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A témaválasztás indoklása 

 

A közlekedésben kulcskérdés az energia felhasználás-, egyúttal a kibocsátott 

káros anyagok csökkentése, a városok levegőszennyezettségének csökkentése, 

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 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, végül az energiát leadó, 

illetve felvevő járművek közti nagy távolságok miatt.  

A jármű hatékony 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 energiatároló nagy kapacitású kondenzátorok alkalmazására 

épül, és a fővárosi metró járművek energiatárolóval történő ellátásával, továbbá 

azok hatékonyságával 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 megállótávolságú és pályaemelkedésű közleked-

tetéséhez szükséges energiatárolási kapacitás megállapításához.  
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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, az itt megállapított 

jelenségek elemzésével, majd az értekezés céljaként megfogalmazott 

vizsgálatokkal foglalkozik. Ez utóbbiak a Matlab 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 elemzések során változó paraméterekre végzett stabilitás-

vizsgálatok, rezonanciahelyek keresése, ezen esetek átviteli függvényei zérus-pólus 

alakjainak kiértékelése, majd az erősítés értékek változtatása  alapján egyes típusú 

szabályozási körök stabilitás-vizsgálatára új vizsgáló függvények és módszer 

fogalmazódtak meg. 

 

Kutatási területek, elvégzett kutatások 

 

A kapacitív energiatárolóval épült járműmodell 

 

A „szuper”-kapacitásnak is nevezett, nagy felületű dielektrikummal készült, ún. 

kétrétegű kondenzátornak az akkumulátorokkal hasonlított energiasűrűsége csak 

tizede, de a megengedett kisütő/töltő teljesítménye közel egy nagyságrenddel 

nagyobb, ezzel járműalkalmazásra megfelelő. 

A vizsgálatok ilyen energiatároló alkalmazhatóságára vonatkoznak, és annak 

elemzésével, milyen módokon lehetséges a beépítendő kondenzátoros tároló-

kapacitást csökkenteni a fékezés-kezdeti mozgási energia maradéktalan 

eltárolhatósága mellett. Tipikus cella kapacitás 3000 F, de csak 2.6 V maximális 

feszültségen. 

A kondenzátoros energiatároló villamos kapcsolatait tipikusan 4/4-es üzemű 

DC-DC konverter realizálja. 

A járműmodell alapjául a budapesti metró régi motorkocsija szolgált, az alábbi 

főbb eltérésekkel: 

- motorjai külső gerjesztésű egyenáramú motorok, melyek táplálását 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); 
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- a fékezéskori mozgási energiát kondenzátoros tárolóba tölti DC-DC 

konvertere, majd induláskor a motorok ebből kapják az energiát. 

- a két konverter üzemét és a motorok hajtásirányítását az energiamenedzser-

jellegű feladatokat is ellátó számítógépi program hangolja össze és irányítja, a 

járművezetői feladatoknak alárendelten.. 

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

motorból 200 kW, névleges sebesség 75km/h, gyorsulás/lassulás maximumok 1 

m/s2 felett, átlagos állomástávolság 800 m, a névleges felsővezeték (ún. 3. sín) 

feszültség 750 V (1. ábra). 

 
1. ábra. A kapacitív energiatárolós jármű modellje 

 

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

részekből áll: 

 

- a modellezett jármű mechanikai modellje, a vontatási feladatok 

vizsgálhatóságával, 

- a modellezett jármű villamos hajtástechnikai és hajtásszabályozási modellje, az 

eredetiéhez hasonló menetdinamikai tulajdonságokkal, de járművezető helyett 

önműködővé tett menetszabályozással,  

- energetikai számítások részmodellje, amely számítja az aktuális energiákat és 

veszteségeket,  

- 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 elfogyasz-

tottakétól, az energiatároló aktuális energiaszintjének és egy kidolgozott energia-

irányítási célkitűzésnek megfelelően. 

- Li-ion akkumulátortelephez kapcsolódás részmodellje, amely számítja a leadott 

és felvett energia értékeit a pillanatnyi áramok figyelembe vételével. Az 

akkumulátor modellje alapján számítja az akkutelep pillanatnyi töltöttségi szintjét 

(S.O.C.) és feszültségét. 
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A modellezett jármű hajtásszabályozási modellje és hatásvázlata  

 

A villamos hajtások gyakorlata számos feladatban pozíciószabályozást alkalmaz, 

amelynek modellezése-szimulációja és szabályozástechnikai vizsgálatai 

elterjedtek. A modellfuttatások jelen dolgozatban pozíciószabályozást teljesítenek 

zárt szabályozási körben. Belső hurokja az egyenáramú motor saját hatásvázlata. 

Áram- és feszültségkorlátok egészítik ki a modell változtatható feszültségforrását, 

amely tulajdonságaiban DC-DC konverter, azaz a modell a valós járműtől eltérően 

egy már korszerűsített jármű tulajdonságaival bír.  

 

A pozíciószabályozás hátránya itt a szabályozás aperiodicitást biztosító kör-

erősítésének függése a pálya emelkedésétől, a vonat-tömegtől, a sebességtől,  az 

állomástávolságtól. Ezek változásakor az erősítési tényezőt rendre módosítani volt 

szükséges az alkalmazott zavarkompenzációs módszer bevezetéséig. 

A Matlab-Simulink programozású pozíciószabályozási modell hatásvázlata a 2. 

ábrán követhető. Az ábra az egyszerűbb bemutatás érdekében számos részmodellt 

(mezőgyengítés-számítás, energiairányítás, energetikai számítások), továbbá az 

ahhoz kapcsolódásokat itt nem tartalmazza. 

 
2. ábra. A hajtásszabályozás modelljének pozíciószabályozott feladatot betöltő 

hatásvázlata 

 

A modellfuttatásoknál figyelembe vett szempontok 

 

A modellfuttatások során a megfelelő összehasonlíthatósághoz a paraméterek 

változtatásakor a célkitűzések, illetve követelmények az alábbiak voltak: 

- az induló vonat minden esetben 840 V-ra töltött kondenzátor telepről vehesse 

ki az energiát, ehhez a tároló kezdeti energiaszintje, Ec0 beállítandó, 

- a felgyorsulás alatt ne csökkenhessen a tároló feszültsége 400 V alá, közelítse 

az ajánlott Umin/Umax=1/2 arányt, ehhez volt illesztendő a tárolókapacitás is, 

- a megállás után újra induló vonat kondenzátora ismét 840 V feszültségű 

legyen, ezt a felsővezetékről vett töltő teljesítménnyel lehetett befolyásolni.  
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- a két egymást követő, azonos paraméterű állomásköz befutása után felvett 

feszültséggörbe minimum értékei azonosak, és lehetőleg 400 V értékűek legyenek, 

vagy attól 1-2 %-kal térjenek el. A legnagyobb kondenzátorfeszültség a 880 V-ot 

fékezéskor sem haladhatja meg. 

 

Példaként néhány futtatás vizsgálati időfüggvénye az alábbiakban látható. 

 

Futtatások változó kocsitömeg értékekre 

 

A 3. ábrán növekvő tömeg értékekre – 30, 35, 40, 45, 50 t – elvégzett vizsgálatok 

sebesség-, út-, motoráram-, motorok felvett teljesítménye időfüggvényei láthatók. 

A megengedett motoráramok itt 300 A értéken voltak, így a növekvő tömegekhez 

csökkenő gyorsulások tartoztak. 
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3. ábra Növekvő tömeg értékekre – 30, 35, 40, 45, 50 t – elvégzett vizsgálatok sebesség-, 

út-, motoráram-, és a motorok egy kocsiban felvett teljesítménye időfüggvényei 

 

A 4. ábra, az energetikai jellemzők időfüggvényeit ábrázolja az előbbi eseménynél: 

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. ábra: Energetikai jellemzők időfüggvényei a lehetséges legkisebb kapacitás elérésekor: a 

felhasznált energia Emot, a folytonos töltő teljesítmény Pct, a kezdeti betöltött energia Ec0, a 

tároló feszültségszintje, Uc. 

 

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 energiairányításának 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: 
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                                          (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 5. 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. 

 

 
 

5. 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 
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Az energiafelhasználásra, így a lehetséges energia-megtakarításra nem hat ki a 

korrekciós tényező használata.  

 

A 6. 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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6. 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, 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, nem marad felhasználatlan energia. 

 

Meghatározásra kerültek a szükséges minimális kapacitás értékei a cf korrekciós 

tényező függvényében, változó sebességekre, tömegekre és állomástávolságokra,  
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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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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
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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

 
 

7. 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, a kapacitív energiatárolós 

jármű Matlab-modelljének felépítése, tulajdonságainak és szabályozható-

ságának elemzése után egy kidolgozott szempont-rendszer szerinti futtatás-

sorozat elvégzésével, részletes energetikai vizsgálatok alapján. [5], [6], [7] 

 

Az energetikai vizsgálatokat, célzottan négy ún. fő paraméter alternatív figyelembe 

vételével végeztem: kocsitömeg, elérendő sebesség, emelkedési viszonyok, állo-

mástávolságok. E paraméterek bármelyike ún. fő változóként is értelmezett lehet. 

 

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. 

 

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. 
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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, 8. ábra:  

 

 
8. 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, 9. 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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9. 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, 10. 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. 

 
10. 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, 11. ábra. Itt cf=0, a motoráram maximuma 300 A. A görbe 

másodfokú polinommal illesztett: y= 0,0002661x
2
-0,004218x+0,1211. 

 
11. 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, 12. ábra. Az Emegtak. (%) értéke a fel nem használt energiahányad a 

járműtömeg függvényében, itt Imaxmot=300A beállításnál. 

 
12. ábra. Az Emegtak. (kWh) a megtakarított energiahányad a járműtömeg függvényében, 

Imaxmot=300A beállításnál. 

 

A Pct  folytonos töltő teljesítmény szükséges értékei: a járműtömeg függvényében, 

13. ábra. Imaxmot=f(m),  cf=0,4. 

 
13. 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 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, 14. és 15. ábrák. Ha cf=0: 

 

           Ccf0=3.564*10
-3

X
2
-0,03637X+1,0244+0,0024Y

2
+0,0840Y.               (3) 
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 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) 

 

itt X a sebesség és Y az emelkedő értékei. 

 
14. ábra: C értékei az emelkedő és a sebesség függvényében, cf=0.   15. ábra: mint 14. ábra, 

de cf=0,4. Jól látható a C értékek csökkenése a cf=0,4 tényező alkalmazásával  

 

Az energiafelhasználás-csökkenés mértéke, itt a tömeg-állomástáv függvényeként, 

16. ábra. 

  Emegtak=(-1,399*10-7X2+2,943*10-4X+0,4426-3,657*10-5Y2+1,431*10-3Y-0,024)         (6)  

 

A Pct, folytonos töltő teljesítmény szükséges értékei, itt a tömeg- sebesség 

függvényeként, 17. ábra.  

               Pct= (-1,5*10-3X2-0,0210X+10,28+(0.0166Y2-0,9251Y+12,8114)0,6)              (7) 

 

 
16. ábra. Energia megtakarítás az állomástáv-sebesség függvényeként. 17. ábra. Folytonos 

töltő teljesítmény, Pct a tömeg-sebesség függvényeként. 

 



 15 

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 

következ-ményeként 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 

%.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra. A C0-0,4 függvény: a 

szükséges minimális kapacitás 

értékeinek csökkenése a cf=0.4  

korrekciós tényező hatására, 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] 

 

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, 19. ábra.  
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Bode Diagram
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19. 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.  
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 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.  

 

 
20. ábra. KP=0,78339276 értékű konstans arányos erősítés melletti 2ζω0  értékének változása 

az integráló erősítés KI  függvényében. 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.  

 

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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21. 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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