A hajtómű-optimalizáció folyamata 

Az optimalizálás elvégzéséhez szükséges programkódok és a hozzájuk tartozó 

függvényhívási hierarchia a 6. és 7. mellékletben található. 

Optimalizációs igény: 
Veszteségminimalizálás

Változók módosítása az optimalizáció közben

Célfüggvény megfogalmazása:
Wv=∑Pv(nki, Mki, p)·∆ti          min.

Kényszerek megfogalmazása:
imin < i < i max

mmin < m < mmax

aw min < aw < aw max

Megoldás létrehozása
Optimális hajtómű paraméterek meghatározása

[i opt, mopt, aw opt]

Tervezési változók meghatározása: 
[i, m, aw]

Wv min

Változók kezdeti értékének beállítása 

Az optimalizálási algoritmus kiválasztása:
  Gradiens alapú nemlineáris függvényminimalizálás

Igen

Nem
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5.5 Optimalizálási példa egy valós járműre 

Ebben a fejezetben egy próbaoptimalizálást mutatok be, amely során a Széchenyi István 

Egyetemen fejlesztett villamos versenyautó számára (2. kép) határoztam meg egy optimális 

hajtómű paramétereit. Ennél az optimalizálásnál a hajtóművet nem magába mint különálló 

egységet optimalizálom, hanem az autót hajtó PMS motor hatásfokfüggvényének az 

ismeretében a járműhajtáslánc részeként. Az optimalizálás folyamán a villamos motort és a 

hozzá tartozó motorvezérlőt együttes hatásfokmezejüket leíró polinommal (150) veszem 

figyelembe [86]. A villamos motor veszteségteljesítményét meghatározó program a 9. 

mellékletben található. A polinomot befoglalom a hajtómű optimalizálásához létrehozott és az 

előzőekben bemutatott optimalizálási keretrendszerbe. A megvalósítás részletei a 8. 

mellékletben találhatók. 

 

2. kép: A Széchenyi István Egyetemen fejlesztett villamos versenyautó 

 0q, -2 , |�� o |R�q o |�R- o |S�qS o |RRq- o |�S-S o |��q� o |SRqS- 

o|RSq-S o |��-� o |��q� o |�Rq�- o |SSqS-S o |R�q-� o |��-� 
(150) 

A polinomban x a motor fordulatszáma [1/min], y a motor által leadott nyomaték [Nm].  

Az együtthatok értéke a következő táblázatban található (8. táblázat): 
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8. táblázat: Az együtthatók értékei 

Együttható Érték 

p00 -0,0425 

p10 0,0094 

p01 0,1614 

p20 -6,784·10-5 

p11 -3,328·10-5 

p02 -0,0197 

p30 2,05·10-7 

p21 1,868·10-7 

p12 4,398·10-6 

p03 9,781·10-4 

p40 -2,277·10-10 

p31 3,467·10-10 

p22 -2,175·10-08 

p13 7,713·10-8 

p04 -1,798·10-5 

A hajtómotor hatásfokmezejét a (150) összefüggéssel meghatározva a 43. ábra mutatja. 

 

43. ábra: A hajtómotor hatásfokmezeje 
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A PMS motor hatásfokfüggvényét ismerve meghatároztam a hajtómű optimalizációs 

keretrendszerét (44. ábra). Az optimalizáció folyamán az célfüggvény a hajtómű- 

villamosmotor együttes kumulált veszteségenergiáját határozza meg úgy, hogy az adott 

munkaponton kiszámítja a hajtómű veszteségenergiáját és a behajtó tengely fordulatszámát és 

nyomatékát (nm, Mm). Az így meghatározott nyomaték és fordulatszám a motormodell 

bemenő munkapontja (nm, Mm) lesz. A motormodell a munkaponton a hatásfokfüggvény 

segítségével kiszámítja a motor veszteségenergiáját, majd ezt követően összeadja a hajtómű 

és a motor veszteségenergiáját. Az összegzett veszteségenergia lesz az a célfüggvényérték, 

amelynek a minimumát keresi az optimalizáló algoritmus. 

 

44. ábra: A hajtómű optimalizációjának keretrendszere a hajtómotor hatásfokmezejének 
ismeretében 

Az optimalizálás elvégzéséhez meg kell határozni a származtatott munkapontokat, ahol a 

járművet vizsgálom (5.2 fejezet alapján). Ebben az esetben a vizsgálathoz felvett menetciklus 

a Rotterdami versenypályán felvett menetciklus munkapontokra (Mki, nki) és a hozzájuk 

tartozó relatív időkre (ti) lebontva a 9. táblázatban látható.  
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9. táblázat: A menetciklust leíró munkapontok értékei 

Munkapontok 1.  2.  3.  4. Mk [Nm] 6,77 4,51 9,32 18,00 nk [1/min] 269 260 280 20 

t [%] 40 30 15 15 

Az optimalizálás indításához megadtam a kezdőpontot, ami a tervezői változók 

kezdőérték-megadását jelenti a paramétervektorban a 4.1 fejezet alapján: 

(\�ur� = [1,2, 1,5, 75, 15, 0,349, 0] 
Itt fontos megjegyeznem, hogy ebben a példában az optimalizálást a tervezői változók 

teljes halmazán végeztem el, nem csak az érzékenységvizsgálattal szűkített halmazon. A 

számítások folyamán a program a szögparaméterekkel radiánban számol, ezért a kapcsolószög 

(αw) és a fogferdeség (β) értékét radiánban adtam meg. 

 Meghatározom a változók alsó és felső határát: 

(�ÄF = [0,8, 0,5, 50, 10, 0,1, 0] 
(�uv = [2, 3, 125, 20, 0,7, 0,6] 

Ezt követően az optimalizálást elvégezve a következő eredményeket kaptam: 

• Az optimáció néhány iterációs eredményét a 10. táblázatba mutatom be, az utolsó 

sorban (kövér betűformátummal szedve) láthatók az optimális hajtóműhöz tartozó 

paraméterek. 

• A második iterációnál kapott veszteségenergia nagyon magas értéke a 

motormodellbe épített büntetőfüggvény eredménye. A büntetőfüggvény 

alkalmazása azért szükséges, mert így tudom a munkapontokat a motor valóságos 

működési tartományában ( nm_max = 391 1/min, Mm_max = 22,24 Nm) tartani. 

• A táblázatban a kapott paraméterek elemzéséből megállapítottam, hogy az 

optimalizálással kapott eredményeket a tervezhetőség és a gyárthatóság 

szempontjából érdemes felülvizsgálni, és módosítás esetén az új paraméterekkel 

rendelkező hajtóműnek a célfüggvényre gyakorolt hatását megvizsgálni. 
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10. táblázat: Az optimalizáció végén kapott paraméterek és veszteségenergia értékei 

 i [-] m [mm] aw [mm] b [mm] αw [rad] β [rad] Wv [J] 

1. 1,2 1,5 75 15 0,349 0 2096,8 

2. 0,8 0,5 76,73 15 0,7 0 1500001563,5 

3. 1 1 75,86 15 0,524 0 1870,1 

4. 1,0506 0,5 80,24 15 0,7 0 1818,1 

5. 1,1138 0,5 99,79 15 0,2464 0 1889,6 

6. 1,0512 0,5 81,461 15 0,672 1,49·10-8 1818,0 

7. 1,0353 0,5 113,13 15 0,668 8,3·10-5 1808,6 

8. 1,0367 0,5 125 15 0,697 0 1806,1 

9. 1,0421 0,5 125 15 0,7 0,0008 1805,83 

10. 1,0447 0,5 125 15 0,7 0 1805,8 

Mivel az optimalizáció eredményeképpen előállt áttétel i=1,0447 értéke nagyon alacsony 

ezért a bemutatott optimalizációs példa gyakorlati jelentősége elhanyagolható, viszont jól 

mutatja a kidolgozott optimalizációs keretrendszer és algoritmus helyes működését. 
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6. A paramétervektor és a hajtómű tömege közötti összefüggések 

vizsgálata 

6.1 Villamos járművek tömegvizsgálata 

A villamos járművek hajtásláncának tervezésekor nem hagyható figyelmen kívül a 

hajtáslánc tömege. Egy villamos jármű tervezésekor a hajtáslánc hatásfoka mellett a tömeget 

is figyelembe kell venni, és a konstrukció kialakítása folyamán törekedni kell a legkedvezőbb 

tömegviszonyú konstrukciók kialakítására. 

A hajtáslánc tömege a két fő rész, a villamos motor (mPMS) és a hajtómű (mg) tömegéből 

tevődik össze: 

 �Ú^ = �Ê³É + �� (151) 

Ha a villamos motor közvetlenül hajtja meg a jármű kerekét, hajtómű alkalmazása nélkül, 

akkor az előző összefüggés a következő formára egyszerűsödik: 

 �Ú^ = �Ê³É (152) 

 A villamos motorok tömege 6.1.1

A PMS-motorok (állandó mágneses villamos motorok) tömege a következő részekből 

tevődik össze:  

 �Ê³É = �ré" +�^á�.Zu\ +��á�FJ\ +�á^^ (153) 

• réz (tekercs) tömege (mréz),  
• lágyvas állórész tömege (mlágyvas),  

• mágnes tömege (mmágnes),  

• egyéb alkatrészek tömege (máll). 

A motorban lévő egyéb alkatrészek (első-hátsó pajzs, tengely, csapágy stb.) tömege adott 

teljesítményviszonyok mellett állandónak vehető. Ezeknek a részeknek a tömegeinek aránya 

hatással van a PMS-motorok karakterisztikájára, működési jellemzőire és hatásfokára.  

Például a motor átmérőjének növelésével növelhető a motor által létrehozható nyomaték, 

viszont ezáltal növekszik a motor tehetetlenségi nyomatéka és így lassul a motor munkapontra 

történő gyorsulása. 
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 A hajtómű tömege 6.1.2

A hajtómű tömegét meghatározza a jármű teljesítményigénye, amelyet a villamos motor a 

hajtóművön keresztül elégít ki, tehát a hajtóművet a motor által leadott teljesítményre kell 

méretezni. A méretezés folyamán meg kell határozni a hajtómű különböző részeinek az 

méreteit és anyagjellemzőit. Ebből a célból három részre bontva csoportosítottam a 

hajtóműveket alkotó alkatrészek tömegét:  

• hajtóműház tömege (mház) mint a hajtómű „állórésze”, 

• tengelyek, fogaskerekek tömege (mforgó), mozgást és teljesítményt átvivő alkatrészek, 

• kötőelemek, csapágyak, tömítések tömege (mker.árú), kereskedelmi forgalomban 

kapható szabványos alkatrészek. 

A hajtóműház feladata a hajtómű mozgó, forgó alkatrészeinek egy egységbe foglalása, 

pozícionálása, a járműbe való beépíthetőség, rögzítés biztosítása, kenőanyag tárolása. A 

terhelések ismeretében pontosan méretezhető a megfelelő biztonsági tényezők 

alkalmazásával. Napjainkban a motorteljesítményből meghatározható csapágyterhelések 

ismeretében végeselemes szoftver segítségével méretezik. A járműiparban a hajtóműházat 

jellemzően alumíniumötvözetből öntéssel készítik.  

A forgó tömeg a tengelyek és fogaskerekek tömegének összege. Ezek azok az alkatrészek, 

amelyek a hajtóművön belül a nyomaték és a forgómozgás átviteléért és módosításáért 

felelnek. Kézi számítással és véges elemes szoftverek segítségével is jól méretezhetők (ld. 

következő fejezetet). A járműiparban alkalmazott fogaskerék- és tengelyanyagok jellemzően 

nemesíthető, betétben edzhető és cementálható acélok családjából származnak.  

A harmadik csoportba azok az alkatrészek tartoznak, amelyeket a tervezés folyamán 

méretezni kell, de azt követően szabványos méretben választhatók és kereskedelmi 

forgalomban kaphatók. Ilyen alkatrészek a csapágyak, a kötőelemek és a tömítések.  Ezeknek 

az alkatrészeknek a tömege katalógusból határozható meg.  

A következő fejezetben a fogaskerék méretezését és az anyagválasztást mutatom be, 

amely hatással van a hajtómű összes tömegére. 

6.2 Fogazat szilárdsági méretezése  

A fogazat szilárdsági méretezése kulcsfontosságú a hajtómű tömege szempontjából, mivel 

a hozzákapcsolódó anyagválasztással együtt meghatározza a hajtómű geometriai méretét és 

ezzel együtt tömegét.  
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A fogaskerekek fogazati méretezésének bő szakirodalma áll rendelkezésünkre [67, 81, 

82], amelyeket részletesen nem mutatok be, mivel a hivatkozott szakirodalmakban 

megtalálhatók. Helyette a fogaskerekek méretezési alapjául szolgáló meghibásodásokat 

foglalom össze a következő fejezetben.  

 A fogaskerekek szilárdsági méretezése a dinamikus igénybevételek 6.2.1

figyelembevételével  

A fogaskerekek meghibásodási módjait vizsgálva kiválaszthatók azok a tényezők, 

amelyek a fogazat méreteinek meghatározásával, a fogazat tervezésével befolyásolhatók. 

Ezáltal alapvetően háromfajta igénybevételi csoport határozható meg [67]: 

• a fogtő-igénybevétel, 

• fogfelületek nyomó igénybevétele, 

• fogfelületek berágódási igénybevétele. 

Hogy melyik igénybevételi mód a legveszélyesebb egy adott fogaskerékpár működése 

szempontjából, az üzemi viszonyoktól (terhelés, kerületi sebesség, hőmérséklet, vibráció, 

dinamikus hatások, stb.) függ. A következő ábra (45. ábra) szemlélteti, hogy két különböző 

fogaskerékpár esetén a fogaskerekek kerületi sebességének a függvényében milyen típusú 

meghibásodás korlátozza az átvihető teljesítményt. 

 

45. ábra: Két különböző fogaskerékpár meghibásodásának határai a kerületi sebesség 
függvényében [67] 
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6.3 A paramétervektor és a hajtómű tömege közötti összefüggések meghatározása 

Ebben a fejezetben hajtómű modellezéséhez és optimalizálásához létrehozott tervezői 

változókat vizsgálom a hajtómű tömegére gyakorolt hatásuk alapján, meghatározva ezzel, 

hogy melyik paraméter változására érzékeny a hajtómű tömege. 

 Az áttétel változásának hatása a hajtómű tömegére 6.3.1

Az áttétel növekedésével növekszik a fogaskerekek gördülőkörei közötti méretkülönbség. 

A fogaskerékpárok elemi geometriai összefüggéseiből adódik, hogy a nagy kerék 

gördülőkörének növekedéséből adódó tömegnövekedés lényegesen nagyobb, mint a kis kerék 

gördülőkörének csökkenéséből eredő tömegcsökkenés, ezért egyértelműen megállapítottam, 

hogy az áttétel növekedésével növekszik a fogaskerékpár tömege. 

A fogaskerék tömege: 

 �WJréW = þWJréW ∙ �WJréW = �{S ∙ �
4 ∙ � ∙ �WJréW (154) 

 

Az összefüggésből látható, hogy a fogaskerék térfogata négyzetesen függ a gördülőkör 

méretétől, ami pedig függ a fogaskerékpár áttételétől. 

A gördülőkör átmérőjének növekedése hatással van a hajtóműház méretére is, mivel a nagy 

kerék átmérőjének növekedésével arányosan növekszik a ház mérete és tömege.  

A fogaskerék és a ház anyagának figyelembevételével megállapítottam, hogy a ház 

méretének növekedése kisebb mértékű, mint a fogaskerékpár tömegnövekedése, ez az 

alkalmazott anyagok közötti sűrűségkülönbségre vezethető vissza, mert jellemzően 

megállapítható, hogy a fogaskerékanyagok általában az acélok családjából választottak, 

amelyek sűrűsége kb. 7850 kg/m3, míg a hajtóműházak anyaga általában az alumíniumok 

családjából választott, amelyek sűrűsége kb. 2700 kg/m3. 

A hajtómű és a hajtóműház tömegének áttételfüggőségére példavizsgálatot készítettem, 

amelynek során a meghatároztam egy egyenes fogazatú homlokfogaskerekes hajtómű 

tömegváltozását az áttétel függvényében. A hajtóművet háromdimenziós CAD rendszerben 

megrajzoltam. A kialakított konstrukció a következő képeken (3. kép, 4. kép) látható. A 

vizsgált hajtómű paramétervektora, amelyben az áttételt független változóként meghagytam 

és a többi tervezői változót konstans értéken tartottam: 

 ( = [�, 1,5, 78,75, 15, 20, 0� (155) 
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Az áttétel változásának a hatását az alábbi diszkrét áttételértékek behelyettesítésével 

végeztem: 

 � , /2, 3,2, 60 (156) 

 

3. kép: A vizsgált hajtómű kialakítása (1) 

 

4. kép: A vizsgált hajtómű kialakítása (2) 

A hajtómű tömege felírható az áttétel függvényében a következő összefüggés szerint: 

 �Ú0�2 , �Úá"0�2 o�1]r�ó0�2 o�WJr.árú0�2 (157) 
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Az áttételenként létrehozott hajtóművek tömegei a CAD rendszerből alkatrészenként és 

egyben is meghatározhatók. A tervezett hajtómű háztömegének, a fogaskerekek tömegének és 

a hajtómű össztömegének az alakulása a következő ábrán (46. ábra)  

 

46. ábra: A hajtóműház tömegének, fogaskerekek tömegének és a hajtómű összes tömegének 
az alakulása az áttétel függvényében 

A példaprobléma alapján meghatároztam egy egyfokozatú homlokfogaskerekes hajtómű 

tömegét az áttétel függvényében és megállapítottam, hogy a hajtómű tömegére hatással van az 

áttétel változása, mégpedig úgy, hogy azonos teljesítmény átvitelére alkalmas hajtómű tömege 

az áttétel növekedésével növekszik.  

6.4 A hajtómű egyszerűsített tömegbecslése 

A villamos járművek tömegvizsgálata a tervezési fázisban kulcsfontosságú, mert 

meghatározza a jármű dinamikus viselkedését és hatással van a jármű hatótávolságára. Mivel 

a tervezés kezdeti fázisában még sok adat nem áll rendelkezésünkre a hajtóműről, ezért annak 

tömege becsléssel határozható meg, egysterűsített geometriai modellek alapján.  

A kis teljesítményű hajtóművek esetében a tömegbecslés alapját az egyszerű szilárdsági 

mértezések adják, amelyek segítségével meghatározzuk az elemek minimális 

keresztmetszetét:  

• a fogaskerekek főbb méreteit a fogtőigénybevételre és fogfelületek nyomó 

igénybevételre méretezésével határozzuk meg, 

y = 0,5042x0,1251

y = 1,0457x0,279

y = 1,8988x0,2079

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

áttétel [-]

tö
m

e
g

 [
k
g

]

A háztömeg változása

A fogaskerekek tömegének változása

A hajtómű összes tömegének változása

10.15477/SZE.MMTDI.2016.003



104 
 

• a tengely főbb méreteit statikus hajlításra és csavarásra méretezve határozzuk meg. 

A keresztmetszetek ismeretében létrehoztam két elemi geometriákból felépített 

háromdimenziós modellt. Azért hoztam létre két modellt, mert véleményem szerint a 

hajtóművet tervező mérnöknek a végleges konstrukció kialakításánál a minimális méretek 

(szilárdsági követelmények) által meghatározott kötöttségeken túlmutatva van konstrukciós 

szabadsága, amely megmutatkozhat pl. a csapágyház, vagy a hajtóműház végleges 

geometriájának kialakításában, a szerelési irányok meghatározásában, stb. A létrehozott két 

modellel a konstrukciós kialakítás tömegre gyakorolt hatását vizsgáltam. A geometriai 

modellek segítségével megbecsültem a hajtómű tömegét, így a hajtáslánc összes tömege is jól 

becsülhetővé válik.  

Példaként tekintsük a következő paraméterekkel rendelkező hajtómű tömegének a 

becslését: 

 ( , `6, 1,5, 78,75, 15, 20, 0] (158) 

A tömegbecslést két különböző konstrukció esetén végeztem el. Az első és a második 

konstrukció elemi geometriákból kialakított modellje az alábbi ábrákon látható (47. ábra, 48. 

ábra); a CAD-szoftverrel becsült tömegek: 

• első konstrukció becsült tömege:  2,575 kg, 

• második konstrukció becsült tömege: 2,63 kg, 

A kapott tömegeredményeket összehasonlítva látható, hogy a két különböző konstrukció 

esetén minimális a becsült tömegek közötti eltérés, tehát a példából megállapítottam, hogy 

eltérő konstrukciós kialakítások alkalmazásának a hatása a hajtómű tömegére eltörpül a 

funkcionális és szilárdsági követelmények által kifejtett hatás mellett. 

10.15477/SZE.MMTDI.2016.003



105 
 

 

47. ábra: Az első konstrukció tömegbecslésre alkalmazott modellje 

 

48. ábra: A második konstrukció tömegbecslésre alkalmazott modellje 
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6.5 A paraméterek hajtómű tömegére gyakorolt hatásának a vizsgálata 

Ebben a fejezetben azt vizsgáltam, hogy a tervezői változók módosítása milyen hatással 

van a hajtómű tömegére. A vizsgálatot a tömegbecslésre létrehozott egyszerűsített modellek 

közül az első változaton (ld. 6.4 fejezet, 47. ábra) végeztem el, ennek oka, hogy az 

egyszerűsített modellek közötti tömegkülönbség minimális és, hogy az első modell szerkezeti 

kialakítása megegyezik a részletes modell (ld. 6.3.1 fejezet 3. kép, 4. kép) kialakításával. 

 Az áttétel változásának hatása a hajtómű tömegére 6.5.1

Az áttétel tömegre gyakorolt hatását vizsgáltam ebben a fejezetben, a vizsgált hajtómű 

paramétervektora a következő:  

 ( , `�, 1,5, 78,75, 15, 20, 0� (159) 

A vizsgálathoz felvett diszkrét áttételértékek a következők: 

 � , /2, 3,2, 60 (160) 

Az áttétel hajtóműtömegére gyakorolt hatása az 49. ábraán látható. 

 

49. ábra: Az áttétel változásának hatása a hajtómű tömegére 

y = 0,4878x0,0939

y = 1,0129x0,287

y = 1,791x0,2024

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

1,75

2

2,25

2,5

2,75

3

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00i [-]

tö
m

e
g

 [
k
g

]

A háztömeg változása

A fogaskerekek tömegének változása

A hajtómű összes tömegének változása

10.15477/SZE.MMTDI.2016.003



107 
 

 A modul változásának hatása a hajtómű tömegére 6.5.2

Az modul tömegre gyakorolt hatását vizsgáltam ebben a fejezetben, a vizsgált hajtómű 

paramétervektora a következő:  

 ( , `6, �, 78,75, 15, 20, 0� (161) 

A vizsgálathoz felvett diszkrét modulértékek a következők: 

 � , /1, 3, 60 (162) 

A homlokmodul (mt) és a fogszám ismeretében (z1, z2) meghatározható az osztókör 

átmérő (d1, d2) a következő összefüggésekkel [81]:  

 �R , �� ∙ �R (163) 

Elemi fogazat esetén a modul (m) és a homlokmodul (mt) egyenlő, tehát a (163) 

összefüggés a következő formára módosul: 

 �R = � ∙ �R (164) 

Ahhoz, hogy a paramétervektorban meghatározott áttétel és tengelytáv ne változzon (a 

geometriai kényszer ne sérüljön) a modul változásával nem változhat a fogaskerekek 

gördülőköre, hanem fogaskerekek fogszámának kell változnia. A fogszám változásával 

viszont nem változik jelentősen a fogaskerekek tömege, és a hajtóműház mérete, ezáltal 

tömege sem, tehát a modul változása nem okoz tömegváltozást.  

 A tengelytáv változásának hatása a hajtómű tömegére 6.5.3

Ebben a fejezetben tengelytáv tömegre gyakorolt hatását vizsgáltam, a vizsgált hajtómű 

paramétervektora a következő: 

 
( = [6, 1,5, ±{, 15, 20, 0� (165) 

A vizsgálathoz felvett tengelytáv diszkrét értékei a következők: 

 ±{ , /75, 100, 1250 (166) 

Elemi fogazat esetén az elemi tengelytáv (a) és a tényleges tengelytáv (aw) egyenlő, így a 

tengelytáv a következő összefüggéssel határozható meg [81]: 

 ± = �R + �S
2  (167) 

Az áttétel (i) ismeretében a hajtott fogaskerék osztókörátmérője (d2) kiszámítható a 

hajtófogaskerék osztókörátmérője (d1) által a következő összefüggéssel: 
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� , �S

�R 	→ �S , � ∙ �R (168) 

A (167) kifejezést visszahelyetesítve a (166) kifejezésbe a következő összefüggést kapjuk: 

 
± , �R o � ∙ �R

2 , 	12 ∙ �R ∙ (1 o �2 (169) 

Az összefüggést megvizsgálva látható, hogy a tengelytáv növelésével állandó áttétel 

mellett növekszenek a fogaskerekek gördülőköri átmérői és ezzel a ház mérete is növekszik. 

A vizsgálat eredménye az 50. ábraán látható. 

A tengelytáv változásának hatását elemezve megállapítottam, hogy az hasonló, mint az 

áttétel változásának hatása, tehát ha a tengelytávot növeljük, akkor növekszik a fogaskerekek 

és a hajtóműház mérete, amely magával vonja a hajtómű tömegének növekedését. Így tehát a 

hajtómű tömegének csökkentése érdekében a tengelytávolságot az energetikai, a szilárdsági és 

a gyártástechnológiai szempontok figyelembevételével minimális értéken érdemes tartani. 

A tengelytávolság növelése a hajtómű energetikai viselkedésére, a fogaskerekek szilárdsági 

jellemzőire és a gyárthatóságra kedvező hatással van, míg a hajtómű tömegét tekintve 

kedvezőtlen a hatása. 

 

50. ábra: A tengelytáv változásának hatása a hajtómű tömegére 
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 A fogaskerék-szélesség változásának hatása a hajtómű tömegére 6.5.4

Ebben a fejezetben fogaskerék-szélesség tömegre gyakorolt hatását vizsgáltam, a vizsgált 

hajtómű paramétervektora a következő: 

 ( , `6, 1,5, 78,75, �, 20, 0� (170) 

A fogaskerék-szélesség diszkrét értékei a következők a vizsgálat folyamán: 

 � , /10, 20, 300 (171) 

A vizsgálat eredménye az 51. ábraán látható. A fogaskerék-szélesség növekedésével 

arányosan növekszik a hajtóműtömeg. Ez két okból adódik; az első ok a fogaskerekek 

térfogatának a növekedése, ld. az előző fejezet keréktömeg számítása (154), a második pedig 

a ház méretének a növekedése. Megállapítható, hogy a fogaskerék-szélesség növekedése nem 

okoz akkora tömegváltozást, mint a gördülőkör átmérőjének a változása, mivel a fogaskerék 

tömege az osztókör méretével négyzetesen arányos, míg a fogszélességgel egyenesen arányos. 

 

51. ábra: A fogaskerék-szélesség változásának hatása a hajtómű tömegére 

 A kapcsolószög változásának hatása a hajtómű tömegére 6.5.5

A kapcsolószög tömegre gyakorolt hatását vizsgáltam ebben a fejezetben, a vizsgált hajtómű 

paramétervektora a következő:  

 
( , `6, 1,5, 78,75, 15, �{, 0� (172) 
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A kapcsolószög diszkrét értékei a következők a vizsgálat folyamán: 

 �{ , /14, 18, 230 (173) 

A kapcsolószög (αw) változása az alapkörátmérőre (db1) van hatással, a kapcsolószög és az 

alapkörátmérő közötti kapcsolatot a következő összefüggés mutatja be [81]: 

 ��R , �R ∙ cos �� (174) 

Elemi fogazat esetén a homlok-alapprofilszög (αt) egyenlő a kapcsolószöggel (αw), tehát 

az összefüggés a következő formában adható meg: 

 ��R = �R ∙ cos �{ (175) 

A kapcsolószög vizsgálva megállapítottam, hogy a kapcsolószög változása nincs hatással 

a fogaskerékpár osztókörátmérőjére, ezért a hajtómű tömegére jelentős hatást nem gyakorol, 

tehát a hajtómű tömegvizsgálata szempontjából elhanyagolható. 

 A fogferdeség változásának hatása a hajtómű tömegére 6.5.6

Ebben a fejezetben fogferdeség tömegre gyakorolt hatását vizsgáltam, a vizsgált hajtómű 

paramétervektora a következő: 

 
( = [6, 1,5, 78,75, 15, 20, �� (176) 

A fogferdeség diszkrét értékei a vizsgálat közben a következők: 

 � , /0, 15, 300 (177) 

A foghajlásszög (β) változása a homlokmodulra (mt) van hatással, a foghajlásszög és a 

homlokmodul közötti kapcsolatot a következő összefüggés mutatja be [81]: 

 
�� = �cos � (178) 

Így a foghajlásszög változása közvetett módon van hatással az osztókörátmérőre [81]: 

  �S = �� ∙ �S (179) 

A (177, 178) összefüggéseket megvizsgálva jól látható, hogy a fogferdeség a 

homlokmodulon keresztül gyakorol hatást a hajtómű tömegére, mivel a homlokmodul 

változásával változik a fogaskerék osztókörátmérője (d1, d2), viszont ahhoz, hogy a 

paramétervektorban meghatározott áttétel és tengelytáv ne változzon (a geometriai kényszer 

ne sérüljön) a foghajlásszög változásával nem változhat a fogaskerekek gördülőköre, hanem a 

fogaskerekek fogszámának kell változnia. A fogszám változásával viszont nem változik 
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jelentősen a fogaskerekek tömege, és a hajtóműház mérete, ezáltal tömege sem, tehát a 

foghajlásszög változása nem okoz tömegváltozást.  

 A hajtómű tömegének optimalizációs célú elemzése 6.5.7

A tervezői változók hajtómű tömegére és a kumulált veszteségenergiára gyakorolt hatását 

a következő táblázatokban (11. táblázat, 12. táblázat) foglaltam össze: 

11. táblázat: A tervezői változó hajtómű tömegére gyakorolt hatása 

Változók 
Vizsgált 

tartomány 
Hajtóműtömeg mg [kg] 

Hajtómű  
tömegváltozás  

Δmg [kg] 

Hajtómű 
tömegváltozás 

[%] 
Δmg/ ∆(vált.) 

i [-] 2 2,062 
0,513 25 0,128 kg/1 

6 2,575 m [mm] 
1 2,575 

0 0 0 kg/mm 
6 2,575 aw [mm] 
75 2,373 

3,494 147 0,071 kg/mm 
125 5,867 

b [mm] 
10 1,99 

2,339 117 0,123 kg/mm 
30 4,329 

αw [°] 
14 2,575 

0  0 0 kg/° 
23 2,575 

β [°] 0 2,575 
0 0 0 kg/° 

30 2,575 

12. táblázat: A hajtómű tervezői változóinak hatása a kumulált veszteségenergiára és a 
tömegre 

független 

tervezőiváltozók 

ph[ ] 

 a tervezői változó 

változásának iránya  

kumulált 

veszteségenergia 

változásának iránya 

hajtómű 

tömegváltozásának 

iránya 

i [-] nő  nő nő 

m [mm] nő nő nincs 

aw [mm] nő csökken nő 

b [mm] nő nő nő 

αw [°] nő csökken nincs 

β [°] nő nő nincs 

A táblázatokban összefoglaltakat elemezve látható, hogy vannak olyan változók, amelyek 

növekedéséhez a hajtómű kumulált veszteségenergiájának és a hajtómű tömegének együttes 
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növekedése tartozik (i, b), valamint olyanok, amelyek növekedéséhez a hajtómű kumulált 

veszteségenergiájának növekedése mellett a hajtómű tömegére gyakorolt hatása nem jelentős 

(m, β), tehát ezeknek a tervezői változóknak az energetikai szempontból optimális értéke 

várhatóan a tömeg szempontjából is optimális lesz. Két olyan változó marad, amelyeknek a 

növekedése a hajtómű veszteségenergiáját csökkenti, viszont ezek közül csak az egyiknek van 

jelentős hatása a hajtómű tömegére, ez a tengelytáv (aw), a másik, a kapcsolószög hatása 

elhanyagolható (αw).  
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8. A tudományos eredmények összegzése 

1. tézis: 

Kidolgoztam a villamos járművek hajtásláncában alkalmazható homlokkerekes fogaskerék-

hajtóművek egy optimalizációs célokra alkalmazható, matematikailag megfogalmazható 

energetikai modelljét. A modellt dinamikus és kvázistacioner formában egyaránt 

megfogalmaztam. A modell felhasználásával meghatároztam azokat a tervezési változókat, 

amelyek segítségével egy adott villamos hajtású jármű fogaskerék-hajtóműve egyértelműen 

jellemezhető, a változókat egy paramétervektorba rendeztem. 

A paramétervektor: 

( , `�, �, ±{, �, �{, �] i : áttétel [-], 

m : modul [mm], 

aw : tényleges tengelytávolság [mm], 

b : fogaskerék szélessége [mm], 

αw : tényleges kapcsolószög [°], 

β : foghajlásszög [°]. 

A paramétervektor és a hajtóművet jellemző matematikai modell segítségével 

meghatározhatóvá tettem a hajtómű hatásfokmezejét (52. ábra) a következő módon: 

 

52. ábra: A p vektorral megadott hajtómű hatásfokmezeje 
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A paramétervektora által meghatározható egy hajtómű, majd a kiválasztott 

munkapontokon annak vesztesége, aminek ismeretében a hajtómű hatásfoka az adott 

munkapontokban számolható a következő összefüggésekkel: 

�0n�, Y�) = lWÄ0n�, Y�)l�J0n�, Y�) lWÄ0n�, Y�) = l�J0n�, Y�) − lZ0n�, Y�) 
�0n�, Y�) = l�J0n�, Y�) − lZ0n�, Y�)l�J0n�, Y�)  

2. tézis: 

Elvégeztem a matematikailag megfogalmazott modell érzékenységvizsgálatát a tervezési 

változók halmazán és meghatároztam, hogy melyek azok a paraméterek, amelyeknek a 

változására a modell érzékenyen reagál és melyek azok a paraméterek, amelyekére kevésbé 

érzékeny. Az érzékenység ebben az esetben a hajtómű hatásfokmezeje és a tervezői változók 

közötti összefüggésre világít rá.  

Azok a paraméterek, amelyeknek a változására a modell érzékenyen reagál, az áttétel és a 

modul: 

(é , `�, �] 
Ezek hatását a paraméterérzékenység-vizsgálattal kimutattam, ami a következő eredményeket 

adta: 

Paraméterváltozás tartománya Hatásfokváltozás [%] i = 1…10 [-] Δη = 1,8 m = 1…6 mm Δη = 2,2 

 

Azok a paraméterek, amelyeknek a változására a modell kevésbé reagál érzékenyen, a 

következők: 

(W_é , `�, ∝{, ±{, �	] 
Paraméterváltozás tartománya Hatásfokváltozás [%] b = 10…40 mm Δη = 0,001 αw = 14…23 ° Δη = 0,6 aw =50...125 mm Δη = 0,7 β = 0…30 ° Δη = 0,01 
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A paramétervizsgálatból egyértelműen megállapítható, hogy a hajtóműmodell a 

fogaskerékpár áttételére és a fogaskerekek modulméretére érzékenyen, míg a fogaskerék 

szélességére, tényleges kapcsolószögre, tengelytávolságra és a fogferdeségre kevésbé 

érzékeny a hatásfok szempontjából. 

3. tézis: 

A ferdefogazatú fogaskerekek esetén a hatásfok vizsgálatát a konstrukciós szempontból 

reális fogferdeség-tartományban, 0-35° között végeztem el. Azt állapítottam meg, hogy a 

modell hatásfoka kb. 23,55°-os fogferdeségig növekedett, habár ez a növekedés néhány 

tízezrelékes nagyságrendű, ezáltal közel állandónak tekinthető, majd ezt követően kezd el a 

hatásfokfüggvény csökkenni (53. ábra, 54. ábra). 

 

53. ábra: A fogferdeség változtatásának hatása a hajtómű hatásfokára 

 

54. ábra: A fogferdeség hatása a hajtómű hatásfokára 
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4. tézis: 

Meghatároztam a villamos járművekbe építhető hajtóművek optimalizációs keretrendszerét 

(55. ábra). A keretrendszerben a hajtómű kumulált veszteségét a célfüggvény határozza meg 

adott munkapontok összességén. A célfüggvény egy adott a hajtóművet a hozzá tartozó p 

paramétervektorral reprezentál az abban található tervezői változók által (1. tézis). Az 

optimalizálás során a célfüggvény a kvázistacioner hajtóműmodell alkalmazásával kiszámítja 

az adott „hajtómű” kumulált veszteségértékét (Wv) az adott munkapontok összességén. A 

célfüggvénnyel összekötött optimalizációs algoritmus a p vektor paramétereit addig 

módosítja, és a célfüggvényt addig futatja újra, amíg a p paramétervektorral jellemzett 

„hajtómű” kumulált vesztesége minimális nem lesz:  

)Z = %l,(nWÄ, YWÄ,(
�

Ä*R
) ∙ ∆°Ä → ��n. 

  

55. ábra: A villamos járművek hajtóművének optimalizációs keretrendszere 

Az optimalizációs folyamatot (56. ábra) megvalósítottam egy példaproblémára, amelyen 

keresztül demonstráltam a módszer működését. Az optimalizációs keretrendszer felállítását 

megelőzően elvégeztem a célfüggvény paraméterérzékenység-vizsgálatát is. Az 

érzékenységanalízis elvégzését követően leszűkítettem a tervezési változók számát az 
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érzékenységre gyakorolt hatásuk alapján és azt a három paramétert hagytam meg, amelyek a 

legnagyobb hatással vannak a hajtómű kumulált veszteségére: 

( , `�, �, ±{] 

 

56. ábra: A hajtómű optimalizációjának folyamata 

Az optimalizáció végrehajtásához kiválasztottam egy nemlineáris, gradiensalapú 

többváltozós függvényminimalizálási algoritmust. Az optimalizációs folyamatot 

megvalósítottam egy példaproblémára, amelyen keresztül demonstráltam a módszer 

működését.  

Optimalizációs igény: 
Veszteségminimalizálás

Változók módosítása az optimalizáció közben

Célfüggvény megfogalmazása:
Wv=∑Pv(nki, Mki, p)·∆ti          min.

Kényszerek megfogalmazása:
imin < i < i max

mmin < m < mmax

aw min < aw < aw max

Megoldás létrehozása
Optimális hajtómű paraméterek meghatározása

[i opt, mopt, aw opt]

Tervezési változók meghatározása: 
[i, m, aw]

Wv min

Változók kezdeti értékének beállítása 

Az optimalizálási algoritmus kiválasztása:
  Gradiens alapú nemlineáris függvényminimalizálás

Igen

Nem
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9. Következtetések, jövőbeli fejlesztések 

A disszertációm olyan korszerű modellezési eljárást mutat be, amelynek a segítségével a 

villamos járművek hajtóművei energetikai szempontból vizsgálhatóvá és optimalizálhatóvá 

válnak. A hajtóművek a tervezési, kiválasztási fázisban modellezhetők és az adott esetre 

energetikailag meghatározhatók a hozzájuk tartozó tervezési változók, így a villamos 

járművek energiafogyasztása minimalizálható, míg a hatótávolsága maximalizálható az adott 

körülmények között.  

A doktori értekezésben vizsgált problémák további kutatási tevékenységek alapjául is 

szolgálnak. A létrehozott hajtóműmodell segítségével létrehozható egy teljes hajtáslánc-

modell, amely magába foglalja a motor-hajtómű egységet, és ezáltal a teljes villamos 

hajtáslánc válik energetikai szempontból optimalizálhatóvá (57. ábra). 

 

57. ábra: A villamos motor és a hajtómű együttes optimalizációja 

A fejlesztés további lehetősége az energetikai modell összekapcsolása egy 3D CAD 

rendszerrel, ezáltal a célfüggvény a tervezői változókat átadhatja a CAD szoftvernek, amely 

ezáltal létrehozhatja a hajtómű egyszerűsített modelljét, amelyből automatikusan 

megállapíthatók a hajtómű méretei, tömegviszonyai, ezáltal pedig a hajtómű tömege is 

egyidejűleg optimalizálhatóvá válik 
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A Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjának égisze alatt folyamatban van 

egy villamos motorvizsgáló próbapad fejlesztése, kivitelezése, amelynek átalakításával 

lehetőség nyílik néhány modellezett hajtómű vizsgálatára. Ezeknek a vizsgálatoknak mérési 

eredményeivel a modell szimulációs eredményei összehasonlíthatók, így a modell 

validálhatóvá válik az adott teljesítménytartományokban, tehát a tervezési fázisban már 

megfelelő pontossággal lehetséges lesz hajtóművet tervezni, kiválasztani a modell alapján. 

További fejlesztési irány a modell érvényességi tartományának kiterjesztése a nagyobb 

teljesítményű villamos járművek hajtóműveinek irányába, ami a hajtóművek további 

elemzését, és próbapadi méréseket igényel. 
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Összefoglalás 

A disszertációmban a villamos járművek hajtóművének optimalizációs célú elemzésével 

foglakoztam, a téma aktualitását e járműveknek a közlekedésben való gyors terjedése adja. A 

fenntartható felszíni közlekedés fejlődésének kulcsproblémája a közúti járművek 

környezetszennyezése, aminek a csökkentésére a járműgyártók nagy hangsúlyt fektetnek. A 

környezetszennyezés mérséklésének egyik lehetséges módja a villamos járművek fejlesztése 

és gyártása, amely tendencia az utóbbi években jelentős mértékben felgyorsult. Látható, hogy 

egyre több járműgyártó jelentet meg olyan járműtípust a palettáján, amely vagy hibrid vagy 

tisztán elektromos járműhajtással rendelkezik; emellett az is tisztán látható, hogy a villamos 

járművek egyik kulcsproblémája a rövid hatótávolság, amely indokolttá teszi az ilyen 

járművek hajtásláncának energetikai vizsgálatát és elemzését, mivel a hajtási veszteségek 

csökkentésével a hatótávolság növelhető. 

A doktori disszertációm keretein belől megvizsgáltam és elemeztem a fogaskerék- 

hajtóművekben kialakuló veszteségforrásokat és más kutatók által létrehozott 

veszteségmodelleket. 

A veszteségmodellek ismeretében kiválasztottam a kis teljesítményű városi villamos 

járművek hajtóművének leírására legjobban megfelelő összefüggéseket és ezek segítségével 

létrehoztam egy komplex hajtóműmodellt, amelynek segítségével egy adott jármű 

célfüggvényét meghatározva a hajtómű veszteségenergiája és hatásfokmezeje 

meghatározhatóvá vált. 

A hajtóműmodell elemzésével meghatároztam azokat a független tervezői változókat, 

amelyek egyértelműen jellemeznek egy hajtóművet, és amelyek segítségével egy fogaskerék-

hajtómű optimalizálhatóvá válik egy adott esetben, és ezeket a változókat egy 

paramétervektorba rendeztem. 

A modell és a változók ismeretében kidolgoztam a hajtóművek tervezésére, kiválasztására 

alkalmas optimalizáció keretrendszerét.  

Foglalkoztam a hajtómű tömegváltozásának vizsgálatával a független tervezői változóinak 

függvényében és megvizsgáltam, hogy egy-egy konstrukciós kialakítás hogyan befolyásolja a 

hajtómű tömegváltozásának alakulását.    

A kutatási témám továbbfejlesztési lehetősége a teljes hajtáslánc modellezése, amely 

magában foglalja a motor-hajtómű egységet, és ezáltal a teljes villamos hajtáslánc válik 

energetikai szempontból optimalizálhatóvá. 
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Summary 

This dissertation deals with optimization investigation of electric vehicle drive unit, of 

which actuality is made by fast spreading of such vehicles in road traffic. Key problem of the 

sustainable surface transport is environmental pollution of road vehicles, on which 

manufacturers lay big emphases. One of the possible solution for decreasing pollution is 

developing and manufacturing electric vehicles, which tendency has significantly been 

accelerating in recent years. It can be seen, that more and more manufacturer produce such 

vehicle types, which have either hybrid or pure electric drive. One of the key problems of 

electric cars is short travelling distance, which makes drive line energetic investigation and 

optimization necessary, since travelling range can be increased by decreasing driving losses. 

Loss sources of gearing and models created by further researchers, were investigated and 

analyzed. 

Based on loss models, appropriate mathematical relations can be chosen to describe low 

performance city electric vehicle drive unit. Thus a complex drive unit model can be 

elaborated and after determining the objective function of the chosen vehicle, drive unit loss 

energy and efficiency field can be defined. 

By unit investigation those independent design variants are determined, which 

ambiguously feature a drive unit and can optimize a gearing and can be ordered into a 

parameter vector.  

Knowing the model and the variants, the optimization frame system and algorithm can be 

elaborated for drive unit design and selection.  

The work also deals with drive unit mass change analysis depending on independent 

design variants and how design can affect drive unit mass change. 

The introduced research area can be extended to modelling the whole drive line, which 

includes engine–drive unit components, therefore the whole electric powertrain can 

energetically be optimized. 
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Mellékletek 

1. Melléklet  

Fájlnév: hajtomu_v3 

Szintaxis: kimenet = hajtomu_v3(in_v,Mv_k,n) 

  in_v: (1xn double) hajtóm ű paramétervektora  

Mv_k: (1x1 double) vonóer őből származó nyomatékigény  

  n: (1x1 double) kerékfordulatszám  

Leírás: A MATLAB/Simulink hajtóműmodell inicializálásához és futtatásához 

szükséges MATLAB program. 

Forráskód:  

function  kimenet = hajtomu_v3(in_v,Mv_k,n)  
  
    close all  
    %clear all  
  
    i = in_v(1);  
    m = in_v(2);  
    a_w = in_v(3);  
    b = in_v(4);  
    alfa = in_v(5);  
    beta = in_v(6);  
     
    spd_ref = n*i/60*2*pi;  
  
    %% Hajtóm ű paraméterek  
  
    % HAJTÓMŰ FOGASKERÉK GEOMETRIAI VISZONYAI 
     
    d1 = 2*a_w/(i+1);  
    d2 = d1*i;  
     
    m_t=m/cos(beta);  
     
    z1=d1/m_t;  
    z2=z1*i;        %i=z2/z1;  
           
    a=(d1+d2)/2;  
    alfa_t=atan(tan(alfa)/cos(beta));  
    alfa_wt=acos(a*cos(alfa_t)/a_w);  
    
    d_w1=2*a_w*z1/(z1+z2);  
    d_w2=2*a_w*z2/(z1+z2);  
     
    ha=1;  
    x1=0;  
    x2=0;  
    g=0;  
    c_csillag=0.25;  
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    h=(2*ha+c_csillag-g)*m;  
    d_a1=d1+2*m*(x1+ha-g);  
    d_a2=d2+2*m*(x2+ha-g);  
     
    d_b1=d1*cos(alfa_t);  
    d_b2=d2*cos(alfa_t);  
     
     
    d_f1=d_a1-2*h;  
    d_f2=d_a2-2*h;  
            

epsilon_1=(sqrt(d_a1^2/4-d_b1^2/4)-
(d_w1/2)*sin(alfa_wt))/(m_t*pi*cos(alfa_t));   

epsilon_2=(sqrt(d_a2^2/4-d_b2^2/4)-
(d_w2/2)*sin(alfa_wt))/(m_t*pi*cos(alfa_t));   

   epsilon_3=epsilon_1+epsilon_2;                                                                                    
     
    r11=d1/2;  
     
    s=0;    
  
    %TEHETETLENSÉG 
     
    roh=7800;       % kg/m^3  
     
    d_ten=0.015;  
    b_t=0.16;  
  
    m1=((d1*10^(-3))^2*pi/4)*b*10^(-3)*roh;          %kg 
    m2=((d2*10^(-3))^2*pi/4)*b*10^(-3)*roh;          %kg 
    m_t=(d_ten^2*pi/4)*b_t*roh;                      %kg 
  
    j1=1/2*m1*(d1*10^(-3)/2)^2;  
    j2=1/2*m2*(d2*10^(-3)/2)^2;  
    j_t=1/2*m_t*(d_ten/2)^2; 
           
    % FOG SÚRLÓDÁSI MOPDELL PARAMÉTEREI 
     
    nu_m=0.0909;  
                
    hv=(pi*(i+1)/(z1*i*cos(beta)))*(1-epsilon_3+epsilon_1^2+epsilon_2^2);  
  
    %TŐMITÉSSÚRLÓDÁSI TELJESÍTMÉNYVESZTESÉG 
  
    d_tengely=15;  
    k_vt=(7.69*10^(-6))*d_tengely;  
  
  
    %FOGASKERÉK OLAJKAVARÁSI VESZTESÉGE 
          
    bm=5;               %bemerülési mélység  
  
    k_vo=b*bm*2.72*10^(-6);  
  
    %LÉGKAVARÁSI VESZTESÉG 
  
    nu_0=1.94*1e-6;  
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k_vl1=(1.16*10^(-8))*(1+4.6*b/d1)*((d1*10^(-

3))^4.6)*(0.028*nu_0+0.019)^0.2;  
  
    k_vl2=(1.16*10^(-8))*(1+4.6*b/d2)*(((d2/i)*10^(-

3))^4.6)*(0.028*nu_0+0.019)^0.2;  
      
 

% CSAPAGY_PARAMETEREK 
  
    krs=6*10^(-8);      %zsírkenés  
    nu=70;              % ken őanyag viszkozitás  
    df1=10;             %6200 2Z  
    dk1=30;             %6200 2Z  
    df2=17;             %6003 2Z  
    dk2=35;             %6003 2Z  
    kz=3.1;             % geometriai állandó, mélyhornyú golyoscsapágy  
  
    dm1 = kozepatmero(df1, dk1);  
    dm2 = kozepatmero(df2, dk2);  
  
    d_min1=dk1-df1;  
    d_min2=dk2-dk2;  
  
    r1=4.1*10^(-7);  
  
    s1=3.73*10^(-3);  
    nu_sl=0.1;  
  
    ks1=0.0018;  
    ds=27.8;  
    beta=2.25;  
    ks2=0;  
  
    nu_tomites=ks1*ds^beta+ks2;  
  
    hcs_kitevo_1=krs*nu*dm1*2*sqrt(kz/2*d_min1);  
    hcs_kitevo_2=krs*nu*dm2*sqrt(kz/2*d_min2);  
  
    k_nyirasho=1+1.84*10^(-9)*nu^064;  
  
    k_gordulo_1=r1*dm1^1.96;  
    k_gordulo_2=r1*dm2^1.96;  
  
    k_surlodas_1=s1*nu_sl*dm1^(-0.26);  
    k_surlodas_2=s1*nu_sl*dm2^(-0.26);  
      
    %% VONÓER Ő IGÉNY  
  
    Mv=Mv_k/i;  
  
     %% Szimuláció futtatása  
     
        hibas_futas = 0;  
         
    options = simset( 'SrcWorkspace' , 'current' );  
     
    try  
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        sim( 'modell_1_fokozat_v5' ,[],options);  
         
        if  sum(abs(sebesseg)<0.00001) ~= 0  
            hibas_futas = 1;  
        end  
         
        if  tout(length(tout)) >= 999  
            hibas_futas = hibas_futas + 2;  
        end  
     
    catch  
         
        hibas_futas = 4;  
         
    end  
     
    if  hibas_futas ~= 0  
        display([ 'HIBAS FUTAS!!! HIBAKOD: '  num2str(hibas_futas)])  
    end  
  
    %% Utófeldolgozás  
      
    if  hibas_futas ~= 0  
         
        display([ 'HIBAS FUTAS!!! HIBAKOD: '  num2str(hibas_futas)])  
        kimenet = [0     0      10e30   hibas_futas];  
                 
    else  
         
        ford_pp = sebesseg;  
        
        utolso = length(Mn);  

kimenet = [mean(Mn((utolso-100):utolso))     spd_ref/(2*pi)*60      
mean(veszteseg((utolso-100):utolso))   0];  

         
         
    end  
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2. Melléklet 

Ebben a mellékletben a Matlab/Simulink környezetben megvalósított hajtóműmodell 

részleteit mutatom be. 

2/a Melléklet:  

A hajtómű dinamikus modellje MATLAB/Simulink környezetben megvalósítva: 
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2/b.1 Melléklet 

A modell fogsúrlódási veszteségét modellező programrészlet: 

 

2/b.2 Melléklet 

 

 

 

2/c Melléklet 

 Az olajkavarási, légkavarási és tömítéssúrlódási veszteséget modellező programrészlet: 
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2/d Melléklet 

Egy gördülőcsapágy veszteségét modellező programrészlet 

 

 

 

2/e Melléklet 

A hajtóműbe épített négy darab golyóscsapágy veszteségét modellező programrészlet  
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3. Melléklet 

Fájlnév: surlodas_modell_2.m  

Szintaxis: surlodas_modell_2 

Leírás: A súrlódási tényező különböző módszerrel történő meghatározása. 

Forráskód: 

r=0.039375;  
n=8.34;  
alfa=0.349;  
d=78.75;  
i=1;  
beta=0;  
F=965;  
b=15;  
eta=0.162;  
Ra=1.6;  
XL=1.05;        % ken őanyag tényez ő 
Ka=1.75;        % üzemi tényez ő 
Kv=2;           % dinamikai tényez ő 
Kb=1;           % fogferdeségi tényez ő 
nu_zs=70;  

 
% Vonalnyomás a kapcsolóvonal mentén [N/mm]: 
Wnc=Ka*Kv*Kb*F/b;   

% A fogaskerék szögsebessége [1/s]: 
omega=2*pi*n;   

% A tangenciális sebességek összege a kapcsolóvonal mentén [m/s]:   
v_t=r*omega;  

% A fogprofilok összegördülési sebessége a kapcsolóvonal mentén [m/s]: 
v_ossz_c=2*v_t*sin(alfa);  

% Egyenérték ű görbületi sugár a kapcsolóvonal mentén [mm]:  
ro_red_c=0.5*d*tan(alfa)*(i/(i+1))*1/cos(beta); 

% Schlenk átlagos kidolgozott összefüggéssel meghatá rozott fogsúrlódási     
tényez ő [19]:  
nu_z_1=0.048*((F/(b*v_ossz_c*ro_red_c))^0.2)*((eta)^(-0.05))*((Ra)^0.25)*XL  

% Niemann által meghatározott fogsúrlódási tényez ő [14]:  
nu_z_2=0.045*(((Ka*F/(b*v_ossz_c*ro_red_c))^0.2)*((1/eta)^0.05)*(Ra/d)^0.25) 

% A Shell kutatói által meghatározott fogsúrlódási tényez ő [17]:  
nu_z_3=1.257/(((70)^0.25)*((ro_red_c)^0.5)*((v_ossz_ c)^0.5))  

% Az ISO TC 60 által meghatározott átlagos súrlódási tényez ő meghatározása 
[20]:   
nu_z_4=0.12*(Wnc*Ra/(eta*1000*v_ossz_c*ro_red_c))^0. 25 
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4. Melléklet 

Fájlnév: hajtomu_v5.m 

Szintaxis: kimenet = hajtomu_v3(in_v,Mv_k,n_k) 

  in_v: (1xn double) hajtóm ű paramétervektora  

Mv_k: (1x1 double) vonóer őből származó nyomatékigény  

  n_k: (1x1 double) kerékfordulatszám  

Leírás: A kvázistacioner munkaponti modellt megvalósító MATLAB program, amely 

a hajtómű veszteségteljesítményét határozza meg a megadott munkaponton. 

Forráskód: 

function  kimenet = hajtomu_v5(in_v,Mv_k,n_k)  
  
    i = in_v(1);  
    m = in_v(2);  
    a_w = in_v(3);  
    b = in_v(4);  
    alfa = in_v(5);  
    beta = in_v(6);  
         
    % HAJTÓMŰ FOGASKERÉK GEOMETRIAI VISZONYAI 
    eredmenyvektor=f_geometria(i,m,a_w,alfa,beta);           
    d1 = eredmenyvektor(4);  
    d2 = eredmenyvektor(5);  
    z1 = eredmenyvektor(6);  
         
    %TŐMITÉSSÚRLÓDÁSI TELJESÍTMÉNYVESZTESÉG 
    d_tengely=15;  
    M_ts=parameterek_ts(i, d_tengely, n_k);                  
     
    %FOGASKERÉK OLAJKAVARÁSI VESZTESÉGE 
    bm=5;               %bemerülési mélység  
    M_ok=parameterek_ok(b, bm, n_k, d2);                     
     
    %LÉGKAVARÁSI VESZTESÉG 
    nu_0=1.94*1e-6;  
    M_lk=parameterek_lk(i, b, d1, d2, nu_0, n_k);          
     
    Mm=Mv_k/i;  
    Mm_1=0;  
    y=0.000000000000001;  
    z = 0;  
    M_lh = 0;  
     
    while  abs(Mm-Mm_1)>y;  
     
        % FOG SÚRLÓDÁSI MODELL PARAMÉTEREI 
        M_fs=parameterek_fs(i, z1, beta, eredmenyvektor, n_k, Mm);  
  
        % CSAPAGY_PARAMETEREK 
  
        krs = 6*10^(-8);  
        nu = 70;  
        ssz=1;  
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        M1= csapagyloss(Mm,n_k*i,d1,krs,nu,ssz);  
        ssz=2;  
        M2= csapagyloss(Mm,n_k*i,d1,krs,nu,ssz);  
        ssz=1;  
        M3= csapagyloss(Mm*i,n_k,d1,krs,nu,ssz)/i;  
        ssz=2;  
        M4= csapagyloss(Mm*i,n_k,d1,krs,nu,ssz)/i;  
  
        M_csl=M1+M2+M3+M4;  
  
        M_lh=M_fs+M_ts+M_ok+M_lk+M_csl;  
              
        Mm_1=Mm;  
        Mm=M_lh+Mv_k/i;  
         
        z = z + 1;  
         
        x(z) = z;  
        y1(z) = abs(Mm-Mm_1);  
        y2(z) = Mm;  
         
    end  
    

kimenet = [Mm n_k*i M_lh*2*pi*n_k*i/60];  
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4/a Melléklet  

Fájlnév: f_geometria.m 

Szintaxis: eredmenyvektor=f_geometria(i,m,a_w,alfa,beta) 

  i: (1x1 double) a hajtóm ű áttétele  

  m: (1x1 double) modul  

  a_w: (1x1 double) tengelytáv 

  alfa: (1x1 double) kapcsolószög  

  beta: (1x1 double) fogferdeség  

Leírás: A hajtómű fogaskerekeinek geometriai viszonyait meghatározó program 

Forráskód: 

function  eredmenyvektor=f_geometria(i,m,a_w,alfa,beta)   
  
    % HAJTÓMŰ FOGASKERÉK GEOMETRIAI VISZONYAI 
       
    d1 = 2*a_w/(i+1);  
    d2 = d1*i;  
         
    m_t=m/cos(beta);  
     
    z1=d1/m_t;  
    z2=z1*i;         
        
    a=(d1+d2)/2;  
    alfa_t=atan(tan(alfa)/cos(beta));  
    alfa_wt=acos(a*cos(alfa_t)/a_w);  
    
    d_w1=2*a_w*z1/(z1+z2);  
    d_w2=2*a_w*z2/(z1+z2);  
     
    ha=1;  
    x1=0;  
    x2=0;  
    g=0;  
     
    d_a1=d1+2*m*(x1+ha-g);  
    d_a2=d2+2*m*(x2+ha-g);  
     
    d_b1=d1*cos(alfa_t);  
    d_b2=d2*cos(alfa_t);  
     
    

epsilon_1=(sqrt(d_a1^2/4-d_b1^2/4)-
(d_w1/2)*sin(alfa_wt))/(m_t*pi*cos(alfa_t));   

 
epsilon_2=(sqrt(d_a2^2/4-d_b2^2/4)-

(d_w2/2)*sin(alfa_wt))/(m_t*pi*cos(alfa_t));   
 

epsilon_3=epsilon_1+epsilon_2;                
 

eredmenyvektor=[epsilon_1 epsilon_2 epsilon_3 d1 d2 z1 z2];  
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4/b Melléklet 

Fájlnév: parameterek_fs.m 

Szintaxis: fog_surlodas_v=parameterek_fs (i,z1,beta,epsilonok,n_k,Mm) 

i:  (1x1 double) hajtóm ű áttétele 

z1:  (1x1 double) hajtókerék fogszáma 

beta:   (1x1 double) kapcsolószög 

epsilonok:  (1x3 double) kapcsolószámok 

 n_k:  (1x1 double) kerékfordulatszám  
Mm:  (1x1 double) motornyomaték  

Leírás: A fogsúrlódásból adódó veszteségeket meghatározó program 

Forráskód:  

function  fog_surlodas_v=parameterek_fs (i,z1,beta,epsilonok, n_k,Mm)  
  
    nu_m=0.1;  
                

hv=(pi*(i+1)/(z1*i*cos(beta)))*(1-
epsilonok(3)+epsilonok(1)^2+epsilonok(2)^2);  

     
    omega=2*pi*n_k*i/60;  
         
    Pz=Mm*omega*nu_m*hv;  
     
    Mpz=Pz/omega;  
     
    fog_surlodas_v=Mpz;  
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4/c Melléklet 

Fájlnév: parameterek_ok.m 

Szintaxis: olajkavaras_v=parameterek_ok(b, bm, n_k, d2) 

  b: (1x1 double) fogaskerék szélessége  

  bm: (1x1 double) bemerülési mélység  

  n_k: (1x1 double) kerék fordulatszáma 

  d2: (1x1 double) hajtott kerék osztókörátmér ője  

Leírás: Az olajkavarásból adódó veszteségeket meghatározó program 

Forráskód:  

function  olajkavaras_v=parameterek_ok(b, bm, n_k, d2)  
  

omega=2*pi*n_k/60;  
  
k_vo=b*bm/(2.72*10^6);  
  
Mok=((d2/2*omega)^(3/2)*k_vo/omega)*0; 

 
olajkavaras_v=Mok;  
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4/d Melléklet 

Fájlnév: parameterek_lk.m 

Szintaxis: legkavaras_v=parameterek_lk(i, b, d1, d2, nu_0, n_k) 

i: (1x1 double) hajtóm ű áttétele 

b: (1x1 double) fogaskerék szélessége 

d1: (1x1 double) hajtó kerék osztókörátmér ője 

d2: (1x1 double) hajtott kerék osztókörátmér ője  

nu_0 (1x1 double) dinamikai viszkozitás [Ns/m2]. 

  n_k: (1x1 double) kerék fordulatszáma 

   

Leírás: A légkavarásból adódó veszteségeket meghatározó program  

Forráskód:  

function  legkavaras_v=parameterek_lk(i, b, d1, d2, nu_0, n_k )  

  omega=2*pi*n_k*i/60;  
  

k_vl1=(1.16*10^(-8))*(1+4.6*b/d1)*((d1*10^(-
3))^4.6)*(0.028*nu_0+0.019)^0.2;  

 
Mlk1=k_vl1*(n_k*i)^2.8/omega;  

    
k_vl2=(1.16*10^(-8))*(1+4.6*b/d2)*((d2*10^(-

3))^4.6)*(0.028*nu_0+0.019)^0.2;  
 

Mlk2=k_vl2*(n_k)^2.8/(omega/i);  
  

legkavaras_v=Mlk1+Mlk2;  
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4/e Melléklet 

Fájlnév: parameterek_ts.m  

Szintaxis: tomites_s_v=parameterek_ts(i, d_tengely, n_k) 

i:  (1x1 double) hajtóm ű áttétele 

  d_tengely: (1x1 double) tengelyátmér ő 

  n_k:  (1x1 double) kerék fordulatszáma  

Leírás: A tömítéssúrlódásból adódó veszteségeket meghatározó program  

Forráskód:  

function  tomites_s_v=parameterek_ts(i, d_tengely, n_k)  
  

omega=2*pi*n_k*i/60;  
  

k_vt=(7.69*10^(-6))*d_tengely;  
  

Mts1=n_k*i*k_vt/omega; 
 
Mts2=n_k*k_vt/(omega/i);  

  
tomites_s_v=Mts1+Mts2; 
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4/f Melléklet 

Fájlnév: csapagyloss.m 

Szintaxis: csapagy_v=csapagyloss(Mm,n_k,d1,krs,nu,ssz) 

Mm: (1x1 double) motornyomaték  

  n_k: (1x1 double) kerék fordulatszáma 

  d1: (1x1 double) hajtó kerék osztókörátmér ője  

  krs: (1x1 double) kenési tényez ő 

  nu: (1x1 double) ken őanyag-viszkozitás 

  ssz: (nxm double) csapágytáblázat  

Leírás: A csapágysúrlódásból adódó veszteségeket meghatározó program  

Forráskód: 

function  csapagy_v=csapagyloss(Mm,n_k,d1,krs,nu,ssz)  
  
    load( 'csapagy_2' )  
           
    df = csapagy_2(ssz,2);  
    dk = csapagy_2(ssz,3);  
         
    dm =(df+dk)/2;  
    d_min=dk-df;  
             
    kz=csapagy_2(ssz,4);   
    r1=csapagy_2(ssz,5);  
    s1=csapagy_2(ssz,6);  
    nu_sl=csapagy_2(ssz,7);  
    ks1=csapagy_2(ssz,8);  
    ds=csapagy_2(ssz,9);  
    beta=csapagy_2(ssz,10);  
    ks2=csapagy_2(ssz,11);  
     
    n=n_k;  
     

F=Mm/d1;  
     
    hcs_kitevo=1/2.712^(krs*nu*n*(df+dk)*sqrt(kz/(2*d_min)));    
    
    k_nyirasho=1/(1+1.84*10^(-9)*((dm*n)^1.28)*nu^064);          
  
    k_gordulo=(F^0.54)*r1*(dm^1.96)*((nu*n)^0.6);                
     
    k_surlodas=(s1*nu_sl*dm^(-0.26))*F^(5/3);                    
     
    nu_tomites=ks1*ds^beta+ks2;                                 
       

                
csapagy_v=(nu_tomites+k_surlodas+hcs_kitevo*k_nyirasho*k_gordulo)*0.001; 
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5. Melléklet:  

Fájlnév: jarmumodell.m 

Szintaxis: jarmumodell.m 

Leírás: A jármű összes ellenállását az adott sebességen meghatározó program.   

Forráskód: 

% Gordulesi ellenallas  
    f0=0.011;  
    f1=0.01;  
    v=1:17; %m/s 
    n=2.5;  
    f=f0+f1*(v/100).^n;  
    m=500; %kg 
    g=9.81; %m/s^2 

 
Pg=m*g.*f.*v; 

 
%Legellenallas  

   ro=1.199;   %kg/m^3  
    A=1,96;     %m^2 
    cw=0.4;  
    Pl=ro/2*A*cw.*v.^3;  

  
%Gyorsitási ellenállás  

    a=0.5;  %m/s^2 
    Pgy=m*a.*v;  

  
%Ossz ellenállás 

 
    Po=Pg+Pl+Pgy;  
    
    plot(v,Pg,v,Pl,v,Pgy,v,Po)  
    xlabel( 'v[m/s]' )  
    ylabel( 'P [w]' )  
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6. Melléklet  

Fájlnév: futtatas_1 

Szintaxis: futtatas_1 

Leírás: Ez a program a célfüggvény megvalósítása, amely meghatározza az adott 

paraméterekkel (p_mod) rendelkező hajtómű veszteségteljesítményét a 

megadott munkaponton (Mv_ki, ni), majd ezt követően az adott munkaponthoz 

tartozó veszteségteljesítmény értékét súlyozza az adott munkaponton eltöltött 

idővel (ti). Az így létrehozott munkapontonkénti veszteségenergiát összegzi és 

ezzel meghatározza az adott hajtóműre jellemző kumulált veszteségenergiát 

(Wv).  

 A p_mod paramétervektor a következő változókat tartalmazza: 

Sorszám Mértékegység Paraméter jelölés Megnevezés 

1. [-] i áttétel 

2. [mm] m modul 

3. [mm] aw tényleges tengelytávolság 

4. [mm] b fogaskerék szélessége 

5. [rad] αw tényleges kapcsolószög 

6. [rad] β foghajlásszög 

Forráskód: 

%% Munkapontok  
     
    Mv_k = [14.67 17.44 22.08 28.58 36.92 47.13];  
    n = [104.23 208.46 312.70 416.93 521.16 625.39];  
    t = [300 300 300 300 700 300];  
    p_mod = [1 1.5 78.75 15 0.349 0];  
    fid = fopen( 'adatok.txt' , 'a' );  
     
    eredmeny = [];  
    disp( '---------------------' )  
    
    format short  g 
         
    for  i=1:length(t)  
      eredmeny(i,:) = hajtomu_v5(p_mod,Mv_k(i),n(i));  

fprintf(fid, '\n%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t% f\t%d
' ,[p_mod eredmeny(i,:)]);  

    end  
     
    fclose(fid);  
     
    Pv = eredmeny(:,3);  
    Wv = sum(Pv'.*t);  
     
    format long  g 
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7. Melléklet  

Függvényhívási hierarchia: 

Az alábbi függvényhívási hierarchia szerint hajtódik végre a célfüggvény. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

futtatas_1 MATLAB function

hajtomu_v5

f_geometria

parameterek_ts

parameterek_ok

parameterek_lk

parameterek_fs

csapagyloss
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8. Melléklet  

Fájlnév: futtatas_2 

Szintaxis: futtatas_2 

Leírás: Ez a program a példaoptimalizálás során alkalmazott célfüggvény 

megvalósítása, amely meghatározza az adott paraméterekkel (p_mod) 

rendelkező hajtómű veszteségteljesítményét a megadott munkaponton (Mv_ki, 

ni), majd ezt követően az adott munkaponthoz tartozó veszteségteljesítmény 

értékét súlyozza az adott munkaponton eltöltött idővel (ti). Közben a 

kiszámolja az adott munkaponton a hajtómotor tengelyét terhelő nyomatékot és 

annak fordulatszámát (hajtomu_v5 kimenete (eredmeny(i,1),eredmeny(i,2)). 

Ezek adják a motormodell bemenő változóit, amely ezáltal meghatározza a 

villamos motor veszteségenergiáját az adott munkaponton. Az így létrehozott 

hajtómű és villamos motor munkapontonkénti veszteségenergiáját összeadja, 

majd összegzi és ezzel meghatározza az adott hajtómű-motor pár jellemző 

kumulált veszteségenergiáját (Wv). 

Forráskód: 

%% Munkapontok  
         
    Mv_k = [6.77 4.51 9.32 18.00];  
    n = [269 260 280 20];  
    t = [40 30 15 15];  
    
    fid = fopen( 'adatok.txt' , 'a' );  
     
    eredmeny = [];  
     
    disp( '---------------------' )  
     
    format short  g 
    disp(p)  
     
    p_mod = [p(1:2) 78.75 p(3:5)];  
     
    for  i=1:length(t)  
       eredmeny(i,:) = hajtomu_v5(p_mod,Mv_k(i),n(i));  
       mot_veszteseg(i) = motormodell(eredmeny(i,1),eredmeny(i,2));  

fprintf(fid, \n%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f \t%d
' , [p_mod eredmeny(i,:)]);  

    end  
        fclose(fid);  
        Pv = eredmeny(:,3);  
      Pv_m= mot_veszteseg;  
        osszegzett_veszteseg = sum((Pv'+Pv_m).*t);  
                
    format long  g 
    disp(Wv) 
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9. Melléklet  

Fájlnév: motormodell.m 

Szintaxis: mot_veszteseg=motormodell (y, x) 

y: (1x1 double) motornyomaték 

x: (1x1 double) motorfordulatszám  

Leírás: Ez a program meghatározza a járművet hajtó villamosmotor 

veszteségteljesítményét (Pv_m)  a megadott munkaponton (y, x ), ha a 

munkapontban megadott motorfordulatszám (x) vagy motornyomaték (y) kilép 

a motor üzemi tartományából (x>390.97 || y>22.238), akkor a 

veszteségteljesítménynek büntető értéket ad (100000000 ).  

Forráskód: 

function  mot_veszteseg=motormodell (y, x)  
  
 p00=-0.04258;  
 p10=0.009473;  
 p01=0.1614;   
 p20=-6.784e-05; 
 p11=-3.328e-05;  
 p02=-0.0197;  
 p30=2.05e-07;  
 p21=1.868e-07;  
 p12=4.398e-06;  
 p03=0.0009781;  
 p40=-2.277e-10;  
 p31=3.467e-10;  
 p22=-2.175e-08;  
 p13=7.713e-08;  
 p04=-1.798e-05  
 
    y=1:20;  
    x=10:10:200;  
  
if (x>390.97 || y> 22.238) 
 
  Pv_m = 100000000; 

 
else   

f=p00 + p10.*x + p01.*y + p20.*(x.^2) + p11.*x.*y + p02.*(y.^2) + 
p30.*(x.^3) + p21.*(x.^2).*y + p12.*x.*(y.^2) + p03.*(y.^3) + 
p40.*(x.^4) + p31.*(x.^3).*y + p22.*(x.^2).*(y.^2) + p13.*x.*(y.^3) + 
p04.*(y.^4)  

  
  Pv_m= (1-f).*y*2*pi.*x/60;  
end  
  
 mot_veszteseg = (Pv_m);  
 plot(x, f);  
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