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1. BEVEZETÉS  

 

 A témaválasztás indoklása 

 

A közlekedésben kulcskérdés az energia felhasználás-, egyúttal a kibocsátott károsanyagok 

csökkentése, a városok levegőszennyezettségének csökkentése, és egyúttal mai, reális 

célkitűzésként a felhasznált energia megőrzése és újra felhasználása. Elsősorban a jármű 

fékezéskezdeti mozgási energiájának megőrzéséről és majdani újra felhasználásáról lehet szó. 

A megállni készülő, vagy forgalmi okból lassuló járművek mozgási energiáját fékezés 

közben energiatárolóba töltik, és a legközelebbi indításkor felhasználják. Az 

energiamegtakarítás lehetséges mértéke a járművek üzemi jellegének is függvénye. Városi 

közlekedési körülmények, kis megállótávolságok, vagy forgalmi okok miatti rövid távolságok 

gyakori fékezésre kényszerítik a járművet, és jelentős lehet az eltárolt és újrafelhasznált 

energia aránya.  

A lejtőn lefelé haladó jármű helyzeti energiájának tárolása is felvetődik, de néhány száz 

méter magasságkülönbség potenciális energiatartalma már nem alkalmazhatóan nagyméretű 

tárolót kívánna. 

Mindezeket elemezve, a városi villamosvasutak, metrószerelvények, a városi üzemű 

gépjárművek, autó- és trolibuszok, személygépkocsik energiatárolóval ellátása lehet célszerű. 

A kötöttpályás járművek felsővezetékes rendszere a régebbi kiépítés folytán általában nem 

fogadóképes a járműből visszatöltendő energiára a kis vezetőkeresztmetszetek, további 

műszaki akadályok: diódás áramirányítók, végül az energiát leadó, illetve felvevő járművek 

közti nagy távolságok miatt. A dolgozat a járműre telepített energiatárolókkal foglalkozik. 

 

Az értekezés célja 

 

Az értekezésben ismertetett vizsgálatok elsődleges célja a mindenkor lehetséges legkisebb 

tárolókapacitás meghatározása volt, annak érdekében, hogy egy ilyen irányú fejlesztés során a 

számításokból kapott függvények, zárt alakú összefüggések a feladathoz szükséges 

tárolókapacitás értékét egyszerű módon szolgáltathassák, és ezzel alapvető tájékoztatást 

adhassanak adott tömegű és sebességű metró-jármű adott megálló-távolságú és pálya-

emelkedésű közlekedtetéséhez szükséges tárolási kapacitás gyors megállapításához.  

 

Kutatási módszerek  

 

Részletes szakirodalom-kutatást végeztem az energiatárolók és energiatárolós járművek 

tulajdonságaira, felépítésére, belső-külső rendszerkapcsolataira és irányíthatóságára 

vonatkozóan.  

A disszertáció további részeiben az energiatárolós jármű modellalkotásával, a modell Matlab 

vizsgálataival, szabályozási tulajdonságaival és ezek vizsgálataival, az itt megállapított 

jelenségek elemzésével, majd az értekezés céljaként megfogalmazott vizsgálatokkal 

foglalkozik. Ez utóbbiak a Matlab-ban felépített járműmodell különböző szempontok szerinti, 

szisztematikusan végzett energiatároló- és járműparaméter beállításaival és futtatás-

sorozatainak elvégzésével történtek. A vizsgálatok során tett megfigyelések és megállapítások 

további vizsgálati célok és feladatok megfogalmazását indikálták, amelyek modellezése, 

futtatása és értékelése a kutatás eredményeihez is vezettek.  A kapott eredmények általában 

egyes függvényértékek meghatározását jelentették, amelyekből egy- és kétváltozós 

függvények születtek Matlab realizálással. A szabályozástechnikai vizsgálatok, elemzések 

nyomán adott típusú szabályozási körökre alkalmazható új stabilitásvizsgálati eljárás született. 
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2. ENERGIATÁROLÓK ÉS RENDSZERKAPCSOLATAIK 

 

Gyakorlatilag a jármű fékezéskezdet előtti mozgási energiájának megőrzése a reális cél, és 

majdani célszerű felhasználása. Általában a megállni készülő, vagy lassítandó járműnek a 

mozgási energiáját fékezés közben energiatárolóba töltik, és a legközelebbi indításkor 

felhasználják. Ritkábban a hosszabb lejtőn lefelé haladó jármű helyzeti energiájának tárolása 

is felvetődik, de már néhány száz méter magasságkülönbség potenciális energiatartalma is 

nem alkalmazhatóan nagyméretű tárolót kívánna. 

Elsősorban a közlekedésben kulcskérdés az energia felhasználás-, egyúttal a kibocsátott 

károsanyagok csökkentése. A közelmúltban kifejlesztett nagy kapacitású kondenzátor-telepek 

és újabb generációs akkumulátorok már teljes egészében felvehetik a fékezés alatti mozgási 

energiát.  

 

2.1. A fékezés energiája, teljesítménye, az energiatároló töltő árama 

 

A jármű mozgási energiája 

 

                                                       E = m v
2
/2,                                                                         

(2.1) 

 

ahol m a járműtömeg, és v annak sebessége. 

 

A jármű vontatómotorjai által kifejtett fékteljesítmény  

 

                                                 Pfék = Ffék v (W),                                                                   (2.2) 

ahol  

 

- F fék (N) a fékerő a sín és a kerék között, arányos a motorok nyomatékával, 

- v (m/s) a sebesség, mely a tipikus megállási folyamatok alatt közel állandó értékű 

lassulással, időarányosan csökken. 

 

A fékezési teljesítmény ezek szerint a fékezés kezdetekor maximális értékű, majd 

egyenletesen csökken. Állandó feszültségű tárolóba töltéskor az áram a sebességgel együtt 

csökken. A csak mérsékelten változó feszültségű akkutelep töltőárama is így egy kezdeti 

legnagyobb értéket vesz fel, majd folyamatosan csökken – ezt a közben emelkedő 

telepfeszültség is elősegíti. A kondenzátoros energiatároló feszültsége a fékezési folyamat 

alatt rendre csökkenően, az exponenciálisnál is gyorsabban eső meredekséggel emelkedik a 

folytonosan csökkenő áram miatt. 

 

Lejtőkön történő sebességtartó fékezéskor a fékteljesítmény, és ezalatt a tárolót töltő áram 

állandó értékű is lehet.  

 

Az energia tárolása általában energiaátalakításokkal történhet – leszámítva az egyszerű 

mechanikus kapcsolattal épült lendkerekes tárolókat, de ezek használata a kötöttségek miatt 

korlátozott. A tárolókhoz vezető út járművekben célszerűen villamos energiaként járható.  

 

2.1.1. Az energia visszanyerés és felhasználás járművektől függő sajátosságai  
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A jármű energia-visszanyerő fékezéséhez villamos motorra van szükség, annak is a 

generátoros üzemére. Ezt az üzemállapotot jól kezelhetőnek kell kialakítani, mert a fékezési 

folyamat, különösen gépjárműveknél nagyon finom fékerő-változtatási lehetőségeket igényel.  

Mind az aszinkron-, mind a szinkron motorok mai irányítási technikája ennek a 

követelménynek eleget tesz, de az előző időszak egyenáramú motorjai is jól használhatóak 

voltak féküzemben, még ha bizonyos átkapcsolások révén is.  

 

Vasúti járművek energiatárolás helyett a felsővezetékbe táplálhatják vissza a fékezési 

energiát, ha a jármű energiafolyama és a felsővezeték táprendszere ezt lehetővé teszi.  

Az eredményes visszatáplálhatóság feltétele a hálózat fogadókészsége – ha ez nem teljesül, 

akkor a mozgási energia vagy a fékellenállásokon alakul hővé, vagy a mechanikus 

fékrendszerben, a féktárcsákat hevítve. 

 

Az energiatárolás költséges rendszert igényel, ennek következtében alacsony energiaárak és 

költséges energiatároló rendszer esetén az energia tárolása és újrahasznosítása nem térül meg. 

A mai energiaárak már ösztönöznek az energiafelhasználás csökkentésére. 

 

 A járművek üzemének jellegétől függ az energiamegtakarítás lehetséges mértéke, itt továbbra 

is a fékezéskor visszanyerhető energiára gondolva. Városi jellegű közlekedési körülmények, 

kis megállótávolságok, vagy forgalmi okok miatti rövid távolságok gyakori fékezésre 

kényszerítik a járművet, és jelentős lehet az eltárolt és újrafelhasznált energia aránya.  

Távolsági közlekedés, nem-városi jellegű forgalom nem tesz lehetővé jelentős arányú 

energiamegtakarítást a fékezési energiából. 

 

Energiatárolós városi villamos vagy metró szerelvény energetikai vázlata látható a 2.1. ábrán, 

[26] . 

2.1.ábra. Energiatárolós városi villamos és metró szerelvény energetikai felépítése 
 

Mindezeket elemezve, a városi villamosvasutak, metrószerelvények, a városi üzemű 

gépjárművek, autó- és trolibuszok energiatárolóval ellátása lehet célszerű 

[33],[34],[38],[41],[46],[47],[48],[49],[50]. 

Az említett járművek felsővezetékes rendszere a régebbi kiépítés folytán általában nem 

fogadóképes a járműből visszatöltendő energiára a kis vezetőkeresztmetszetek-, a diódás 

egyenirányítók, végül az energiát leadó, illetve felvevő járművek nagy távolságai miatt. Ez 

utóbbi ok miatt önmagában még menetrendi összehangolással sem lehet egyik szerelvény 

energiáját a másikhoz elegendően hatékonyan eljuttatni. 
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2.2. A kapacitív energiatároló egységének, kondenzátorának felépítési és működési 

sajátosságai 

A tároló modellezése a dinamikai viselkedés és az energetikai jellemzők tárgyalásához 

szükséges. A tároló modellje a tároló elemeire, az egyes kapacitív egységekre, 

kondenzátorokra épül. Ezek a kondenzátorok az extrém tárolóképességüknek köszönhetően 

viselik a szuper- vagy ultra-  jelzőket. Erre tekintettel a tároló egy elemének, cellájának 

elterjedt elnevezése a szuper- illetve ultrakondenzátor egység, -cella. 

 

A szuperkondenzátor egy elektrokémiai úton előállított kétrétegű kondenzátor, szokatlanul 

nagymértékű kapacitással. A konstrukció elvi felépítése a 2.2. ábrán látható. Feltekercselt 

elektródapárból, elektrolitból, és elválasztó rétegből áll. A felület jelentős növelését porózus 

anyaggal, vékony aktív szénréteggel oldották meg, igen nagy, 2000m
2
/g felület/tömeg 

aránnyal. Az elektróda 0,1 mm vastag alumínium fólia. Az elválasztó réteg közelében lévő 

ellenkező polaritású töltések távolsága néhány nanométer. Az  alkalmazott elektrolit relatív 

permettivitása 10 körüli érték. 

 

A 2.2. ábrán 2,5 V legnagyobb feszültségű és 5000 F kapacitású kivitel metszete látható, [27].  

 

 
 

2.2. ábra. 2,5 V feszültségű és 5000 F kapacitású kivitel 

 

 

Az 1970-es években jelentek meg az első gyártmányok, és a 90’-es évekre fejlődött olyan 

eszközzé, hogy járműtechnikai alkalmazása szóba jöhetett. 

 

Mai kivitele megbízható, robusztus eszközt jelent, általában 10
5
-10

6
 esetre megadott töltési-

kisütési ciklusszámmal. 

 

A töltési-kisütési folyamat  a töltések, ionok mozgásával jár, nincsenek benne kémiai 

folyamatok, mint az akkumulátorokban, így elektrosztatikus hatású tisztán fizikai 

folyamatként jellemezhető, ennek következtében  nagymértékben reverzibilis, ami hozzájárul 

magas hatásfokához.  
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Az alábbi, 2.3. ábra az ólomakkumulátorok és a (szuper-)kondenzátor  töltési –kisütési 

folyamata alatti feszültség változásának jellegét mutatja. A kondenzátoré folytonosan változó 

feszültségű, és a folyamat-irányok közti terület a kondenzátorokra kis számértékű, az ábra 

területe még túlzott is. Míg a kondenzátorban tárolt energia a feszültségnégyzettel arányos, az 

akkumulátoroké csak speciális jelleggörbéik ismeretében számítható, mint a Li-ion 

akkumulátorok esetében, vagy csak közelíthető, mint az ólomakkumulátorokban. 

 
2.3. ábra. Ólomakkumulátorok és a (szuper-)kondenzátor töltési –kisütési folyamata alatti feszültség 

változásának jellege 

 

Hőmérsékleti jellemzők 

 

A szuperkondenzátor elektrolitja visszafordíthatatlan átalakulásnak indulhat 70 
o
C, egyes 

gyártóknál magasabb hőmérsékletre melegedéskor. A gyár által megadott legnagyobb hőfok 

10 
o
C fokkal történő túllépésekor a várható élettartam a gyártó szerint feleződhet.  

Növekvő hőmérsékleten a cellák önkisülése is növekszik, további melegedést idézve elő. 

A 2.4. ábrán a hőmérséklet növekedésének élettartam csökkentő hatása látható, 

összekapcsolva a cella-feszültség legnagyobb értékének igénybevételével.[56],[57]. 

A mai legalacsonyabb megengedett hőmérsékletek -30 
o
C alatt vannak, ami járműhajtások 

esetén előnyös, és az ólomakkumulátorokkal szemben kivételesen nagy előnyt jelent. 

 

 
 

2.4. ábra. A cellák kapacitáscsökkenése növekvő hőmérsékleteken 

 

 2.2.1. A kondenzátorban tárolt energia  

 

                                                        E= ½ CU
2                                                                                                          

(2.3) 
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ahol C a kapacitás, U a cellafeszültség. 

 

A kivett, vagy kivehető energia, ha az alsó feszültség értéke  Umin, - tapasztalat szerint 

célszerűen legalább 40 %-a legyen az Umax -nak- :  

 

                                              E= 1/2 C (Umax
2
-Umin

2
),                                                         (2.4) 

 

azaz a feszültségnégyzetek különbségével arányos. 

 

A töltő vagy kisütő áram:                                                                        (2.5) 

energiaváltozásának időfüggvénye, t0 kezdeti értékkel: 

 

                                            (2.6) 

 

Áramgenerátoros táplálásnál, 2.5.  ábra, a feszültség a kondenzátor sarkain az idővel 

lineárisan nő, az I = 0 esetben változatlan, és ugyanazon -I értéknél az előzőével azonos 

sebességgel csökken. Az alsó ábrán az energiaszint változása figyelhető meg, ez a fenti 

képleteknek megfelelően a feszültség függvényének idő szerinti integrálja. 

 

 
 

2.5. ábra. Kondenzátoros energiatároló feszültségének és tárolt energiájának változása állandó áramú töltéssel, 

majd kisütéssel 

 

Tekintve, hogy egy cella tárolóképessége a 2,5-2,7 V legnagyobb érték miatt korlátozott, 

továbbá nagyobb energiamennyiséget az áramok mérsékelt növelése érdekében főként a 

feszültségszint növelésével tárolhatunk, a mai járművek energiatárolóinak 300V  és 2800V  

közötti értékre tervezett feszültségszintjét több száz cella sorba kapcsolásával érhetjük el.  

 

2.2.2. A szuperkondenzátor-cella modellje  

 

A továbbiakban a szuper-  jelző elhagyásával csak kondenzátornak nevezzük a kondenzátoros 

energiatárolót és annak egységeit, celláit, de alapvetően mindig az igen nagy egyedi 
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tárolóképességű (tipikusan egy-két ezer F, farad kapacitású) „szuperkondenzátorokat” értve 

ez alatt [28],[29],[30],[31]. 

 

Számos modell-javaslat található a vonatkozó irodalomban [81],[82],[83],[84],[85] az egyes 

cellák modellezésére, részben eltérő megközelítéseket is használva. Egy, a jelen dolgozat 

céljainak elegendő részletezettségű modell [39],[40],[55],[56],[57] kerül bemutatásra a 2.6. 

ábrán, amelyen  

 

 
 

2.6.  ábra. a) részletes és b) egyszerűsített modell 

 

- Rs a cella soros belső ellenállása, amely a cella fő veszteségforrása is,  

- Rl a belső önkisülést eredményező szivárgási ellenállás, 

- C0 az állandó értékű kapacitás, amely parallel kapcsolt a 

- Cu kapacitásokkal, amelyek lineárisan feszültségfüggőek ezen kapacitások u 

feszültsége szerint: Cu= n*u . 

 

Az n számú parallel kapcsolt RC kör a különböző időállandóival reprezentálni képes az ilyen 

kondenzátorok ú.n. relaxációs képességét mint jelenséget, amely idő- és feszültségfüggő 

tulajdonság, és a cella töltési folyamatának végén válik érzékelhetővé. 

Az ideális kondenzátor-modell végtelen sok belső RC ágból áll. 

Alkalmazástechnikai elemzésekhez és vizsgálatokhoz, mint jelen dolgozatban is, nem látszik 

indokoltnak a részletezett belső modell használata, mert az általa kimutatható változások 

hatása az irodalom szerint elenyészően kicsinek tartható, ugyanakkor a nagy cellaszám miatt 

ezen belső modellek használata igen jelentős számítási igényt és annak velejáróit hoznák 

magukkal. 

Az egyszerűsített modell az 2.6.b ábrán látható, amely csak az állandó értékűnek tekintett 

kapacitást és a soros ellenállást tartalmazza. 

 

Energia és teljesítmény 

 

A kondenzátorban tárolt és a hasznosíthatóan kivehető energia, mint említettük,:  

 

                       E= ½ CU
2,  

illetve Ehasznosítható= 1/2 C (Umax
2
-Umin

2
).                                     (2.7) 

 

Az alkalmazható feszültség az elektrolit kis tűrőképessége miatt alacsony érték, 2,3-2,5, 

esetlegesen 2,7 V. 

 

A lehetséges maximális teljesítmény: 

 

P= Umax
2
 /4Ri, ahol i a pillanatnyi áram értéke. 
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2.2.3. A kondenzátoros energiatároló felépítése és modellje 

 

Az egyes kondenzátor-cellák, elemi egységek megengedett feszültsége a cella méretétől 

függetlenül alacsony, amelynek okaként az alkalmazott szerves anyagú különleges elektrolit 

tulajdonságai jelölhetők meg. Ennek következtében a legtöbb közepes és magasabb 

teljesítményű, illetve feszültségű alkalmazáshoz több cella sorba kapcsolása szükséges a 

kívánt alkalmazható feszültségszint eléréséhez. Ugyanakkor a tárolandó energia összértéke és 

az egyes cellák képessége ritkán találkozik, ami miatt többnyire több cella együttes 

tárolóképességére lesz szükség, s emiatt az egyes cellák parallel kapcsolása is szükséges. Így 

a kívánt feszültségű és energiatároló képességű szuperkondenzátor-telep soros cellaágak 

párhuzamos kapcsolásával valósul meg. 

A 2.7. ábrán látható egy ilyen cellarendszer topológiája.  

 

 
2.7. ábra. Vegyes kapcsolású cellarendszer topológiája 

 

Ns soros cellákból készült Np számú párhuzamos ág alkotja a kondenzátor telepet, de egy Ne 

nem teljes ág is kapcsolódhat parallel a cella-sorokhoz (0<=Ne<=Ns). E topológiának egyik 

előnye a hibatűrő képessége: a telep így még némely zárlatos vagy belső szakadású cella 

esetében is működőképes, természetesen csökkent tárolóképességgel. Az üzemszerűen fellépő 

feszültség- és áram-aszimmetriák dinamikája külön vizsgálandó, és az egyes túlterhelési 

lehetőségek elkerülése vagy mérséklése, a kialakulható belső köráramok megelőzése tervezői 

többletmunkával, és csak többlet-cellák árán, túlméretezéssel oldható meg. 

 

Az általánosan használt cella-elrendezések egyszerűbb RC modellre épülnek, amely a 2.6b 

ábrán látható. Itt Rst és Ct a kondenzátortelep egyenértékű soros ellenállása és egyenértékű 

kapacitása. 

Feltételezve, hogy az összes cella azonosnak vehető belső ellenállású és kapacitású, az  RsT 

egyenértékű ellenállás és  CT egyenértékű kapacitás az alábbiak szerint határozható meg:  

                                                                                      (2.8)   

                                                                                   (2.9) 

ahol Rs és C0 

 az egyes cellák soros ellenállása és kapacitása. 

Az összes NT cellaszám 2.10. szerint adódik. 
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                                                                                                     (2.10) 

 

2.2.4. A cellaágak feszültség-kiegyenlítése 

 

Az egyes cella-paraméterek eltéréseinek következtében a kondenzátor-telep egyes celláinak 

feszültségszintje nem lesz szigorún azonos, így a bennük tárolt energia, mely 

feszültségnégyzettel arányos, sem lehet szigorúan azonos.  

A tisztán soros ágakban az áramerősség értéke azonos, így az eltérő kapacitás-értékű cellák 

feltöltődése azonos idő alatt más feszültségeket eredményez. A soros kapcsolású cella-

oszlopok áram-terhelhetősége és kapacitása az egyes feszültségszinteken parallel kapcsolt 

több cellával növelhető, amelyek így csak azonos feszültségűek lehetnek.  

 

Az egyes cellaszintek lehetséges feszültség-eltéréseit kiegyenlítő-, vagy más kifejezéssel 

feszültségosztó ellenállásokkal csökkenthetjük, amelyek méretezése a veszteségek 

csökkentése érdekében megfontolást kíván. A veszteségek csökkentése aktív kiegyenlítő 

egységek használatával csökkenthető, de a félvezetős kapcsolóelemek és 

vezérlők/szabályozók beépítése jelentős költségtöbblettel jár.  

Kiegyenlítés nélkül az egyes cellák túltöltődése alacsonyabbra választott feszültségszinttel 

akadályozható meg, ez az átlagos kihasználtságot fogja csökkenteni. A kívánt energiatárolási 

képesség megőrzése a kondenzátor-telep megfelelő mértékű túlméretezését igényli. 

Jelen dolgozatban az esetleges kiegyenlítők használatával felmerülő többlet-veszteségeket 

nem számoljuk. 

 

2.2.5. A kondenzátoros energiatároló méretezése 

 

Mint bármely kondenzátorra, a benne tárolható energia maximuma a 2.11 képlet szerinti, 

 

                                                                                                      (2.11) 

ahol 

- WscM a tárolható energia maximuma,  

- UscM az alkalmazható legnagyobb feszültségszint,  

- CT a kondenzátortelep kapacitása . 

 

Az összes energia nem vehető ki, részben, mert a kis feszültségeken a szükséges 

teljesítményhez olyan nagy áramok tartozhatnak, amelyek az interfészként szolgáló inverteren 

már nem megengedhető értékű áramerősséget jelentenének, részben mert a gyártók ajánlása a 

szuperkondenzátorokra megadott nagy élettartamot, illetve töltési-kisütési ciklusszámot csak a 

mintegy 50 % körüli kisütési feszültségszint betartásával garantálja. Ez utóbbi korlátozza 

tehát alapvetően az egyes cellák és általuk az egész kondenzátortelep kisüthetőségének 

mértékét. Az általában d-vel jelölt kisütési viszonyszám tehát a gyártói ajánlás szerint 50 %, 

amely a négyzetes kapcsolat révén az összes lehetséges energia 75 % -ának kivehetőségét 

jelenti. A d kisütési arány összefüggésében (2.12) Uscm értéke a kondenzátor üzemszerű 

legkisebb feszültsége. 

                                                                                                           (2.12)          

2.2.6. A teljesítmény korlátozása a kondenzátortelep kisütése folyamán 
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Az energiatároló kondenzátortelep a rendszerben főként feszültségforrásként viselkedik. A 

lehetséges kifolyó áramot elsőként az RsT  belső ellenállása fogja korlátozni. A kivehető 

teljesítmény maximuma, PDM a (2.13) szerinti: 

                                                                                                           (2.13)                                          

Ha a legkisebb kivehető feszültségszinten is egy PD teljesítményt kívánunk kivenni, akkor az 

alábbi (2.14) egyenletnek kell teljesülnie: 

                                                                                (2.14)         

A d értékkel adott minimum/maximum feszültségviszony akkor teljesül, ha a (2.15)egyenlet 

jobb oldala szerinti PD teljesítmény értéket nem lépjük túl: 

                                                                                            (2-15)                                         

A tárolható energia a d feszültségviszonyt figyelembe véve: (2.16), 

                                                                                    (2.16) 

A tárolandó energia értékének, a d feszültségviszonynak, valamint a kívánt feszültségszintnek 

ismeretében a szükséges tárolókapacitás értékét az (2.17) összefüggéssel kaphatjuk meg: 

                                                                                         (2.17)    

Ha ismeretes az inverter és a kondenzátortelep összevont ηas hatásfoka, akkor ennek 

figyelembe vétele az (2.18) képlettel történhet: 

                                                                                       (2.18) 

A szükséges cellák száma a (2.19) összefüggéssel kapható, ahol Ucell a tipikusan 2,5 V 

megengedett cellafeszültség, bár egyes gyártók csak 2,4 V-ot javasolnak figyelembe venni: 

                                                                                                        (2.19)  

Ha a cella-elrendezésben nem használunk nem-teljes oszlopot, azaz szabályos rendszert 

építünk, a teljes kapacitás egyszerűen a  

                                CT=C0 NP/NS                                                                                    (2.21) 

 

értékű lesz. Itt egy cella kapacitása a C0 érték, Np a parallel, Ns a soros kapcsolású cellák 

száma. 

 A párhuzamosan csatolandó ágak arányukkal növelik a telep kapacitását, azaz a CT értéke a 

párhuzamos ágak számával arányos. 

 

2.3. További energiatárolók 

 

2.3.1. Akkumulátoros energiatárolók 

 

Az új technológiát képviselő kapacitások mintegy 20-szor több energiát tárolnak, mint a 

hagyományos elektrolit-kondenzátorok. Bár ez a tárolt mennyiség azonos tömeg esetén egy 
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nagyságrenddel kisebb, mint a hagyományos ólom akkumulátoroké, illetve az újabban terjedő 

Li-ion akkumulátoroké, a kondenzátorok fajlagos teljesítménye (tömeg-, illetve 

térfogategységre) közel egy nagyságrenddel nagyobb, és alkalmazhatóságuk fő vonzereje 

főként ebben rejlik. Az utóbbi években, 2010-től a piacon is megjelent, továbbfejlesztett Li-

ion akkumulátorok töltő-kisütő teljesítménye és biztonságossága előre nem látott módon 

növekedett, ezzel komoly konkurenciáját jelenti a kondenzátoros energiatárolóknak, és 

lehetőséget kínált hibrid jellegű energiatárolók alkalmazásához, amelyre jelen dolgozatban is 

sor került. 

 

A kapacitív tárolók fő előnye tehát a nagy töltő-kisütő teljesítmény, amely vasúti 

járművekbeli alkalmazását elfogadható tömeggel lehetővé teszi. A mai korszerű 

akkumulátorokkal szemben ez az előnye lassanként elfogyni látszik, mivel azok is 

tölthetőekké váltak eddig még nem volt módon szokatlanul nagy, már közel elegendően nagy 

árammal, ami főként nagyobb sebességű, vagy erőteljesebb féküzemben szükséges, ráadásul 

azok fajlagos tárolóképessége közel egy nagyságrenddel nagyobb, azaz kisebb hely- és 

tömegigényűek. 

 

Az akkumulátoroknál fajtánként eltérő a feszültség változása, amíg az ólom alapúaknál 

cellánként 1 V a különbség, ami 15 % körüli érték, a Li-ion típusúaknál a 4,2-3,3 V értékek 

közti megengedett változás már 24 % -ot jelent a 3,7 V középértékre nézve. Utóbbiak görbéi 

alfajtánként is eltérőek, és a töltőberendezéssel szigorúan betartandóak. A 2.3. ábrán 

rajzolthoz képest a kondenzátortelep görbéi meredekebbek is lehetnek, töltőárama erősen 

változhat.  

 

2.3.2. Lendkerekes energiatárolók 

 

Trolibuszba épített kísérleti energiatároló képe látható a 2.8. ábrán. A tárolóegység a busz 

hátsó részébe került beépítésre, a rugalmas felfüggesztést lehetővé tévő védőkerettel. A 

nagyobb egységek vákuumban, és mágneses támasztású csapágyazással futnak, így az 

energiaveszteség kisebb, mint 1 % óránként. A lendkerék építési anyaga itt karbonszálas 

műanyag, amelyet nagyon biztonságosnak ítéltek, balesetkor nem tud további kárt tenni.  

A legnagyobb fordulatszám 60 ezer /perc. A jobboldali képen látható a villamos gépének 

tekercselése, háromfázisú szinkron motor/generátor feladatpárra.  

 

Csatlakozása a jármű energiarendszeréhez a 4/4-es inverterén keresztül történik, amely 

mindkét üzemállapotban elvégzi az áramirányítás és -szabályozás feladatait. Az energia-

irányítást, hogy a lendkerék aktuális feladatként energiát vegyen fel, vagy adjon le, a 

járműirányító számítógép látja el, a mért adatok figyelembevételével, az inverternek adott 

vezérlőjelekkel. 

 

A tárolt energia:  

 

                                                           E= θ ω
2
/2,                                                                (2.22) 

 

 ahol θ a lendkerék tehetetlenségi nyomatéka, ω a szögsebessége. A kivett energia: 

 

                                                   E= θ (ωmax
2
 - ωmin

2
)/2                                                      (2.23)                

 

azaz a sebességnégyzetek különbségével arányos.  
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A félsebességre csökkentés már a tárolt energia 75%-ának kivételét jelenti. Emiatt, és mert a 

tároló állandó mágneses szinkron motorjának feszültsége is csak ¼ értékű e pontban a 

névlegeshez viszonyítva, és adott teljesítményt már csak túl nagy árammal tudna fogadni, az 

alsó fordulatszám értéke célszerűen nem 50 %, hanem 60-70 %-a a névlegesnek. 

 

A lendkerekes tároló elsősorban az igényes gépészeti megoldások, de a nagy frekvenciával 

üzemelő szinkron motor miatt is költséges energiatároló-fajta. Fajlagos adatai tömeg- és 

térfogategységre a kondenzátor és a Li-ion akkutelepeké között vannak. Egy 250 kg tömegű 

egység teljesítménye 50-150 kW közti, tárolt energiája 1-3 kWh közötti érték. Trolibusz-

alkalmazásra fejlesztett lendkerekes energiatároló látható a 2.8. ábrán, [37]. 

 

 
 

2.8. ábra. Trolibusz-alkalmazásra fejlesztett lendkerekes energiatároló, és vákuumban futó forgó részei 

 

Más gyártó által kifejlesztett megoldás látható a 2.9. ábrán. Az alkalmazott villamos gép itt 

egy még kevéssé terjedő elrendezésű állandó mágneses szinkron motor, axiális kivitelben, 

fajlagosan több mágnesanyaggal, de rövid építésű állórésszel, vízszintes tengelyű 

konstrukcióval. 

          
  

2.9.  ábra: Vegyes, acél- és szénszálas konstrukciójú lendkerekes tároló felépítése 
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Az eddigi alkalmazásokat és elterjedtségüket áttekintve megállapítható, hogy a 

leggyakoribbak az akkumulátoros kivitelű energiatárolók. A kapacitív tárolók azon előnye, 

hogy fékezéskor nagy töltőteljesítményt tudnak felvenni, a Li-ion akkumulátorok fejlődésével 

és üzemének biztonságosabbá válásával jelentősen mérséklődött az utóbbi években, 

elsősorban ez utóbbiak nagyobb tárolóképessége miatt. 

 

A lendkerekes tárolók eddigi gyakoribb alkalmazásai a szünetmentes tápegységek, ahol – a 

gyártó ajánlása szerint- 100 kW teljesítményt kell pótolnia fél perc-néhány perc időtartamra. 

Ezek az egységek 0,5-1 m
3
 térfogatúak, 150-300 kg tömeggel.  

Dízelmozdonyhoz javasolt változata kiegészítő pótkocsiba volna szerelhető, hogy egy kisebb 

vonat mozgási energiáját fel tudja venni, de városi vasúti alkalmazásban ez a megoldás 

kevéssé járható út.  

 

A Li-ion akkutelepek nagyobb tárolóképességűek. Emiatt ezen a területen, ahol több száz 

kWh energia tárolására lenne szükség, a lendkerekes tárolóknak csak akkor lehetne jövőjük, 

ha a fordulatszám jelentős emelése megoldható volna: példaként √10=3,16 -szoros 

szögsebesség növelés a tárolt energiát már egy nagyságrenddel növelné. 

A 2.8. ábrán bemutatott, trolibuszba épített lendkerekes tároló kísérleteinek folytatása nem 

ismeretes. 

 

A nagysebességű lendkerék megtartja forgási síkját, és az abból kitérítés csak az Mpr 

precessziós nyomaték ellenében lehetséges: 

 

                                                               Mpr = Θ ω1 ω2                                                       (2.24) 

 

ahol  

 Θ a lendkerék tehetetlenségi nyomatéka, 

 ω1 a lendkerék szögsebessége, 

 ω2 a forgástengely kitérítésének szögsebessége. 

 

Normális közlekedési viszonyok között a kitérítés szögsebességeként jelölhető járműdőlés 

vagy -fordulás szögsebessége mérsékelt, a keletkező precessziós nyomaték a normál 

járműlengések lefolyására nincs hatással, ennek ellenére a rugózott tokba helyezést tartják 

célszerűnek.  

 

Az egy megállító fékezés mozgási energiáját tárolni képes lendkerék mozgási energiája 

azonos a fékezés-kezdeti járműsebességből számítható energiával, másként azzal az 

energiával, amellyel a jármű fékezés nélkül álló akadálynak ütközne, ami igen tekintélyes 

munkavégző képesség. 

 

A lendkerekes tárolók járműbalesete az acél lendkerék esetleges elszabadulásával súlyos 

károkat okozhatna, ezért anyaguk az acél helyett többnyire szénszálas vagy kevlár-szálas 

kompozit. Ezek erős mechanikai behatásra porrá zúzódnak, nincs romboló hatásuk. 

 

2.3.3. Szupravezető energiatárolók 

 

A szupravezető induktivitásokban keringő villamos áram energiáját tárolók elve: a közel zérus 

tekercs-ellenállású induktivitásban igen nagy, több száz kA értékű áram folyik, amely az 

alábbi összefüggés szerinti energiát tárolhatja: 
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                                                                E = L  I
2
/ 2                                                           (2.25) 

ahol  

L a tekercs induktivitása, és I a keringő áram.  

 

Kísérleti szakaszban vannak, tekintettel a szupravezetés extrém alacsony hőmérsékletének 

fenntartására, a nagy áramok kezelésére, az energia kis veszteségű kinyerésére. Eddig főként 

helyhez kötött rendszerek energiatárolói, valamint egy japán nagysebességű kísérleti jármű 

készültek el. 

 

2.3.4. Energiatárolók összehasonlítása  

 

Az alábbi 1.táblázat irodalmi forrásokból összegyűjti és összehasonlítja a különféle jellegű 

tárolók főbb tulajdonságait és alkalmazásuk jellegét: 

 

Energiatároló:  Lendkerék Akkumulátor 

 

Kondenzátor 

Tulajdonságok 

 

 

 

 

Tovább-

fejlesztendő 

 

 

 

 

 

 

 

Költségek  

 

Tartósság  

 

 

 

 

 

Eddigi 

fejlesztési 

projektek-

trendek 

Kis méretben is 

nagy energiát 

tárolhat nagy 

fordulatszámon 

 

-csapágyazás 

-veszteségek 

csökkentendők, 

-Coriolis erők 

kicsik, de léteznek 

 

 

 

 

Legmagasabb  

 

körülbelül 20 ezer-

50 ezer óra –főként 

a 

segédberendezések 

fenntartásától függ 

 

próbafuttatási 

tesztek 

kereskedelmi 

vonalon. 

DB: dízel 

motorvonatban: 

Lirex, 2000 óta 

 

Futtatási tesztek 

kereskedelmi 

vonalon (Europe 

Nincs mozgó alkatrész, 

nagy energiasűrűség (30-

40-60 Wh/kg), kis 

feszültség ingadozás 

 

-növelni a 

teljesítménysűrűséget, 

-növelni az élettartamot, 

-javítani a cellák közti 

energiaeloszlást 

 

 

 

 

Legkisebb 

 

1000-3000 ciklus, teljes 

(normál) kisütéssel, és 

mintegy 6 naptári év 

 

 

 

Li-ion akku: tartóssági 

próbák kereskedelmi 

vonalon: Japán vasutak 

East dízel hibrid jármű, 

2003 óta. Tervezett 

menetrendszerinti 

alkalmazás 2007-től. 

Üzemanyagcellás hibrid 

járművön 2006-tól 

 

Li-ion akkuk: gyári tesztek: 

Nincs mozgó alkatrész, 

nagy (alig korlátozott) 

teljesítménysűrűség, 

erősen kisüthető 

 

-növelni az 

energiasűrűséget  

(ma 3-5 Wh/kg, ami ma a 

gázolajénak csak  

1-2 tízezrede), 

-javítani a cellák közti 

feszültség, illetve 

energiaeloszlást 

 

Magas   

 

10
3
-10

6
 ciklus, 5-15 év, 

alkalmazástól és 

környezeti feltételektől 

függ 

 

 

futtatási tesztek 

kereskedelmi vonalon: 

Mannheim Public 

Transport Company, 

felsővezetékes hibrid 

könnyűszerkezetű 

járművek 2003-tól. 

 

Futtatási tesztek 

kereskedelmi vonalon: 

JR Tokai, 
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ULEVTAP: Ultra 

Low Emission 

Vehicule Transport 

using Advanced 

Propulsion, Diesel 

Hibrid LRV: 1997-

2001, ULEVTAP-

II: 2002-2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyártmány-teszt: 

USA, Gaz-Turbine-

JET Train, 2000 

óta. 

 

 

Railway Technical 

Researche Institute: A 

tram without overhead 

wire: 2003 óta, with 

overhead wire: 2005 óta. 

 

LI-ion akkuk. Gyári  

tesztek, Mitshubishi 

Heavy Industry: A new 

transport without 

overhead wire, 2004 óta. 

 

Li-ion akku-tesztek 

kereskedelmi vonalon: 

Fukui Ralway: A tram 

without overhead wire, 

2004 óta, Echisen Ralway: 

A commuting train without 

overhead wire, 2006 óta. 

 

Ni-MH akkuk: futtatási 

tesztek kereskedelmi 

vonalon (Nice, 

Franciaország: Overhead 

wire hybrid LRV 2005 

óta. Kereskedelmi 

alkalmazás 2007 óta. 

 

Ni-MH akkuk: gyári 

tesztek: Kawasaki Heavy 

Industries: A tram 

without overhead wire, 

2006 óta. 

Overhead wire hybrid 

commuting train 313 

series, 2005 óta. 

 

Bombardier: MITRAC 

Energy Saver Solution, a 

fékezési energia 

tárolására: a tárolt 

energiával leeresztett 

áramszedővel 1km 

hosszan nagy gyorsulásra 

képes, vagy vontatásra 

fordítva 30-35% energia 

megtakarítással 

 

BOMBARDIER 

PRIMOVE Catenary-

Free Operation: rövid 

távon felsővezeték nélkül 

is közlekedhet 

 

1. táblázat. Energiatárolók összehasonlítása 

 

2.4. Az energiatárolók rendszerkapcsolata. A kapcsolódó áramkörök főbb sajátosságai 

 

A kondenzátoros, akkumulátoros, lendkerekes és más rendszerű energiatárolók együtt 

reprezentálhatók tápáramköreikkel, amelyek általában teljesítményelektronikai áramkörök. 

Az egyenértékű áramkörök a 2.10. ábrán láthatóak. A 2.10a ábrán szupravezetős tekercs van, 

feszültségforrásról táplálva, amelynek realizálása tipikusan feszültséginverter. A tőle jobbra 

eső időfüggvény-ábrákon a feszültség itt állandó értéke mellett I a mágnesező áram, amely itt 

a feszültség integrálja. Alattuk a tárolt energia változása látható. 

Kapacitív és akkumulátoros energiatárolók szabályozható áramforrást igényelnek, a 2.10.b 

ábra szerinti elven. Az időfüggvény-ábrán most a feszültség lesz a töltések, azaz az áram 

integrálgörbéje. A 2.10.c ábrán elektromechanikus energia-átalakító és kinetikus energiatároló 

szerepel, tipikusan lendkerék kivitellel. A jobboldali ábrán a sebesség a nyomaték 

integrálgörbéje látható. A tárolt energia a sebességnégyzettel arányosan nő.  

 

A 2.11. ábrán a feladatokhoz szükséges DC-DC konverterek láthatók [39],[40].  
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2.10. ábra. Energiatárolók egyenértékű áramkörei 

 

 

Tipikusan DC vonalról történik az energiatárolókhoz használt konverterek táplálása. A 2.11.a 

ábrán hálózati bemenetű feszültségforrás, a 2.11.b ábrán az induktív tekercs táplálásához 

szükséges, a 2.11.c ábrán a kondenzátoros illetve akkumulátoros tárolók inverterei láthatók – 

a 2.11.c ábrán a fő eltérés a soros induktivitás alkalmazása. 

 

 
 

2.11. ábra. Energiatárolók inverteres kapcsolatai: DC-DC konverterek  
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A 2.12. ábrán az energia átalakító/tároló villamos gépe aszinkron, illetve szinkron motor. 

 
2.12. ábra. Lendkerekes energiatárolók inverteres kapcsolata: a)  aszinkron-, b) szinkron motoros-generátoros 

hajtás 

 

A felső ábrán az aszinkron motort feszültséginverter, hálózati visszatáplálási lehetőséggel, az 

alsó ábrán a szinkronmotort áraminverter táplálja, itt annak természetes kommutációjával. A 

szinkronmotor változtatható gerjesztésű, mint jelen példában, vagy állandó mágneses építésű 

is lehet. 

Mindkét hajtás irányítása áramszabályozási lehetőséget igényel, tekintettel arra, hogy a 

változó sebességű lendkerékről levett, illetve tároláskor ráadott teljesítménynek lejtmenetben 

tipikusan közel állandó, jármű sebességcsökkentésekor csökkenő értékűnek kell lennie. A 

motorok felgyorsításakor a feszültségkorlát elérésétől mindkét hajtásban célszerű 

mezőgyengítést alkalmazni. Ez egyszerűbben oldható meg a gerjesztett pólusú szinkron 

géppel, mint az állandó mágneses kivitelűvel. Ez utóbbi már változó terhelési szöget használó 

áramvektor-szabályozást igényelne.  

 

2.5. Az energiaátadás járműoldali jellegzetességei és korlátai. A járműkerék és a pálya  

kapcsolata. A hosszirányú erők átadásának korlátai. Vonó-és fékerőgörbék  

 

A jármű kerekeinek kapcsolata az út, vagy vasúti sín felületével korlátozott vonóerő-átadást 

tesz lehetővé, amelyet a μ súrlódási-, tapadási-, erőkapcsolati tényező fogalmakkal 

jelölhetünk, és tartalmában a lehetséges haladási irányú-, és a felületre merőleges erőknek, F 

és  Fn hányadosaként értelmezünk, 2.13.ábra: 

      .                                                                 (2.26) 

                                 
2.13. ábra: az M hajtónyomaték az R sugarú kerék kerületén az  Fv vonóerőt hozza létre, amely nem lehet 

nagyobb, mint a felületre merőleges normálerőnek és a súrlódási vagy erőkapcsolati tényezőnek a szorzata 
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A sín és a hajtott kerék kapcsolatában kimutatták, hogy a μ erőkapcsolati tényező az ú.n. 

mikrocsúszás tartományában egy lehetséges határig növekvő, majd azt meghaladva csökkenő 

jellegűvé válik, 2.14. ábra [25]. Nem csökkentve a kifejtett hajtó nyomatékot, kerékperdülés 

következik be, és a kerék kerületi sebessége jelentősen nagyobbá válik, mint a haladási 

sebesség. Azaz, a folyamatos erőkifejtéshez egy tartósan fennálló kúszásra, viszonylag kis 

sebességkülönbségre van szükség a kerék és sín érintkezési felülete között. A 

sebességkülönbség túlzott növekedése egy határérték után már csökkenő μ értéket fog 

eredményezni.  

Közúti járművek esetében részben hasonló a helyzet. 

 

                
 

2.14. ábra: A μ  értékének változása a járműkerék kúszási sebességének függvényében 

 

Általános esetre kiszámított tapadási tényező értékek láthatók a csúszási sebesség függvényében a 

2.15. ábrán. A bejelölt pontok járműtechnikai szempontból ún. nevezetes, tipikus értékek. 

Az 1 m/s
2
, közel 0,1 g gyorsulással indítandó jármű vonóerő igénye a testtömeg súlyerejének 10 %-a, 

és az ehhez szükséges tapadási tényező értéke minimum 0,1 kell legyen. 

 

 
2.15. ábra: A μ  értékének változása a járműkerék csúszási sebességének függvényében 

 

A csúszási sebesség leolvasható értéke a 0,1 értékű tapadási tényezőnél kb. 0,04 m/s, amely 

értékkel a kerék kerületi sebessége nagyobb a haladási sebességnél. Ez a 0,04 m/s csúszási 

sebesség 1 m/s sebességnél még relatíve jelentősnek mondható 4 százalék, 10 m/s-nál már 

csak 4 ezrelék sebességtöbbletet, illetve motorfordulatszám-többletet jelent, amelyet ha 
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másként nem kezelünk, ekkora hibát, pontatlanságot viszünk be a rendszerbe. Tekintve, hogy 

a járműsebesség értékéhez közvetlenül nem kapcsolódik kiemelten fontosnak mondható 

számított mennyiség, e dolgozatban a továbbiakban ezt a hibát elhanyagolható mértékűnek 

tekintjük. 
 

2.5.1. A járművek hajtásirányításának, vonóerő-szabályozásának egyes kérdései 
 

A villamos hajtású járművek hajtott tengelyei nyomatékszabályozásának egyik fontos területe 

a nagyfokú megcsúszás, megperdülés érzékelése, és ezt követően a hajtó nyomatéknak csak a 

feltétlenül szükséges mértékű lecsökkentése. Ehhez számos megoldást fejlesztettek ki, 

amelyek a vasúti és közúti járművekben hasonló elvek szerint működnek, gyártóik is 

ugyanazok. Az érzékelők többnyire a szögsebesség, de újabban már a szöggyorsulás 

változásának jeleit is feldolgozzák, és a nem elfogadható értékű szöggyorsulások 

megjelenésekor a lehető legkisebb késedelemmel megkezdik a beavatkozást a motoráram 

gyors, de kismértékű csökkentésére. 

 

Villamos hajtású közúti és vasúti járműveknél a hajtónyomaték csökkentése a váltakozó 

áramú motorokkal hajtott járműveken elegendően kis időállandójú folyamatként kezelhető, és 

a vonó- és fékerők jó átlagértékének fenntartása a mai járműveknél igen eredményes.  

A még meglévő egyenáramú motoros (vasúti) járműveken a régóta alkalmazott áram- illetve 

nyomatékszabályozott rendszer tulajdonságai miatt csak fejlettebb elektronikus berendezés 

mellett tudnak elfogadhatóan gyorsan reagálni a jelentkező kerékperdülésre. Az enélküli 

járművek motoráram-csökkentési sebessége a nagy villamos időállandók miatt nem elegendő, 

a kerékperdülés megszüntetése csak késve, és túl nagy mértékű áramcsökkentéssel tud 

megtörténni. 

 

Féküzemben a kerékperdülés-kerékcsúszás jelenség és következményei ugyanekkora 

fontosságúak. A 2.14. ábra bal alsó ábrarészlete mutatja a blokkolás bekövetkezésének 

határát, ha túlfékezéssel átlépjük a megcsúszás határát. Az ilyenkor létrejövő makrocsúszás 

már nagyobb, több százaléknyi sebességkülönbséget jelent a haladási sebességhez 

viszonyítva, ami felesleges kopást, és kisebb fékteljesítményt jelent, mintha az ezt megelőző 

állapothoz tartozó kisebb sebességkülönbséggel és nagyobb μ értékkel fékeznénk, ami kisebb 

fékező nyomatékkal lehetséges.  

 

Elmondható, hogy a legnagyobb μ értéket a mikrocsúszás tartományában kapjuk, a μ értékkel 

közel arányos, kis sebességkülönbség mellett, és a μ maximumát túllépve csökkenő μ érték és 

növekvő csúszási sebesség következik be. A visszaálláshoz csökkentendő a vontatómotor 

nyomatéka, majd újra növelhető lesz.  

Ezt a feladatot a mai járműveken önálló processzoros egység látja el, a gépjárművekéhez 

hasonló módon, de itt nem a féknyomás- , hanem a motoráram változtatásával. 

 

Az állandó nyomatékra szabályozott kerékhajtások jó gyorsítási tulajdonságot adnak, de az 

ilyen hajtás szabályozási érzékenysége kisebb a túlfékezés miatti blokkolás észlelését követő 

változtatási szándékra, ezért a blokkolás észlelésének és a beavatkozásnak nagyon kis 

késedelemmel kell megtörténniük.  

 

Hasonló fontosságú a gépjárművek ívben haladásakor a kisodródás észlelésekor tett 

beavatkozások mértéke és gyorsasága, vegyes hibrid járművek esetén is, amikor villamos és 

mechanikai hajtónyomatékok egyszerre vannak jelen. A gyorsabb hatású beavatkozás a 

villamos motor nyomatékcsökkentésétől várható, és elkerülhető a csúszásnak indult kerék 
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megfogása súrlódó fékkel, bár ez utóbbi működtetésének folyamata is már jól kidolgozott. Az 

áramvektor-szabályozású szinkronmotoros hajtások reagálási készsége a robothajtások jó 

tapasztalataiból is ismerten minden más motortípusénál gyorsabb. Az aszinkron motorokat 

nagyobb járműtömegű hajtások alkalmazzák, trolibusztól a villamos mozdonyokig, melyeknél 

a forgó tömegek tehetetlenségi nyomatéka is egy nagyságrenddel nagyobb, mint a 

személygépkocsikban mérhető, így kevésbé gyors reagálású beavatkozások is eredményesek. 

A dolgozatban a modellezett járműben a gyorsítások és fékezések 1-1,5 m/s
2
 legnagyobb 

gyorsulásokkal és lassulásokkal történnek, amelyekhez szükséges hajtó- és fékező 

nyomatékok nem idéznek elő érdemben figyelembe vehető megcsúszást a dolgozat 

energetikai vizsgálati célkitűzéseit illetően, így azok további, részletesebb vizsgálataitól és 

hatásaitól eltekintünk. 

Az alábbi, 2.16. ábrán dízel-villamos mozdony irányítási tömbvázlata látható, megjelölve 

benne a kerék-sín kapcsolatok perdülési-megcsúszási eseményeinek kezelési feladatait is. 

 

              
2.16 .ábra:  Dízel-villamos mozdony számítógép irányítású hajtásrendszere a csúszás- és perdülésvédelemmel 

 

A mozdony vonó-  és fékerőgörbéi, 2.19. ábra, érzékeltetik, hogy a hatásfok tartalma 

megfordul, amikor fékezéskor a jármű felől történik a motor forgatása, generátoros üzemben. 

Valamennyi veszteség a jármű, mint behajtó oldal felől növeli a fékteljesítmény számértékét, 

ugyanakkora villamos teljesítmény mellett. A féküzemi görbét nem engedik a melegedés 

szempontjából fontos Iállandó elnevezésű áram vonala fölé futni, így a fékerő értéke 40 km/h-tól 

megállásig változatlan.  

 

2.5.2. A hajtásirányítás, járműirányítás áttekintő hatásvázlata [18] 

A jármű rendeltetés szerint egy előírható sebességfüggvénnyel egy adott úthossz megtételét 

teljesíti, amelyhez az út- vagy pályaviszonyoktól függően hajtásra és/vagy fékezésre van 

szükség. Ezt legtömörebb módon az alábbi 2.17. ábra szerint fogalmazhatjuk meg: 

                         
2.17. ábra: a járműirányítás feladata: adott sebesség-idő függvénnyel adott úthossz teljesítése. A vezető által 

kiadott jelek a sebesség- és úthossz értékekben realizálódnak 

Részletesebben bemutatva a járművezetőt, vagy önműködő járműirányító rendszert érő külső 

hatásokat és az irányítási kimenetek hatásait, az alábbiakat kapjuk, 2. 18. ábra: 
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2.18. ábra: A járműirányítás hatásvázlata. A τ befolyásoló tényezők a járművezetőn keresztül hatnak. A 

járműberendezés megvalósítja a vezető által kiadott uv és fv vezérlőjeleknek megfelelő Fv és Ff vonó- és fékező 

erőket 

 

Az ábrán lévő jelölések: 

 

c: külső tényezők (forgalomirányítás stb),  

τ: vezetői rendelkezés a késési időről vagy sietésről, 

r: véletlen jellegű forgalmi zavaró tényezők, 

Fv (uv, v) és Ff (uf, v): a járművezetői intézkedés szerint, a járműberendezés által a hajtott 

kerekeken megvalósított Fv vonóerő és Ff fékerő sebesség-függvényei, 

Fellenállás : menetellenállás erők, 

m(1+ γ) : a forgó tömegek hatását is figyelembe vevő tömeg-érték, a γ általában 3-10 % közti 

tömeg-többletet jelent 

a: gyorsulás, 

v: sebesség, 

s: út. 

 

A hatásvázlatban szereplő uv és fv vezérlőjeleket a jármű vezetője adja a jármű belső irányító 

rendszere számára. A jármű energiaátalakítói, vontatómotorjai, valamint a villamos és 

pneumatikus fékberendezései az Fv (uv, v) és Ff (uf, v) blokkokba foglalva megvalósítják az uv 

és fv vezérlőjeleknek megfelelő Fv és Ff vonó- és fékező erőket, létrehozva a kívánt gyorsító 

és lassító hatásokat, amelyekkel a járműtől várt feladat teljesül. 

 

2.5.3. A járművek hajtásra átvitt vontatási teljesítménye és korlátai  

 

A vonóerőgörbe felső, kezdeti szakasza jelzi a növekvő sebességgel csökkenő vonóerő-

jelleget, ami a tapadási–súrlódási tényező sajátosságait követi. A tendencia ismeretében a 

jármű vonóerőkifejtésének folyamata irányított, és a 2.19. ábrán látható eső jellegű 

függvényvonalat követi. 

 

Az erőátvitel villamos és mechanikai teljesítményeinek egyenértékűsége villamos hajtású 

dízel járműben az alábbiak szerint fogalmazható meg. 

 

Egy adott beállítású dízelmotor által leadott teljesítménynek, PD, ugyanakkora számértékű 

villamos generátor teljesítmény felel meg, ami az inverterek után a motorfeszültség és áram 

értékeinek szorzatával is kiadódik. Egy 3 fázisú villamos hajtásrendszerben, ahol z a motorok 

száma, az említett PD teljesítmény a sebesség és vonóerő szorzatával is egyenlő, ha az átviteli 

összhatásfok értéke ηeáö : 
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                   PD = MD ωD =  3 UgIg cosφ ηg = 3 z UmImcosφ ηm = Fv v ηeáö = Pvont.            (2.27)     

           

Az inverterek veszteségeit a motorok ηm hatásfokánál vehetjük figyelembe. A vasúti 

vontatómotorok jelleggörbe- eltérései tipikusan 1% körüliek, így a számításokban a több 

motor egynek adataival helyettesíthető. 

A még álló jármű indítási vonóerejének maximumánál a névleges teljesítménynek mintegy 

1/6 – 1/4 -e szükséges az energetikai rendszer összes veszteségének fedezetéül, és mivel a 

sebesség még zérus, a vontatási teljesítmény és a hatásfok is az.  

Néhány km/h sebesség felett a hatásfok már 75-80 % -os, és az áramok csökkenésével, a 

motorfeszültség emelkedésével kissé tovább nő. Reálisan az ηeáö  erőátviteli összhatásfok 

legmagasabb értékei 80-85 % körüliek a jármű névleges sebességének 2/3-ada körül.  

 

A motorok belső feszültsége állandó fluxus mellett sebesség-, azaz frekvencia-arányos: 

 

                                                            Ub = 4,44 f N Φ ξ                                                     (2.28)                 

 

így az invertereknek kapocsfeszültségként az impedanciákon eső feszültséggel kell még 

nagyobbat előállítaniuk, de alapvetően sebességarányos feszültségre van szükség.  A 

hiperbolikus jellegű vonóerőgörbén gyorsulva a csökkenő vonóerőnek és nyomatéknak 

megfelelő csökkenő áram csökkenti a rendszer fő egységeinek rézveszteségét, veszteség-

teljesítményét 

                                                                   Pveszt = I
2
R.                                                       (2.29) 

 

Ennek köszönhetően az összhatásfok emelkedik, de ezt kissé rontja a növekvő sebességeknél 

ennek első-, és részben második hatványa szerint is növekvő mechanikai veszteségek értéke. 

A Pvont teljesítmény az abszcisszával párhuzamos vonalként rajzolható egy kezdeti 

sebességtartomány felett, miután a sebesség és vonóerő szorzata már eléri az előírt és állandó 

teljesítmény értékét, amely az Fv vonóerő és a v sebesség szorzótényezőivel hiperbolát alkot.     

                    
 
2.19. ábra. A névleges teljesítményhez tartozó vonó- és fékerő-hiperbolák aszinkronmotoros hajtású dízelmozdonyban, amely 

lehetséges teljesítménye a dízelmotoréval korlátozott. A menetellenállás berajzolt görbéje 115 km/h sebesség elérését teszi 

lehetővé 

 

A hiperbolikus vonóerőgörbe eléréséig tartó indítási-gyorsítási szakasz az ábrán csökkenő 

vonóerő értéket mutat, ami a μ értékének a haladási sebesség növekedésével bekövetkező 

csökkenéséhez igazodik. A csökkenés egy része a növekvő sebességhez tartozó növekvő 

függőleges irányú kerékmozgásoknak tudható be, a pályahibák miatt. A pályára merőleges 
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erők sebességfüggvényében nő a csökkenő erők területi aránya, amelyek perdülésveszélyt 

jelentenek, és az átlagos μ értékének csökkenését eredményezik. 

 

2.6. Elemzések és esettanulmányok irodalom alapján 

 

2.6.1.Energiatárolók üzemi sajátosságai villamos vasúti járművekben 

 

Villamos hajtású vasúti járművek fékezéskezdeti mozgási energiájának visszanyerési 

lehetőségei korlátozottak. 

Tekintve, hogy a fékezéskor átalakítandó mozgási energia a sebességnégyzettel arányos, a 

vontatáskor, a vonat gyorsításakor bevitt energia visszanyerhetősége a nagysebességű 

tartományban volna a legfontosabb. 

A villamos fékezés teljesítményének a vontatómotorok teljesítménye szab határt, ami 

különösen nagyobb sebességeken az e tartományban a vontatáskori kis értékű gyorsulásnak 

megfelelően csak kis értékű lassulást enged meg, még kis vonatterheléskor is. Hosszú vonali 

fékezési lehetőség a kis lassulással is lehetővé teheti a vonat mozgási energiájának villamos 

energiává alakítását, de ez ritka eset, s csak kis vonatsűrűségnél képzelhető el. A nagyobb 

értékű lassulások csak kisebb, általában a névleges, „állandó” teljesítményből kapott ún. 

állandó sebességtől lefelé realizálhatók a jármű villamos gépeivel, míg az erőteljes, illetve a 

vészfékezéskori lassulások csak a mechanikus fékrendszerrel, vagy azok kiegészítő 

fékhatásával teljesíthetők.  

 

A vonat kis sebességértékeinél, amikor is vontatásnál a vontatómotorok nyomatéka a 

kerékpárt a tapadási értéknél nagyobb nyomatékkal forgatja, kerékperdülést, csúszást idézve 

elő, az ugyanekkora sebességeknél, lassuláskor beállítható féknyomaték már nem a villamos 

motor teljesítményével lesz határolt, hanem a kerék-sín kapcsolat által definiált aktuális 

tapadási tényezővel. Ezt természetesen nem lehetséges mechanikus fékkel sem túllépni, tehát 

ebben a sebességtartományban a mozgási energia a veszteségektől eltekintve teljes egészében 

visszanyerhető. Ez a tartomány mozdonyos vontatásnál 20-30 %-a lehet a vonat legnagyobb 

sebességének, míg nagysebességű, nagy teljesítménydotációjú motorvonatoknál esetleg 

nagyobb, 1/4-1/3 érték, de a sebességnégyzetek aránya miatt az itt elérhető visszatáplált 

energia mennyisége a teljes sebességnél fennálló mozgási energiának csak mindössze 10 %-a, 

vagy ez alatti része, majdhogynem elhanyagolható, és mindkét vonattípusnál. 

 

A nagyobb sebességű tartományokban már a vontatómotorok és invertereik teljesítménye 

korlátoz, ezek miatt mérsékelt a vonatok gyorsulása a nagyobb sebességű tartományokban. 

Mindezek összességükben azt is jelentik, hogy akár a felsővezetékre történő visszatáplálásnál, 

akár esetleges energiatároló alkalmazásakor a mozdonyos vontatásnál és a nagysebességű 

motorvonatoknál a vonat mozgási energiájának csak egy része válik hasznosíthatóvá.  

 

A nagy sebességű motorvonatoknál  a mozgási energia visszaadhatósága a mozdonyos 

vonatokéhoz hasonlíthatóan csak viszonylag kis lassulásértékeknél teljesülhet a nagyobb 

sebességű tartományban. Ha az ilyen vonatok menetrendje és pályakiépítése megengedi a kis 

kezdeti lassulással történő állomás-megközelítést, akkor e hosszú fékutakon nagyobb 

arányban lehet átalakítható és felhasználható a mozgási energia, de a 300 km/h és nagyobb 

sebességű vonalakra általában nem realizálható ilyen jellegű közlekedés. 

Motorvonat jellegű szerelvénynél általában, ideértve most a metró-jellegűeket és a 

nagysebességűeket is, amelyekben a vonat hosszában elosztva üzemelő, és nagyobb 

teljesítmény/vonattömeg arányt képviselő vontatómotorok végzik a vontatást és a fékezést is, 
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a mozdonyos jellegűeknél nagyobb arányban lehetséges a járműszerelvény fékezését a 

motorok generátoros üzemével teljesíteni.  

 

Kis sebességgel haladó közúti villamosok, és a jó teljesítmény-tömeg arányú 

metrószerelvények teljes mozgási energiáját a vontatómotorok továbbítják tipikusan a 

fékellenállásokra, egy-két évtizede pedig a visszatáplálásra alkalmas járművek 

megjelenésével a felsővezetékbe.  

 

2.6.2. Kapacitív energiatárolók alkalmazhatósága városi villamosvasúti üzemben 

 

A [33] cikkben a szerzők a közlekedő járművek által előidézett tápvonali feszültségingadozás 

mérséklésére, és egyúttal a fékező szerelvények mozgási energiájának eltárolására 

alkalmazható energiatárolókat vizsgálják. 

 

A tápvonali betáplált teljesítmény és a forgalomnagyság közti kapcsolatot, valamint az ezek 

hatására jelentkező növekvő mértékű tápvonali feszültségesés körülményeit elemzik. A  

különböző okok miatt növekvő veszteségek mind hozzájárulnak az energiaköltség 

növekedéséhez, amely az üzemvitel egyik legsúlyosabb problémája. 

Több helyütt az újabb járművekkel megjelentek a visszatáplálás lehetőségei és problémái is. 

Tekintve, hogy az energiaellátó alállomások általában mind diódás áramirányítóval épültek, 

az egyes vonatok által a tápvonalba, vagy felsővezetékbe juttatott villamos energia nem juthat 

az alállomások túloldalára, tehát az energiahálózatba. Így csak akkor tud eredményes lenni a 

visszatáplálás, ha a fékező-megálló vonat által leadott energiát egy másik, induló vagy 

gyorsító vonat fel tudja venni. Ez csak akkor lehet eredményes, ha ez a két vonat 

gyakorlatilag egyidejűleg és térben közel egymáshoz dolgozik. Az energiaellátó vezetékek, 

sínrendszerek fajlagos és tényleges ellenállása csak néhány 100m távolságig teszi lehetővé az 

energia mérsékelt veszteséggel történő eljuttatását. Mindezek miatt, ha csak nincs 

menetrendileg szigorúan összehangolt egyidejű vonatindítás-fékezés (ezek lezajlási ideje 20-

30 s), a tényleges energia-visszatáplálás gyakorlatilag nem lesz lehetséges. Ez az oka annak, 

hogy a drága többletberendezésű járművek az elvben lehetséges 30-40% energiamegtakarítási 

képességük ellenére többnyire csak 10-15 % energia visszajuttatására alkalmasak. A vizsgálat 

célja volt a vonali elhelyezésű kapacitív energiatárolók alkalmazhatóságának és 

hatékonyságának megállapítása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.20. ábra. A vonat és az alállomások kapcsolata 

 

Az alállomási hálózat elemzése az egyik legfontosabb lépés. A 2.20. ábra bemutatja az 

egyszerűsített vázlaton egy két alállomás között közlekedő vonat és az ellátó hálózat 

elektrotechnikai kapcsolatát. 
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Itt Rs1 és Rs2 a felsővezetékek, vagy pozitív sín aktuális ellenállását, míg RR1 ésRR2 a 

visszavezetését, vagy negatív sínét. 

A vonat tovahaladásakor ezen értékek állandóan változnak. A tápfeszültség aktuális értéke a 

vonat helyének, és a vonali áramnak egyaránt függvénye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.21. ábra. A vonalfeszültség ingadozásai 

 

Nagyobb vonatforgalom esetén a vonali feszültség értéke gyorsan változik, erre mutat példát a 

2.21. ábra, a Blackpool Tramway egyik állomása közelében. 

A szerzők modellvizsgálatot végeztek egy esetleges kondenzátoros energiatároló 

alkalmazására. A modellek kapcsolatát a 2.22.  

ábra mutatja.                                                                   

 

 

 

 
2.22.. ábra. A fő modellek kapcsolatai 

 

A modell dinamikai blokkja a vonat mozgásegyenleteire épül, figyelembe veszi a 

menetellenállásokat és pályaellenállásokat, számítja a szükséges vonóerőt. Ebből a 

motornyomaték- és  -áram, továbbá az összes részteljesítmény és veszteség számítódik. 

Ezekkel meghatározható a vonat aktuális árama, majd az alállomások közt haladó vonaton 

mérhető vonali tápfeszültség értéke is. 

A 2.23. ábrán egy alállomáson elhelyezett kapacitív energiatároló vázlatos kapcsolata látható, 

a 2.24. ábrán pedig a tároló hatása a vonali feszültségingadozások mérséklésére. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      2.23. ábra. A kapacitív energiatároló rendszerkapcsolata       
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2.24. ábra. A tápvonali feszültség változásai csökkentek 

 

A tároló 6 db 140 F/ 48V egységet köt sorba, 24F és 290V eredővel. Energiatároló képessége 

2 MJ, tömege 84kg, 78 dm
3
. A szükséges DC-DC konverter tömege 100kg. Az elért 

(modellezett) energiamegtakarítás a lehetségesnek tartott 30% és 40%-a között ingadozik. A 

vezérlés javításával ezen eredmények tovább növelhetőek a szerzők megítélése szerint. 

 

2.6.3. Energiatárolók alkalmazási lehetőségei dízel-villamos vontatású járművekben. Hegyi 

vasúti jármű energiatárolási korlátai 

 

Dízel-villamos mozdonyokban és motorkocsikban nem lévén felsővezetéki kapcsolat, a 

fékezéskori mozgási energiát visszatáplálni nem lehetséges. Hosszú lejtőkön történő 

ereszkedés alatt a vontatómotorok generátoros üzemében termelt villamos energia a szokásos, 

több évtizedes mozdonykonstrukcióban a fékellenállásokon alakul hővé, hasonlóan az ilyen 

mozdonnyal történő vontatások általános fékezési feladataihoz.  

 

Dízel-villamos jármű erőátviteli lánca látható a 2.25 ábrán.  

 

A dizelmotor nyomatékát és teljesítményét a ma szokásosan 3fázisú szinkron generátor veszi 

fel, és annak villamos teljesítményét egyirányú AC-DC áramátalakító, közelebbről 3 fázisú 

egyenirányító továbbítja az egyenáramú körbe. Innen DC-AC kétirányú, 4/4-es 

motormeghajtó inverter alakítja át közel színuszos alakú háromfázisú váltakozó árammá és 

továbbítja a ma tipikusan 3 fázisú, változó frekvenciájú aszinkron vontatómotorokba. 

 

Villamos féküzemben a generátor-üzemű vontatómotorok áramát az előbbi inverter fogadja, 

és az egyenáramú körbe továbbítja. Nagy teljesítményű fogyasztó nem lévén az egyenáramú 

körben, ennek feszültsége gyorsan emelkedik, és a vezérlés a fékellenállások kontaktorait 

vagy félvezető kapcsolóit bekapcsolva, a motorok termelte fékezési energia a 

fékellenállásokra kerül, és hővé alakul. Nagy teljesítményű dízel-villamos mozdony 

fékellenállásán több ezer kW villamos teljesítmény is disszipálódhat, amelyhez jelentős 

térfogatigényű és szellőztetett ellenállásszekrény szükséges.  
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2.25. ábra. A mozdony teljesítményátviteli rendszerének elve 

 

A teljesítmények megoszlása és arányai a dízel-villamos hajtású járműben az alábbiak szerint 

követhetők, 2.26. ábra.      

 

 
2.26. ábra. A teljesítmények arányai dízel-villamos járműben 

 

Ha energiatároló alkalmazása lehetséges egy általában tömeg és térfogat szerint is kihasznált 

dízel-villamos mozdonyban, akkor a fékellenálláson disszipált energia az energiatárolóba 

tölthető, ahonnan a jármű indításakor felhasználhatóvá válik. Az energiatárolóhoz történő 

kapcsolódásnak kétirányú energiaáramlást kell lehetővé tennie. Az ide kerülő DC-DC 

konverter megfelelő vezérlésével a továbbított villamos energia, illetve annak áramerőssége 

mindkét irányú energiaáramlásban változtatható, emiatt 4/4-es üzemű konverterre van 

szükség. Az ilyen rendszerű dízel-villamos jármű teljesítmény-átvitelének elve a 2.27. ábrán 

látható. 
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2.27. ábra. Kapacitív tárolós dízel-villamos mozdony erőátviteli vázlata 

 

Síkvidéki vontatásnál az energiatárolóba tölthető energia nagyságának megállapításakor a fő 

szempont a vonat egy megálláskor esedékes mozgási energiájának a mozdony villamos 

teljesítőképessége által felvehető része, amely mindenképpen kisebb, mint az egész vonat 

mozgási energiája, amint ez már a villamos mozdonyos vontatásnál említésre került. Dízel-

motorvonatokat általában nem építenek a villamos motorvonatokhoz, a városi-elővárosi- , 

illetve metrószerelvényekhez hasonlóan nagyszámú és nagy összteljesítményű 

vontatómotorokkal ellátott kivitelben, azaz a vonat tömegének arányában a motorok 

összteljesítménye jóval szerényebb. Tekintve, hogy a tárolható energia időegység alatt 

átadható maximális mennyisége a motorok teljesítményével korlátozott, egy dízel-motorvonat 

mozgási energiájának csak egy kisebb része jelölhető meg reálisan tárolható mennyiségként, 

különösen a nagyobb sebességű tartományokban.  

 

Hegyvidéki vontatásnál kísérletképpen alkalmazott, vagy tervezett energiatárolós jármű-

korszerűsítésnél az elvégzett számítások és szimulációs vizsgálatok igen jelentős 

energiatároló beépítését igényelnék, ha a földrajzi magasságváltozáshoz tartozó potenciális 

energiát egészében tárolni kívánnák. Nagyobb forgalmú vonalakon az ott alkalmazott 

villamos vontatójárművek illetve motorvonatok lefelé ereszkedéskor a felsővezetékbe 

táplálnak vissza, amint ezt a magashegyi vasutakon már 1900-tól kezdve igen eredményesen 

alkalmazzák.  

Kisforgalmú, vagy más ok miatt nem villamosított vonalakon a dízel motorvonatok vagy 

motorkocsik lefelé ereszkedéskor mechanikusan elfékezik az olykor meglehetősen nagy 

értékű helyzeti energiát. Egy ilyen vonalszakaszon közlekedő motorvonat energiatárolósra 

átalakításának vizsgálatával foglakozik [29].  

A befutandó pályaszakasz magassági viszonyai, valamint a vonat hajtásrendszere által 

kifejtett teljesítmény értékei láthatók a menetrendi idő függvényében a 2.29. ábrán. A 

magasságkülönbség 700 m, s az ehhez tartozó helyzeti energia tárolásához szükséges 

tárolókapacitás nagyságát vizsgálták az észak-olaszországi Merano-Malles  vonalon 

közlekedő dízel-motorvonatra.  

 
2.28. ábra. A motorvonat jellegrajza 
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A motorvonat tömege üresen 67 t, terhelve 84 t. Két, egyenként 380 kW-os dízelmotor adja 

vontatási teljesítményt, melyből a kerekekre a segédüzemek és a veszteségek levonása után 

620 kW adódhat át. A vonat legnagyobb sebessége 140 km/h. Vázlatrajza a 2.28. ábrán 

látható. 

Az elvégzett számítások illetve szimulációk szerinti fékezési teljesítmény-igények olvashatók 

le a 2.29.b ábra vízszintes tengelye alatti metszékeken, amelyek szerint egyes 

vonalszakaszokon az alkalmazott sebesség és fékerő értékeiből képzett fékteljesítmény közel 

van a 2000 kW-hoz. A pozitív előjelű vontatási teljesítmény értékek maximuma 680 kW. 

E nagy fékteljesítmény-értékek előrevetítik azon hátrányt, hogy megfelelőnek látszó 

tárolóképesség biztosítása sem volna elegendő, lévén a többlet fékteljesítmény-igényt egyes 

szakaszokon mindenképpen más, a járműben most is üzemelő, hővé átalakító eszközzel lehet 

csak biztosítani, amelyek energiája gyakorlatilag nem nyerhető vissza. Vagy, a járműbe 

épített villamos motorok teljesítménye volna háromszorozandó a nagy fékteljesítmény 

felvételéhez, amely már nem elfogadható gépészeti többlettömegeket is jelentene a 

vontatómotorok tömegnövekedésén felül. A pálya kisebb esésűre, ezzel kisebb fékerő-

igényűre helyhiány miatt sem volna átépíthető. 

 
2.29. ábra. A pálya szintmagasság változásai. Motoros és féküzemi teljesítmények metszékei 

 

Elvégezve az energiatároló szükséges nagyságának megállapításához szükséges számításokat  

2,5 V, 5000 F kapacitású kondenzátorokra, valamint azok d=50 % feszültség-kihasználási 

mértékére, egy kondenzátorban tárolható energia a teljes betöltött 8125 J (másképpen Ws) 

energiának 75 %-át, 6093 J-t engedi kivehetővé. A belső, soros ellenállás értéke 0,7 mΩ, 

amellyel a kivehető teljesítmény 90 % hatásfoknál 400 W értékre adódik.  

 

Az energiatároló szükséges méreteit itt abból a megfontolásból határozták meg, hogy egy, a 

diagramokból megállapítható átlagteljesítménnyel folytonosan járatott dízelmotorral 
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kiegészítik a vontatáskor elfogyasztott energiát, és megálláskori és a lejtmeneti fékenergiák 

egy részével a dízelmotorból betöltött az elfogyasztottat helyettesítse.  

A megállapított teljesítmény-átlag a fenti ábra szerint 45 kW. Ezzel az alacsony 

teljesítménnyel meglehetősen nagy, 560 MJ kapacitású tároló adódott, amellyel viszont teljes 

értékű energiamérleg jöhetne létre, azaz a 700 m magasságkülönbség potenciális energiája és 

a mozgási energiák is tárolva lennének.  

 

A szükséges cellák száma 100878 db-ra adódott, amelynek tömeg és térfogatigénye 

semmiképpen sem teszi lehetővé alkalmazását: 42,3 m3 és 52,9 t. Ehhez jönne még a 

háromszoros áramú DC-DC konverter többlettömege és helyigénye, továbbá a megnövelendő 

teljesítményű vontatómotorok többlettömege.  

 

Az alábbi, 2.30. ábra szemlélteti a szükséges tárolókapacitás növelését a dízelmotor 

teljesítmény csökkentését figyelembe véve (3. táblázat).  A tároló nélküli, jelenlegi változat 

620 kW, a lehetséges legkisebb változat pedig 45 kW teljesítményt igényelne, de ekkor 

minden, nem megfordíthatatlan változáson átesett energia visszanyerendő.  

 

 
2.30. ábra. A tárolókapacitás növelése a dízelmotor teljesítmény csökkentését tenné lehetővé 

 

 
 

2. táblázat. A motorteljesítményt helyettesítő kondenzátortelep méretei. Utolsó sorban a nem csökkentett 

motorteljesítmény 
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Kompromisszumként az eredeti dízelmotor-teljesítmény, 2x380 kW felét, 380 kW 

folytonosan leadott teljesítményt véve a 45 kW helyett, és a tárolandó energia mennyiségét 

már csak az energia-kivételhez illesztve, 50 MJ tárolóképesség lenne szükséges, amely 8200 

db 2,5 V/ 2500 F kapacitású kondenzátorral, 3,5 m3 térfogatban, 4,3 t tömeggel reálisabban  

elhelyezhető volna. 

 

Az elérhető energiafelhasználás-csökkenés mértéke a 3. táblázat szerinti eredményt kínálja. 

 

 
 

3. táblázat. Az elérhető energiafelhasználás-csökkenés a dízelmotor –teljesítmény csökkenés és a tárolt energia 

felhasználása következtében 

 

Ez a vizsgálat jól tájékoztat arról, hogy egy hegyvidéki környezetben átlagosnak mondható 

magasságkülönbségű vasútvonal járműveinek a megtakarítható teljes energiamennyiség 

tárolásához milyen nagyméretű és tömegű tárolóeszközre lenne szükségük. 

 

2.6.4. Járműn kívül elhelyezett energiatárolók alkalmazási lehetőségei 

 

Metró- és elővárosi vasutak energiaellátó csatlakozási pontjain, alállomásain lévő villamos 

berendezések kötik össze a vasúti felsővezeték – visszavezető-sín párt, és a külső 

energiaellátó rendszert. Ezek a létesítmények energiaveszteség csökkentési okoknál fogva 

viszonylag sűrűn helyezkednek el a vonal mentén, általában egy vagy két 

megállótávolságnyira. 

 

Az 1980-as években Japánban módosítottak egy metró vonalszakaszt úgy, hogy több 

alállomásra lendkerekes tárolót telepítettek, és a lassító vonatok fékezéskori mozgási 

energiáját a vonatról a felsővezetékbe visszatáplálva, onnan az alállomás becsatlakozási 

pontjain át a lendkerekes tároló motorjába juttatják, amely növeli a tároló fordulatszámát. 

Valamelyik, térben közeli vonat indításakor a tároló villamos gépe generátorként állítja elő a 

tárolt energiát, a lendkerék sebességének csökkenése árán.  

Előnye e megoldásnak, hogy a járműveken nem szükséges tárolót kialakítani, és nagy 

járműpark esetén ez jelentős beruházástól mentesülést jelenthet. Hátránya, hogy a 

továbbítandó energia veszteségeinek csökkentése érdekében legalább minden második 

alállomáson telepíteni kell egy nagy költségű tárolót, amelybe egyidejűleg legalább 2, 

esetenként 4 vonat is tölthet energiát, és emiatt nagy tárolóképeségűnek kell lennie.  

 

A Bombardier-MITRAC, egyik szuperkondenzátoros energiatárolókat gyártó cégcsoport 

szerint [26] általában és átlagosan 5 % veszteség írható a felsővezeték rendszer számlájára, 

2.31. ábra: 
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2.31. ábra. A Bombardier-MITRAC energiatárolós rendszere 

 

A Mitshubishi által épített lendkerekes energiatárolós alállomások 14 tonnás lendkerékkel 

épültek, s a konténerbe telepített komplett berendezés tömege 34 tonna volt. [11] Kiterjedt 

vonalhálózaton nagy számú ilyen lesüllyesztett tároló építésére lenne szükség, amely 

beruházási összköltsége már jelentősen felülmúlná a járművekbe épített tárolójú rendszer 

költségeit.  

A kondenzátorok megjelenése új lehetőséget kínált, amelynek költségei is kisebbek, mint a 

lendkerekeséi, egyúttal pedig mérete, tömege, helyigénye is jelentősen kisebb, és a rendszer 

sokkal biztonságosabb – ti. földrengésveszélyes helyeken a több vonat mozgási energiáját 

tároló lendkerék elszabadulása felbecsülhetetlen károkat okozhatna, s ez a veszély statikus 

eszközök használatakor nem léphet fel. 

Több gyártó is ajánlja berendezéseit, amelyek kezdetben kondenzátorosak voltak, de a közben 

nagyot fejlődött akkumulátor-technika a Li-ion változatokkal versenyképes megoldásokat 

kínál, s ezek közül ma a hibridnek nevezett, kondenzátoros + akkumulátoros változatok a 

legkisebb hely- és tömegigényűek. Elővárosi gyorsvasutak mellé is javasolják telepíteni 

ezeket a tárolókat. 

A 2.32. ábrán egy 1500/750 V DC elővárosi vasútvonal mentén telepített [45] hibrid, 

kondenzátoros és Li-ion akkumulátoros energiatároló elvi elrendezése és főbb adatai 

láthatóak. A teljesítmény mindkét irányban elérheti a 2000 kW értéket. A továbbított energia 

feszültségszintjét buck-boost konverter illeszti a tároló aktuális értékéhez, ideértve az 

akkutöltés- és töltésszabályozás feladatát is, melynek a Li-ion akkumulátor változatoknál 

nagy biztonsággal kell megakadályoznia a túltöltődést, a tűzveszélyesség egyik fő okát. 

 

A 2.33. ábrán az energiatároló alkalmazásakor fennálló kedvező hatást szemlélteti a vonali 

feszültség– és áramerősség ingadozásainak jelentős mérséklésében. A 2.34. ábrán az 

energiatároló pálya melletti és a csak járműre telepített változatainak elve látható. 

 

 
2.32. ábra. 1500/750 V DC elővárosi vasútvonal mentén telepített hibrid, kondenzátoros és Li-ion akkumulátoros 

energiatároló elvi elrendezése és energiafolyama 
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2.33. ábra.  Az energiatároló kedvező hatású a vonali feszültség– és áramerősség ingadozásainak mérséklésében, 

áram: baloldali, feszültség: jobb oldali ábra 

 
 
2.34. ábra. Az energiatároló pálya melletti, és a csak járműre telepített változatainak elve és rendszerkapcsolata. 

 

Rövid vonalhosszak vagy kisebb megállóhely-szám, és nagyszámú járműpark esetén 

célszerűen a helyhezkötött rendszerek kerülhetnek kisebb költségbe. Hosszú vonalak sok 

megállóval, és kisebb számú jármű esetén a járműbe épített energiatárolók összköltsége lehet 

alacsonyabb ugyanolyan hatékonyságú energetikai fejlesztés eléréséhez. 

 

2.6.5. Kapacitív energiatároló rendszermodellezése személygépkocsira 

Egy tisztán akkumulátoros, villamos hajtásra átépített középkategóriájú személygépkocsi 

kapacitív energiatárolóval kiegészítve készült a Santiago, Chile egyetemén [8], ennek 

fejlesztése és vizsgálati eredményei a következőkben kivonatosan kerülnek bemutatásra.  

A beépített kondenzátor telep kapacitása 7 F, névleges feszültsége 300 V, maximális 

feszültsége 360 V. Ez 144 db sorbakapcsolt 1000F /2.5V egyedből épült fel, melyek 

maximális feszültsége 2.7 V. A telep megengedett legnagyobb áram 400A,  a telep tömege 

45kg. A 2.35. ábrán a rendszer elvi vázlata látható: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2.35. ábra. A kapacitív energiatárolótároló rendszerbe építve 
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A teljesítménykör fő komponensei a feszültség csökkentésre és növelésre alkalmas buck-

boost konverter, mely IGBT modulokból épült, és az ultrakapacitás-telep. Mindez parallel 

kapcsolt a 26 egységből álló, 312V-os akkumulátor-teleppel.  
 

A kondenzátor-telep alsó feszültségszintje 120 V, ezt figyelembe véve 122 Wh 

tárolóképességű. Ez szerénynek tűnik, de lehetővé teszi, hogy mintegy 10 s ideig a jármű 40 

kW-ot meghaladó kezdeti teljesítményű fékezési energiáját felvegye, amely több, mint 

elegendő a megállás utáni felgyorsulásra. Mindezt anélkül, hogy az akkutelepet károsan venné 

igénybe. A gyorsításkor a T1, visszatápláló fékezéskor a T2 jelű IGBT modul kapcsolgat. 

Előbbi esetben az áram a kapacitív tárolóból folyik az akku felé, utóbbi esetben az áramirány 

ellentétes. A konverter topológiájának köszönhetően a kondenzátor telep feszültsége soha 

nem haladja meg az akkumulátorét. 

 

2.6.6. Trolibusz felsővezeték feszültségének stabilizálása 

 

A felsővezeték feszültségének kisebb mértékű változását kívánják elérni az [28] –ben leírt 

rendszertechnikai módosítással, energiatároló alkalmazásával, a troli táphálózat köztes 

pontjaihoz telepítve azokat.  

Megmérték a feszültségszinteket a felsővezeték köztes és távolabbi részein, és a névleges 750 

V érték helyett számos helyen, és igen jelentős mértékkel kisebb feszültségeket kaptak. Még a 

300 V is előfordult, igaz, akkor forgalmi torlódás miatt több busz is összegyűlt egyes 

helyeken.  

A DC motoros rendszerű, tehát régebbi építésű trolibuszok működését nem zavarta a kis 

feszültség, mert indításkor ez semmilyen hátrányt nem okoz. Nagyobb sebességek, amelyeket 

a kis feszültség miatt nem tudott volna elérni, s amely már a kis feszültségnek lett volna 

betudható és felismerhető, ezeken a helyeken forgalmi okoknál fogva teljesíthetetlenek 

maradtak. 

Ugyanakkor a mai gyártású trolibuszok AC motorjait tápláló inverterek minimál-feszültség 

beállításai nagyobb feszültségszinten vannak, mint az említett 300 V, általában a vonali 

szabványos alsó feszültségszint alatt néhány százalékkal, mindenképp 400 V DC felett. A 

busz segédüzemi motorjai, melyek 3 fázisú aszinkron motorok, ekkor már a színuszos 

feszültség csúcsértékével vannak 400 V-on, s az effektív érték még épp elegendő a kívánt 

motornyomaték eléréséhez, de közel van a minimálfeszültség-védelem megszólalásához. 

Emiatt a vonali DC feszültséget 400 V feletti értékén szükséges minimalizálni. 

 

Megoldásként kapacitív energiatárolók elhelyezését tervezték meg, amelyekben tárolt energia 

a feszültség leesését energia bevitellel akadályozza meg. A távolság nagy, 3 km, emiatt nő 

meg az ohmos feszültségesés a vonal végén, 2.36. ábra. Az ide telepített, a vonali 

feszültségszintet legalább részben stabilizáló energiatároló hatása igen eredményes, amint az 

2.37. a-b ábrákból is látható. 

 

 
2.36. ábra. Feszültségstabilizáló célú energiatároló hosszú vonalszakaszon 
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2.37.a ábra. Tipikus feszültség-csökkenési esetek a Val-Vert  állomáson 

 

 
2.37. b. ábra. A feszültség-csökkenés mérséklődése a Val-Vert  állomáson 

 

A feszültség-csökkenések gyakorlatilag megszűntek (piros vonallal) a Val-Vert  állomáson. A 

kék vonallal rajzolt áramerősség-görbe nagy negatív értékeihez a tárolóból kifolyó áram 

tartozik. 

A tároló főbb adatai: tárolóképesség 21 MJ= 5,7 kWh, ezt 4800 db 2,5 V / 2600 F cellából 

állították össze, 20 parallel ágban 240 db soros kapcsolású cellából. Tömege 2,5 t, és 

helyigénye 2,5 m
3 

a DC-DC konverter nélkül. 
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3. AZ ENERGIATÁROLÓS JÁRMŰ MODELLJE ÉS SZABÁLYOZÁSA   

 

3.0.1.  A járműbe épített energiatárolók alkalmazásának indoklása  

 

Az új fejlesztések, a kapacitív- és a lendkerekes tárolók már technológiai eszközként 

alkalmazhatók. Energiatárolókat régebb óta alkalmaztak, bár inkább kísérleti jelleggel a 

felsővezeték feszültségingadozásainak mérséklésére és kevésbé a fékezés alatt felszabaduló 

mozgási energia tárolására.  

A [6], [7] ismerteti egy szimulációs vizsgálat eredményeit energiatárolók alkalmazásáról 

tömegközlekedési járművekre, a budapesti metró jellegének megfelelő járművekre és 

körülményekre. 

A beépíthetőnek tekintett kapacitív tárolók méretezési nagyságának csökkentési 

lehetőségeit a rendszer energetikai viszonyainak módosításával az előző munkák taglalják [7], 

[8], [10].  

Egy újabb gondolat szerinti energia-irányítási rendszer a felsővezetékből leveendő energia 

mértékének, és időbeni levételi jellegének megfelelőbb alkalmazásával további kapacitás-

csökkentési lehetőségre világít rá.[4] 

A visszatáplálási lehetőségek megteremtésével az egész energetikai rendszer kedvezőbb 

adottságokat mutat. Ugyanakkor tény, hogy a visszatáplálás hatékonysága a táphálózat 

fogadókészségétől függ. Ennek fenntartása vagy egy teljesíthetőnek vett menetrendi 

összehangolással lehetséges, a fékező-lassító és induló-gyorsító szerelvények közötti 

energiaáramlás megteremtésével, vagy a hálózat betáplálási oldalán a fékező vonat 

energiájának tárolásával, vagy az 50 Hz-es rendszer felé továbbítására alkalmas egység 

létrehozásával. Az első lehetőség, a menetrendi összehangolhatóság illuzórikusnak mondható, 

tekintettel a fékezési időtartam rövidségére, amely legfeljebb 30 s körülinek vehető. Ha 

mindkét szerelvény csak 5-5 másodpercet tér el a fékezés és indulás tervezett kezdeti 

időpontjától, ez máris 1/3-ával csökkenti a kölcsönösen egymásra rendelkezésre álló időt, s 

ezzel az átadható energia elvi mennyiségét.  

A valósan átadható érték a két szerelvény egymástól mérhető nagy, több száz méteres 

villamos hálózati távolsága miatti ohmos veszteségek révén, melyek a nagy indító-fékező 

áramok négyzetével arányosak, mintegy további 1/3-addal csökkenhet. A nem fogadóképes 

hálózat fékezés alatti gyors feszültség-emelkedése és üteme kiválthatja a járműben a 

fékellenállásra átkapcsolást, és ezzel az energia visszatáplálását több másodpercre vagy 

hosszabban meg is szünteti.  

A 50 Hz-es ellátó hálózat felé történő visszatáplálás, illetve az esetleges alállomási 

energiatárolók alkalmazása nagyméretű és költséges áramirányítók telepítését igényli. A 

nagyobb távolságok és az elvben egyidejűleg lehetséges közeli induló, illetőleg fékező 

vonatok együttesen nagy áramerősségei az ohmos hálózati veszteségek akár 30 % -al is 

csökkenthetik a visszanyertnek vélt energia mennyiségét.  

Mindezek együttesen vezetnek olyan energiatárolási eszközök és rendszer kereséséhez és 

alkalmazásához, amely elhelyezhető a járműn.  Ilyen kialakítással  

- a lecsökkent távolságok révén nagyságrenddel kisebbek lehetnek a villamos veszteségek,  

- nem szükséges változtatni az alállomások berendezésein –azaz a csak egyenirányítós, 

tehát két áramirányú üzemre nem is alkalmas régi berendezések is tovább üzemelhetnek-, 

- nem szükséges változtatni a visszatápláláshoz szükséges sín-átkötésekkel még nem 

rendelkező belső hálózaton sem,  

- közömbös marad a menetrendi sajátosságokkal szemben. 

További előnyként a - nemzetközi példákhoz hasonlóan- jelentősen csökkenti a hálózati 

feszültség ingadozásait, amely az itt fellépő ohmos veszteségek további csökkenését hozza 

magával. Ez különösen csúcsidőben nyilvánul meg, amikor a nagyobb átlagterhelés miatt az 
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átlagos felsővezeték- (vagy az ún. 3. sín-) feszültség a tervezettnél alacsonyabb értékű, így a 

névlegesnél nagyobb teljesítményt csak áramnövekedéssel lehet biztosítani – ez pedig az 

ohmos hálózati veszteségek akár 10-30 %-os növekedését idézheti elő – mindezek 

elmaradhatnak a járműbe épített tárolók alkalmazásával. 

 

3.1. A kapacitív energiatárolóval épült járműmodell 

 

A kondenzátorok igen előnyösen használhatók a fenti feladatra [26],[27],[28],[36]. Az 

akkumulátorokkal összehasonlítva az energiasűrűsége ugyan azokénak csak mintegy tizede, 

de a megengedett kisütő/töltő teljesítményt tekintve ez utóbbi legalább egy nagyságrenddel 

nagyobb. Ezek az adottságok tipikusan megfelelnek járműalkalmazásra.  

A bemutatásra kerülő vizsgálatok részben egy ilyen jellegű energiatároló 

alkalmazhatóságára vonatkoznak, másrészt pedig ennek hatékonyságát elemzik, annak 

érdekében, milyen módon lehetséges a beépítendő kondenzátoros tároló kapacitását 

csökkenteni, a fékezés kezdeti mozgási energia maradéktalan eltárolhatóságának 

megőrzésével. 

A kondenzátoros energiatároló villamos kapcsolatait egy kétirányú áramirányító, DC-DC 

konverter képes teljesíteni, mindkét oldali feszültségszint nagy tartományú változtathatósága 

mellett. Ilyen adottságú 4/4-es konverterek fejleszthetők, illetve járműelektronikai gyártó 

vállalatoktól rendelhetők. 

 

3.1.1.  A kapacitív energiatárolós járműmodell elvi felépítése 

 

A járműmodell alapjául a budapesti metró orosz motorkocsija szolgált, az alábbi főbb 

eltérésekkel: 

- motorjai nem soros-, hanem külső gerjesztésű egyenáramú motorok, a jól szabályozható 

generátoros féküzem érdekében. A mezőgyengítés 36 km/h-nál kezdődik. (Gerjesztő-

tekerccsel épült DC-motoroknál használt módszer a sebességtartomány kiterjesztésére, 

változatlan kapocsfeszültség mellett. A mágneskör fluxusának csökkentése a gerjesztő-

tekerccsel parallel kapcsolt ohmos ellenállással, ritkábban menetszám-kiiktatással történhet: 

járműveken régebben sok fokozatban, ma folyamatosan. Adott sebesség elérése felett 

szükséges használni, és majd a sebesség lecsökkenésekor megszüntetni, hogy a megállási 

folyamat alatt a fluxus és nyomaték már ismét változatlan értékű lehessen, megszüntetve így a 

változó fluxus miatti nemlineáris jelleget. Sebességszabályozott modell esetén ez a módszer a 

nagyobb sebességeken nemlineáris jelleget adna.) 

- a motorok táplálását egy 4/4-es DC-DC konverter látja el az ellenállásos 

fokozatkapcsolók helyett, a gerjesztést egy 2/4-es DC-DC konverter végzi (az 1. ábrán nem 

szerepel); 

- a fékezéskori mozgási energiát kondenzátoros tárolóba töltik, ezt a tároló DC-DC 

konvertere teljesíti; induláskor a motorok ebből kapják a szükséges energiát. 

- a két konverter üzemét, a motorok hajtásirányítását az energiamenedzser-jellegű 

feladatokat is ellátó számítógép hangolja össze, irányítja megfelelően kidolgozott program 

szerint, a járművezetői feladatoknak alárendelten. 

A jármű főbb adatai: üres/terhelt tömeg 34/44 t, névleges összteljesítmény a 4 motor 

alapján 200 kW, névleges/alkalmazott legnagyobb sebesség 75/65 km/h, gyorsulás/lassulás 

maximumok 1 m/s
2
 felett, átlagos állomástávolság 800 m, névleges felsővezeték (ún. 3. sín) 

feszültség 750 V (3.1. ábra). 
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3.1. ábra. A kapacitív energiatárolós jármű modellje 

 

A modell alapadataiként a tömeg 40 t, az elérendő sebesség 65 km/h, a pályamenti emelkedők 

értéke 0 %o, a maximális motoráram a névleges, 300 A volt. 

Az elvégzett vizsgálatok során a tömeg 35-55 t, az elérendő sebesség 35-80 km/h, az 

emelkedők -30-+ 30 %o, és az állomástávolságok értékei 400-1400 m között változtak. 

 

3.2. A Matlab programozású járműmodell felépítése 

 

A járműmodell Matlab-Simulink programozással épült fel, és az alábbi főbb részekből áll: 

 

- a modellezett jármű, egy metró motorkocsi olyan mechanikai modellje, amely a hosszirányú 

erők: vonó- és fékezőerők, menetellenállás-erők, s ezekből a fellépő hosszirányú gyorsulások 

számításához szükséges, de amely nem számítja a pályahibákból lehetséges függőleges- és 

keresztirányú erőket és mozgásokat. 

 

- a modellezett jármű olyan villamos hajtástechnikai modellje, amely az eredeti orosz 

gyártmányú metrókocsi egyenáramú hajtómotorjainak össznyomatékával gyorsíthat és 

fékezhet, ugyanazon villamos tápfeszültség-körülmények között, mint amelyek a valós 

járműnél névlegesen fennállnak. A hajtás motorjainak jellege a modellben soros egyenáramú 

helyett külső gerjesztésű egyenáramú, a modell hajtásszabályozása stabilitási problémáinak 

csökkentésére. Ez a módosítás nem változatta meg a motor és a jármű gyorsító-lassító 

képességeit és energetikai tulajdonságait, lévén a modellben alkalmazott mezőgyengítés 

számított és illesztett hatásai az eredetiével gyakorlatilag azonosak.  

 

- a modellezett jármű hajtásszabályozási modellje, amely a járműmodellben lehetővé teszi, 

hogy a jármű az eredetiéhez hasonló gyorsítási, fékezési és kifuttatási szakaszokkal haladjon, 

de járművezetői tevékenység modellezése helyett önműködőnek képzelt menetszabályozással.  

 

- energetikai számítások részmodellje, amely számítja az aktuális teljesítményeket és 

veszteségeket, továbbá ezek időbeli integráljait, az energia értékeket. 

 

- energiatárolóhoz kapcsolódás és energiairányítás részmodellje, amely a tárolóba töltött-, a 

felsővezetékből levett-, és a motorok által elfogyasztott energia mennyiségeket kezeli, és 

lehetővé teszi, hogy a felsővezeték és az energiatároló között áramló energia pillanatnyilag 

eltérhessen a motorok által elfogyasztottakétól, az energiatároló aktuális töltöttségi szintjének 

és egy kidolgozott energiairányítási elképzelésnek, energiamenedzsmentnek megfelelően. 
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- Li-ion akkumulátor telephez kapcsolódás részmodellje, amely a paramétereivel megadott 

akkutelep és a jármű-energetikai kapcsolódási pont között számítja a leadott és felvett energia 

értékeit a pillanatnyi áramok és irányaik figyelembe vételével, és az akkumulátor Matlab-ban  

adott típusmodellje alapján számítja az akkutelep pillanatnyi töltöttségi szintjét (S.O.C.), és 

saját feszültségét.  

 

Ez utóbbi részmodell a dolgozat második részében jut szerephez, ahol a tisztán kapacitív 

tároló helyett, ezt meghagyva, de tárolóképességét töredékére csökkentve, Li-ion 

akkumulátorossal kiegészített, hibrid energiatárolóssá alakított modell vizsgálatai történnek. 

 

3.2.1. A modellezett jármű adottságai 

 

Tömegpontjával adott rendszer, csak a hosszirányú erők számításához, emiatt egy szabadsági 

fokkal. A hajtómotor modellje a 4 db valós motor összes nyomatékával forgathatja a jármű 4 

kerékpárját, amelyeket szintén egy kerék helyettesít, és a jármű tömege e kerék kerületére 

redukáltan jelenik meg, ezzel a hajtómotor számára figyelembe veendő redukált tehetetlenségi 

nyomatékot képezve. E redukálásban a hajtómű áttétel-négyzetével csökkentett érték hat a 

motor tengelyére. 

 

A valós járműnek a vonóerő kifejtése közbeni megbillenését nem számítja a modell, mert a 

kifejtett vonóerők nem rendezik át olyan mértékben a jármű tapadási viszonyait, hogy az 

hatást gyakoroljon a további gyorsulási folyamatra. A metrókocsik minden tengelye hajtott, a 

kocsi tömegéhez képest a kerekek kerületén kifejtett vonóerő csak kis része a mozdonyos 

vontatásénak. Nincs vontatott jármű a metrókocsira kapcsolva, így nem hasonló a mozdonyos 

vontatású vonathoz a vonóerő billentő hatása és annak tapadás-kihasználtságot befolyásoló 

következménye.  

 

3.2.2. A modellezett jármű menetellenállása 

 

A vonat menetellenállása  

                                                             w= m*w0 [dN]                                                           (3.1) 

ahol 

m az aktuális járműtömeg tonnában. 

 

A fajlagos menetellenállásokat a metróvonal automatikus vezetésre átépítésekor végzett 

mérések és kísérletek eredményei szerinti polinommal számítja a modell: 

 

                                                w0= 1,8+0,36v+0,07v
2
 [dN]                                                 (3.2) 

 a vonat fajlagos menetellenállása, ahol  

v  a vonat sebessége [m/s]. 

 

Az erő egységére, N –ra átszámítás miatt a fenti w0 számértéke 10-el szorzandó: 

                                               w= m*w0*10, [N]                                                                  (3.3) 

 

3.2.1. A modellezett jármű mozgásegyenlete 

 

A jármű gyorsulása tiszta gördülés feltételezésével, továbbá az erőátadásban részt vevő valós 

járműszerkezeti részek (nyomatéktámok, erőátadó elemek) hosszirányú elmozdulásának 

elhanyagolásával az alábbi alakban írható, a levezetés mellőzésével: 
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ahol  

 

rk a középkopott járműkerék sugara, 0,39 m, 

ηh a hajtómű hatásfok,                        0,95  

m egy kocsi közepes tömege           40 t, 

i a hajtómű áttétele,                           1/ 5,5, 

θred a kerékpár és a vontatómotor-forgórész tehetetlenségi nyomatéka, a hajtómű áttétel 

hatásának figyelembe vételével, azaz 

 

                                              θred = θkerék +θmotor/i
2
= 152,1 [kgm

2
],                                       (3.5) 

 

kerékkerületre redukálva, 

z    a vontatómotorok és kerékpárok száma:   4. 

 

A konstansok összevonásával a gyorsulás 

 

                                                     dv/dt=0,00227(22M-0,39w)/m,                                     (3.6) 

 

ez utóbbi, m tonnában, és ahol 

M  egy vontatómotor nyomatéka, [Nm]. 

 

A jármű gyorsulásából a jármű sebessége numerikus integrálással, a differenciálegyenlet 

megoldásával kapható. (A Matlab, Modelica, Vissim stb. programrendszerek a hatásvázlatba 

rendezett folyamat időfüggvényét a folyamat differenciálegyenletének megoldásával 

előállítják, valamely választható numerikus megoldó módszerrel.  

Elkerülhető a valamely magasszintű programnyelven (C
+
, Pascal stb.) történő részletes 

programírás hosszú és fáradságos feladata, amikor is a választott módszer szerinti numerikus 

integrálás valamennyi lépését utasításokba szükséges foglalni, amint ez [11] -ben, egy 

lendkerekes tároló modellvizsgálatainál is történt.) 

 

3.3. A modellezett jármű hajtástechnikai modelljének felépítése 

 

A modell motorjai, mint erről említés történt, a valós jármű soros egyenáramú motorjai 

helyett külső gerjesztésű egyenáramúak, a modell hajtásszabályozása stabilitási problémáinak 

csökkentésére. A motorok adatai a BKV metró gépkönyv szerintiek, a külső gerjesztésre 

áttérésnél a motor fluxusa névleges gerjesztésnél megegyezik az eredeti soros motor névleges 

áramához tartozóéval. A mezőgyengítéskori kisebb, és az indításkori nagyobb áramokhoz 

tartozó nagyobb nyomatékok létrehozását a program egy erre konstruált függvénnyel 

realizálja, amely a vontatómotor fluxusát módosítja. E függvény alkalmazását sebességtől 

való függés, áramelőjel-függés, minimum-maximum korlátok, egy minimális idő eltelte az 

indítás után együttes figyelembe vétele vezérli. 

 

A vontatómotor metró-gépkönyvi adatai az alábbiak: 

 

Uáll =  375 V,       kapocsfeszültség állandó üzemben, másként névleges feszültség. 
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Iáll  = 218 A,    az ún. állandó értékű áram, végtelen ideig terhelhető a motor túlmelegedés 

nélkül. 

náll = 1355/m,  az ún. állandó fordulatszám, amelyet elérve a soros gerjesztésű motor az 

állandó jelű kapocsfeszültségen legfeljebb az állandó jelű áram folyik át rajta. 

Páll = 72 kW, állandó jelű  leadott teljesítmény, de a névleges feszültség és állandó áram 

szorzata, mint felvett teljesítmény 81,78 kW.  

η = 0,88, az összhatásfok névleges ponti értéke Vasúti Tudományos Kutató Intézeti 

adatokból, VTKI Évkönyv 1972, MÁV Vezérigazgatóság. 

Rbe= 0,156 Ω, belső ellenállás, a sorbakapcsolt armatúra- és gerjesztőtekercs eredő ellenállása. 

A fluxus a névleges gerjesztési pontban Φ= 0,063 Vs, a motor adataiból visszafejtve. 

A motor gépállandója a 

                                                              k= (U-IRbe)/ Φω                                                     (3.7) 

 

összefüggésből k= 36,92-re adódik. Itt Φ a fluxus névleges ponti értéke, ω a szögsebesség. 

A rövid ideig megengedett áram 1,8-szeres, így a nagy terhelések alatti gyorsításoknál közel 

400 A is felléphet. 

 

A vontatómotorok ellenállás-kiiktatásos feszültségváltoztatás helyett képzelten egyenáramú 

szaggatós táplálásúak, s a szükséges értékű egyenfeszültséget a felsővezetéki feszültségből 

DC-DC konverter állítja elő, majd generátoros féküzemben a konverter buck-boost üzemében 

egész alacsony indukált feszültségről (~50 V) is felemeli a visszatermelt energia feszültség-

szintjét az energiatárolóéra.  

A szaggató modellje megjelenik a motor hatásvázlatának feszültség-korlátjaként is. Hatásfoka 

névleges pontban irodalmi adatok alapján 98 %, és más áramoknál az ebből számolt, 

egyenértékűnek vett ohmos ellenállással képzett áramnégyzet-szorzat adja a veszteséget.  

 

3.4.  A modellezett jármű hajtásszabályozási modelljének sajátosságai és hatásvázlata  

 

A járműmodell lehetővé teszi, hogy a jármű az eredetiéhez hasonló gyorsítási és kifuttatási 

szakaszokkal haladjon, de járművezetői tevékenység modellezése helyett önműködőnek 

képzelt menetszabályozással. A járműmodell a metróvonal adott hosszúságú állomás-

távolságait végigfutja, modellezve az indítást-gyorsítást, a közel állandó sebességű haladást és 

a villamos fékezéssel történő lassítást és megállást.  

A villamos hajtások gyakorlata számos más feladatban pozíciószabályozást alkalmaz, 

amelynek modellezése-szimulációja és szabályozástechnikai vizsgálatai elterjedtek. A 

modellfuttatások jelen dolgozatban is pozíciószabályozást teljesítenek, amely zárt 

szabályozási kört jelent: alapjele a megteendő állomástávolságra utaló mennyiség, ellenőrző 

jele a megtett út, belső hurokja az egyenáramú külső gerjesztésű motor saját hatásvázlata. 

Áram- és feszültségkorlátok egészítik ki a modell változtatható feszültségforrását, amely 

tulajdonságaiban egy egyenáramú szaggató, DC-DC konverter. Ez utóbbi helyettesíti a valós 

jármű ellenálláskapcsolós feszültségváltoztató rendszerét, azaz a modell egy DC motoros, de 

már korszerűsített járműhajtásra vonatkozó tulajdonságokkal bír.  

 

A pozíciószabályozás alkalmazásának egyik előnye a kívánt állomástávolság egyszerű 

beállíthatósága. Hátránya a szabályozás szükséges körerősítésének függése –megfelelően 

rövid és aperiodikus beállási igény esetén - a pálya emelkedésétől, a vonattömegtől, a 

megengedett legnagyobb sebességtől, továbbá az állomástávolságtól. Ezek változásakor a K 

erősítési tényezőt módosítani, gyakorlatilag átírni szükséges, amely a futtatások között iteratív 

módon megtörtént.  
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A pozíciószabályozott modellek vízszintes pályán, tehát zérus emelkedőnél is kissé eltérő 

beállási folyamatot mutattak az állomások közti távolság jelentős változtatásakor, ezt a K 

erősítési tényező kismértékű módosítása korrigálta. E nélkül a 400 m-en megfelelő beállítás 

1400 m-en több méternyi út-túllépést eredményezett. Ez ugyan csak néhány ezreléknyi 

pozíciószabályozási hiba volt, de a K módosításával, kismértékű csökkentésével 

megszüntethető lett.  

 

A szabályozási kör tulajdonságainak beállításakor legfontosabb célként a valós metró jármű 

sebességprofiljának jó közelítését tartottuk, amely áramkorlátozott jellegű, a bekapcsolódó 

mezőgyengítéssel folyton csökkenő nyomatékú felgyorsítást, viszonylag rövid idejű állandó 

sebességgel haladást, hosszan tartó vontatás nélküli kifuttatást, majd kis lassulású megállást 

jelent. Ez a sebességprofil jelentősen eltér egy robot vagy szerszámgép pozíciószabályozott 

mozgásától, ahol tipikusan állandó értékű gyorsulás után azonnal megkezdett és többnyire 

intenzív fékezés következik, állandónak mondható lassulással.  

A metrójármű modelljének valósszerű mozgását a mezőgyengítés alatti nyomatékcsökkenés, 

majd a feszültségkorlát segíti elő. A kis alkalmazott erősítés nagyon kis áramú fékező 

nyomatékot adott a mezőgyengítésnek is köszönhetően, így közel hasonló görbét kaptunk, 

mintha valódi kifuttatás történt volna. A leállás is hosszan történik. A modellezett 

sebességprofil jól közelíti a valóságos vasúti járműét. 

Mindezen nem szokványos feltételek nem tudnák lehetővé tenni az állapotvisszacsatolt LQ és 

más optimális szabályozások egyszerű behangolását a költségfüggvény büntető 

paramétereivel, mert azok elsősorban a követő szabályozásokat, illetve a robotikai jellegű, 

nagy gyorsítású mozgásprofilokat tudják aperiodikusan és minimális nagyságú integrált 

hibaterülettel realizálni. [32] 

 

A járműszabályozás modellje szigorúan véve tulajdonképpen egy nemlineáris rendszer, 

amelyben a nemlinearitást részben a w menetellenállás másodrendű polinommal közelített 

függvénye, részben a sebességnövelésre alkalmazott mezőgyengítés, továbbá az el nem 

hagyható feszültség- és áramkorlátok okozzák. 

A nemlineáris rendszerek tipikus vizsgálati módszere a munkaponti linearizálás, amely egy 

kis tartományban lehetővé teszi a szabályozásoknak a lineáris szabályozások szerinti 

tárgyalását. 

A rendszer szabályozása és modellezése a dolgozatban lineáris elvek alkalmazásával történik. 

A szabályozási feladatok a dolgozatban elsősorban a vonat adott helyen történő megállítását 

szolgálták, ezért illesztettük rá a pozíciószabályozás jelleget.  

 

Ezen szabályozási tevékenység érdemi része a megállítás körüli végső időszakban válik 

fontossá. Ebben a tartományban önmaguktól is kicsik az eltérések a lineáris jellegtől. 

A megállás előtti időszakban a vonatsebesség értéke mindössze 1 m/s és még kisebb, továbbá 

változása is kicsi, 0,1 m/s
2
 nagyságrendű, míg a menetellenállások másodfokú polinomjával 

számítható értékei a névleges sebességnél fennállónak mindössze már csak 1-2 százaléka 

vagy kisebb értékűek.  

Az alábbi, 3.2 ábrán a felső görbe a menetellenállást, az alsó a sebességet ábrázolja egy 

tipikus modellfutásnál. A jobb oldali keretben a 80-115 s közti az időtartam. A keret bal 

szélénél 1,8 m/s a sebesség, a 90. s-nál már 1 m/s alatti. A pozíciószabályozási feladat 

befejező időszakában a menetellenállás értéke már a polinomjának konstans összetevőjéhez 

közelít, és láthatóan a sebességénél is kevésbé változik, majd a100. s-nál esedékes 

megállásnál a w jellege már konstansnak becsülhető. 
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3.2. ábra. A menetellenállás, w (N) és a sebesség (m/s) időfüggvényei egy modellezett vontatási feladat 

során. A függőleges osztások 20 s-onként következnek 

 

A mezőgyengítést adott sebesség elérése felett használják, és a sebesség lecsökkenésekor 

megszüntetik, hogy a megállási folyamat alatt a fluxus már ismét teljes értékű és változatlan 

lehessen.  

A fluxus változtatása a gerjesztőáram változtatásával történik, egy tipikusan nemlineáris 

jelleget adva a szabályozásnak, amelyet viszont a munkapont kis környezetére vonatkozó 

munkaponti linearizálás módszerével lineáris jelleggel használhatnánk.  

Ha sebességszabályozott modellt használnánk, ez a módszer a nagyobb sebességeken fennálló 

mezőgyengítéskor a nem lineáris jelleget is kezelhetővé tenné. Pozíciószabályozásunkban a 

szabályozás jó tulajdonságait a megálláskor várjuk el, így a nagyobb sebességek 

tartományában fellépő nemlineáris jelleg következményeit elhanyagolhatónak tartjuk, és 

mindezek alapján a munkaponti linearizálás feladatát is elhagyhatónak becsüljük. 

 

A szabályozási kör Matlab-toolbox-system általi vizsgálatakor a modell pozíciószabályozása 

1 m alapjelre vonatkozó futtatást indít, amelyhez tartozó kis járműsebességek nem tudják 

előidézni a mezőgyengítés megkezdését a beépített vezérlési feltételeknek köszönhetően, de a 

stabilitásvizsgálati célú modellvizsgálatok számítási gyorsítása érdekében el is távolítottuk a 

mezőgyengítés-vezérlést, így névleges fluxussal futott a modell. 

 

A Matlab-Simulink programozású modellfuttatásokhoz összeállított pozíciószabályozási 

modell hatásvázlata az alábbi 3.3. ábrán követhető. Az ábra belső része jelenti a hajtás 

szűkített hatásvázlatát, a külső részekkel egészül ki pozíciószabályozott rendszerré. 

 
3.3. ábra. A járműmodell pozíciószabályozott feladatot betöltő hatásvázlata a járműmodell belső, 

keretezett részében lévő DC motor- és hajtástechnikai modellel 
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3.4.1. A modellben a jármű egyes mozgásváltozásainak befolyásolásához alkalmazott 

irányítástechnikai szempontú megfontolások 

 

Az út-alapjelet (m) dimenzióban közvetlenül írhatjuk elő, lévén a kör egységnyi merev 

visszacsatolású. A felső ágban első erősítő-jelkép a PID szabályozási lehetőséget fenntartó 

P,I,D csatornák értékeinek beállíthatóságát teszi lehetővé.  

A szabályozás elegendően jó működéséhez csak a P tulajdonság megfelelő beállítása 

szükséges, tekintettel arra, hogy a körben modellezett folyamat kimenete integrálva állítja elő 

a jármű által befutott utat a jármű sebességéből, s ez a tulajdonság már az 1 típusú 

szabályozási kört jelenti, állandósult állapotbeli hiba nélküli működést realizálva.  

 

A járműmodell vízszintes, emelkedő nélküli pályán teljesíti is ezt, de az emelkedőkön történő 

megálláshoz közeledve, majd megállva szükségessé válik a lejtőerőknek megfelelő 

motornyomaték fenntartása, amely a kör felső ágában az áram és nyomaték véges értékeinek 

fennmaradását igényli, ami a tisztán 1 típusú szabályozással nem tud teljesülni, és emiatt a 

PID szabályozó lehetőségeiből adott mértékű integráló jelleg beállítása is szükségessé válik.  

 

Az emelkedő nélküli futtatások során csak P jellegű szabályozót használtunk, amellyel a kör 

1-típusú jellege nem változott meg. 

Leegyszerűsítve azzal a feltételezéssel is élhetünk, hogy a megállt vonatot mechanikus fék 

tartja meg álló állapotában, mint valóságban is, s ekkor a beállási hibákban nagyobb 

engedményt tehetünk, mondván, a mechanikus fék fogja befejezni a futtatást, és állva tartva a 

vonatot. Ekkor egy kis sebességértékekkel történő mozgáshányadot, amely mechanikus fékkel 

megfogható, elfogadható hibának tartunk. A körben a P erősítés értékét úgy állítjuk be, hogy a 

megállás a kívánt helyen még ne következzék be. 

 

A sebességértékek ilyen jellegű célba érkezést feltételezve akár 0,5 m/s értéket is elérhetnének 

a kívánt helyen történő megállás helyén, mert erről a valós vonatok mechanikus fékkel 

könnyen, 1-2 m úthosszon megállnak. Ezzel a módszerrel a különféle futtatási feladatok a 

modellben gyorsabban állíthatók össze – de ekkor az energetikai vizsgálatok eredményeiben 

már növelt hibák következnek be, lévén az energia sebességnégyzettel arányos.  

Ugyanakkor az is igaz, hogy a járműben visszamaradt mozgási energia a sebességnégyzetek 

különbségeivel arányos, és az egészen kis sebességeknek az energia visszanyerhetősége 

szempontjából már alig van jelentőségük a feszültség emelésében fontos boost-konverterek 

véges minimális feszültségszintjei és veszteségei miatt. 

 

Gondosabb vizsgálatok 1-2 %-os legnagyobb hibájú energetikai számítási pontosságot 

igényelhetnek, amelyhez az előzőekben említett hibák csökkentendők. Ehhez célszerű a 

szabályozási kört I jellegű erősítés beállíthatóságával is felruházni, és a pontosabb beálláshoz 

valamely további, alkalmas módszert is bevezetni, amellyel a kör hibatűrése növekszik, és 

kevésbé igényli a paraméterváltozások esetén az erősítési tényezőkkel való rendszeres 

korrekciót.  

A körben fellépő zavaró jelek megfelelő értékű előrecsatolása a modellben eredményesen 

használhatónak bizonyult, és egészen jó tulajdonságú pozíciószabályozásokat adott változó 

zavaró körülmények fennállásakor is. 

 

3.4.2. A modellfuttatások kezdeti tapasztalatai 

 

A futtatások előkészítése, módosítása során a legtöbb technikai jellegű feladatot a 

szabályozástechnikai összehangolás és annak szükséges korrekciói jelentették az egyes 
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vizsgálati paraméterek megváltoztatása (állomástáv, tömeg, elérendő legnagyobb sebesség,  

emelkedési viszonyok) után. 

 

A modell futtatásában a numerikus integrálások elvégzéséhez a lépésköz nagyságának 

beállításához a Matlab által felkínált változó lépésközű Adams-Butter módszert használó 

beállítási lehetőségre esett a választás. Próbafuttatások történtek fix lépésközű Euler-, továbbá 

negyedrendű Runge-Kutta  módszerekkel is, de nem volt kimutatható időbeli előnyük, s a fix 

lépésközű Euler módszerrel pedig a nem eléggé kicsi lépésköz, amely jelentős időbeli 

nyereséget hozott volna, már a vonatmodell indításakor numerikus instabilitásba futott, 

leállással végződően. 

 

A modell hajtástechnikai része a nyomaték- és sebesség jelleggörbék szerinti viselkedésekre 

vonatkoztatva jól működött.  

 

A hajtásszabályozás tulajdonságait szükséges volt számos esetben megváltoztatni, ami az 

erősítési tényező értékének módosítását jelentette. Kezdetben nem volt része a modellnek az 

említett zavarkompenzációs célú hibajel előre csatolás, és csak P jellegű volt a szabályozás 

beavatkozási lehetősége; ezek miatt minden paramétermódosítás a K hurokerősítés 

újrahangolását igényelte a pozíciószabályozási folyamat elfogadhatónak tartható 

beállításához. A szabályozás néhány tulajdonságát a Matlab eszközeivel is vizsgáltuk, ezekről 

önálló fejezet (3. Szabályozástechnikai vizsgálatok) szól. 

 

A járműmodell hajtásszabályozási ábrái (3.4, 3.5. ábrák) az áttekinthetőség érdekében itt nem 

tartalmazzák az energetikai számítások, továbbá az energiatárolóhoz kapcsolódás- és az 

energiairányítás-, illetve adatkiolvasás blokkjait. 

 

3.5. Szabályozástechnikai vizsgálatok  

 

3.5.1. A járműmodell szabályozásának hatásvázlata.  Zavarkompenzáció alkalmazása  

 

Külső gerjesztésű DC motor hatásvázlata a keretezett belső hurok, amelyet útméréssel és 

merev visszacsatolással út-, azaz pozíciószabályozássá bővítettünk, alakítottunk. A PID 

szabályozó után a szaggató által realizált feszültségkorlát szerepel. A belső hurokban a 

vonatra és mozgására jellemzően szögelfordulás helyett út, szögsebesség helyett sebesség, 

nyomatékok helyett erők, tehetetlenségi nyomaték helyett tömeg mennyiségek szerepelnek. A 

3.3 ábra felső részén kissé balra, a 3.4. ábrán körrel jelölve a változó kocsitömegek beírási 

lehetősége szerepel, u.ott balról a változó emelkedőké.  

 

Az ynzavar jelölés a 3.4. ábrán a zavarkompenzáció előreszámításaként kapott jelet jelöli, 

amely a szabályozástechnika útmutatásai szerint itt is megkönnyíti az előre ismert értékű 

zavaró jelek hatásának figyelembe vételét a körben terjedő jelekre, s amely itt a 

motorfeszültség értékéhez az emelkedő szerinti aránynak megfelelő értékű és előjelű többletet 

adja hozzá. Ennek előzetesen számított és vizsgált mértéke egy példakénti 20 ezrelékes 

emelkedőnél 40,08 V.  
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3.4. ábra. A járműmodell hatásvázlata a változó tömegek, mint zavaró jelek hatását kompenzáló előrecsatolással 

 

A DC motor hatásvázlata szaggatott vonallal keretezett. A motorra kapcsolt járműtömeg már 

átszámított tehetetlenségi nyomatékát az „1/kocsitömeg, t” jelű blokk veszi figyelembe. 

Futtatáskor az „In1” és „Out1” jelű, Matlab-Simulink feletti szintű felsőbb kapcsolati blokkok 

e bejelölt hatásvázlat baloldali alapjeléhez és jobboldali kimenő jeléhez csatlakoztak. 

 

3.5.2. Modellvizsgálatok irányítástechnikai szempontból 

 

3.5.2.1. A járműmodell átmeneti- és súlyfüggvénye 

 

A járműmodellben a pozíciószabályozás realizálásának, a feltételeknek jól megfelelő 

működésének átmeneti- és súlyfüggvénye látható az alábbi 3.5. ábrán. A nagy, 50 s körüli 

időállandójú felfutás a nagy mozgatandó tömegből, a relatíve kis hajtó nyomatékból és 

körerősítésből ered. Vasúti járműhajtások igen nagy időállandójúak is lehetnek: 1000 t 

vonattömeg, 0,5 m keréksugár és 1:10 áttételnél a motorra redukált tehetetlenségi nyomaték 

5*10
3
 kgm

2
, ami több száz s időállandójú rendszert is jelenthet. 

 

A PID szabályozó itt csak P csatornával bír, a kör a mozgásegyenlet integrálásával 

egyszeresen integráló tulajdonságú, 1 típusú szabályozás. A súlyfüggvény, mint az átmeneti 

függvény deriváltja jelenik meg az alsó ábrán. 
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3.5. ábra. A járműmodell átmeneti és súlyfüggvénye 
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3.5.2.2. A járműmodell felnyitott köre hatásvázlatának Bode-diagramja 

 

A járműmodell felnyitott köre hatásvázlatának Bode-diagramja, a motorra kapcsolt és a motor 

tengelyére redukált járműtömeg eredő tehetetlenségi nyomatékával: itt a görbemenet 0 és –20 

dB/dekád meredekségű függvényekkel, míg a fázisszög 0-tól 90 fokig terjedően írható le, 

azaz 1 tárolós P-tagként jellemezhető. A második, kisebb értékű tároló, a motor armatúra 

induktivitás időállandója 0,1 s. A két időállandó aránya 1:3000, s emiatt nem látszik jele, 

hogy valójában kéttárolós a rendszer, sem a Bode-, sem a N.diagramon, és még a fenti 

átmeneti függvényen is alig. Emiatt a Bode diagramon nem látható a -40 dB/dekádra váltás 

sem, a görbe esése csak  –20 dB/dekád, 3.6. ábra. 
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.3.6. ábra. A járműmodell - benne a DC motorra kapcsolt járműtömeg tehetetlenségi nyomatékával - 

hatásvázlatának Bode-diagramja 
 

3.5.2.3. A járműmodell felnyitott köre hatásvázlatának Nyquist-diagramja 

 

A DC motor armatúraköri időállandója és a motornyomaték-járműtömeg sebességváltozási 

időállandója közti igen nagy időállandó-arányban a villamos időállandó kicsiny volta miatt 

nem látható a képzetes tengelytől balra, az origóba befutó görbeszakasz, 3.7. ábra.  
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3.7. ábra. A járműmodell hatásvázlatának N-diagramja 
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A túl nagy időállandó-arány miatt egytárolósra jellemző félkört képez kb. T=50 s 

időállandóval, amelynek bizonyos kifutásai látszanak a félkör alján, az egységnyi hosszú Y 

(jω) vektort 45 fok fáziskéséssel megadó ω1=1/T sarokkörfrekvencia helyén, 3.7. ábra. 
 

3.5.2.4. A járműmodell szabályozási tulajdonságai a változó emelkedők miatt bevezetett 

zavarkompenzáció alkalmazásakor 

 

A beállási idő elhúzódásának megakadályozására, a szabályozás hatékonyabb működésére 

hibakompenzációs beavatkozás történik, amely a mindenkori emelkedőnek egy adott, nem 

változó arányával változtatja meg a beavatkozó jel aktuális értékét, igen hatékonyan. Az 

enélküli megoldásnál a körerősítést volt szükséges emelkedő-függvényeként változtatva 

alkalmazni, de ennél a módszernél a hibakompenzáció nagyobb hatékonyságúnak bizonyult, 

tekintve, hogy az egyes emelkedőkhöz szükséges erősítési értékek között egy folytonos 

változás már interpolációt igényelne, s ez is elmaradhatott. 

 

Az alkalmazásra kerülő PID szabályozóban az integráló csatorna iránti igényt a változó 

emelkedőjű közlekedési körülmények ellenére is elvárt jó minőségű, kis maradó eltérésű 

pozíciószabályozás szükségessége támasztja alá. A megfelelő arányú KP- és KI erősítések 

iteratív módon kerültek megállapításra. A 100 s nagyságrendű beállási idők miatt csak igen 

kis, KI=0,0004 értékű integráló hatásra –erősítésre- volt szükség. A differenciáló csatorna 

nem került alkalmazásra. 

 

A PI típusú szabályozó tulajdonságai az alábbiakban foglalhatók össze: 

átviteli függvénye 

                                                                                      (3.8) 

 

alakú, ahol a szabályozó Ap erősítése és TI integrálási ideje pozitív értékek. A szabályozó a 

körerősítést Ap / TI  -szeresére  változtatja, és a kör típusszámát eggyel növeli. A szabályozó 

beiktatásának hatására egy járulékos  -1/ TI  értékű zérus jelenik meg a felnyitott kör átviteli 

függvényében,amely stabilizáló hatású. A PI szabályozóra az általánosnak mondható esetre 

vonatkozó idő- és frekvencia-tartománybeli tulajdonságok állnak fenn. 

 

Az átmeneti függvény alakja  

                                                      .                                        (3.9) 

Az integráló hatás miatt a szabályozó zérus rendelkező jel esetén is képes a kimenetén véges 

értékeket megjeleníteni. A PI szabályozó  a felnyitott kör fázismenetét az 1/ TI  frekvenciánál 

kisebb értékeknél 90 fokkal csökkenti, míg a nagyobb frekvenciáknál jó közelítéssel 

változatlanul hagyja. 

 

A járműmodell átmeneti és az impulzus-válasz függvényei a modell tipikus beállításainál a 

3.8. ábrán láthatóak. 
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3.8. ábra. Az átmeneti- és a súlyfüggvény a modell tipikus beállításainál 

 

Nincs kiemelés a zárt kör Bode-diagram amplitúdó-menetében, nem jelez rezonáns 

viselkedésre utaló hajlamot, 3.9. ábra: 
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3.9. ábra. Bode-diagram a zárt szabályozási körre. Jelöltek a stabilitási és erősítési tartalékok értékei 

 

A felnyitott kör Bode-diagramjában az alkalmazott PI szabályozóval együtt a 

pozíciószabályozás már kétszeresen integrálóvá vált. Ezen szabályozásnál további  -90 fok a 

kezdeti fázishiány.  

A KP=2, és KI=0,0004 erősítési értékekkel beállított és a modellben jó tulajdonságokat mutató 

PI szabályozó beiktatásának hatására, mint feljebb említettük, egy járulékos,  -1/ TI  értékű 

zérus jelent meg a felnyitott kör átviteli függvényében.   

A felnyitott kör fázismenetét a 3.10.ábrán az 1/ TI  frekvenciánál kisebb értékeknél 90 fokkal 

csökkentette, míg a nagyobb frekvenciáknál jó közelítéssel változatlanul hagyta, így ezzel a 

vágási körfrekvencia környezetében és az ennél kissé nagyobb frekvenciákon –igaz, csökkenő 

stabilitási tartalékkal- határozottan stabilis szabályozást biztosít. A vágási körfrekvencián a 

fázistartalék 92 fok, és az erősítési tartalék a -180 fokhoz 78 dB, igen jelentős. 

A Nquist-diagram a kettős-, és tárolós integráló szabályozások szerint alakul: a negatív valós 

tengely felől fut be, és esetünkben jobbról kerüli el a j0, -1 pontot, stabil működést jelezve, 

amint ez a 3.10. ábrán látható: 
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3.10. ábra. Bode-diagram és Nquist-görbe a kettős integrálóvá tett szabályozásra, a felnyitott körre 

 

3.5.2.5. Kiterjesztés az instabil tulajdonságok elérhetőségére, vizsgálatára 

 

Vizsgáltuk, hogy a P és I csatornák erősítési értékeinek, arányának jelentős megváltozása 

milyen következményekkel járhat a szabályozás viselkedésére és stabilitására. 

Eltérve a jó beállási tulajdonságokat eredményező KP és KI értékektől, megtalálható volt a 

nem csillapodó-, sőt a növekvő amplitúdójú lengések fennmaradásának lehetősége is, minden 

esetben egységugrás alakú alapjel-változtatásra.  

Az integráló erősítés csökkentése itt KI=0,0001, később egészen KI=4,0105*10
-6

 értékig,  s ez 

utóbbival egyidejűleg a P-csatorna értékének csökkentése KP=0,078339276-ra a 3.11. ábrán 

közel hasonló Bode-diagramot eredményezett, mint az az előbbi, 3.10. ábrán látható. Érdemi 

eltérés az ωc vágási körfrekvencia értékében van, amely most 1,1*10
-3 

rad/s értékre csökkent 

0,03 rad/s-ról. 
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3.11. ábra. A KI=0,0001 és KP=0,078339276 értékekkel beállított kör Bode-diagramja csak ωc értékében tér el a 

KP=2, és KI=0,0004 értékekkel beállított PI-szabályozós körtől 

 

Tovább csökkentve KI értékét, itt 4*10
-8

-ra, az alábbi 3.12. ábrán a Bode –diagramot kapjuk, 

amely már alapvetően csak 1-típusú szabályozó jelleget mutat. A Nyquist-görbén az I hatás 

kezd eltűnni: közeledni a függőleges vonalhoz az ordinátához közel hajolva, 3.13. ábra: 
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Bode Diagram
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3.12. ábra. KI=4*10

-8
: 1-típusú szabályozó jellegzetességei   3.13. ábra. A Nyquist-diagram KI =4*10-8 erősítésnél 

 

Itt már az integráló erősítés értéke KI=0, de a KP érték változatlan esetében a Bode-diagram 

szinte azonos az előzővel, és a Nyquist-görbe már a tárolós I-tagokéra jellemző, 3.14. ábra. 

Kinagyítva, a felszálló ág helye: -1.875*10
-3

-nál, a kritikus pontot balról elhagyva látható.  
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3.14. ábra. A Nyquist-diagram és nagyítása KI =0 erősítés beállításánál 

 

Az I-erősítés zérus feletti növelésével a Bode –diagram fázisának emelkedése az előzőekben 

mutatott KI=4,0105*10
-6

 –hoz tartozó görbéhez viszonyítva mérséklődik, itt KI=0,0005 és 

KI=0,005, 3.15. ábra. 
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3.15. ábra. A Bode-diagram KI=0,0005  és KI=0,005 erősítések beállításánál 

 

A KI=0,005 és KI=0,04 esetekben az átmeneti függvények alakja a 3.16. ábrán követhető. 
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3.16. ábra. Az átmeneti függvények KI=0,005  és KI=0,04 integráló erősítések beállításánál 

 

A Bode-diagram lassan átalakul, a fázisgörbe -180 foknál alig fut magasabbra, és már alig 

marad stabilitási tartaléka. A Nyquist görbe egyre jobban meg is közelítve, a negatív valós 

tengely felől érkezik, 3.17. ábra.  

Bode Diagram

Frequency  (rad/sec)

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

-270

-225

-180

-135

P
h
a
s
e
 (

d
e
g
)

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

M
a
g
n
itu

d
e
 (

d
B

)

Nyquist Diagram

Real Axis

Im
a
g
in

a
ry

 A
x
is

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

 
3.17. ábra. A Bode-, és a Nyquist-diagramok  KI=0,04 erősítés beállításánál 

 

Az integráló erősítés értéke KI=0,05-nál elérjük a stabilitási határt. A Bode-diagram minden 

pontja -180 fok, vagy lejjebb fekvő. Az átmeneti függvény amplitúdói szigorúan azonosak, 

3.18. ábra. 
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3.18. ábra. A Bode-diagram és az átmenti függvény  KI=0,05 erősítés beállításánál, a stabilitás határán 

 

Ha most a zárt kör Bode-diagramját kirajzoltatjuk, 141 dB értékű kiemelést találunk, amely  

>10
7 

értékű, 3.19. ábra. A fázismenetben 0-ról -180 fok leugrás van. Az arányos csatorna 

beállítása minden esetben KP=0,078339276 értékű volt, csak a KI értékét változtattuk. 
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3.19. ábra. kiemelés a zárt kör Bode-diagramjában a rezonancia helyén 

 

E pontban, a stabilitási határon a felnyitott kör Nyquist görbéje alulról jön, és átmegy a –1, j0 

ponton. A rajzolt tartományban a pozitív és negatív ág is igen közel halad a negatív valós 

tengelyhez, onnan mért távolsága a  -5 helyen csak 2,5*10
-7

, 3.20. ábra. 
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.3.20. ábra. A felnyitott kör Nyquist görbéje,  KI=0.05.                                   

 

Ha KI > 0.05, és itt KI=0.051, az instabilitási határon túl, már kissé növekvő amplitúdók 

láthatóak mind az ugrás-, mind az impulzus válaszfüggvényen, 3.21. ábra. Ha az integráló 

erősítés értéke egy nagyságrenddel nagyobb, KI=0.5, a fázishiány ωc-nél, teli körrel jelezve 

már 10 fokra nő, az esés -60 dB/dekád, 3.22.ábra : 
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.3.21. ábra. KI=0.051, növekvő amplitúdókkal                  3.22. ábra. Az integráló erősítés értéke KI=0.5 
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Ha az integráló erősítés értéke tovább nő,  KI=0.1, a zárt kör Bode –diagramja, a zárt kör 

átviteli függvénye már csak kisebb kiemelést mutat, a fázismenetben -360 fokról 180 fok 

felugrás van, és az átmeneti függvény amplitúdója exponenciálisan nő, 3.23, 3.24. ábrák. 
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   3.23. ábra. Az integráló erősítés értéke KI=0.1.         3.24. ábra. KI=0.1. Az átmeneti függvény exp jelleggel nő. 

 

3.5.2.6. A zárt rendszerre, a fentebbi megnövelt körerősítésekre vonatkozó Bode-diagramok 

erős kiemelése és ugrásszerű fázisszög-változásai az erősítési arány kis változtatásakor a 

kiemelés maximumának megfelelő rezonancia-frekvencia helyén 

 

A zárt rendszerre vonatkozó Bode-diagramok kiemelést mutattak a lengőre beállított 

rendszernél, és sok, kis lépésű (<10
-7

 ) iteratív KP erősítés-módosításokkal keresve sikerült a 

meglehetősen nagymértékű kiemelést elérni. E pontban az erősítés módosítások sorozatának 

előjelét megfordítva, a Bode-diagramban a zárt körre vonatkozatott fázismenetben tendencia- 

és előjelváltás következett be.  

A 3.25. ábrán a zárt rendszer Bode diagramja látható, amely a nagyfokú kiemelésnél +180 fok 

értékű ugrás jellegű fáziszög-növekedést mutat. A kiemelés mértéke ~141 dB. 
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3.25. ábra. A zárt rendszer Bode diagramja a nagyfokú kiemelésnél, rezonanciahelyen +180 fok fáziszög-ugrással 

 

Nagyon kis értékkel megváltozatva a a P csatorna erősítésének értékét -180 fok fázisszög-esés 

történik a nagyfokú kiemelés helyén. A kör PID szabályozójában a P csatorna értékének igen 

kis, 10
-7

 mértékű növelésére vált át a Bode diagram a + 180 fokos ugrásról. Az átváltás 

leolvasható frekvencia értéke azonos az előbbi esetével, amikor a fáziszög 180 fokkal 

ugrásszerűen megnőtt, 3.26. ábra: 
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3.26. ábra: -180 fok fázisszög-esés a nagyfokú kiemelés helyén a zárt körben. A kör PID szabályozójában a P 

csatorna értékének igen kis, 10
-7

 mértékű  növelésére váltott át a + 180 fokos ugrásról. 

 

Mindkét ábrán 141 dB-re adódik a kiemelés mértéke, amely gyakorlatilag 10
7
 –szeres 

amplitúdó-növekedést jelent. A két ábra közt az előjelváltáskori visszalépés a P erősítés 

értékében közel ugyanakkora, reciprokban (0.078339276-ról 0.078339270-re váltás 

elegendő). 

Az első ábrán a fázismenetben a kiemelés helyén -360 fokról  -180 fokra, +180 fok fázisszög-

növekedés, a másikon 0-ról -180 fokig tartó csökkenés, lefelé ugrás következik be.  

 

Az időfüggvény-ábra, az átmeneti függvény alakja az instabil állapot határárán lévő rendszer 

e határesetre vonatkozó csillapítatlan lengésének képével, az egymást követő amplitúdók 

szigorúan azonos méretével látható, 3.27. ábra: 
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3.27. ábra. Az instabil állapot határárán lévő rendszer lengésgörbéjével 

 

3.5.2.7. A felnyitott rendszerre vonatkozó Bode-, és Nyquist diagramok a megváltoztatott 

körerősítésre az előző, a zárt rendszerre vonatkozó megfigyeléshez tartozó paraméterek 

szerinti beállításokkal 

 

A járműmodell felnyitott köre átmeneti függvénye megnövelt körerősítés esetén 

 

Ha az erősítést két nagyságrenddel növelhetnénk, ami sínen futó járműnél csak irreális 

lehetne, mert a kierőltetett nyomaték a tapadási határ sokszoros túllépését jelentené, de ha  sín 

helyett pl. fogaskerék és fogasléc közti kapcsolat állna fenn, és az erősítés növelésének 

technikai akadálya nem volna, az alábbi átmeneti függvény jöhetne létre: a felnyitott rendszer 

itt már jól láthatóan kéttárolós lengő tagként viselkedik, a megnövelt gyorsító nyomaték miatt 

jelentősen lecsökkent időállandó-aránnyal, 3.28. ábra: 
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3.28. ábra A járműmodell átmeneti függvénye egy irreálisan, két nagyságrenddel megnövelt körerősítés és 

lecsökkent beállási idők esetén 

 

A felnyitott rendszerre vonatkozó görbe a -180 fokos állandó értékű fázisszögével a nagy 

frekvencia-tartománybeli instabilitás-határon tartózkodást mutatja. A görbemenet az I-

szabályozásra jellemző -40 dB/dekád esésű, és a 200 rad/s környékén törik -60 db/dekádra, 

3.29. ábra: 
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3.29. ábra. A felnyitott rendszerre vonatkozó Bode-diagram, a nagymértékben megnövelt körerősítésre 

 

A felnyitott kör Nyquist-diagramja: átmegy a -1, j0 ponton, a stabilitás határán várható 

viselkedés szerint, 3.30. ábra: 
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3.30. ábra. A felnyitott kör Nyquist-diagramja a jelen vizsgálat szerinti nagy körerősítésekre, a stabilitás határán 

 

A diagram mérete valós irányban + és -1.5*10
9
 , illetve a képzetes tengely mentén ± 3*10

9
 

közötti, meglehetősen nagy. Kinagyítva a -1, j0 pont körüli tartományt: a görbe (alul a pozitív 

frekvenciákhoz tartozó ág) átmegy a -1, j0 ponton, 3.31. ábra: 
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3.31. ábra. Az előző ábra kinagyítása, a -1+j0 és a 0 pontok közti hurok képével. A képzetes tengely szerinti fél érték 

igen kicsiny, 1,8*10-6. 

 

3.5.2.8. A felnyitott rendszerre vonatkozó gyökhelygörbe, a vizsgálat szerinti nagy 

körerősítésre 

 

A gyökhelygörbe konjugált komplex pólusai az imaginárius tengelyen vannak, a csillapítatlan 

lengés feltételeinek teljesülését jelölve, 3.32. ábra: 
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.3.32. ábra. A gyökhelygörbe konjugált komplex pólusai az imaginárius tengelyen vannak, jelezve a folyamat 

állandósult, és állandó amplitúdójú lengő állapotát 

 

Ezekből a két nagyságrenddel nagyobb körerősítést tartalmazó esetekből megállapítható, hogy  

– egy nagynak mondható tömegű jármű hajtásszabályozása is kis periódusidejű lengésbe 

hozható, ha a teljesítményszintek megnövekedhetnek, amelyek az időállandók arányát 

az 1:3000  valós arányról egy nagyságrenden belülre hozzák, 

– a zárt kör Bode diagramjának kiemelés-maximuma megkereshető oly módon, hogy a 

PI szabályozóval kiegészített 1 tipúsú kör P és I szabályozó csatornái erősítés –

arányainak iterációját elegendően kis lépésekben (10
-7

~10
-8 

) végezzük,  

– a kiemelés maximumának helyét megtalálva, a P csatorna értékének ~10
-7

 mértékű 

növelésére a Bode diagram fázismenetében -180 fokos fázis helyzet esetén + előjelű,  

illetve 0 fázishelyzet esetén negatív előjelű 180 fokos ugrás következik be,  

– a kiemelés mértéke mintegy10
7
 –szeres, ugyanakkor a fázismenetben létrejövő 

előjelváltásos ugrás bekövetkeztéhez is ekkora érték reciproka volt szükséges – de a 

kisebb lépésértékeket összeadva is ennyire volt szükség. 

– a szokásosan felnyitott kör helyett most a zárt szabályozási körre Nyquist diagramot 

rajzolva, az a -1,j0 helyen történő görbekeresztezést megjelenítve szintén pontosan 

instabil állapotot jelez, amennyiben a zárt kör ilyen vizsgálata értelmezhető –az 

irodalom alapvetően csak a felnyitott kör Nyquist-vizsgálatával foglalkozik.  

 

3.5.3.  PI szabályozóval kiegészített pozíciószabályozás (kettős integráló szabályozás) átviteli 

függvénye 3.-4. pólusai változása a KI integráló erősítés függvényében. A függvény vizsgálati 

lehetősége, mint egy lehetséges módszer a stabilitási tartomány, illetve az instabilitási határ 

kimutatására, a KP és KI erősítések közötti kapcsolatból levonható következtetésekre 

 

A szabályozási kör számos megfogalmazás egyikeként akkor stabilis, ha a bemenetére 

kapcsolt (t) gerjesztésre adott válasza, azaz a zárt kör súlyfüggvénye csillapodó lengést jelent 

az egyensúlyi állapot körül.  

 

A zárt kör súlyfüggvényeinek a vizsgálati szabályai alapján ismeretes, hogy a szabályozási 

kör akkor és csakis akkor stabilis viselkedésű, ha a karakterisztikus egyenletének valamennyi 

gyöke negatív valós részű. 
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Vizsgálatokat végeztünk annak érdekében, hogy a zárt kör Bode-diagramjában a fentebb 

említett, 3.26. ábrán látható 141 dB kiemeléssel rezonanciát előidéző integráló erősítés-

beállításoknál a PI szabályozós pozíció-szabályozás átviteli függvényében milyen utalások 

találhatók a rezonancia bekövetkezésére, és annak környékén milyen kvantitatív változások 

tapasztalhatóak.  

A folytonos, időinvariáns rendszerek hatásvázlata (3.33.1. ábra), és az ezt leíró 

állapotegyenlet: 

  
 

3.33.1. ábra. Folytonos, időinvariáns rendszerek hatásvázlata az állapotegyenlethez 

 

A Matlab által számított állapotváltozós alak A, B, C, D rendszer-, bemeneti-, kimeneti- és 

átmeneti matrixainak elemei, továbbá az átviteli függvény most zárt körre vett alakja, végül a 

zérus-pólus alak törtje számíthatókká váltak.  

 

Változtatott értékű integráló erősítéseket beállítva, a Matlab Control System Toolbox az 

állapotegyenletek és az átviteli függvények, továbbá ez utóbbi gyöktényezős alakja számítását 

is elvégezte. A 3.34. ábrában vannak feltüntetve az egyes, választott KI erősítésekhez tartozó 

átviteli függvény-alakok értékeikkel.  

Az integráló csatorna erősítési értékei közül a KI=0.05 alattiakhoz tartozóak átviteli 

függvényeinek nevezőiben, zérus-pólus alakjaiban az (s-pi) tényezőket egyenként vizsgálva 

azok megállapíthatóan negatív valós részűek, a 3.33. ábrán feltüntetett zérus-pólus törteken 

láthatóan. A KI=0.05-nál a nevező 3. tagjáé viszont csak 10
-12

 értékű, amely pozitív előjelű, 

de gyakorlatilag zérusnak tekinthető. A KI=0.05 felettiek pedig mind pozitív valós, instabil 

hajlamot jelző részűek, és az előzőekben volt vizsgálati ábrákkal is megegyezően lengő 

viselkedést mutatnak. 

 

Változó KI integráló erősítésekkel, állandó KP arányos erősítésnél rezonanciahely kereshető 

az instabilitás határán. Ekkor a zárt kör Bode diagramjában igen nagy értékű kiemelés jöhet 

létre, 3.33. ábra. Az átviteli függvény erre az esetre, a Matlab Control System Toolbox-szal az 

állapotegyenletek és az átviteli függvények számításait is elvégeztetve, a zárt kör átviteli 

(illetve kiegészítő érzékenységi) függvényének jelölésével: 

 

2.5392 (s+0.6382) 

                     T(s)= ----------------------------------------------------                                         (3.9) 

(s+332.7) (s+0.6395) (s
2
 + 2.215*10

-12
 s + 0.007618). 

 

Itt a pólusok p1= -332,7 és p2= -0,6395 értékűek. A nevező 3. tagja: (s
2
+2ζω0+ω0

2
)=(s-p3)(s-

p4)=(s
2
 + 2.215*10 

-12
 s + 0.007618), amelyből 2ζω0=2.215*10

-12
, azaz itt 2ζω0~0. Ez, és a 

többi KI erősítéshez tartozó 2ζω0= f (KI )  értékek szerepelnek a 3.34. ábra fekete 

függvénygörbéje értékeiként.  
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Bode Diagram
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3.33. ábra. A zárt kör Bode-diagramja,  és a kimenőjel KI=0,05 erősítés beállításánál, a stabilitás határán 

 

3.5.4. A PI szabályozós pozíciószabályozás átviteli függvény zérus-pólus alakja 3. és 4. 

pólusából kapható 2ζω0= f (KI )  függvény értékének változása a stabilitás-instabilitás 

eseteiben 

 

A törtekben lévő tényezők számértékeinek megfigyelése két jelenséget jól mutat: 

 

- a törtek számlálójában lévő zérus értéke pontosan egy nagyságrenddel változik a KI erősítés 

hasonló mértékű változtatásakor, a PI szabályozók átviteli függvényéből is kiolvashatóan,  

 

-  a nevezőben a 3.-4. pólus 2ζω0= f (KI ) értéke zérus nagyságú a rezonanciát jelentő KI=0.05 

beállításnál, és éppen ekkor vagyunk a stabilitás határának kitüntetett helyén, amikor is 141 

dB kiemelés történik a zárt kör Bode-diagramjában, az átviteli függvény menetében.  

 

Ennek a 2ζω0= f (KI ) értéknek a változását ábrázolja a 3.34. ábra, az integráló erősítés 

értékeinek függvényében. Logaritmikus ábrázolást választva, a KI erősítések változtatásának 

hatásait egészen kis, 10
-6

 értéktől kezdve kirajzolhatjuk az itt KI=0.05 értéknél lévő 

instabilitási határon át KI=5 értékig, amikor is ezt alkalmazva a szabályozás gyorsan és 

megengedhetetlen mértékben jönne lengésbe, amint ezt az átmeneti függvénye is szemlélteti.  

Az ordináta lineáris skálázású. Az említett 3.-4. pólus 2ζω0= f (KI ) értéke a nevezőkben 10
-3

 

nagyságrendű a kis integráló erősítéseknél, és a KI=5 beállításnál sem éri el a 0.1 

nagyságrendet.  

 

A 3.35. ábra növekvő értékű integráló-, de az előző KP=0,078339276 helyett egy 

nagyságrenddel növelt P erősítés melletti PI szabályozós pozíciószabályozásban szemlélteti a 

zárt kör átviteli függvénye nevezőjében található gyöktényezők 3.-4. pólusa 2ζω0= f (KI ) 

értéke függvénymenetének vizsgálatát. Itt KI=0.05 helyett egy nagyságrenddel nagyobb, 

KI=0.5 értékű integráló erősítés idéz elő rezonanciát. A vizsgált görbe menete is egy 

nagyságrenddel került távolabb az abszcisszától. 

 

3.5.5. A függvénymenet leolvasható tulajdonságai. Görbemenet a stabil és instabil tartomá-

nyokban, továbbá az instabilitás határán 

 

- Megállapítható, hogy a kettős integráló szabályozás zárt körre vonatkozó Bode-

diagramjában nagy kiemeléssel rezonanciát előidéző integráló erősítésnél a szabályozás 

átviteli függvényében utalás található a rezonancia bekövetkezésére.  
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-  A rezonanciát okozó KI érték alattiakhoz tartozóak átviteli függvényeinek zérus-pólus 

alakjaiban az 1.-2. pólusok megállapíthatóan negatív valós részűek, a 3. és 4. pólusból 

kapható  2ζω0= f (KI ) függvény értéke pozitív.  

 

- A rezonanciahelyen, a kritikus KI értéken a 3.-4. pólusok  2ζω0= f (KI ) értéke zérus, ennél 

nagyobb KI értéken a 2ζω0 értéke negatív.  

 

-  A 2ζω0= f (KI ) függvény görbemenet Kp=const mellett nagyon hatásosan, nulla-átmenettel 

jelöli meg azt az integráló erősítés értéket, amelyiknél a zárt szabályozás a stabilitás határára 

kerül – és ugyanekkor jelenik meg a rezonanciát jelentő kiemelés is a zárt kör T(jω) átviteli 

függvénye Bode-diagramjában. 

 

- A 2ζω0= f (KI ) függvénygörbe Kp=const mellett negatív értékeket - a pólusok pozitívvá 

válása miatt- vesz fel az itt KI>0.05 beállításoknál, és az abszcisszától távolodásának jellege is 

szemléletesen mutatja az előidézett instabil állapot miatti belengés növekvő mértékét. 

 

- A 2ζω0= f (KI ) függvénygörbe görbe Kp=const mellett a stabil működés tartományában, 

KI<0.05  esetekben gyakorlatilag párhuzamos a vízszintes tengellyel. Az ábra a függvény jól 

megfigyelhető nulla-átmenetének helyét jelölve megadja a stabilitás határát, tőle balra stabilis, 

jobbra erősödően instabil a szabályozás. Túl kis KI értékeknél, azaz túl nagyra növelt 

integrálási időnél az ábra bal szélén a görbében szakadás van, a PI jelleg már nem tud 

érvényesülni. 

 

- Egy nagyságrenddel növelt KP arányos erősítés mellett a 3.-4. pólus 2ζω0 értékének KI 

szerinti függvénymenete egy nagyságrenddel kerül távolabb az abszcisszától. A görbe a stabil 

működés tartományában gyakorlatilag párhuzamos a vízszintes tengellyel. 

 

-  A ζ= f(KI ) függvény is ábrázolható Kp=const mellett, mivel eredendően a ζ értéke válik 

zérussá a kritikusnak mondható KI erősítésnél, Kp=const mellett. A Matlabbal kiszámoltatott 

ζ= f(KI )  függvény a  2ζω0= f (KI ) függvényéhez hasonlóan pozitív előjelű a stabil zónában, 

de KI növelésekor folytonosan közeledik a nulla-átmenethez, és az instabil zónában negatív 

előjellel távolodik attól, 3.36. ábra. Egy nagyságrenddel növelt Kp arányos erősítés egy 

nagyságrenddel tolja jobbra a ζ függvény nulla-átmenetét. A 2ζω0 értékének függvénye 

szemléletesebbnek mondható: a stabil tartományban párhuzamos az abszcisszával, és az 

instabilban negatív előjellel rohamosan távolodik tőle. 

 

Ezekkel az adottságokkal egy olyan vizsgálati módszert kapunk, amely PI szabályozóval 

ellátott pozíciószabályozás integráló erősítési tartományának jellegét és határait szemléltetni 

tudja. 

A módszer más adottságú szabályozott szakaszokra és szabályozási körökre történő 

kiterjeszthetőségének vizsgálata további kutatási feladat lehet. 
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3.34. ábra. Növekvő integráló-, de konstans arányos erősítés, KP=0,078339276 mint paraméter melletti PI 

szabályozós pozíciószabályozásban a zárt kör átviteli függvényében található 3.-4. pólus 2ζω0= f (KI ) függvény 

menetének vizsgálata az integráló erősítés függvényében. A KI=0.05 beállítás itt a stabilitás határa, felette 

erősödően instabil, alatta stabil a kétszeresen integráló szabályozás. A KI= 5*10
-6

 és kisebb erősítéseknél az I-

csatorna hatása nem észlelhető, a tört nevezője átalakul, 1-típusúvá válik a szabályozás. A törtek polinomjai 

Matlab-számításúak. 

 

Egy nagyságrenddel növelt KP erősítés hatásai a szabályozásra, 3.35.ábra. 

 

 
3.35. ábra. Növekvő értékű integráló-, de egy nagyságrenddel növelt, így KP=0,78339276 értékű konstans P 

erősítés melletti PI szabályozós pozíciószabályozásban a zárt kör átviteli függvényében található 3.-4. pólus 2ζω0  

értékének változása az integráló erősítés függvényében. Itt KI=0.05 helyett egy nagyságrenddel nagyobb, KI=0.5 

értékű integráló erősítés idézi elő a rezonanciát. 
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A ζ = f (KI ) görbék menete a stabilitási határra, valamint a stabil és instabil tartományokra 

vonatkozóan, 3.36. ábra. 
 

 
3.36. ábra. A zárt kör átviteli függvényében található 3.-4. pólus ζ  értékének változása az integráló erősítés 

függvényében, növelt ζ léptékkel. Itt KI=0.05 értékű integráló erősítés idézi elő a rezonanciát. A feketével rajzolt 

2ζω0= f (KI ) függvény (az előző ábrákban) a stabil tartományt szemléletesebben jelzi a KI tengellyel parallel 

futásával. 

 

Összefoglalóan a KI-KP kapcsolatokról elmondhatókat,  

 

a 3.37.  ábrán, a modellezett vizsgálatok alapján láthatóak a stabilitási határhoz, továbbá a 

stabil, illetve instabil tartományokhoz tartozóan megállapított kapcsolatok és tendenciáik a KP 

és KI erősítések között, a 2. típusú, PI jellegű pozíciószabályozásokra: 

 

- konstans Kp és növekvő KI erősítések mellett a 2ζω0= f (KI ) függvénygörbe a stabilis 

tartományban közel parallel fut a KI tengellyel, és a stabilitás határán metszi azt, 

- ha KI értéke tovább nő, az növekvő instabilitást jelent, és a görbe távolodik a KI 

tengelytől; 

- 1-2-3 nagyságrenddel növelt KP konstans erősítések ugyanilyen mértékben helyezik 

távolabbra a 2ζω0= f (KI ) függvénygörbét a KI tengelytől, 

- 1-2-3 nagyságrenddel növelt KP konstans erősítések pontosan ugyanekkora mértékben 

növelik meg a stabilitási határ eléréséhez szükséges KI értéket,  

- a KP arányos csatorna értékének növelésével gyorsabbá tett PI jellegű 2. tipusú 

integráló pozíciószabályozások a jelenlévő, nem zérus nagyságú KI integráló erősítés 

esetében nem vesztik el stabilitásukat a behozott zérusnak a stabilitást növelő hatása 

miatt.  

- A ζ = f (KI ) görbék is megmutatják a stabilitás határát, de menetüknél fogva nem 

szemléltetik az előbb elmondottakat a kétféle erősítés közötti kapcsolatra vonatkozó-

an, és kevésbé tudják elősegíteni a Kp vagy a KI erősítés értékek változtatása 

következményeinek előzetes mérlegelését.  
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3.37. ábra. Az arányos Kp és integráló KI erősítések kapcsolatainak jellege és tendenciái 2. típusú 

pozíciószabályozásokban, a stabilitási határra, valamint a stabil és instabil tartományokra vonatkozóan 

 

- a 2ζω0= f (KI) függvények segítségével a KP értékei akár 2 nagyságrenddel is 

növelhetők ugyanazon KI mellett,  áttérve másik KP=konst görbére anélkül, hogy a 

rendszer a stabilitási határhoz közelítene;  

- fordítva, valamely KP értékének hasonlóan nagyarányú csökkentése változatlan KI  

mellett instabil állapotot is előidézhet. A kisebb értékű KP erősítések felé haladva a 

2ζω0= f (KI ) függvények sorozatán viszont azonnal láthatóvá válik, hogy az aktuális 

KI érték elegendően nagy-e, azaz így elkerülhetővé válik az instabilitási tartományhoz 

tartozó KI érték választása illetve meghagyása. 
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4. MODELLFUTTATÁSOK ÉS ELEMZÉSEIK 

 

4.1. A modellfuttatások célkitűzései 

 

A modellfuttatások fő célja a mindenkor lehetséges legkisebb tárolókapacitás meghatározása 

volt, annak érdekében, hogy egy esetleges ilyen irányú fejlesztés során a számításokból kapott 

függvények, zárt alakú összefüggések a feladathoz tartozó szükséges tárolókapacitás értékét 

egyszerű módon szolgáltathassák. 

 

4.1.1. A kondenzátor alsó és felső feszültségszintjeinek beállítása 

 

A kondenzátoros tároló feszültségszintjei fontos paraméterek a méret nagyságra 

vonatkoztatva, lévén az energia a feszültség négyzetével arányos. Mivel a konverter mindkét 

irányban elegendően tág határok közt képes változtatni kimeneti feszültségét, a kondenzátor 

feszültség beállítási értéke 840 V-ra, az üzemszerű legkisebb 400 V-ra választódott. Irodalmi 

források tartós használatra csak a névleges feszültség 50 %-ára javasolják a kisütést, 

elsősorban az azonos teljesítményszinten értelmezett növekvő áramerősség elkerülése 

érdekében. A d feszültségviszony  

 

                                                             d=(Ucmin /Ucmax)100                                              (4.1) 

 

százalékos értéke a modellvizsgálatok során, a 400 V választása következtében 48 % volt, ez 

realizált rendszerben is elfogadható érték, az irodalom szerint [29]. 

A futtatások során a beállítandó paraméterek helyességét tekintve a követelmények az 

alábbiak voltak: 

- az induló vonat 840 V-os kondenzátor telepről vehesse ki az energiát, 

- a felgyorsulás alatt kivett energia ne csökkenthesse a feszültséget 400 V alá,  

- fékezés alatt 840, átmenetileg maximum 880 V feszültségre töltődjön a kondenzátor, 

- a megálló- és 10-20 mp múlva újra induló vonat kondenzátora ismét 840 V legyen,  

- a két egymást követő, azonos paraméterű állomásköz befutása után felvett feszültséggörbe 

legkisebb értékei azonosak, és lehetőleg 400 V-on legyenek, vagy attól felfelé csak 1-2 %-kal 

térjenek el. 

 

4.1.2. Az időfüggvény ábrák felépítéséről 

 

Az alapadatok szerinti futtatás sebesség-, áram-és teljesítmény viszonyai láthatók a 4.1. 

ábrán, 200 s időtartamra, amely általában elegendő hosszú két állomásköz befutásához, és 

rövid állomási tartózkodáshoz. Az ábra szerinti futtatás 81 km/h sebességet is elért, az erről 

történő lassulás relatíve hosszabb ideje már az állomási tartózkodást rövidíti. A modell 

tulajdonságainak későbbi javításával a fékezéskori lassulás számértéke növekedett, a 

megállási tartózkodásra az ábrán lévőnél több, 15-25 s idő maradt. A 100 s menetidő a 

legtöbb szimulációs vizsgálathoz megfelelő volt. 
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4.1. ábra. Sebesség, út, motoráram, motorok összteljesítménye. Itt m= 40t, vmax=81 km/h, s=1200m, e=0 %o. 

 

 

A futtatások energetikai vizsgálatához másik ábrasort használtunk, amely a motorok által 

felvett energiát, a felsővezetékről egy ún. Pct teljesítménynek megfelelő „letöltött” energiát, a 

kondenzátoros tároló energia- és feszültségszintjét mutatja.  

 

4.1.3. A tároló folytonos utántöltésének bevezetése, a megfelelő nagyságú folytonos töltő 

teljesítmény értékének megválasztása 

 

A felhasznált energia a kondenzátoros energiatároló feszültségszintjét csökkenti, és az már a 

következő állomásra érkezve, a visszatápláló fékezés ellenére is jelentősen kisebb lesz, mint a 

kezdeti 840 V. 

 

Tekintve, hogy  

- a jármű mechanikai erőátviteli veszteségei és menetellenállásai energiafogyasztó tényezők, 

- a pályaemelkedők átmenetileg energiafelhasználást jelentenek, 

 - fékezés során a tárolóba töltött és kivett energia a motorok ohmos ellenállásain, illetve az 

áramirányítók elemein veszteséget okoz, 

    - mindezen energiafelhasználások a kezdetben feltöltve volt kondenzátor energiaszintjét 

csökkentik. 

 

Megoldásként a kondenzátoros energiatároló utántöltése kínálkozik. Ez a feladat a legkisebb 

járulékos veszteséget célozva egy folytonosan fennálló, a felsővezetékről levett állandó értékű 

töltő teljesítménnyel megvalósítható. Ennek mértéke célszerűen tulajdonképpen az 

elfogyasztott, de vissza nem táplált (veszteséggé vált) energia helyettesítéséhez elegendő, a 

megállóközön történő áthaladás és a megállás együttes ideje alatti állandó értékű, és 

viszonylag kis teljesítményszinten. 

Ez a „folytonos töltő teljesítmény”, Pct, a hálózat állandó terhelése lesz, és így a Pveszt= I
2
R 

szerint a legkisebb ohmos hálózati veszteségek valósulhatnak meg. A Pct szükséges értéke a 

pályaviszonyok, a járműtömeg és az alkalmazott sebesség változtatásakor megváltozik. 
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Egy másik, összetettebb futtatás tipikus energetikai jellemzőinek görbéi láthatóak a 4.2. 

ábrán: a vontatómotorok energiafogyasztása Emot, a Pct folytonos töltő teljesítmény által a 

járműbe jutatott energia Ect, a kondenzátoros energiatároló aktuális energiaszintje Ec, a 

kondenzátor feszültsége UC. Itt a vontatási feladat nem sík fekvésű pályán, hanem egyik 

állomásközben csökkenő, másikban növekvő előjelű emelkedőkön fut. A görbék az 

emelkedők növekedésével növekvő fogyasztott energia értékeket mutatják. A felülről 2. 

részábrán a Pct töltő teljesítmény egy konstans emelkedő-értékhez beállított (20 ‰). A 30 ‰-

es görbéhez ez a Pct érték már kevés, UC értéke 0 V alá csökkenne egy valós esetben, azaz már 

helytelen polaritással töltődne, ami elektrolit kondenzátoron nem megengedett.  

Ezen az ábrán egy régebbi vizsgálat görbéi láthatóak, itt a kondenzátor minimális feszültsége 

csak 50 V, amely a gyakorlatban nem alkalmazhatóan alacsony érték, de a feszült-

ségnégyzettel erősen csökkenő energia fogyása a görbéken érzékletesebb. A későbbiekben a d 

töltési-kisütési feszültségaránynak az irodalomban megjelölt d ~ 0,5 jellegét betartva 

választottuk meg a kondenzátor kapacitását. 
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. 4. 2. ábra. Energetikai jellemzők: a motor által felvett-, a felsővezetékről folytonosan levett- és a tárolóban 

lévő energiák értékei valamint a tároló feszültségének értéke 

 

 

A 4.3. ábrán olyan eset látható, amikor a fogyasztott energia mennyisége kisebb annál az 

értéknél, amelyre a folytonos töltő teljesítményt beállítottuk: 40 tonna helyett példaként 20 t, 

itt már irreálisan alacsony tömegű a jármű.  

 

Az e feladathoz túlzott töltő teljesítmény miatt UC emelkedne, beavatkozás nélkül nem 

megengedett értéket érne el, vagy pedig vezérelt helyett szabályozott Pct alkalmazása volna 

szükséges - ami a Pct egyik előnyének, az állandó és alacsony értékhez kötődő kis veszteségek 

előnyének elvesztéséhez vezetne. Vagy pedig, túl összetetté tenné az aktuális Pct alapjele 

megfelelő megválasztásának feladatát. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 74 

     
4.3. ábra. A Pct töltő teljesítmény m=40 t tömeghez illesztett, a kis fogyasztás miatt Uc emelkedik.  
 

 

4.2. A járműirányítás szükségessége a Pct folytonos töltő teljesítmény beállítására 

 

A folytonos töltő teljesítmény alkalmazásához a motorokat tápláló, és a kondenzátort töltő 

DC-DC konverterek megfelelő együttes irányítása szükséges, amely feladat kötöttpályás 

közlekedés estén, előre ismert menetrendben fedélzeti számítógépről realizálható. Egyúttal 

szükség van arra is, hogy a jármű vezérlő számítógépe az aktuális vonalszakaszhoz tartozó 

állomásköz, emelkedő, sebesség, továbbá a kocsitömeg ismeretének birtokában a memóriában 

akár egy-, vagy többváltozós függvény alakjában tárolt Pct értékeket realizálja.  

 

4.3. A modellfuttatások egyes paramétereinek beállítási szempontjai 

 

A modellfuttatások során a feszültségszintekre vonatkozó követelmények teljesüléséhez a 

mindig ugyanazon 840 V kezdeti feszültség beállításához változtatni volt szükséges a 

kapacitív tároló C kapacitás értékét, a Pct töltő teljesítményt és az Eco kezdeti energiaszintet a 

tárolóban, a futtatások tapasztalatai alapján. 

 

A mindenkor lehetséges legkisebb C értékét egy-egy feladat során az előre  felvett C 

értékének, a futtatáskezdethez beállított Eco tárolt energiának, és a Pct folytonos és állandó 

töltő teljesítmény értékeinek iterálásával lehet megkapni, és a legalább két állomásközön át 

történő futtatás alatt és annak végén végzett kondenzátor-feszültség értékének 

megfigyelésével ellenőrizni. Valamennyi érték megfelelősége esetén  

- a feszültség épp a kezdetben volt értékét, 840 V-ot veszi fel, 

- minimális szintje 400 V feletti, de ehhez közeli lesz, és  

- a fékezésekkor sem emelkedik 880 V fölé.  

Bármely paraméter megváltoztatása a folyamat újbóli, célszerűen módosított elvégzését 

igényelte. Egyúttal a vizsgálati célok módosulásai és kiterjesztései további új feladatokat is 

hoztak. 
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4.4. A futtatások során megvizsgálhatóvá vált folyamatok és jellemzőik főbb 

tulajdonságainak elemzése a modell paramétereinek tükrében 

 

Az itt következő, csoportokra osztott futtatási eredmények létrehozása során is a fő 

célkitűzés annak elérése volt, hogy az aktuális közlekedési feltételek (tömeg, sebesség, 

állomástáv, emelkedők-lejtők) között megtaláljuk az éppen lehetséges legkisebb 

tárolókapacitás értékét, amely –kiegészítve a hozzá tartozó energetikai beállítási feltételekkel 

(kezdeti betöltött energia, Ec0, és a folytonos töltő teljesítmény, Pct) együtt még teljesíti az 

előzőekben megfogalmazott feltételeket:  

- 840 V kezdeti-, 

- 400 V minimális-,  

- 880 V legnagyobb kondenzátortelep-feszültség a futtatás során.  

 

A futtatások feladat-típusai, csoportosításai az alábbiak voltak: 

- változó kocsitömeg, 

- változó elért legnagyobb sebesség, 

- változó állomástávolság, 

- változó emelkedési- és lejtviszonyok. 

A négy fő paraméter közül a vagylagosan nem változtatottak az ún. alapértékükön 

paraméterként szolgáltak a kérdéses futtatások során, így az m tömeg 40 t, a v sebesség 70 

km/h, ha egyáltalán elérhető volt, az s állomástávolság 800 m, végül az e emelkedő értéke 0 

ezrelék voltak.  

 

Az alábbiakban az egyes futtatás-típusok néhány jellegzetesnek mondható ábráját mutatjuk 

be, majd az egyes futtatástípusokra meghatározható  

- szükséges legkisebb kapacitás-,  

- kezdeti betöltött energia-,  

- folytonos töltő teljesítmény-,  

- motorok által felhasznált energia, 

- a tárolóba visszatöltött energia-, 

- a tárolt és újra felhasznált energiával elért megtakarítás  

értékeit egy- és kétváltozós függvényekként. 

 

4.4.1. Futtatások változó kocsitömeg értékekre 

 

A 4.4.  ábrán növekvő tömeg értékekre – 30, 35, 40, 45, 50 t – elvégzett vizsgálatok  

- sebesség,  

- út, 

- motoráram,  

- motorok egy kocsiban felvett teljesítmény  

időfüggvényei láthatók. A megengedett motoráramok 300 A értéken voltak, emiatt a 

növekvő tömegekhez csökkenő gyorsulások tartoztak – némileg ellentmondóan a valós 

járművekével, amelyek súlyterhelés-érzékelője lehetővé teszi a motoráramok tömegfüggő 

beállítását egy lehetőleg azonos értékű gyorsítási- és fékezés alatti lassulás eléréséhez. A 

modellvizsgálat a későbbiekben hasonló céllal változtatott áramkorlátokkal végzett 

indításokat is tartalmaz. 
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4.4. ábra Növekvő tömeg értékekre – 30, 35, 40, 45, 50 t – elvégzett vizsgálatok sebesség-, út-, motoráram-, és 

a motorok egy kocsiban felvett teljesítménye időfüggvényei 

 

A járműmodell itt a minden 100. másodpercnél kezdte továbbindulását, ezt a későbbiekben 

110 s-ra növeltük. Az elért sebességek itt 81 km/h értékűek voltak, ezt a későbbiekben 

65km/h-ra levettük.  

A következő ábrasor, 4.5. ábra, az energetikailag fontosnak tartható jellemzők 

időfüggvényeit ábrázolja: 

- a motorok által felhasznált energia, Emot, 

- a folytonos töltő teljesítmény, Pct, 

- a kezdeti betöltött energia, Ec0 

- a kondenzátoros tároló feszültségszintje, Uc. 
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4.5. ábra: energetikai jellemzők időfüggvényei a lehetséges legkisebb kapacitású tároló elérésekor: a felhasznált 

energia, Emot, a folytonos töltő teljesítmény, Pct, a kezdeti betöltött energia, Ec0, a kondenzátoros tároló 

feszültségszintje, Uc. 
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4.4.1.1. A motoráramnak a terheléstől függő áramkorlára történő beállítása, Imaxmot=f(m)  

 

A terheléssel jelentősen növekvő motoráram, 4.6. ábra, közel azonos gyorsulást és 

fékezéskori lassulást eredményezett, közel azonosnak mondható menetrendi jelleget 

megvalósítva. 

 

 
 

4.6. ábra. A terhelésfüggő motoráramok alkalmazása közel azonos gyorsulást eredményez 

 

4.4.2. Futtatások változó sebesség értékekre 

 

A következő futtatások során a sebesség volt a változatott paraméter. A vizsgálathoz a 

legnagyobb, 100 km/h érték eléréséhez a motorok áramkorlátját a valós járműnél már nem 

megegedett áramerősségre, 350A-re kellett beállítani, hogy a felgyorsulási idő ne növekedjék 

túlságosan. Az állomástávot a nagy sebesség miatt 1000 m-re vettük, 4.7. ábra. 

 

A motoráram a gyorsításkor és a fékezéskor is a legnagyobb sebességhez tartozó görbén a 

legnagyobb áram-idő területű, így a motorteljesítmények is ekkor a legnagyobbak. 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 78 

0 50 100 150 200s
0

50

100

v
, 

k
m

!h

 

 

Current limits 300 és 350A. m=40t, grade 0%o, v=50, 60, 75, 81,90, 100 km/h
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4.7. ábra. Növekvő sebességekre történt beállítások sebesség-, út-, motoráram- és teljesítmény időfüggvényei. 

vmax=100km/h 

 

A következő, 4.8. ábra 75 km/h legnagyobb sebességű futtatásokat tartalmaz, és 800 m 

állomástávokon. A motorok áramkorlátját a kis távolság miatt a 75 km/h eléréséhez 400 A-re 

állítottuk, a többinél pedig 350 A volt a megengedett.  

 

A most alkalmazott 120 s állomásközi futásidő csak a 40 km/h sebességnél volt indokolt, de a 

görbék összehasonlíthatóságához szükséges volt. A nem-megengedettnek tartható, 

túlterhelésnek minősíthető beállítások már közel kétszeres teljesítményt igényeltek, és a 

veszteségek is az I
2
R miatt nagyobbak voltak 

 

A sebesség elérendő értékének beállítása a motor kapocsfeszültségének előre 

megválasztásával, gyakorlatilag feszültségkorlátozással történt (próbafuttatások után). A 

gyorsítóképesség azonosságának fenntartását az indítóáram 300 A-re korlátozása tette 

lehetővé. 

 A 

 

 v=40 km/h-hoz  380 V,  

 v=50 km/h-hoz  475 V, 

 v=60 km/h-hoz  580 V,  

 v=70 km/h-hoz  750 V  

 

feszültség-maximum beállítása volt szükséges a 800 m hosszú állomásközben. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 79 

 
 
4.8. ábra. Növekvő sebességek re történt beállítások sebesség-, út-, motoráram- és teljesítmény időfüggvényei, 

vmax=75 km/h. 

 

Az energetikai vizsgálatok a sebesség változtatásakor a 4.9.  ábrán láthatóak. 

 
 

.4.9. ábra. Energetikai vizsgálatok a sebesség változtatásakor, vmax=75km/h. 

 

A nagy sebesség miatt szükséges nagyobb energiafelvétel és –fogyasztás miatt a 

kondenzátoros tárolóba töltött kezdeti energiaszint a sebességnégyzetes jelleg szerint a 40 

km/h értékhez szükségesnek a közel négyszeresét igényelte a 75 km/h sebességet elérő 

futtatáshoz, hogy mindkettő görbe szerint mintegy 420 V-ra essen vissza a tároló feszültsége a 

felgyorsítás utánra, a fékezés megkezdése előtti időszakra. 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 80 

4.4.3. Futtatások változó emelkedő értékekre 

 

A következő, 4.10. ábrasor  +10 ‰ és –10 ‰ közti emelkedők-lejtők hatásait szemlélteti a 

jármű hajtására és az energetikai vonatkozásokra. Az elért sebesség 81 km/h volt, a felvett 

áramok és teljesítmények ennek megfelelően változtatták az időfüggvények jellegét.  
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.4.10. ábra. A +10 ‰ és –10 ‰ közti emelkedők-lejtők hatásai a sebességre, az út-, motoráram- és 

teljesítménygörbékre. A motoráram maximuma 300 A volt 

 

Az energetikai vizsgálatok görbéi főként a felvett-elhasznált energia, és a folytonos töltő 

teljesítmény, Pct szükséges értékein mutatják ki erőteljesen az emelkedők hatásait, 4.11.ábra. 
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4.11. ábra. A felvett-elhasznált energia, a folytonos töltő teljesítmény, a betöltött energia és a tároló feszültsége 

változásai az emelkedők hatására 
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Nagyobb értékű emelkedők és lejtők hatásai később az egy- és kétváltozós függvények 

görbéin láthatók, 4.64, 4.74 ábrák. 

 

4.4.4. Futtatások változó állomástávolságokra 

 

A 110 s hosszú időtartamra beállított valósidejű futásidő egy-egy állomásközre a 

vizsgálatok többségénél megfelelőnek mutatkozott. A változó úthosszak vizsgálatait 400 m és 

1600 m közötti állomástávolságokra volt célszerű elvégezni, amelyek kis és nagy értékeinek 

befutásához szükséges idő már jelentősen eltér egymástól és az átlagostól. Az alábbi 4.12, 

4.13. ábrasorok emiatt csak 400 és 1000 m közti távolság-értékeket tartalmazzák, így az 

ezekből nyerhető következtetések az ábrák elemzése szerint használhatóaknak tarthatók. A 

futtatások úgy készültek, hogy a vonat megállása utáni várakozási időket azonosnak állítottuk 

be. A folytonos töltő teljesítmény, Pct által a felsővezetékből levett energia vételi idejét nem 

befolyásolta jelentősen, mert a kisebb távolságot befutott vonat így nem töltött hosszabb időt 

várakozással a megállóhelyen. Ennek rajzbeli megjelenése az ábrasor 2. ábráján, az út 

függvényén látszik legjobban, mert az azonos hosszú vízszintes szakaszok azonos várakozási 

időtartamot jelölnek. 

Az ábra zsúfoltsága miatt elemzésre az energetikai görbék alkalmasak, 4.13. ábra, amely 

felső részábráján a felhasznált energia függvényértéke rendre csökkenő ütemű növekedést 

mutat az állomástávolság növekedésével. A levett töltő teljesítmény viszont alig változik a 

távolság növekedésével. 
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4.12. ábra. Az állomástávolság változásának hatásai a sebességre, az út-, motoráram- és teljesítménygörbékre 
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4.13. ábra. A felvett-elhasznált energia, a folytonos töltő teljesítmény, a betöltött energia és a tároló 

feszültsége változásai az állomástávolság változtatás hatására 

 

 

Hasonló, azonos megállási idővel megismételve ezeket 400 és 1400 m állomásközre, a 4.14. 

ábrát, míg energetikai vizsgálatokkal a 4.15.  ábrát kaptuk.  

Ezekben az ábrákban új részábrák is megjelentek. A 4.14. ábra legalsó, 5. részábrája azt a 

áramerőséget mutatja, amelyet a felsővezetékről vesz le a jármű az előre beállított Pct 

teljesítménynek megfelelően, 750 V vonali feszültség feltételezésével. A levett áram így a Pct-

vel arányos, és a változó úthosszú állomásköznek megfelelő töltő teljesítmény-igényt 

szemlélteti.  

 

Az ábra felső, energia fogyasztás görbéje a nagy távolság-tartománynak köszönhetően már 

jelentős növekedést mutat az állomástávolság növekedésével. A kiszámított egy- és 

kétváltozós függvények mindezekről a 4.6 pont alatt láthatók. 

 

Az imént említett ábrák feliratain látható, eddig még nem szerepelt cf, „corrfact”, korrekciós 

tényező megjelölés tartalmának ismertetése a következő, 4.5. pontban található. 
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4.14.  ábra. Az állomástávolság változásának hatásai a sebességre, az út-, motoráram- és teljesítmény, valamint a 

levett felsővezetéki, ún. vonali áram görbékre cf=0 korekciós tényező és maximum 1400 m állomástávnál 

 
 

4.15. ábra. A felvett-elhasznált energia, a folytonos töltő teljesítmény, a betöltött energia és a tároló 

feszültsége változásai az állomástávolság hatására cf=0 korrekciós tényező és maximum 1400 m állomástávnál 
 

4.5. Az áramarányt előíró cf korrekciós tényező bevezetésének indokoltsága és tartalma    

 

4.5.1. Az alkalmazás indokoltsága. A cf értékének megválasztása  

 

Előfordul, hogy nagy tömeg és nagy emelkedő, rövid állomásköz együttesen igen nagy értékű 

Pct folytonos töltő teljesítményt igényelnek az elhasznált energia pótlásához, a kondenzátor 

újra töltéséhez. Ilyenkor kedvezőbbnek tűnik olyan töltési folyamat megvalósítása, hogy az 

rövidebb idejű, és intenzívebb legyen. Mértéke a fogyasztás teljesítményszintjétől függhetne, 

és erre is tekintettel célszerűen a motorok áramával vagy teljesítményével lehetne arányos.  
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Ez utóbbit választva az elvégzett vizsgálatok kimutatták, illetve igazolták, hogy a motorok 

vontatási üzemének ideje alatt alkalmazott, a vontatási teljesítménnyel arányos nagyságúra 

beállított Pct töltő teljesítmény-hányad lehetővé teszi, hogy a motorok áramfelvételi 

időszakában figyelembe vehető áram-idő területtel kisebb töltést kelljen tárolnia a 

kondenzátornak, azaz megfelelő arány választása esetén a kondenzátor mérete csökkenthető, 

mert indításkor csak részben fogyasztaná a kondenzátor áramát.  

Egyúttal továbbra is meghagyandónak mutatkozott egy már csökkentett értékű, és az 

eddigiekhez hasonlóan folytonosan fenntartandó Pct érték. 

Egy, itt korrekciós tényezőnek nevezett arányossági tényező a vontatási, és a szükséges töltő 

teljesítmény között elegendő lehet ennek az eredménynek az eléréséhez. Ezt 0 és 0,5 közötti 

szorzótényezőként részletesen vizsgáltuk. A 0,4 érték használata adja a legjobb eredményt: 

alkalmazásával a kondenzátor mindenkori szükséges kapacitás értéke általában több, mint 30 

%-al csökkent. Nagyobb érték használatakor ugyan tovább csökkenne a kondenzátor 

kapacitása, de a fékezési folyamat alatt tárolandó energia felvételéhez már nem lenne 

elegendő. Ezen vizsgálati tapasztalatokkal a 0,4 szorzótényező értékének választása 

optimálisnak mondható. 

A töltő teljesítmény értékének kialakulása a két összetevője alapján a vontatási hálózatból 

kétféle értékű teljesítményt vesz le: 

- a Pct, immár egy lecsökkentett értékű folytonosan fennálló töltő teljesítményt, és a 

- 0.4-es cf korrekciós tényezővel arányos, a pozitív előjelű motoros vontatási teljesítménnyel 

szorozva kiadódó teljesítményt. Az ezek által levett energia értéke: 

                                            (4.2) 

A 4.16. ábra részletesen bemutatja az említetteket. 

 

 
  

4.16. ábra. A motor- és leveendő teljesítmények közti arányt kifejező korrekciós tényező 0, 0,25 és 0,4 értékei 

melletti futtatások ugyanazon paraméterű járműre és közlekedési esetre 
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Az ábrán háromféle korrekciós tényező értékei melletti futtatások eredményei láthatóak, a 

tömeg m=40 t, elért sebesség 69 km/h, emelkedő 0 ‰ paraméterek mellett. A 2. részábra 

egyenes piros függvényvonala a megfelelően beállított Pct folytonos töltő teljesítményre 

vonatkozik. A korrekciós tényező ezen futtatásnál zérus, vele a motor-teljesítménnyel arányos 

összetevő értéke is zérus. Az alsó részábrán ehhez egy konstans értékű Ivonali áram tartozik, 

amely az  

                                                                     Ivonali =Pct/Uvonali                                            (4.3) 

 

kifejezés hányadosa. Itt a névleges 750 V vonali feszültséget vettük figyelembe. 

Ugyanitt feltüntettük a rendszer energetikai beállítási paramétereit is, a cf=0 korrekciós 

tényezőhöz a legnagyobb, 15,2 F szükséges kapacitás érték tartozik, és szintén a legnagyobb, 

40,5 kW értékű folytonos töltő teljesítménnyel. A jármű ebben az összeállításban csak ezt 

veszi fel a hálózatból, de állandó jelleggel. 

A cf=0,25 és cf=0,4 értékű korrekciós tényezők görbéi –a felhasznált energia legfelső 

ábrájától eltekintve- eltérnek a zérus tényezőjű görbéktől és egymáséitól is. A legalsó részábra 

mutatja legszemléletesebben a hatásukat: a vontatómotorok által felvett hálózati teljesítmény 

–ez csak a fékezés kezdetéig tarthat- értékének megfelelően változik a hálózatból, a 

felsővezetékről vett áramgörbe, melynek függvényértékei a cf=0,25 és cf=0,4 értékű 

korrekciós tényezők szerint, arányosan eltérőek.  

Ezeknek a görbeszakaszoknak az áram-idő területei (ld. 4.16. ábra alsó részábrája) villamos 

töltésmennyiséggel is arányosak lennének, s mivel ezeket a motorok nem a kondenzátorból 

fogyasztják, hanem közvetlenül a felsővezetékből, ezzel a töltésmennyiséggel egyenértékűen 

csökkentett kapacitású kondenzátorra van szükség. Ez utóbbiak itt 12,5 F és 10,5 F értékűek. 

Összevetve a zérus nagyságú korrekciós tényezőre történt beállítás 15,2 F értékével, 17,8 % 

és 41 %-os csökkenés mutatható ki a szükséges, lehető legkisebb  tárolókapacitásban a cf=0,4 

értéknél, az itt fennálló közlekedési feltételeknél. 

Tekintve, hogy az energiafelhasználásra, így a lehetséges energia-megtakarításra 

önmagában nem hat ki a korrekciós tényező használata, a legfelső részábrán így csak egy 

görbe szerepel, amely bármely értékű korrekciós tényezőre érvényes.  

 

A 4.17. ábra szemlélteti az új energiairányítási rendszer, új „energia-menedzsment”  

realizálásának szabályozási feladatként megfogalmazott elvét. A szabályozási kör rendeltetése 

itt a korrekciós tényező szerinti töltő teljesítmény megvalósítása. Alapjele az XrPcharge töltő 

teljesítmény-jel, és szabályozott jellemzője az XsPcharge töltő teljesítmény a kondenzátort töltő 

DC-DC konverter kimeneti oldalán. A konverter átviteli függvénye Ych. 

                          
 

4.17. ábra. Az energia-irányítási rendszer elve és kapcsolatai. A korrekciós tényező szerepe a töltő DC-DC 

konverter kimeneti teljesítmény szabályozásában 
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Az alapjel képzésére két összetevőt használunk fel: 

- a motorokat ellátó DC-DC konverter motor felőli oldalán leadott Pmot teljesítmény 

jelét, szorzatképzéssel, majd a korrekciós tényezővel is szorozva, 

- az aktuális pályaszakaszhoz tartozó, előzetes vizsgálatok és/vagy futtatási 

tapasztalatok alapján beállítja az aktuális Pct (és a kezdeti, betöltött energia, Eco) 

értékeket, és a Pct állandó töltő teljesítményhez szükséges szabályozási alapjelet 

hozzáadja a korrekciós tényezővel képzetthez. 

A szabályozó az alapjelnek megfelelő teljesítményt realizál a töltő DC-DC konverteren, 

függetlenül a kondenzátor feszültségszintjétől, és a motorok feszültségviszonyaitól. Azaz, 

arról gondoskodik, hogy az aktuális időpontban előállt teljesítmény-alapjel szerinti töltő 

teljesítmény fennálljon, tekintve, hogy ez fogja csökkenteni a motorok által a kondenzátorból 

kivett teljesítményt.  

Így meg tud valósulni azon célkitűzés, hogy a motorok által fogyasztott energia egy része 

közvetlenül a felsővezetékből áramoljon hozzájuk, amely a cf=0,4–es tényező esetén a Pct 

folytonos összetevővel együtt több, mint 40 %, míg a többi hányada az energiatárolóból 

áramoljon a motorok felé. 

 

4.5.1.1. A cf korrekciós tényező lehetséges legnagyobb értékének meghatározása 

 

A korrekciós tényező, cf 0-0.426 közti értékeivel elérhető tárolókapacitás-csökkenési 

lehetőségeket változó sebességekre a 4.18. ábra, változó tömegekre a 4.19. ábra, és változó 

állomástávolságokra a 4.20. ábrák szemléltetik, a mindenkori legkisebb szükséges C 

értékének változása szerint. 

A cf befolyásoló hatása a mindenkori minimális tárolókapacitás értékére mindhárom említett 

paraméterre hasonló jellegű, a C= f(cf) függvények gyakorlatilag lineárisak, kivéve az 

állomástávolságra vonatkozókat, amelyek a lineáristól kissé eltérően másodfokúak.  
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C=f(cf), a minimálisan szükséges C értékek a cf függvényében

 

 

 

y = - 6.224*x + 8.049

v=70 km/h

v=60 km/h

v=40 km/h

v=50 km/h

 
 

4.18. ábra. A szükséges minimális kapacitás értékei a cf korrekciós tényező függvényében, változó sebességekre 
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A minimálisan szükséges C kapacitás a cf  függvényében 

 

y = - 9.213*x + 11.73

m= 55 t

m= 40 t

m= 30 t

 
 

4.19. ábra. A szükséges minimális kapacitás értékei a cf korrekciós tényező függvényében, változó tömegekre 
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A szükséges legkisebb  C kapacitás a cf függvényében

 

  

y = - 7.336*x
2
 - 9.428*x + 19

s=1000 m
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s=1400 m

 
 

.4.20. ábra. A szükséges minimális kapacitás értékei a cf korrekciós tényező függvényében, változó 

állomástávolságokra 

 

Jól látható az ábrákról, hogy mind a sebesség-, mind a tömeg-, és hasonlóan az 

állomástávolságok kis értékeinél a cf alkalmazási jelentősége csökken. Nagyobb mértékű 

kapacitás-csökkentési lehetőséget a cf=0.4 értékű beállítása főként nagyobb sebességek-, 

tömegek- és állomástávolságok alkalmazásakor eredményez. 

 

4.5.1.2. A negatív előjelű emelkedők: lejtők hatásának következményei a cf értékének 

megválasztására  

 

A javasolt Pct folytonos töltő teljesítmény alkalmazása a vízszintes és az emelkedő pályákon 

közlekedéskor időben állandó értékű energia-levételt jelent a felsővezetékről, elősegítve a 

mindenkor szükséges legkisebb tárolókapacitás csökkentését. A folyamatosan lejtőkön 

közlekedéskor a felhalmozódó energia összességének tárolása helyett már egy negatív előjelű 

Pct folytonos hálózatba visszatápláló teljesítményre lenne szükség. 

 

Negatív előjelű felsővezeték-áram lehetősége nélkül, a legkisebb értékű folytonos töltő 

teljesítmény beállítása csak Pct=0 lehet, negatív előjelű nem. Az alapparaméterekkel (m= 40 t, 
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v= 65 km/h, s= 800m) történt beállítások vizsgálatai növekvő cf értékek mellett az alábbi, 

tartósan fennálló olyan lejtő értékeket eredményezték, amelyeken még a Pct=0 feltétel fennáll: 

 

ha cf= 0.4:             e=  -1  ‰,  

ha cf= 0.426,         e=   0  ‰,  

ha cf= 0.45:           e= 1.4 ‰. 

 

Láthatóan a cf=0.4 érték még egy enyhe lejtőn (-1.0 ‰) is felsővezetéki visszatáplálás nélkül 

használható, mert az összveszteségek az ekkor rendelkezésre álló, és a járműbe érkező 

folytonos teljesítményt, amely a potenciális energia változásából képződik, még épp 

felemésztik. Nagyobb lejtők már csak negatív előjelű, azaz visszatápláló árammal járhatók, 

vagy pedig igen nagy kapacitású többlet-tároló beépítését igényelnék, amely csak egy-egy 

esetben előforduló lejtős pályaszakaszhoz gazdaságtalan volna. 

 

Megnövelve a korrekciós tényező értékét cf=0.426-ra, már csak 0 ‰ értékű lejtőn, azaz 

vízszintes pályán, vagy emelkedőkön történő közlekedés lehetséges. A cf=0.45-re történt 

növelése pedig már csak +1.4 ezrelékes emelkedő felett teszi lehetővé, hogy a Pct=0 értékű 

folytonos töltő teljesítmény beállítható maradjon, tekintve, hogy a cf arányában lecsökkentett 

tárolókapacitás miatt már a fékezés alatti mozgási energia teljes eltárolhatósága már nem is 

lenne lehetséges. Az állomások vízszintes fekvésűek, a behaladó szerelvény több, mint 

félsebességgel érkezik az állomás elejére, így a fékezési energia eltárolhatóságának 

csökkenése a nagyszámú megállási esetszám miatt egyértelműen veszteséget jelentene. 

 

Azaz, ha csak a nem-negatív előjelű Pct használhatóságát tarthatjuk szem előtt, másként 

fogalmazva ha nem lehetséges a felsővezeték felé áramot küldeni, akkor a cf=0.4 érték olyan 

választás, amellyel a - cf értékének üzem közbeni változtatása nélkül-  a -1 ‰-es lejtő, és 

tetszőleges emelkedő közti tartomány megfelelő energetikai kezelése megoldható.  

 

Mindezekre tekintettel a cf=0.4 érték választása tartható megfelelőnek.  

 

A 4.18, 4.19 és 4.20 ábrákon berajzolt metszékek a 0,4 és 0,426 cf értékek között mutatják a 

cf=0,4 választásakor szükséges többlet-kapacitás igényt. Ezek az egyes függvényértékekből 

számítva 7.7/7.9=0.9747, 11.63/12=0.9691 és 7.36/7.6=0.9684 arányúak, illetőleg 

százalékban 2,243%, 3,09% és 3,316% értékűek. Ezeknek megfelelő többlet-beruházás a 

tároló építésekor csak akkor jelentkezik, ha ez az egyes kondenzátor-elemek darabszám 

választásában is kényszerűen megjelenik. Energetikailag mindenképpen előnyösnek 

mondható, hogy valamennyi megálláskor lehetővé válik a mintegy 1% körüli energiahányad 

tárolása, amely a teljes fékezési energia már el nem tárolt része lenne nagyobb cf érték 

választása esetén. 

A dolgozat végén találhatóan az akkumulátoros–kondenzátoros hibrid energiatárolós jármű 

energetikai irányítása már szükségessé tette a cf  értékének - előre meghatározható - 

függvények szerinti, nagyobb arányú változtatását. 

 

4.5.2. A korrekciós tényező hatásainak bemutatása 

 

4.5.2.1. A sebesség változó. 

 

Itt a cf=0.4. Változó sebességekhez tartozó görbék, 4.21 és 4.22. ábrák. A motorok 

áramkorlát-maximuma a 75 km/h sebesség előírásakor 400A, egyébként 300 A.  
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4.21. ábra. cf= 0.4: változó sebességekhez tartozó sebesség-, út-, áram-, teljesítmény-, vonali áram görbék 

 

 
 
4.22. ábra. Változó sebességek, cf=0,4 és Imaxmot=300A melletti energetikai görbék. A levett teljesítmény részben 

a motorteljesítménnyel arányos, és ehhez adódik egy kis értékű Pct teljesítmény a 2. részábra szerint 

 

4.5.2.2. Az emelkedő változó  

A 4.23. ábrán a 0,4 értékű korrekciós tényező alkalmazásával modellezett futtatás eredménye 

látható, itt a változó emelkedő értékek melletti vizsgálat volt a cél. 
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4.23. ábra. Változó emelkedőkhöz tartozó görbék. A motorok áramkorlát-maximuma az emelkedő függvénye, 

hogy a gyorsulások/fékezési lassulások közel állandóak legyenek. 

 

Változó emelkedőkhöz tartozó energetikai görbék, 4.24. ábra. A motorok áramkorlát-

maximuma az emelkedő függvénye, hogy a gyorsulások/fékezési lassulások közel állandóak 

legyenek. A korrekciós tényező itt cf=0. 

 
 

4.24. ábra. cf=0. Változó emelkedőkhöz tartozó  energetikai görbék. 

 

Mint az előző esetben, de cf=0,4, 4.25. ábra. A motorok áramkorlát-maximuma itt is az 

emelkedő függvénye. 
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4.25. ábra. cf=0.4. Változó emelkedőkhöz tartozó energetikai görbék emelkedőtől függő motorárammal. A 

legalsó részábra a közel azonos értékű gyorsulást szemlélteti 

 

    4.5.2.3. A motoráram korlátozása változó emelkedők esetén 

 

A motoráram 300 A-re korlátozott: az energiafogyasztás számottevően nem kisebb, mint az 

Imax=f(e) alkalmazásakor, de a felgyorsulás jelentősen elhúzódik, 4.26. ábra. 

 
 

4.26. ábra. cf=0. Változó emelkedőkhöz tartozó energetikai görbék, azonos áramkorláttal. 

 

    4.5.2.4. Erős lejtőben a Pct  folytonos töltő teljesítmény előjel változtatás indokoltsága 
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A Pct negatív előjelű alkalmazása nem értelmezhető, mert a hálózat nem fogadóképes. 

Lejtőben: a Pct értékét -42 kW-ra beállítva egy fogadóképes hálózat el tudná evinni a 

visszatáplált energiát, UC nem növekedne, 4.27. ábra:.  

 
 

4.27. ábra. A Pct lejtőben, cf=0.4 mellett. A 2. részábra szerint negatív Pct volna szükséges a visszatápláláshoz 

 

Tartós emelkedőn a cf=0.4 miatt tartósan jelen van motoráram-függő felsővezeték-áram, alsó 

részábra. Itt a -10, -20 ‰ lejtőkön történő közlekedés negatív előjelű, visszatáplált vonali 

áramait is (legalsó, zöld és kék görbék) feltüntettük, ha a felsővezeték fogadóképes lehetne, 

4.28. ábra. 

 
 

.4.28. ábra. Változó emelkedők, cf=0,4 és Imaxmot=300A. A felsővezetékből levett teljesítmény a 

motorteljesítménnyel arányos: a vonali áram motoráram-függő. 
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4.5.2.5. A járműtömeg változó, a korrekciós tényező 0,4 értékű 

 

Változó járműtömegek, 4.29.  ábra 

 
.4.29. ábra. Változó járműtömegek, cf=0,4 melletti energetikai görbék.  A felsővezetékből levett teljesítmény a 

motorteljesítménnyel arányos. 

  

4.5.2.6. A járműtömeg változó, a korrekciós tényező zérus értékű 

 

Változó járműtömegek, cf=0 esetre, 4.30.  ábra 

 
.4.30. ábra. Változó járműtömegek, cf=0 melletti energetikai görbék. A felsővezetékből vett teljesítmény és áram 

konstans értékű. 
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Mint előbb, de itt Imaxmot=300A, 4.31. ábra, cf=0: 

 
 

4.31.  ábra. Változó járműtömegek, cf=0 és Imaxmot=300A. A felsővezetékből vett áram konstans értékű. 

 

4.5.2.7. A járműtömeg változó, a motoráram korlátozott, a korrekciós tényező 0,4 értékű 

 

Változó járműtömegek, cf=0,4 esetre, Imaxmot=300A, 4.32. ábra. Az elért sebesség a nagyobb 

tömegeknél jelentősen kisebb a motoráram azonosra korlátozott volta miatt. 

 

 
 
.4.32. ábra. Változó járműtömegek, cf=0,4 és Imaxmot=300A melletti energetikai görbék. A felsővezetékből levett 

teljesítmény a motorteljesítménnyel arányos. 
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4.6. Egyváltozós függvények meghatározása 

Egyváltozós függvények meghatározása a futtatás-sorozatok időfüggvényeinek értékeiből. 

 

 Meghatározásra kerültek  cf=0 és cf=0,4 értékekre :  

- a szükséges legkisebb tárolókapacitás C (F),  

- a kezdeti, 840 V-ot eredményező betöltött energia Eco (kWh),  

- a folytonos töltő teljesítmény Pct (kW) megfelelő értékei, továbbá 

- a motorok által felhasznált energia Emot  (kWh), visszatáplálás nélküli esetre, 

- a jármű által felhasznált energia visszatáplálás után, Eviut  (kWh), 

a tárolt és újra felhasznált energiával elért megtakarítás (%) egyváltozós függvényei a fő 

változók: járműtömeg, elért sebesség, állomástáv, emelkedő-lejtő szerint.   

 

Kimutatják és szemléltetik a bevezetett Pct, Ec0, cf fogalmak és a kidolgozott módszerek 

alkalmazásával elért eredményeket, elemezhetők, és alapjául szolgálnak a kétváltozós 

függvényekhez.  

.  

4.6.1. A mindenkori legkisebb tárolókapacitás meghatározása  

 

 4.6.1.1. A járműtömeg változás hatásának vizsgálatai 

 

 A motoráram lehetséges maximuma a tömeg nagyságától független érték, amely nem teszi 

lehetővé a tömegtől függetlenül közel azonos gyorsító képesség elérését, és ez a gyakorlatban 

a tömegnövekedéssel jelentősen csökkenő gyorsítóképesség éppen csúcsforgalmi időszakban 

idézné elő a nehézkesebb felgyorsulást, a menetrend teljesülését is akadályozva. Mindezek 

elkerülésére már a régebbi, ellenállás-kapcsolós járműveknél is alkalmazták a tömegfüggő 

áram-maximumot az indítás-gyorsítás időszakára, a járműszekrény tömegarányos 

besüllyedésének érzékelésével. A C=f(m) függvénye gyakorlatilag lineáris, 4.33. ábra. 

 

 
 

4.33. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény a járműtömeg függvényében. A 

motoráram maximuma 300 A, a korrekciós tényező értéke zérus. 

 

A motoráram lehetséges maximuma közelítőleg tömegarányos, a tömegtől függetlenül közel 

azonos gyorsító képesség eléréséhez, 4.34. ábra. 

 

Az ábrán lineáris közelítés látható a C=f(m) függvényre, y=0,2571x+4,3381 alakú elsőfokú 

polinommal. 
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4.34. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény a járműtömeg függvényében 

 

Ha cf=0,4,  a görbe alakja elsőfokú polinommal illesztett: y=0,1646x+3,306, 4.35. ábra. 

A motorteljesítmény több,  mint 40 százaléka arányában alkalmazott hálózati áram-felvétel a 

motorok számára a vontatási időszakban ennek megfelelő értékkel csökkenti az 

energiatárolóból kiveendő teljesítmény értékét, és csökkenti a minimálisan szükséges 

tárolókapacitás értékét. Összevetve a 4.31.ábrán láthatóakkal, a polinomok közti különbséget 

megkaphatjuk, képezve a szükséges kapacitás csökkenésének 

 

Δ y=(0,2571x+4,3381) -(0,1646x+3,306)=0,0925+1,0321                  különbségi függvényét,  

 

mely m=30 t-ra 3,8071, m=40t-ra 4,731, és m=50 t-ra 5,6571 F értékeket eredményez. 

Ezekkel csökken a minimálisan szükséges tárolókapacitás értéke, itt rendre 47, 46,9 és 46,5 

%-al.  

 
4.35. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény a járműtömeg függvényében A 

motoráram maximuma tömegtől függő, a korrekciós tényező értéke 0,4. 

 

Ha cf=0, és Imaxmot=f(m), a paraméterek azonosak az előzőekben vizsgáltéval, itt a függvény 

közelítés  lineáris helyett másodfokú polinommal történt, y= - 0,002857x
2
+0,5x- 0,6143 

alakban, 4.36. ábra. 

A görbe az adott pontokhoz jobban illeszkedik, mint az előző ábra szerinti lineáris közelítés, 

fizikai tartalmát tekintve mégis ez utóbbit lehetne helyesnek tartani, tekintettel arra, hogy a 

fékezés alatt eltárolandó mozgási energia a tömeggel első fokon arányos.  

Jól látható, hogy nagyobb tömegeknél a görbe a lineárisnál kevésbé jobban emelkedik, amint 

erre a másodfokú tag negatív előjele is utal.  

Elemezve a megengedett áram maximumának beállítására vonatkozó kapcsolatot, mely a 

tömegtől függővé tette azt, megállapítható, hogy az áramkörök ohmos veszteségei, melyek 

áramnégyzettel arányosak, nagyobbak ezen áram-maximum beállításnál, mint az egységesen 

300 A-re korlátozásnál, és így megfogalmazható, hogy a növekvő áramokkal járó négyzetesen 
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nagyobb veszteségek miatt kissé csökken a lineárissal összevetve az eltárolható energia 

nagysága, így a minimálisan szükséges tárolókapacitás értéke is.  

Mindezek alapján az utóbbi ábra szerinti, másodfokú polinommal történő közelítés tartandó 

helyesnek. 

 

 
 

4.36. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény a járműtömeg függvényében. 

 

Itt Imaxmot=300 A, és a minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény a 

járműtömeg függvényében, 4.37. ábra. A motoráram maximuma tömegtől független, 300 A, a 

korrekciós tényező értéke cf=0,4. 

 

 
4.37. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény a járműtömeg függvényében 

 

A görbe alakja itt harmadfokú polinommal illesztett:  

y=2,963*10
-5

 x
3
-0,005778x

2
+0,34977x+1,473. 

 

4.6.1.2. A sebesség változásának hatásai 

 

 A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény az elért sebesség 

függvényében, 4.38. ábra. A korrekciós tényező 0,4, a motoráram maximuma 300 A.  
 

A görbe alakja itt másodfokú polinommal illesztett: y= 0,0025x
2
+0,023x-0,34.  

A felhasznált energia a sebességnégyzettel arányos, ezt kissé módosítják a villamos áramköri- 

és a menetellenállásbeli veszteségek. Ez utóbbi másodfokú polinomja jelentős elsőfokú taggal 

bír. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 98 

 
4.38. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény az elért sebesség függvényében. A 

korrekciós tényező cf=0,4, a motoráram maximuma 300 A. 

 

A sebesség elérendő értékének beállítása a motor kapocsfeszültségének előre 

megválasztásával, mint feszültségkorláttal történt, próbafuttatások után. A gyorsítóképesség 

azonosságának fenntartását az indítóáram 300 A-re korlátozása tette lehetővé. A 

 v=40 km/h hoz  380 V,  

 v=50 km/h-hoz  475 V, 

 v=60 km/h-hoz  580 V,  v=70 km/h-hoz  750 V feszültség-maximum beállítása volt 

szükséges a 800 m hosszú állomásközben. 

 

A korrekciós tényező értéke cf=0, a motoráram maximuma 300 A. A minimálisan szükséges 

kapacitás értékeit kifejező függvény látható az elért sebesség függvényében a 4.39. ábrán.  

 

A görbe alakja itt másodfokú polinommal, jól illesztett: y= 0,003564x
2
-0,03637x+1,024. 

A cf=0 korrekciós tényező miatt a motorok a hálózatból, a felsővezeték útján csak a Pct 

folytonos töltő teljesítményt veszik, a szükséges teljesítmény többségét a kondenzátorból 

kapják, így annak szükséges kapacitásértéke jelentősen magasabb, mint a 0,4 értékű 

korrekciós tényező használatakor fellépő érték.  

 
4.39. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény az elért sebesség függvényében. A 

korrekciós tényező értéke 0, a motoráram maximuma 300 A.  

 

4.6.1.3. Az emelkedő változásának hatásai 

 

A minimálisan szükséges kapacitás az emelkedő függvényében, 4.40. ábra, a korrekciós 

tényező 0 értékénél, ha a motoráram maximuma (indító áram) az emelkedőtől függő értéket 

vesz fel. 

A görbe másodfokú polinommal közelíthető: y=0,002429x
2
+0,084x+14,65.  

A zérus emelkedőhöz viszonyítva a -20 ‰-es lejtőn haladás 5,2%-os kapacitás-csökkentést 

tesz lehetővé a 0 ezrelékes pályán szükséges értékhez viszonyítva, míg a 20 ‰-es emelkedő 

17,8%-os növelést igényel. 
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4.40. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás az emelkedő függvényében, a korrekciós tényező 0 értékénél, ha 

a motoráram maximuma (indító áram) az emelkedőtől függő értéket vesz fel. 

 

A minimálisan szükséges kapacitás az emelkedő függvényében, korrekciós tényező 0,4 

értékénél, ha a motoráram maximuma (indító áram) az emelkedőtől függetlenül 300 A értéket 

vehet fel, 4.41. ábra. 
 

A görbét közelítéssel leíró másodfokú polinom  y=0,001429 x
2
+0,008x+10,35  

alakú. A vízszintes pályán haladáskor szükséges minimális tárolókapacitás 10,35 F, ennél az 

energetikai rendszernél a legkisebb érték. Az előző esetben ebben a munkapontban szükséges 

érték 14,65 F volt, amelyhez képest a csökkenés mértéke 29,35 %. (Ott az áram emelkedő-

függő volt, az emelkedőtől közel független állandó gyorsítás érdekében, amely nagyobb 

teljesítményt és energiafelhasználást is jelentett, s ezt főként a tárolóból nyerhette, kis részét a 

konstans értékű Pct töltő teljesítmény révén a felsővezetékről.) A lejtő meredekségének 

növekedésével nő a fékezéskor eltárolható mozgási energia, emiatt a szükséges 

tárolókapacitás is növelendő, ld. a -30 ‰ pontban. 

 

 
 
4.41. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás az emelkedő függvényében, korrekciós tényező 0,4 értékénél, ha 

a motoráram maximuma (indító áram) az emelkedőtől függetlenül 300 A értéket vehet fel. 

 

4.6.2. A tárolóba töltött kezdeti energia szükséges értékei 

 

4.6.2.1. A sebesség változásának hatásai 

 

Az Eco (kWh) értékek a tároló kondenzátorba a jármű indítását megelőző időszakban 

betöltendő energia mennyiséget jelentik, azzal az igénnyel, hogy a kondenzátor feszültsége 

840 V legyen.  
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A járműbe épített, nem változtatható kapacitású kondenzátor esetében az Eco értéke nem 

változik, itt az elemzés arra terjed ki, hogy a valamely feltételrendszertől függő táplálási 

módban az Eco értékei a négy fő paraméter (tömeg, sebesség, emelkedő, állomástáv) 

függvényében milyen értéket vehetnek fel.  

 

Az Eco (kWh) értékei a sebesség függvényében a 4.42. ábrán láthatóak. 

 

A korrekciós tényező értéke itt 0, a motoráram maximuma 300 A. A görbe jellegében, 

alakilag hasonló az ezen esetnek megfelelő, a C kapacitás szükséges minimális értékeit 

tartalmazó görbéhez, lévén a két mennyiség állandó feszültség esetén arányos. 

A görbe alakja itt másodfokú polinommal illesztett: y= 0,0002661x
2
-0,004218x+0,1211. 

 
4.42. ábra. Az Eco (kWh) értékei a jármű indítását megelőzően a tároló kondenzátorba betöltendő energia 

mennyisége ezen ábrán a sebesség függvényében. 

 

4.6.3. A felhasznált energia elemzései  

 

4.6.3.1. Az emelkedő változásának hatásai 

 

Az Efogy (kWh) értékei a jármű vontatómotorjai által elfogyasztott energia az ábrán feltüntetett 

feltételek, mint paraméterek szerint, az emelkedő függvényében, de a visszatáplálás 

lehetősége nélkül. 

 

Az Efogy (kWh) értékei a jármű vontatómotorjai által elfogyasztott energia visszatáplálás 

nélkül: a görbe alakja másodfokú polinommal illesztett: y= 4,279*10
-4

 x
2
-0,05681x+2,545, 

4.43. ábra. 

 

A motorok lehetséges áramérték maximumai jelen esetben az emelkedőtől függően kerültek 

beállításra, az emelkedőtől közelítőleg független gyorsulás megvalósítására. Ennek 

következtében, a véges értékű ohmos ellenállású rendszerben az áramnégyzettel arányos 

veszteségek a növekvő emelkedőkön erősebben növekvő energiafogyasztást eredményeznek. 

A lejtőkön történő indítás, illetve folytonos közlekedés - amely csak legfeljebb néhány 

állomásközön át képzelhető el, majd emelkedőknek kell következniük egy valós vasúti 

hálózaton- csökkenti a motorok által fogyasztott energiát.  

A fogyasztott energia nem függ a motorok táplálási forrásától, sem azok megoszlásától a 

hálózat és a kondenzátor között, így az alkalmazott korrekciós tényező értékeitől sem.  

Változó emelkedőket és lejtőket tartalmazó vasúti vonalon az energiafogyasztás ugyanazon 

tömegek, sebességek és állomástávok esetén szükségszerűen magasabb, mint a csak vízszintes 

vonalvezetést tartalmazóé, a változtatott nyomatékok miatti áramnégyzet-függő veszteségek 

miatt. A kis értékű áramok a lejtőkön haladáskor kisebb veszteséget hoznak létre, míg az 
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emelkedőkön közlekedés nagyobb áramértéket igényel, és az áramnégyzetek különbsége 

nagyobb a 0 %o-es pályán haladásnál fellépővel összevetve. 

 
4.43. ábra. Az Efogy (kWh) értékei a jármű vontatómotorjai által elfogyasztott energia visszatáplálás nélkül 

 

4.6.3.2. A tömeg változásának hatásai 

 

Az Efogy (kWh) értékei a jármű vontatómotorjai által elfogyasztott energia, jelen ábrán a 

kocsitömeg függvényében a visszatáplálás lehetősége nélkül, 4.44. ábra. 

Tekintve, hogy a motoráram maximuma nem tömegfüggő beállítású, Imaxmot=300 A, így a 

tömeg növekedéssel közvetlenül nem nőnek a villamos áramköri veszteségek, a felvett 

energia tömegarányos, és ez jól jelenik meg az ábrán. A görbe alakja elsőfokú polinom: 

y=0,1154x+1,937. 

 
 

4.44. ábra. Az Efogy (kWh) értékei a jármű vontatómotorjai által elfogyasztott energia, jelen ábrán a kocsitömeg 

függvényében a visszatáplálás lehetősége nélkül. 

 

Imaxmot= f(m). A fogyasztás kissé nőtt, az áramnégyzettel arányos veszteségek miatt. A 

görbére a másodfokú polinom jól illeszkedik, 4.45. ábra. 

 
4.45. ábra. Az Efogy (kWh) értékei a kocsitömeg függvényében a visszatáplálás lehetősége nélkül. 
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4.6.3.3. Az állomástávolság változásának hatásai: 

 

Efogy (kWh) elfogyasztott energia, az állomástáv függvényében a visszatáplálás lehetősége 

nélkül, 4.46. ábra. 

 
4.46. ábra. Az Efogy (kWh) elfogyasztott energia, az állomástáv függvényében. 

 

4.6.4. A visszatáplálás után megmaradó energiafogyasztás 

 

Az Efogy „v.u.” jelölésű (kWh) értékei a jármű vontatómotorjai által elfogyasztott energia, 

4.44. ábra, az ábrán feltüntetett feltételek, mint paraméterek szerint, az emelkedő 

függvényében, de már az éppen lehetséges volt visszatáplálás után. Másként fogalmazva az 

eredő vagy tényleges fogyasztás. 

4.6.4.1. A tömeg változásának hatása 

 

Az Efogy (kWh) ténylegesen elfogyasztott energia a tömeg függvényében a visszatáplálás után, 

Imaxmot =f(m), 4.47.ábra. 

 
4.47. ábra. Az Efogy (kWh) a tömeg függvényében 

 

Az Efogy (kWh) ténylegesen elfogyasztott energia a tömeg függvényében a visszatáplálás után, 

Imaxmot=300A, 4.48. ábra, lineáris függvény. 

 
4.48. ábra. Az Efogy (kWh) a tömeg függvényében 
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4.6.4.2. Az emelkedők változásának hatása: 

Az Efogy (kWh) ténylegesen elfogyasztott energia az emelkedők függvényében, a 

visszatáplálás után, 4.49. ábra. 

 
4.49. ábra. Az Efogy (kWh) az emelkedők függvényében 

 

4.6.4.3. A sebesség változásának hatása 

 

Az Efogy (kWh) ténylegesen elfogyasztott energia a sebesség függvényében, a visszatáplálás 

után, 4.50. ábra. 

 

 
4.50. ábra. Az Efogy (kWh) a sebesség függvényében 

 

4.6.5. Az elérhető energiamegtakarítás függvényei 

 

Az Emegtak. (kWh) értékei a jármű által visszatáplálási lehetőség nélkül elfogyasztott 

energiának és az éppen lehetséges volt visszatáplálás utáni, ténylegesen elfogyasztott 

energiának a különbségét mutatják valamely jellemző függvényében. A cf értéke közömbös. 

 

4.6.5.1. A sebesség függvényei 

 

Az Emegtak. (kWh) a megtakarított, fel nem használt energiahányad a sebesség függvényében, 

4.51. ábra. 
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4.51. ábra. Az Emegtak. (kWh) a megtakarított energiahányad a sebesség függvényében 

 

4.6.5.2. A tömeg  változásának hatása 

 

Az Emegtak. (kWh) a megtakarított, fel nem használt energiahányad a járműtömeg 

függvényében, Imaxmot=300A beállításnál, 4.52. ábra. 

 

 
4.52. ábra. Az Emegtak. (kWh) a megtakarított energiahányad a járműtömeg függvényében, Imaxmot=300A 

beállításnál. 

Az Emegtak. (kWh) a megtakarított, fel nem használt energiahányad a járműtömeg 

függvényében, Imaxmot=f(m), 4.53. ábra.  

 

.  
4.53. ábra. Az Emegtak. (kWh) a megtakarított energiahányad a járműtömeg függvényében, Imaxmot=f(m). 

 

4.6.5.3. Az állomástáv változásának hatása 

 

Az Emegtak. (kWh) a megtakarított, fel nem használt energiahányad az állomástáv 

függvényében, Imaxmot=300A, 4.54. ábra. 
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4.54.  ábra. Az Emegtak. (kWh) a megtakarított energiahányad az állomástáv függvényében. 

 

4.6.5.4. Az emelkedő változásának hatása 

 

Az Emegtak. (kWh) a megtakarított, fel nem használt energiahányad az emelkedők 

függvényében, Imaxmot=300A, 4.55. ábra. Itt nincs figyelembe véve, hogy egy metróhálózat 

közlekedése oda-vissza irányú, azaz a potenciális energia visszaadódik.  

 

 
4.55.  ábra. Az Emegtak. (kWh) a megtakarított energiahányad az emelkedők függvényében. 

 

Az előző ábra kiterjesztése a lejtőkre is, 4.56. ábra: az Emegtak. (kWh) a megtakarított, fel nem 

használt energiahányad az emelkedők függvényében, a lejtők eseteire is.  

 

 
4.56. ábra. Az Emegtak. (kWh) a megtakarított energiahányad az emelkedők függvényében, lejtőkre is, de itt nincs 

figyelembe véve, hogy egy metróhálózat közlekedése oda-vissza irányú, azaz a potenciális energia visszaadandó 

 

 4.6.6. A folytonos töltő teljesítmény, Pct szükséges értékeinek függvényei  

 

Ezek a polinomok lehetnek alkalmasak arra, hogy adott (a modelléhez hasonló) feltételek 

között közlekedő vonatra annak számítógépe számára az előre kidolgozott, aktuális 

pályaszakaszra vonatkozó Pct értéket megadják, és ezzel a felsővezetékből leveendő 

teljesítmény értéke beállítható legyen. 
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4.6.6.1. A tömeg változásának hatása 

 

A Pct szükséges értékei a járműtömeg függvényében, 4.57. ábra. Imaxmot=f(m), cf=0,4. 

 
.4.57. ábra. a Pct szükséges értékei a járműtömeg függvényében 

 

 

A Pct szükséges értékei a járműtömeg függvényében, ha cf=0. és Imaxmot=f(m), 4.58. ábra. 

 

 
4.58. ábra. A Pct a járműtömeg függvényében, ha cf=0. 

 

A Pct szükséges értékei a járműtömeg függvényében, ha cf=0 és Imaxmot=300A, 4.59. ábra. 

 

 
4.59. ábra. A Pct a járműtömeg függvényében, ha cf=0 és Imaxmot=300 A. 

 

 

A Pct szükséges értékei a járműtömeg függvényében, ha cf=0,4 és Imaxmot=300A, 4.60. ábra. 
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4.60. ábra. A Pct a járműtömeg függvényében, ha cf=0,4 és Imaxmot=300 A. 

 

4.6.6.2. A sebesség változásának hatása 

 

A Pct szükséges értékei a sebesség függvényében, ha cf=0,4 és Imaxmot=300A, 4.61. ábra. 

 

 
 

4.61. ábra. A Pct a sebesség  függvényében, ha cf=0,4 és Imaxmot=300 A. 

 

 

 A Pct szükséges értékei a sebesség függvényében, ha cf=0.,  4.62. ábra. 

 

 
4.62. ábra. A Pct a sebesség  függvényében, ha cf=0. 

 

4.6.6.3. Az emelkedő változásának hatása 

 

A Pct szükséges értékei az emelkedők függvényében, ha cf=0, Imaxmot=f(e), 4.63. ábra. 
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4.63. ábra. A Pct az  emelkedők függvényében, ha cf=0 és Imaxmot=f(e) 

 

A Pct szükséges értékei az emelkedők függvényében, ha cf=0,4, 4.64. ábra. 

 

 
 

4.64. ábra. A Pct az  emelkedők függvényében, ha cf=0,4  és Imaxmot=300 A. 

 

 

4.6.6.4. Az állomástáv változásának hatása 

 

A Pct szükséges értékei az állomástáv függvényében, ha cf=0, és Imaxmot=300 A, 4.65. ábra. 

 

 
 

4.65. ábra. A Pct az  állomástáv függvényében, ha cf=0  és Imaxmot=300 A. 

 

 

A Pct szükséges értékei az állomástáv függvényében, ha cf=0,4  és Imaxmot=300 A, 4.66. ábra.  
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4.66. ábra. A Pct az  állomástáv függvényében, ha cf=0,4  és Imaxmot=300 A. 

 

4.7. Kétváltozós függvények 

 

Az egyváltozós függvények felhasználásával készültek. Lehetővé teszik, hogy kapacitív 

energiatárolós járműfejlesztésnél valamely 2 változó ismeretében, a másik 2 változót 

alapadat-paraméternek véve, a szükséges legkisebb C tárolókapacitás, a folytonos töltő 

teljesítmény Pct, és az előzetesen betöltendő energia Ec0 értékei, valamint az elérhető energia 

megtakarítás értékek a függvényekből kiolvashatók legyenek cf= 0,4 vagy cf=0 korrekciós 

tényezővel történő energia-irányításhoz. Meghatároztuk  

 

- a szükséges legkisebb tárolókapacitás, C, 

- a motorok által felhasznált energia,Efogy,  

- a visszatáplálás után fennálló elfogyasztott energia, Efogy viut,  

- az energiatárolási-, és az alkalmazott energiairányítási módszernek köszönhetően elérhető 

energia felhasználás-csökkenés, energiamegtakarítás Emegtak,  

- a folytonos töltő teljesítmény, Pct  

 

kétváltozós függvényeit a fő változók – tömeg, sebesség, állomástáv, emelkedők – szerint. 

 

4.7.1. A szükséges legkisebb tárolókapacitás, C értékeire vonatkozó kétváltozós függvények 

 

C értékei az emelkedő és a sebesség kétváltozós függvényeiben, a cf=0 és cf= 0,4 esetekre, 

4.67 és 4.68. ábrák: 

 

C0=3.564*10
-3

X
2
-0,03637X+1,0244+0,0024Y

2
+0,0840Y,                                            (4.2) 

 

ha cf=0. X a sebesség és Y az emelkedő értékei és 

 

C0,4=2,5*10
-3

X
2
-0,023X+0,34+0,001429Y

2
+0,008Y,                                                    (4.3) 

 

ha cf=0,4. X a sebesség és Y az emelkedő értékei. 
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 4.67. ábra: C értékei az emelkedő és a sebesség függvényében, cf=0.   4.68. ábra: mint előző ábra, de cf=0,4 

 

C értékei az állomástáv és a sebesség függvényében, 4.66. ábra. C csökkenése cf=0 és cf=0,4 

esetek között a tömeg és a sebesség kétváltozós függvényében, 4.67. ábra:  

 

C0-0,4=(3.564*10
-3

X
2
-0,03637X+1,0244)0,9+(-1,362*10

-5
Y

2
+0,03729Y-6,3643)*0,4       (4.4) 

 

ha cf=0,4. Itt X a sebesség és Y az állomástáv értékei. 

 

C0-0,4 függvénye az előző, C0 és C0,4 tömeg-sebesség kétváltozós függvények C0-C0,4 

különbségi függvénye, a kutatás egyik eredménye, a cf korrekciós tényező alkalmazásának  

következménye, 4.67.  ábra. A felület legalsó pontján a csökkenés mértéke 41 %, az 55 t és 70 

km/h pontban pedig 30,1 %.  

. 

 

 
4.69. ábra. C értékei a sebesség és a kocsitömeg függvényében. 4.70. ábra. A C0-0,4 függvény - a szükséges 

minimális kapacitás értékeinek csökkenése a motorteljesítmény-arányt előíró korrekciós tényező hatására, a 

kutatás egyik eredményeként 
 

C értékei a tömeg és a sebesség függvényében, 4.71. ábra:  

 

C=(3.564*10
-3

X
2
-0,03637X+1,0244+0,257Y+4,388)0,85-10                                               (4.5) 

 

Itt X a sebesség és Y a tömeg értékei. 
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C értékei az állomástáv és a sebesség függvényében, 4.72. ábra: 

  

C=(3,564*10
-3

X
2
-0,03637X+1,0244)*9+(-1,362*10

-5
Y

2
+0,03729Y-6,3643)*0,4)            (4.6) 

 

Itt X a sebesség és Y az állomástáv értékei. 

 

 
.4.71. ábra. C értékei a tömeg és a sebesség függvényében. 4.72. ábra. C az állomástáv és a sebesség 

függvényében. 

 

 

C értékei az állomástáv és a sebesség függvényében, ha cf=0,4,  4.73. ábra: 

 

C=0,0025X
2
+-0,023X+0,34+(-8,036*10

-6
Y2+0,02439Y-4,2571)*0,5)-4                           (4.7) 

 

Itt X a sebesség és Y az állomástáv értékei. 

 

4.7.2. A motorok által felhasznált energia, Efogy értékeire vonatkozó kétváltozós függvények 

 

Az elhasznált energia értékei az emelkedők és a sebesség függvényében, 4.74. ábra: 

 

Efogy=(5,55*10
-4

 X
2 

-0,00297X+0,2846+0,0004279Y
2
+0,05681Y).                                    (4.8) 

 

Itt X a sebesség és Y az emelkedő értékei. 

 
4.73. ábra. C értékei az állomástáv és a sebesség függvényében. 4.74. ábra. A felhasznált energia értékei az 

emelkedők és a sebesség függvényében. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 112 

 

 

A felhasznált energia visszatáplálás nélküli értékei az állomástáv és a sebesség függvényében, 

4.75. ábra: 

  

Efogyvit.n.=(-1,871*10
-6

X
2
+0,0059X-1,0261-0,0003321Y

2
+0,0764Y+0,061)-2,6                  (4.9) 

 

Itt X az állomástáv és Y a sebesség értékei. 

 

Az energiafogyasztás a tömeg és a sebesség függvényében, 4.76. ábra: 

 

Efogy=(5,55*10
-4

X
2 

-0,00297X+0,2846-0,0003321Y
2
+0,0764Y+0,061)-2,6                       (4.10) 

 

Itt X a sebesség és Y a tömeg értékei. 

 

 
4.75. ábra. Energiafogyasztás az állomástáv és a sebesség függvényében. 4.76. ábra. Energiafogyasztás a tömeg 

és a sebesség függvényében. 

A felhasznált energia az állomástáv és a sebesség függvényében, 4.77. ábra: 

 

Efogy=(5,55*10
-4

 X
2 

-0,00297X+0,2846)*0,8+(-1,871*10
-6

Y
2
+0,0059Y-1,0261)*0,8-1        (4.11)  

 

Itt X a sebesség és Y az állomástáv értékei. 
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4.77. ábra. A felhasznált energia az állomástáv és a sebesség függvényében 

 

4.7.3. Az energiamegtakarítás, Emegtak,  értékeire vonatkozó kétváltozós függvények 

 

Az energia felhasználás csökkenése – energia megtakarítás- mértéke a kidolgozott energetikai 

módszerek eredményeként, az emelkedő-sebesség-, valamint a tömeg-sebesség 

függvényekként, 4.78 és 4.79.  ábrák: 

 

Emegtak=(9,167*10
-7

X
3
-3*10

-4
X

2
+0,02986X-0,3635-,01758Y+0,5612),                          (4.12) 

emelkedő-sebesség függvény és 

 

Emegtak=(9,167*10
-7

X
3
-3*10

-4
X

2
+0,02986X-0,3635-3,707*10

-5
Y

2
-0,001764Y+0,1303)       (4.13) 

tömeg-sebesség függvény. 

 
4.78. ábra. Az energia megtakarítás az emelkedő-sebesség függvényében. 4.79. ábra. Az energia megtakarítás a 

tömeg- és a sebesség függvényében. 

 

Az energia felhasználás csökkenés – energia megtakarítás- mértéke az állomástáv-sebesség-, 

valamint a tömeg-állomástáv függvényekként, 4.80. és 4.81. ábrák: 

 

Emegtak=(9,167*10
-7

X
3
-3*10

-4
X

2
+0,02986X-0,3635-1,399*10

-7
Y

2
+2,943*10

-4
Y-0,15),    (4.14) 

állomástáv-sebesség függvény és  

 

Emegtak=(-1,399*10
-7

X
2
+2,943*10

-4
X+0,4426-3,657*10

-5
Y

2
+1,431*10

-3
Y-0,024)            (4.15) 

tömeg-állomástáv függvény. 
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4.80. ábra. Az energia megtakarítás az állomástáv-sebesség függvényeiként. 4.81. ábra. Az energia megtakarítás 

a tömeg-állomástáv függvényeiként. 

 

A Pct, folytonos töltő teljesítmény értékei az állomástáv- sebesség, valamint az emelkedők-

sebesség függvényeiként, 4.82. és 4.83.  ábrák: 

 

Pct=(-1,5*10
-3

X
2
-0,0210X+10,28+1,088*10

-9
Y

3
-1,875*10

-6
Y

2
+1,26*10

-3
Y+0,1210),     (4.16) 

állomástáv-sebesség függvény és 

 

Pct=(-1,5*10
-3

X
2
-0,0210X+10,28+2,25Y)                                                                         (4.17) 

emelkedő-sebesség függvény. 

 

4.82. ábra. A Pct értékei az állomástáv- sebesség szerint.  4.83. ábra. A Pct értékei az emelkedők-sebesség 

függvényeként.  
 

A Pct, folytonos töltő teljesítmény értékei a tömeg- sebesség, valamint a tömeg-állomástáv 

függvényeiként, 4.84.  és 4.85. ábrák: 

 

Pct=(-1,5*10
-3

X
2
-0,0210X+10,28+(0.0166Y

2
-0,9251Y+12,8114)0,6),                           (4.18) 

tömeg-sebesség függvény, és 

 

Pct=(1,088*10
-9

X
3
-1,875*10

-6
X

2
+1,26*10

-3
X+1,621+0,0166Y

2
-0,9251Y+11,3114)     (4.19) 

tömeg-állomástáv függvény. 
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4-84. ábra. Pct a tömeg- sebesség függvényeként.                      4-85. ábra. A Pct tömeg-állomástáv függvénye.  

 

 

4.8. Szélsőérték-vizsgálatok néhány kiválasztott függvényre. Kétváltozós függvények 

Hesse-féle mátrixa 

 

A  Hesse-féle mátrix egy többváltozós valós függvénynek a másodrendű parciális 

deriváltjaiból alkotott négyzetes mátrixa: 

 

                                                                             (4.20) 

 

Ha 

                                                                                            (4.21) 

n-változós valós függvény, és ha mindegyik másodrendű parciális deriváltja létezik az f 

értelmezési tartományának egy x belső pontjában, akkor a Hesse-mátrix mátrixelemei a 

                                                                                           (4.22) 

számok, ahol x = (x1, x2, …, xn), i, j tetszőleges számok 1-től n-ig, ∂
2

ij pedig a másodrendű 

parciális deriváltak. 
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4.8.1. Kétváltozós függvény szélsőértékei 

Speciálisan kétváltozós függvények esetén a vizsgálat, a próba konkrétan a következők 

ellenőrzését jelenti: 

1. ha det H
f
(u) > 0 és ∂11f(u) > 0, akkor u-ban lokális minimum van, 

2. ha det H
f
(u) > 0 és ∂11f(u) < 0, akkor u-ban lokális maximum van, 

3. ha det H
f
(u) < 0, akkor u nincs lokális szélsőérték (valamilyen típusú nyeregpontról 

van szó) 

ha det H
f
(u) = 0, akkor a próba nem járt sikerrel. 

 

A továbbiakban a kapacitív energiatároló C kapacitásának értékeit jelölő kétváltozós 

függvényekből képezzük a Hesse-mátrix által kapható szélsőértékeket.  

 

A Hesse-matrix alakja kétváltozós függvényre: 

 

.                                                                   (4.23) 

 

 

4.8.2. A szükséges legkisebb tárolókapacitás, C függvényeinek parciális deriváltjai és 

zérushelyei a 4.86, 4.87, 4.88, 4.89 ábrák szerinti függvények esetében. 

 

 

C parciális deriváltjai, az ábrán feltüntetett, tipikusnak mondható harmadfokú görbék esetén: 

 

a tömeg változására:              3a1m
2
+2a2m+a3=0, 

 

az állomásköz változására:     3b1d
2
+2b2d+b3=0 

 

a sebesség változására:           3c1v
2
+2c2v+c3=0 

 

az emelkedők változására:      3d1e
2
+2d2e+d3=0. 

 

 

 

4.8.3. Megoldások, a deriváltak számításával 

 

4.8.3.1. a járműtömeg, m szerinti egyváltozós függvényre: 
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4.86. ábra. A járműtömeg, m szerinti egyváltozós függvény 

 

 

3a1m
2
+2a2m+a3=0, azaz 

 

3*2.963*10
-5

 *m
2
-2*0.005778*m+0.3977=0. 

Elvégezve a kijelölt műveleteket: 

m=[-2 a2+- √((2 a2)
2
-4*3a1* a3))]/ 2*3a1= 

[-2*0.005778+-√ ((-2*0.005778)
2
-4*3*2.963*10

-5
 *0.3977))]/2*3*2.963*10

-5
. 

 

m1=[-2*0.005778+ √((-2*0.005778)
2
-4*3*2.963*10

-5
 *0.3977))]/2*3*2.963*10

-5
, 

m1=[0.011556+ √(1.3354*10
-4

 -1.4141*10
-6

 )]/0.707*10
-6

  

m1=[0.011556+ √(1.3213*10
-4

 ]/ 0.707*10
-6

 

m1=[0.011556+0.0114948]/ 0.707*10
-6

 

m1=[0.0230508]/ 0.707*10
-6

 

 

m1=32603.6  tonna, nem értelmezhető, míg a pozitív választás: 

 

m2=[0.011556- √(1.3354*10
-4

 -1.4141*10
-6

 )]/0.707*10
-6

 

m2=[0.011556-0.0114948] /0.707*10
-6

 

 

m2=86.563 tonna, a függvényből is érzékelhetően. 

 

4.8.3.2. Szélsőérték keresések a d állomástávra: 

 
4.87. ábra. Az állomástáv szerinti egyváltozós függvény 

 

3b1d
2
+2b2d+b3=0, itt csak másodfokú volt, emiatt  
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2b2d+b3=0,  

d=- b3/2b2 

d=0.02439/2*8.036*10
-6

 

 

d=1.5175 *10
3
 méter, a függvényből is érzékelhetően. 

 

A Hesse matrixhoz, a tömeg-állomástáv függvényében ábrázolt C, mindenkori legkisebb 

értékű tárolókapacitás értékeiből: 

 

A tömeg legyen az x változó, m=:x 

 

3a1m
2
+2a2m+a3=0, azaz 

 

3*2.963*10
-5

 *m
2
-2*0.005778*m+0.3977=0, 

 

x-re átírva ezeket: 

 

3a1x
2
-2a2x+a3=0, azaz 

 

3*2.963*10
-5

 x
2
-2*0.005778*x+0.3977=0. 

 

A másodfokú egyenletből, mivel x1 nem volt értelmezhető, a tömeg szélső értéke: 

 

x2=86,563 tonna. 

 

Az állomásköz távolsága legyen az y változó, d=:y 

 

3b1y
2
+2b2y+b3=0, itt csak másodfokú volt, emiatt  

2b2y+b3=0, így az állomástáv szélső értéke 

 

y=1.5175e*10
3
 méter. 

 

A megoldás az x és y szélsőérték-helyekre 

(x,y)=( 86,563, 1,5175*10
3
). 

 

A második deriváltakat kiszámítva :  

 

(3a1x
2
-2a2x+a3)) =(6 a1x-2 a2  )= 3*2.963*10

-5
 x

2
-2*0.005778x =  

  =8.889*10
-5

 -0,011556 =  -0.011464  

 

és  

 

(-3b1y
2
+2b2y+b3) = -6 b1y+2b2 =6*-8.36*10

-6
 y=-5.016*10

-7
 y+2b2. 

 

Ezzel a Hesse-matrix minden pontban, azaz a Hesse matrix determinánsa: 

 

H
f
 (x,y) = [ felső sor: (-0.011464, 0), alsó sor : (0, -5.016*10

-7)
 ]= [5,7502*10

-9
, 

0]=5,7502*10
-9

> 0,  

 

és a bal felső matrix  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 119 

 

∂
2
11= -0.011464<0  miatt az  

 

(x,y)=(86.563, 1.5175*10
3
 )  pontot  

 

szélsőértékhelynek nevezzük,  

 

és ha det H
f
(u) > 0 és ∂11f(u) < 0,  

 

akkor a feltételek teljesülése szerint u-ban lokális maximum van, amely így, a komponens  

függvényeknek is megfelelően ( m=86,563 tonna és d=1,5175 10
3
 méter) maximumpontok. 

 

A szélsőértékek helye a további kétváltozós függvényekre hasonlóan számítható. 

 

Az egyváltozós függvényekre, a sebesség változására: 

 
4.88. ábra. A sebesség szerinti egyváltozós függvény 

 

3c1v
2
+2c2v+c3=0 itt is csak másodfokú volt, emiatt  

2c2v+c3=0,  

v= - c3/2c2=-(-0.023)/2*0.0025 

v=4.6 km/h, minimum-szélső érték, a függvény menetéből is beláthatóan. 

 

Az emelkedő változására: 

 
 

4.89. ábra. Az emelkedők szerinti egyváltozós függvény 

 

3d1e
2
+2d2e+d3=0, itt is csak másodfokú volt, emiatt  

2d2e+d3=0,  
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e= - d3/2d2=-(0.008)/2*0.001429, 

 

e= -2.799 ‰, minimum-szélső érték a függvényből is érzékelhetően.  

 

A szélső értékek e módszerrel pontosan megállapíthatóak, ugyanakkor megjegyezhető, hogy 

amennyiben a függvényeket Matlab-programmal számítjuk, a görbeillesztéssel ugyanazon 

eredményeket olvashatjuk le a görbékről, illetve ki is számíttathatjuk a szélső értékeket. 
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5. HIBRID ENERGIATÁROLÓS RENDSZER 

 

5. 1. A hibrid energiatárolók alkalmazásának indokolhatósága 

 

A 2009-ben megjelent, és a gyártók által már vasúti járműhajtásra is ajánlott Li-ion 

akkumulátorok meglepően hatékony alkalmazási lehetőséget kínáltak – tárolóképességük az 

addigi ólom- és Ni-MH típusokénak közel kétszeresét, tölthetőségi teljesítményük a 3-4 

szeresét adta. 2011-ben további fejlesztések eredményeként a töltőáramuk még tovább 

növekedett, egyes gyártmányoké a névleges kisütő áramnak – katalógus szerint- az 

ötvenszeresét is elérheti. Ekkora töltőképesség járműben csak nagyobb sebességű és erőteljes 

fékezéskor  lehet kihasználható, ami viszont jelentősen növelheti a visszatáplált 

energihányadot.  

 

Ezek az akkumulátorok, sőt a 2-3 évvel előbbiek is, már-már indokolatlanná tehetik a 

kapacitív energiatárolók alkalmazását, mert az utóbbiak fő előnye, a nagy árammal 

tölthetőség nem maradt kizárólagos adottságuk, de a közel egy nagyságrenddel kisebb 

tárolóképességük és magas áruk miatt is komoly versenytársuk lett a Li-ion akkumulátor. 

Vasúti alkalmazását a fejlettebb országok új járművein is megkezdték, kisebb 

megállótávolságú vonatok járművein [35],[38],[39],[75],[76],[77]. 

 

Személygépkocsiba építésük viszont még mindig csak nagyon lassan terjed, a legnagyobb 

autógyárak még mindig a kisebb kapacitású és tölthetőségű Ni-MH akkukat építik be. Ennek 

valószinűsíthető fő oka tűzveszélyességük, amelynek csökkentésére sokat áldoztak. Kevésbé 

tűzveszélyesnek tartják a vasfoszfát-változatokat, de ezeknél is szigorú töltés-felügyeletet 

tartanak fontosnak. Már EU-szabvány is rendelkezik a Li-ion akkumulátorok szükséges 

felügyeleti rendszerének – battery-management-nek – kötelező használatáról, amely ma 

cellánkénti feszültség- és hőfokmérést ír elő, továbbá hatékony áramerősségű, cellák közti 

kiegyenlítő áramot enegedélyező cellafeszültség-szabályozókat. A töltőberendezésnek, 

járműben fékezéskor az ennek áramát szabályozó rendszernek a töltési feszültség függvényt 

0.05 V-nál  nem nagyobb hibával kell betartaniuk. Mindezek jelentősnek mondható 

költségvonzatúak is. Az Egyetem által fejlesztett EVAN  teherautó 500 V-os, 15 kWh 

kapacitású Li-ion akkutelepe ezek figyelembevételével épült.  

 

5.2. A Li-ion akkumulátorok modellezhetősége  

 

A Matlab szoftverrendszer 2009-es verzója már akkumulátor-modellt is tartalmaz a Simulink 

csomag Villamos járműhajtások c. alfejezetében. A modellek között megjelent a Li-ion 

akkumulátor is, az ólom- és a Ni-MH akkufajtákkal együttes alapmodell-csomagban. A 

modellt felépítése, valamint a figyelembe vett tényezők és paraméterek által elért 

tulajdonságai reálisnak és használhatónak mutatják, összehasonlítva számos gyártó valós-, és 

kutatók nemrég közzétett akku-modell görbéivel. Ez utóbbiak még nem modell-készek, azaz a 

Matlabba integrálásuk jelentős ráfordítást igényelne. 

Az  5.1. ábra a Matlab-Simulink-ben található Li-ion akkumulátor-modell kezelőfelületét és 

töltés-kisütési görbéit szemlélteti névleges és nagyobb terhelő áramokra.. 

A Li-ion akkumulátor modelljének főbb beállítási ( kapacitás 90 Ah, 70% kezdeti SOC érték, 

500 V névleges feszültség 3,2 V névleges áramú cellafeszültségekkel, ezekkel a 

tárolóképesség 45 kWh) és belső adatai, továbbá a kisütési görbéje a feszültségeséssel normál, 

„egy C” jelű és a hatszoros, „6C” jelű áramerősség mellett, 5.2.  ábra.   
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A Li-ion akkumulátorok fejlődése igen erőteljes, így a megengedett töltőáram, amely 

járműfékezéskor fontos paraméter, egyes új gyártmányoknál már igencsak nagy, 100 C jelű, 

azaz egy ilyen új akkumulátor már a névleges árama 100-szorosával is tölthető. Ez igen 

jelentős tömegcsökkenést eredményezhet az újonnan tervezendő akkutelepekre vonatkozóan, 

mert gyakorta nem a tárolókapacitás, hanem a megengedett töltőáram miatt volt szükséges 

nagyobb kapacitású, s így nagyobb árammal tölthető cellákat felhasználni.  

 

 
 

5.1.  ábra. A kinyitott akkumodell-blokk paraméterválasztó ablaka 

 
 

5.2. ábra. A Li-ion akkumulátornak a járműbe tervezett modellje, főbb beállítási adatai és kisütési jelleggörbéi 

névleges és 6C áramra, a modell számításai szerint. 
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Ez a fejlődés több területen feleslegessé is teheti a kondenzátoros tároló alkalmazását, mert az 

akkumulátor tölthetősége esetleg már nem igényli a kiegészítő kondenzátor beépítését sem.  

 

Jelen dolgozatban csak 6-szoros névleges áramú az akkutelep tölthetősége, így a 

párhuzamosan kapcsolt kétféle energiatároló alkalmazása és együttes üzeme indokolt. 

Ezeket figyelembe véve a dolgozat eddigi vizsgálatait kiterjeszettük a „vegyes”, hibrid jellegű 

energiatárolási lehetőség alkalmazhatóságára. Mindkét fajta, a kapacitív és a Li-ion 

akkumulátoros tároló is kis feszültségű - 2,5 és 3,3 voltos- egyedek hálózatából épühet fel, 

amelyeket viszont sajátos adottságaik szerint lehet csak tölteni és kisütni saját DC-DC 

kétirányú, közelebbről 4/4-es konvertereikkel. A vizsgálat célja ezen a területen annak 

megállapítása volt, hogy a nagyobb tárolóképességű, de kisebb árammal tölthető 

akkumulátorokkal milyen mértékben, arányban helyettesíthetők a kondenzátoros tároló 

kapacitív cellái, lehetséges-e érdemlegesnek mondható tömeg- és térfogatcsökkenést elérni 

egy hibrid rendszerrel?  

 

5. 3. A hibrid energiatárolós jármű energetikai rendszere 

 

A kétféle tároló típushoz alkalmas jármű-energetikai rendszer elvi vázlata az 5.3. ábrán 

látható, a tárolónkénti DC-DC konverterekkel és az itt már ki nem kerülhető energiairányítási 

rendszer fő információ irányaival. Az egyes energiatárolókba beírt paraméterek, adatok a 

később ismrtetésre kerülő modellvizsgálatok alapján születtek és az elérhető eredményeket is 

jelzik. 

 
5.3. ábra. a hibrid energiatárolós metró jármű elvi energetikai felépítése 

 

A járműmodellnek az előzőekben ismertetett felépítése az akkumulátor modellel és annak 

rendszerirányításával, valamint a vizsgált függvények és értékek kezelésével 

bővült.[88],[89],[90],[91]. 

 

Az 5.4. ábrán az összeállított akkumulátoros járműmodell Matlab-féle akkumulátor 

modelljének külső, rendszerkapcsolati célú felépítése és energetikai kapcsolatainak elve 

látható. A modell kimeneti tulajdonságai jó egyezést mutatnak a tipikus Li-ion akku-

jellemzőkkel. A meglehetősen összetett belső rendszerként kialakított Matlab-modell belső 

ismertetésétől eltekintünk. 

A  Pmot felirat a villamos vontatómotorok együttes  vontatási teljesítménye. Ez, és az aktuális 

akkufeszültség szabja meg az akkutelep áramát, amelyet a Matlab-féle áramgenerátoros 

terhelésmodell – ábrán jobb oldalt alul - kapcsol az akkutelep modelljére. Ez utóbbit az akku-

jelkép mögötti, itt nem kinyitott blokk tartalmazza. A kinyitott blokk nagy ablaka az 5.1. 
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ábrán látható, és az akku-paraméterek változtathatóságát teszi lehetővé. Az áramot a 

regisztráláshoz az A jelű árammérő méri. Az akkutelep-blokk kimenetei az akkufeszültség és 

a töltöttségi állapot mérőszáma, szintje, a „state of charge”, betűszóval: SOC.   

A plotter ezeken kívül még  időfüggvényben kirajzolja a járműmodelltől érkező, a motorikus 

energiafogyasztáshoz adott és számított villamos veszteségek együttes értékét is. 

 

  
5.4. ábra. A Matlab Li-ion akkumulátor-modelljének külső felépítése és energetikai számításbeli kapcsolatai 

 

Összeállítva a járműmodellt az 5.3. ábrának megfelelően, szükséges volt kidolgozni és 

megoldani egy olyan energiairányítási módszert, amely lehetővé teszi, hogy a kondenzátor 

elsősorban csak a nagy áramok tartományában töltődjön vagy szolgáltasson energiát, 

ugyanakkor a kondenzátor részleges kisütése mégis bekövetkezzék, hogy fogadóképessé 

váljon. 

Iterációs vizsgálatokkal megtalálható volt a megfelelő mértékű energiatároló képesség 

mindkét tárolófajtára. Az akkutelep töltő-kisütő árama a névlegesnek hatszorosára volt 

korlátozva, az e felettieket a kondenzátor fogadja vagy szolgáltatja. Áramszabályozott 

üzemmód helyett áramkorlátozott mód vált be, mert az előbbi választásakor a rendszerben 

dolgozó DC-DC konverterek irányítása a kölcsönös kapcsolatok, függések miatt zavarokat 

idézett elő. Az áramkorlátok viszont terheléstől és a jármű előbbiekben modellezett fő 

üzemeltetési körülményeitől is függővé váltak, emiatt e korlátok folytonos aktualizálására lesz 

szükség egy valós járműirányítás esetén. Ez a feladat modellfuttatásokkal előkészíthető és a 

számítógépirányítású jármű memóriájából elérhető függvényekkel vagy táblázatokkal 

realizálható. 

 

5. 4. A hibrid energiatárolós jármű modell vizsgálatai. Futtatás 40 ‰ emelkedőben  

 

Az 5.5. ábrán a sebesség, állomástávolság, motorok árama, ezek teljesítménye, és a 

felsővezetékből levett áram látható 40 ‰ emelkedésű pályán, amely ezeken a vizsgálatokon 5 

állomásközön át folytonosan, az állomásokban is fennáll, az energiatárolók állapotának jobb 

megfigyelhetősége érdekében. Az állomásközök távolsága 800m, a járműtömeg 40 tonna, az 

elérhető sebességet, amely vízszintes pályán 70 km lehetne, az emelkedő miatt 56 km/h volt. 

A motoráramok itt 300 A –re korlátozottak voltak. Az állomásköz menetideje 85 s volt. 
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5.5. ábra. Sebesség, állomástáv, motoráram, motorok teljesítménye, felsővezetékből vett áram. Emelkedő: 40 

%o. 

 

Az 5.6. ábrán az akkufeszültség, az akku töltöttségi állapota: SOC, az akkutelep árama, a 

kondenzátoros tároló feszültsége és árama láthatók az 5.5.  ábra szerinti közlekedésre és jármű 

teljesítmény-változásokra.  

Változtatni volt szükséges a felsővezetékből vett folytonos töltő teljesítmény értékét is a 

jelentősen lecsökkentett tárolókapacitás teljesítmény-szolgáltatásának kiegészítésére, így a 

jelen feladathoz a PCt=124 kW értéken adta a legkedvezőbb eredményt. Az akkutelep kezdeti 

töltöttségi állapota, SOC 66 % volt, amely az előbbi nagy értékű töltő teljesítménynek is 

köszönhetően tartósan 66 és 60 % között váltakozott.  
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5.6. ábra. Akkutelep feszültsége, akkutelep töltöttsége S.O.C., akkutelep, kondenzátor árama,  feszültsége, a 13. 

ábrán lévő folyamatban. PCt=124 kW, cf=0.271, SOCo=66 %, áramkorlátok aktuális értékei +172, - 180 A. 
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5.5. Eltérések a kondenzátoros energiatárolóval épült járműmodell egyes paramétereinek 

beállításánál. Együttműködés a kétféle energiatároló között 

 

A cf jelű korrekciós tényező, amelynek jelentős szerepe volt az előző fejezetben a megfelelő 

teljesítmény-arányok beállításában a töltő és a vontatási teljesítmények kapcsolatában, és a 

mindenkor szükséges legkisebb tárolókapacitás jelentős csökkentésében, ebben a hibrid 

energiatárolós rendszerben nem maradhatott 0,4=állandó értékén, hanem ez is a terheléstől és 

a fő üzemeltetési körülményektől is függővé vált. Jelen feladatban a cf=0.271, ezzel adódott a 

legjobb eredmény a két tároló együttműködésére a lehetséges legkisebb tárolókapacitás 

mellett, a cf=0,4 érték túl nagynak bizonyult. 

 

Az áramkorlátok megfelelő értékei iteratív módon találhatók meg. Mint említésre került, 

áramszabályozás helyett a korlátok megfelelő megadása bizonyult hatékonynak, ezzel 

alárendelt szabályozókörök és a velük járó irányítási problémák voltak elhagyhatók. A 

szabályozásnak folytonosan változó alapjelűnek kellett volna utóbbi esetben lennie, de a 

megfelelő alapjel meghatározása más szabályozott jellemzők pillanatértékeitől is függött 

volna. Számos eltérő rendszer-időállandó is került bele a vizsgált, majd végül is nem 

alkalmazott szabályozásba, amelyek miatt nem tudott elegendően gyors és stabil működésű 

lenni.  

 

Az áramok korlátozása a konverterek és az egész jármű kapcsolatában energetikailag jól 

irányítható rendszert eredményezett. Az áramkorlátok aktuális értékei az akkumulátorra 

vonatkoztatva +172, és - 180 A voltak. A korlátok megfelelő értékei igen kényesnek 

bizonyultak, ami egy valós rendszerben megfelelően modellezett, és kellően részletes előzetes 

vizsgálatokat és előkészítést igényelne.  

 

Az 5.7. ábrán az akkutelep árama felső korlátjának megfelelő értékeit tartalmazó pontsor 

látható, itt az emelkedő függvényében. A Matlab által elvégezhető függvény-illesztés 

folytonos függvényének eredménye is látható az ábrán, de a függvényértékek szerinti 

futtatások nem bizonyultak mindig elfogadhatónak. Mindez azt eredményezte, hogy az 

energiacserében a két tároló részvételi aránya a kívánttól több százalékkal eltért. Egy ilyen 

rendszer realizálásakor az aktuális áramkorlátokat előzetes modellvizsgálatokkal elegendően 

sűrű pontsorrá célszerű kiszámítani, majd köztük interpolálni, és ezt a függvényt alkalmazni. 
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y = 6.83e-007*x
3
 - 0.0352*x
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 + 1.3*x + 225

data 1

   cubic

 
5.7. ábra. A felső áramkorlát alkalmazott értékei és közelítő függvénye az előzőek szerinti 

modellfuttatásokhoz 
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5.6. Elemzések, értékelés  

A két tároló energetikai viszonyainak egy részlete követhető az 5.8.  ábrán, mely részlete  az 

5.6. ábrának. A függőleges vonalakkal jelölt üzemállapot változások egy vontatási teljesítmény 

kifejtéséhez tartozó energia-leadási, majd egy visszatápláló fékezési, tároló-töltési szakaszt 

mutatnak. Előbbiben csökken az akkufeszültség és az SOC, valamint a kondenzátor 

feszültsége is. Látható, hogy a kondenzátor árama zérus, és majd akkor kezd növekedni, 

amikor az akkutelepé a korlátozott tartományban állandósult értéket vesz fel. A kondenzátor 

ezen kisütő árama egy maximum elérése után zérusra csökken, és majd az akku árama is 

csökkenni kezd, s a fékezés megkezdődésekor eléri a  -180A értéket. Ekkor a korlátozás életbe 

lép, s már csak a kondenzátor árama tud tovább növekedni. A fékezés alatti kondenzátor áram 

a maximuma elérése után kezd a zérushoz tartani. Ezen érték elérése után már csak az 

akkutelep fogad áramot, de nemcsak a megállásig, hanem a megállóban tartózkodás alatt is, itt 

már csak a felsővezetékből. Ennek köszönhetően az SOC még a vonat elindulását követő 

néhány másodperc alatt is emelkedik mintegy 0,3 % mértékben, a felsővezetékből levett, és 

most az emelkedő miatt nagyra beállított, 124 kW folytonos töltő teljesítményből. 

A kis kapacitásúra és méretűre választott kondenzátortelep már a fékezés kezdeti 

időszakban (a ch jelölésű szakaszban) teljesen feltöltődik.  

A tárolók együttes részt vállalása a töltés és kisütés energetikai folyamataiból teljességgel 

eredményesnek mondható. 

A kondenzátor kapacitását a hibrid tároló alkalmazásával nagymértékben sikerült 

csökkenteni. Az 5.9. ábrán a hibrid tárolós rendszerben a mindenkori legkisebb kapacitású 

kondenzátoros tároló kapacitás nagysága látható az emelkedő függvényében, -30 ‰-től  +40 

‰-ig. Ezek az 1-1,6 F közötti kapacitásértékek csak kis részei a nem-hibrid megoldásúakénak, 

mert a fennmaradó tároló igényt a mintegy 3-szoros energiasűrűségű Li-ion akkutelep 

realizálja. 

 

5.8. ábra. A hibrid tárolós rendszer energetikai viszonyainak egy részlete. Itt dch=kisütés, ch= töltés időszakai 
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5.9. ábra. A mindenkori legkisebb kapacitív, kiegészítő tároló nagysága hibrid rendszerben az emelkedő 
függvényében, itt 20 ‰-ig 1F kapacitással, együttműködésben egy 750V, 30 Ah kapacitású Li-ion akkuteleppel 

 

A bemutatott, itt emelkedőre vonatkozó közlekedési feladatra a szükséges kapacitású 

kondenzátoros tároló tömege a gyári adatokból számíthatóan, cf=0,4 mellett is kb. 1500 kg és 

1,5 m
3
 járművenként, míg a hibrid rendszerben a Li-ion akkutelep és a szuperkondenzátor-

telep együttes tömege kb. 800 kg, egyúttal kb. 0,8-1m
3 

térfogatigénnyel, mindkét esetben a 

szükséges DC-DC konverterek nélkül. Ez utóbbiak a mai színvonalú technológiával történő 

gyártással kb. 15-20 kg tömegűek lennének egyenként a szükséges induktivitásaikkal együtt.  

A tömegcsökkenés a tároló beépítése miatti férőhely-kapacitás csökkenést mintegy felére 

mérsékelné. 

 

5.7. A mai változások jellege és trendjei 

 

Ma több közúti villamosvasúti- és metró-gyártó telepít kisebb-nagyobb kondenzátor-telepet a 

járműre. E tárolók több évtized élettartama azonosra vehető a járműével, és az új jármű árát 

csak kissé emeli. Szélerőművek csúcstárolójaként is építik, ahol a kondenzátorok több 

évtizedre becsült élettartama – tározós csúcserőművek nélküli környezetben - versenytárs 

nélküli tároló fajtát jelent. 

 

Nagy versenytársa született azonban a kondenzátoros tárolóknak az új generációjú Li-ion 

akkumulátorokban, amelyek akár a névleges áramuk 100-szorosával is tölthetők egyes gyár-

tók adatai szerint, azaz töltéskor teljes fékezési áramot fogadhatnak. Épp egy nagyságrenddel 

kisebb tömeget igényelnek, mint a kondenzátoros tárolók, és ha ezek reálisak, még a hibrid 

tárolókra sem lesz majd szükség, amelyek néhány éve fejlődnek, mert a csúcsáramokat sem 

kell majd kondenzátoros egységgel felvenni. A kondenzátorosak élettartama viszont több 

évtized, nem tűzveszélyesek, megbízhatóbbak, és ha áraikat csökkentenék a gyártók, a majd 

kimerülés felé tartó lítiumforrások helyett még jelentős jövőjük lehetne.  

 

Az új fejlesztésű, induktív csatolású energia-átvitelű autóbuszokban, melyek megálló-

helyenként töltődnek, a kondenzátor a nagy ciklusszám-tartama (10
6
) miatt versenytárs 

nélküli, busz-élettartamú, itt is jövője van. De hiányzik a felsővezeték, így csak a cf=0 eset 

lesz választható a tervezéskor. 
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6. A KUTATÁS FOLYTATÁSÁNAK LEHETSÉGES IRÁNYAI 

 

Az utóbbi néhány évben igen gyors fejlődést mutató akkumulátorok, főként a Li-ion fajták 

komoly versenytársaivá válnak a kondenzátoros energiatárolóknak, és beszerzési áruk is talán 

csökkenni fog, erre tekintettel a kapacitív-  és akkumulátoros komponensekből álló hibrid 

tárolók jelentősége növekedni látszik. Ezek kapacitás rész-arányainak adott feladathoz 

legjobban illeszkedő meghatározásáról, kutatásáról jelen dolgozat is mutatott 

részmegoldásokat, és ezen a területen további, és szétágazónak tekinthető irányokban is 

célszerű lehetne eredményes vizsgálatokat folytatni. 

 

A továbbiakban esetlegesen folytatható kutatásokban az előző fejezetben ismertetett egy- és 

kétváltozós függvények ábrasorai lehetnének elkészíthetők hibrid energiatárolós rendszerre is, 

a mindenkori legkisebb értékű hibrid tárolókapacitás fő összetevőinek meghatározására, 

járműtömeg, emelkedők, sebesség és állomástávolság szerint. Figyelembe vehetők lehetnek 

az újabb fejlesztésű, még nagyobb energiasűrűségű akkumulátor fajták is. 

 

A szabályozástechnikai elemzések során a kettős integráló pozíciószabályozási körök 

stabilitásvizsgálatára kidolgozott új módszer alkalmazhatóságának további lehetőségeire, 

illetve korlátaira vonatkozó vizsgálatok lehetnek célszerűek.  

 

7. ÖSSZEFOGLALÁS  

 

A dolgozat elemző áttekintést adott a járműveken alkalmazható energiatárolási 

lehetőségekről, és részletesen vizsgálta a kapacitív tárolók rendszertechnikai és üzemeltetési 

lehetőségeit. A jármű matematikailag megfogalmazható modelljét Matlab-szimulációs 

programozással felépítve, kiterjedt és részletes modell-futtatás sorozatot használt a 

legfontosabbnak tartható fő üzemi változók – járműtömeg, elért sebesség, állomástávolság, 

emelkedési- és lejtviszonyok  - szerinti teljesítményi és energetikai jellemzők 

meghatározására. Ezek időfüggvényeiből egy- és kétváltozós függvényeket alkotott, amelyek 

energiatárolós járműfejlesztésekhez, de más vizsgálatokhoz is nyújthatnak érdemi segítséget 

A kapacitív energiatárolók lehető legkisebb méretének meghatározása volt az értekezés célja, 

és ezt itt elvekben megfogalmazott energiairányítási módszerek ajánlott alkalmazásával 

teljesítette.  

A szabályozástechnikai elemzések során a kettős integráló pozíciószabályozási körök 

stabilitásvizsgálatára, az arányos és integráló erősítések hatásainak kapcsolataira a zárt kör 

átviteli függvénye zérus-pólus alakjának elemzésével, változó KI integráló erősítésekre, 

konstans KP arányos erősítés mellett a 2ζω0 = f (KI ) és a ζ= f (KI ) függvények menete szerint  

új módszert adott meg. 
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8. A KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT ÖSSZEFOGLALÓ TÉZISEK 

 

1. Tézis. A „folytonos töltő teljesítmény”, Pct fogalmát, továbbá a vontatási- és a 

felsővezetékről levett teljesítmények közötti teljesítmény-arányt előíró cf korrekciós 

tényező fogalmát bevezettem és értékeiket illetve függvényeiket meghatároztam. 
 

 

1.1. Altézis. A „folytonos töltő teljesítmény”, Pct, fogalmát bevezettem, és a jármű 

energiairányítása szükségességét indokoltam. [4], [7]  

 

A vontatás során a tárolóból vontatásra és veszteségek fedezetéül felhasznált energia pótlása 

legkisebb összes veszteséggel egy, a felsővezetékről levett folytonos és állandó töltő 

teljesítménnyel, Pct, realizálható. Ennek mértéke a négy fő üzemi alternatív paraméter: 

járműtömeg, elért sebesség, állomástáv, emelkedők-lejtők aktuális értékeitől függ. Egy- és 

két-változós függvényekben határoztam meg a Pct, továbbá a tároló energiaszintje kezdeti Eco 

értékeit, itt 7. és 9. ábrák. A jármű energiairányítása ezen jellemzők üzem alatti számítógépes  

aktualizálása érdekében  szükséges, alapvetően a menetrendhez kapcsolt jelleggel.  

 

1.2. Altézis. A teljesítményarányt a vontatási- és a felsővezetékről levett teljesítmények 

között előíró cf korrekciós tényezőt vezettem be, melynek alkalmazásával a motorok 

felsővezetékről vett áram-idő területe egy részével jelentősen csökkenthető a kondenzátor 

szükséges energiatároló képessége [4], [3].  
 

A vontatási időszakban levett energia, Ech értéke a cf korrekciós tényezővel: 

                                                  (1)             

ahol Pch az aktuális levett teljesítmény, Pct egy csökkentett nagyságú folytonos és állandó töltő 

teljesítmény, Pmot a vontatómotorok aktuális vontatási teljesítménye. A cf=0,4 érték adja a 

legjobb eredményt: alkalmazásával a kondenzátor mindenkori szükséges kapacitás értéke 30-

45 %-al csökkenthető, de a jármű energiairányítási feladatainak növekedése, folytonossá váló 

teljesítmény-arány számítások, továbbá  a motorhajtó és a kondenzátorra kapcsolódó DC-DC 

konverterek irányítási feladatainak növekedése  árán.  

Az 1. ábra bemutatja az előzőekben leírtakat. Az ábrán háromféle értékű cf korrekciós 

tényező: 0, 0,25 és 0,4 értékek melletti futtatások eredményei láthatóak, tömeg m=40 t, elért 

sebesség 69 km/h, emelkedő 0 %o paraméterek mellett. A 2. részábra lineáris függvényvonala 

(corrfact=0 jelöléssel) a megfelelően beállított Pct folytonos töltő teljesítményre vonatkozik. A 

cf korrekciós tényező ezen futtatásnál zérus értékű, így vele a motor-teljesítménnyel arányos 

összetevő értéke is zérus. A legalsó részábrán ehhez egy konstans értékű Ivonali áram tartozik, 

amely az  

                                                             Ivonali =Pct/Uvonali                                                         (2) 

 

kifejezés hányadosa. Itt a névleges 750 V vonali feszültséget vettük figyelembe. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 131 

 
 

1. ábra. A motor- és a leveendő teljesítmények közti arányt kifejező korrekciós tényező 0, 0,25 és 0,4 értékei 

melletti futtatások függvényei ugyanazon járműre és közlekedési esetre 

 

Az energiafelhasználásra, így a lehetséges energia-megtakarításra nem hat ki a korrekciós 

tényező használata.  

 

A 2. ábrán a 0,4 értékű korrekciós tényező alkalmazásával modellezett futtatás eredménye 

látható, itt a változó emelkedő értékek melletti vizsgálat volt a cél.  
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2. ábra. Változó emelkedőkhöz tartozó görbék. A motorok áramkorlát-maximuma az emelkedő függvénye, hogy 

a gyorsulások/fékezési lassulások közel állandóak legyenek. 

 

Negatív előjelű felsővezeték-áram lehetősége nélkül, a legkisebb értékű folytonos töltő 

teljesítmény beállítása csak Pct=0 lehet, negatív előjelű nem. Az alapparaméterekkel (m= 40 t, 
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v= 65 km/h, s= 800m) történt beállítások vizsgálatai növekvő cf értékek mellett az alábbi, 

tartósan fennálló olyan lejtő értékeket eredményezték, amelyeken még a Pct=0 feltétel fennáll: 

 

ha cf= 0.4:             e=  -1  ‰,  

ha cf= 0.426,         e=   0  ‰,  

ha cf= 0.45:           e= 1.4 ‰. 

 

Láthatóan a cf=0.4 érték még egy enyhe lejtőn (-1.0 ‰) is felsővezetéki visszatáplálás nélkül 

használható, mert az összes veszteségek az ekkor rendelkezésre álló, és a járműbe érkező 

folytonos teljesítményt, amely a potenciális energia változásából képződik, még épp 

felemésztik, nem marad felhasználatlan energia. 

Meghatározásra kerültek a szükséges minimális kapacitás értékei a cf korrekciós tényező 

függvényében, változó sebességekre, tömegekre és állomástávolságokra,  7. ábra. 

Megfigyelhető, hogy mind a sebesség-, mind a tömeg-, és hasonlóan az állomástávolságok 

főként nagyobb értékeinél a cf=0.4 érték alkalmazási jelentősége számottevő. 
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A minimálisan szükséges C kapacitás a cf  függvényében 

 

y = - 9.213*x + 11.73

m= 55 t

m= 40 t

m= 30 t

 
 

3. ábra. A szükséges minimális kapacitás értékei a cf korrekciós tényező függvényében,  

itt változó sebességekre és tömegekre 

 

2.Tézis. Egy- és kétváltozós függvényekben határoztam meg a modell-futtatások 

sorozatából a Pct folytonos töltő teljesítmény, az Eco kezdeti energia-szint, a tároló 

minimális C kapacitása értékeit az energiatárolós jármű Matlab-modelljének felépítése, 

tulajdonságainak és szabályozhatóságának elemzésével egy kidolgozott szempont-

rendszer szerinti futtatás-sorozat elvégzésével, részletes energetikai vizsgálatok alapján. 

[5], [6], [7] 

 

Az energetikai vizsgálatokat, célzottan négy fő paraméter alternatív figyelembe vételével 

végeztem: kocsitömeg, elérendő sebesség, emelkedési- és lejtviszonyok, állomástávolságok. 

 

Meghatároztam: a menetellenállás, gyorsulás, sebesség, út, motoráram, -feszültség, -

teljesítmény, veszteségteljesítmény és veszteségi energiák, felvett energia visszatáplálás 

nélkül és annak figyelembe vételével, energiatároló energiaszintje, feszültsége, töltő-kisütő 

árama időfüggvényeit és a fenti négy fő alternatív paraméter szerinti egy és kétváltozós 

függvényeit. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.008



 133 

A Pct folytonos töltő teljesítmény, az Eco kezdeti energiaszint, a tároló C kapacitása, a 

motoráramok tömeg- vagy emelkedő függése, végül a cf korrekciós tényező különböző 

értékeinek megfelelő megválasztásával a modell szimulációja során elértem a kezdeti 

feltételekben megfogalmazottakat: a 840V kezdő- és 880V legnagyobb-, valamint a 400V 

minimális tároló-feszültség értékeket, az elérendő aktuális sebesség, valamint a 

pozíciószabályozottan elérendő úthossz értékeit, minden más paraméterváltoztatás és zavaró 

hatás ellenére. 

 

2.1. Altézis.  Egyváltozós függvényeket meghatároztam meg a futtatás-sorozatok 

időfüggvényeinek értékeiből cf=0 és cf=0,4 értékekre,  

- a szükséges legkisebb tárolókapacitás C (F),  

- a kezdeti, 840 V tárolófeszültséget eredményező betöltött energia Eco (kWh),  

- a folytonos töltő teljesítmény Pct (kW) megfelelő értékeire, továbbá 

- a motorok által felhasznált energia Emot  (kWh) visszatáplálás nélküli esetre, 

- a jármű által felhasznált energia visszatáplálás után, Eviut  (kWh),  

- a tárolt és újra felhasznált energiával elért megtakarítás (%)  

egyváltozós függvényeiként a fő változók (alternatív paraméterek): járműtömeg, elért 

sebesség, állomástáv, emelkedő-lejtő szerint.   

 

 E függvények szemléltetik a bevezetett Pct, Ec0, cf fogalmak és a kidolgozott módszerek 

alkalmazásával elért eredményeket, elemezhetők, és alapjául szolgálnak a kétváltozós 

függvényekhez.  

 

Néhány egyváltozós függvény az alábbiakban látható. 

 

A tömeg változásának hatásai. Ha cf=0,4, és Imaxmot=300 A, a minimálisan szükséges 

kapacitás értékei a járműtömeg függvényében, 4. ábra:  

 
4. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény a járműtömeg függvényében. A görbe 

alakja itt harmadfokú polinommal illesztett 

 

A sebesség változásának hatásai. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező 

függvény az elért sebesség függvényében, 5. ábra. A korrekciós tényező cf=0,4, a motoráram 

maximuma 300 A. A görbe alakja másodfokú polinommal illesztett: y= 0,0025x
2
+0,023x-

0,34. A felvett és visszaadható energia a sebességnégyzettel arányos, ezt módosítják a 

villamos áramköri- és a menetellenállás-veszteségek.  
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5. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás értékeit kifejező függvény az elért sebesség függvényében. A 

korrekciós tényező 0,4, a motoráram maximuma 300 A. 

 

Az emelkedő változásának hatásai. A minimálisan szükséges kapacitás az emelkedő 

függvényében, a korrekciós tényező cf=0,4 értékénél, ha a motoráram az emelkedőtől 

függetlenül 300 A értéket vehet fel, 6. ábra. 

A görbét leíró másodfokú polinom y=0,001429 x
2
+0,008x+10,35 alakú. A vízszintes pályán 

haladáskor szükséges minimális tárolókapacitás 10,35 F. A lejtő növekedésével nő a 

fékezéskor eltárolandó mozgási energia, emiatt a szükséges tárolókapacitás is növelendő, ld. a 

-30 %o ponton. 

 
 

6. ábra. A minimálisan szükséges kapacitás az emelkedő függvényében, korrekciós tényező 0,4 értékénél, ha a 

motoráram maximuma  az emelkedőtől függetlenül 300 A  

 

A tárolóba töltött kezdeti energia szükséges értékei. Az elérendő sebesség változásának 

hatásaival, 7. ábra. Itt cf=0, a motoráram maximuma 300 A. A görbe másodfokú polinommal 

illesztett: y= 0,0002661x
2
-0,004218x+0,1211. 

 
 

7. ábra. Az Eco (kWh) értékei a jármű indítását megelőzően a tároló kondenzátorba betöltendő energia 

mennyisége ezen ábrán az elérendő sebesség függvényében. 
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Az elérhető energiamegtakarítás függvényei. Itt a tömeg változásának hatásaival látható, 8. 

ábra. Az Emegtak. (%) értéke a fel nem használt energiahányad a járműtömeg függvényében, itt 

Imaxmot=300A beállításnál. 

 
8. ábra. Az Emegtak. (kWh) a megtakarított energiahányad a járműtömeg függvényében, Imaxmot=300A beállításnál. 

 

A Pct  folytonos töltő teljesítmény szükséges értékei: a járműtömeg függvényében, 9. ábra. 

Imaxmot=f(m),  cf=0,4. 

 
9. ábra. a Pct szükséges értékei a járműtömeg függvényében 

 

2.2. Altézis. Kimutattam, hogy a 2.1. szerinti egyváltozós függvények alapján készült 

kétváltozós függvények bármely két ún. fő változó ismeretében kiolvashatóvá teszik a 

szükséges legkisebb C tárolókapacitás, a folytonos töltő teljesítmény Pct, a tároló kezdeti 

energiaszintje Ec0, valamint az elérhető energiamegtakarítás értékeit a cf=0,4 vagy cf=0 

korrekciós tényezővel történő energia-irányításhoz. A másik két fő változó paraméternek 

tekintendő. 

 

Néhány fontosabbnak tartható kétváltozós függvény: 

 

A legkisebb tárolókapacitás, C kétváltozós függvényei cf=0 és cf=0,4 értékeire: 

 

C értékei az emelkedő és a sebesség kétváltozós függvényeiben, a cf=0 és cf= 0,4 

esetekre, 10. és 11. ábrák. Ha cf=0: 

 

                    Ccf0=3.564*10
-3

X
2
-0,03637X+1,0244+0,0024Y

2
+0,0840Y.                         (3) 

 

Itt X a sebesség és Y az emelkedő értékei. Ha cf=0,4: 

 

                   Ccf0,4=2,5*10
-3

X
2
-0,023X+0,34+0,001429Y

2
+0,008Y,                                  (4) 
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itt X a sebesség és Y az emelkedő értékei. 

 
10. ábra: C értékei az emelkedő és a sebesség függvényében, cf=0.   11. ábra: mint 10. ábra, de cf=0,4. Jól látható 

a C értékek csökkenése a cf=0,4 tényező alkalmazásának következményeként 

 

C értékei az állomástáv és a sebesség függvényében 12. ábra, itt cf=0.  

C0=(3.564*10
-3

X
2
-0,03637X+1,0244)0,9+(-1,362*10

-5
Y

2
+0,03729Y-6,3643)*0,4            (5)  

       

Itt  X a sebesség és Y az állomástáv értékei. 

 

 
 

12. ábra. C értékei a sebesség és állomástáv függvényében. 

 

 

Az energiafelhasználás-csökkenés mértéke, itt a tömeg-állomástáv függvényeként, 13. ábra. 

 

  Emegtak=(-1,399*10
-7

X
2
+2,943*10

-4
X+0,4426-3,657*10

-5
Y

2
+1,431*10

-3
Y-0,024)               (6)  

 

A Pct, folytonos töltő teljesítmény szükséges értékei, itt a tömeg- sebesség függvényeként, 14. 

ábra.  

 

               Pct= (-1,5*10
-3

X
2
-0,0210X+10,28+(0.0166Y

2
-0,9251Y+12,8114)0,6)                    (7) 
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13. ábra. Energia megtakarítás az állomástáv-sebesség függvényeként. 14. ábra. Folytonos töltő teljesítmény, Pct 

a tömeg-sebesség függvényeként. 

 

2.3. Altézis.  Meghatároztam a cf=0 és cf=0,4 értékek szerinti legkisebb 

tárolókapacitások különbségi kétváltozós függvényeit. [3],[4].  

A C0-0,4 függvény, mint a C0 és C0,4 (itt tömeg-sebesség) kétváltozós függvények különbségi 

függvénye, a bevezetett cf=0,4 korrekciós tényező alkalmazásának következményeként 

egyértelműen kimutatja a szükséges tárolókapacitás értékének jelentős csökkenését, a kutatás 

egyik eredményeként, 18. ábra. A felület legalsó pontján a csökkenés mértéke 41 %, az 55 t és 

70 km/h közös pontjában pedig 30,1 %.  

 

 
15. ábra. A C0-0,4 függvény: a szükséges minimális kapacitás értékeinek csökkenése a cf=0.4  

korrekciós tényező hatására, itt a tömeg és a sebesség függvényeként, a kutatás egyik eredményeként 

 

3.Tézis. PI szabályozóval kiegészített, 2. típusú pozíciószabályozás zárt körre vonatkozó 

átviteli függvénye 3.-4. pólusai 2ζω0 és ζ értékeinek elemző vizsgálatával eljárást 

dolgoztam ki a stabilitási-instabilitási tartományok, továbbá az arányos KP és integráló 

KI erősítések közötti kapcsolatoknak és tendenciáinak kimutatására. [01] 
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Változó KI integráló erősítésekkel, állandó KP arányos erősítésnél PI szabályozóval 

kiegészített, 2. típusú pozíciószabályozásban rezonanciahely kereshető az instabilitás határán. 

Ekkor a zárt kör Bode diagramjában igen nagy értékű kiemelés jöhet létre, 16. ábra.  

Bode Diagram
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17. ábra. A zárt rendszer Bode diagramja, T(jω) átviteli (kiegészítő érzékenységi) függvénye a rezonanciahelyen 

nagyfokú, 141 dB kiemelésnél, és +180 fok fáziszög-ugrással 

 

Megállapítható, hogy a kettős integráló szabályozás zárt körre vonatkozó Bode-diagramjában, 

a T(jω) átviteli (kiegészítő érzékenységi) függvényében jelentős kiemeléssel rezonanciát 

előidéző integráló erősítésnél a szabályozás átviteli függvénye zérus-pólus alakjában utalás 

található a rezonancia bekövetkezésére. Az átviteli függvény zérus-pólus alakja egy vizsgált 

esetre 

 

2.5392 (s+0.6382) 

                      T(s)= --------------------------------------------------------------                            (8) 

(s+332.7) (s+0.6395) (s
2
 + 2.215*10

-12
 s + 0.007618). 

 

Itt a pólusok p1= -332,7 és p2= -0,6395. A nevező 3. tagja nem más, mint (s
2 

+ 2ζω0 + ω0
2
) = 

(s-p3)(s-p4) = (s
2
 + 2.215*10

-12
 s + 0.007618),                     

amelyből 2ζω0 =2.215*10
-12

, azaz itt 2ζω0 ~ 0.   

 

3.1. Altézis.   Kimutattam, hogy vizsgálva a KP=konstans arányos erősítés mellett 

változtatott KI integráló erősítés értékek hatását a 3. és 4. pólusból kapható 2ζω0 

értékekre, és ábrázolva a 2ζω0 értékeit a KI integráló erősítés függvényében KP= 

konstans mellett egy alkalmas koordinátarendszerben, egy új stabilitásvizsgálati eljárást 

kapunk.  

A 2ζω0=f(KI) értékének változása a KP=konst mellett kirajzolja a stabil és az instabil 

tartományt, benne a 2ζω0=f(KI) függvény nulla átmenetével jelölve a stabilitás határát. 

20.ábra.  

 

Megnövelt KP arányos erősítés mellett a 3.-4.pólus 2ζω0 =f (KI ) függvénymenete távolabb 

kerül az abszcisszától. A görbe a stabil működés tartományában gyakorlatilag párhuzamos a 

KI integráló erősítés változási irányát jelölő tengellyel.  
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18. ábra. KP=0,78339276 értékű konstans arányos erősítés melletti PI szabályozós pozíciószabályozásban a zárt 

kör átviteli függvényében található 3.-4. pólus 2ζω0  értékének változása az integráló erősítés függvényében. Itt 

KI=0.5 értékű integráló erősítés idézi elő a rezonanciát. A ζ = f (KI ) függvénye is be van rajzolva 

 

3.2. Altézis. Kimutattam, hogy a ζ = f (KI ) függvény értéke is meghatározható és 

ábrázolható stabilitásvizsgálati függvényként, mivel eredendően a ζ értéke zérus a 

stabilitási határon.  
A ζ = f (KI ) függvénye a 2ζω0 = f (KI ) függvényéhez hasonlóan pozitív előjelű a stabil 

zónában, de KI növelésekor folytonosan közeledik a nulla-átmenethez, és az instabil zónában 

negatív előjellel távolodik attól, 21. ábra. Egy nagyságrenddel növelt Kp arányos erősítés a KI 

tengely mentén egy nagyságrenddel tolja jobbra a ζ= f (KI )  függvény nulla-átmenetét.  

 

Altézis. 3.3. Altézis. A modellezett vizsgálatok alapján a KP és KI erősítések között 

kimutattam a stabilitási határhoz, továbbá a stabil, illetve instabil tartományokhoz 

tartozó kapcsolatokat és tendenciáikat, a 2. típusú, PI jellegű pozíciószabályozásokra,  
21. ábra 

- konstans, arányos Kp és növekvő KI erősítések mellett a 2ζω0= f (KI ) függvénygörbe 

a stabilis tartományban közel parallel fut a KI tengellyel, és a stabilitás határán metszi 

azt, 

- 1-2-3 nagyságrenddel növelt KP konstans erősítések ugyanilyen mértékben helyezik 

távolabbra a 2ζω0= f (KI ) függvénygörbét a KI tengelytől, az átviteli függvény 

sajátosságának köszönhetően; 
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3..ábra. Az arányos Kp és integráló KI erősítések kapcsolatainak jellege és tendenciái 2. típusú 

pozíciószabályozásokban, a stabilitási határra, valamint a stabil és instabil tartományokra vonatkozóan 

 

- 1-2-3 nagyságrenddel növelt KP konstans erősítések pontosan ugyanekkora mértékben 

növelik meg a stabilitási határ eléréséhez szükséges KI értéket.  

-  

3.4. Altézis.  Kimutattam, hogy  

 

- a 2ζω0= f (KI) függvények segítségével a KP értékei akár 2 nagyságrenddel is 

növelhetők ugyanazon KI mellett,  áttérve másik KP=konst görbére anélkül, hogy 

a rendszer a stabilitási határhoz közelítene;  

- fordítva, valamely KP értékének hasonlóan nagyarányú csökkentése változatlan 

KI  mellett instabil állapotot is előidézhet. A kisebb értékű KP erősítések felé 

haladva a 2ζω0= f (KI ) függvények sorozatán viszont azonnal láthatóvá válik, 

hogy az aktuális KI érték elegendően nagy-e, azaz így elkerülhetővé válik az 

instabilitási tartományhoz tartozó KI érték választása illetve meghagyása. 
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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A témaválasztás indoklása 

 

A közlekedésben fontos szempont az energiafelhasználás és a levegőszennyezés 

csökkentése, egyúttal a felhasznált energia megőrzése és újra felhasználása. E téren a  

járművek fékezéskezdeti mozgási energiájának újra felhasználása lehet reális cél. 

A megállni készülő, vagy forgalmi okból lassuló járművek mozgási energiáját fékezés 

közben energiatárolóba töltik, és a legközelebbi indításkor felhasználják. Az energia 

megtakarítás lehetséges mértéke a járművek üzemi jellegének is függvénye. Városi 

közlekedési körülmények, kis megállótávolságok miatt gyakran fékez a jármű, és jelentős 

lehet az újra felhasznált energia aránya.  

Elsősorban a városi villamosvasutak, metrószerelvények, a városi üzemű gépjárművek, 

autó- és trolibuszok energiatárolóval ellátása lehet célszerű. 

A jármű energia-visszanyerő fékezéséhez villamos energiaátalakításra van szükség, azaz a 

jármű villamos hajtásának generátoros üzemére. Hibrid erőforrású járművek részben villamos 

hajtása is ezt a célt szolgálja. 

A közelmúltban kifejlesztett nagy kapacitású kondenzátor-telepek és újabb generációs 

akkumulátorok teljes egészében felvehetik a fékezés alatti mozgási energiát. A választott 

energiatárolós rendszer nagy kapacitású kondenzátorok alkalmazására épült, a fővárosi metró 

járművek energiatárolóval történő ellátásának modellezésével. 

 

Az értekezés célja 

 

Az értekezésben ismertetett vizsgálatok elsődleges célja a mindenkor lehetséges legkisebb 

tárolókapacitás meghatározása volt, annak érdekében, hogy egy ilyen irányú fejlesztés során a 

számításokból kapott függvények, zárt alakú összefüggések a vontatási feladathoz szükséges 

tárolókapacitás értékét viszonylag egyszerű módon szolgáltathassák. 

 

Elvégzett kutatások  
 

A dolgozat elemzően áttekintette az alkalmazható energiatárolási lehetőségeket.  

A jármű matematikailag megfogalmazható modellje Matlab-szimulációs programozással 

épült.  Kiterjedt modell-futtatás sorozat készült a legfontosabbnak tartható fő üzemi változók 

– járműtömeg, elért sebesség, állomástávolság, emelkedési- és lejtviszonyok  - szerinti 

teljesítményi és energetikai jellemzők meghatározására. Ezek időfüggvényei alapján egy- és 

kétváltozós függvények készültek, amelyek energiatárolós járműfejlesztésekhez, de más 

vizsgálatokhoz is nyújthatnak érdemi segítséget. 

A kapacitív energiatárolók lehető legkisebb méretének meghatározása volt az értekezés célja, 

és ezt itt elvekben megfogalmazott és bizonyított energiairányítási módszerek alkalmazásával 

teljesítette.  

A szabályozástechnikai elemzések során a modell, mint lehetséges kettős integráló 

pozíciószabályozási kör stabilitásvizsgálata történt meg, majd az arányos és integráló 

erősítések hatásaira és kapcsolataira vonatkozóan a zárt kör átviteli függvénye zérus-pólus 

alakjának elemzésével, változó KI integráló erősítésekre, konstans KP arányos erősítés mellett 

a 2ζω0 = f (KI ) és a ζ= f (KI ) függvények menete szerint  új stabilitásvizsgálati módszert 

adott meg. 
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SUMMARY 

 

The reasons of choice of theme  

 

In transport it is important consideration reducing the energy and the pollutions of the 

environment and at the same time saving and reusing the energy. In this domain may be a 

possible realistic aim to reusing the movement energy of vehicles which exists at beginning of 

braking. 

The movement energy under braking will be charged to energy storage device and it will be 

reused at next time start. The measure of possible saved energy is a function of conditions of 

transport. In cities and at short distances the vehicles must brake frequently and in 

consequence of this circumstance the measure of reused energy may be significant.  

The installation with energy storage system may be efficient mainly at the case of the trams, 

metro-railcars, urban vehicles, trolley and buses.  

For having an energy-saving system it is need a process by an electrical energy conversion, 

in more detail it is need an operation mode as generator of the traction electric motors. In 

hybrid vehicles there is an electric drive system for the same reason. Energy storage devices 

can improve the energy efficiency by stored regenerated energy from braking. 

Supercapacitors can be used for short-duration energy storage but they are capable to store 

entirely the movement energy under braking. The selected storage-system is based to applying 

of supercapacitors by modelling an energy storage system installed for metro-railcars at 

Budapest.  

 

The aim of investigations 

The important aim of investigations was to determine the possible least needed capacitance of 

the energy storage under different conditions to obtain functions and closed formulas from 

results of this research to determine the need value of capacitance under developing  a storage 

system of a railcar. 

 

The realised research   
 

The theses investigated the applicable possibilities for energy storage. The model of this 

railcar was made by Matlab simulations. There was numerous series by running these 

simulated investigations under different conditions regarding to the mass, the achieved speed, 

the distances of stations and the grades to determine the characteristic of powers and energies. 

At the base of these time-functions was made the one- and two-variable functions which are 

capable give some help to the developing such railcars or other investigations. To determine 

the least possible capacitance of this type of energy storage system was the most important 

aim of the theses and this aims are done by the developed principle and methods by 

controlling the energy-storage system as energy-management. 

There was achieved the investigations and analyzing of stabilizations of this applied PI type 

control and there was investigated the effects of proportional and the integral gains for the 

behaviour of the closed loop in stable and unstable domain. At the limit of stability it was 

investigated by the poles and zeros of transfer function to the closed loop for this 2-type 

integral control. We have shown that the 2ζω0 = f (KI ) and the  ζ= f (KI ) functions, issued by 

the 3
th

 and 4
th

 parts of the denominator of transfer function for previously mentioned control 

loop with a constant KP value, are capable sign the stable and unstable domains by a new 

representation method which is very graphic.  
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