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1. Motiváció és célkitűzés 

A győri Széchenyi István Egyetemen több éve folyik kisteljesítményű 

villamos járművek fejlesztése. A fejlesztések több irányban folynak a járműhajtó 

PMS motortól kezdve a járműkommunikációs rendszeren keresztül a karosszériáig. 

Napjainkban a villamos járművek egyik kulcs problémája a villamos energiatárolás 

és ebből adódóan a rövid hatótávolság, amely szükségessé teszi a villamos 

járművek energetikai szintű vizsgálatát és elemzését. Az energetikai vizsgálat 

egyik fontos eleme a jármű hajtáslánca, amely magába foglalja a járművet hajtó 

PMS motort, és adott esetben a hozzá tartozó hajtóművet. Egy adott jármű esetén a 

hajtómű szükségességének, illetve áttételének a megállapítása egy összetett 

elemzés eredménye. Hajtóműigény esetén megoldandó problémát jelent a 

megfelelő konstrukció kiválasztása és tervezése.  A tervezés nehézségét az okozza, 

hogy a hajtóművek hatásfokát a teljes működési tartományban konstans értékként 

kezelik általában, miközben ezek a különböző működési tartományokban jelentős 

eltérést mutatnak, ezért szükség van a hajtómű energetikai és hatásfok vizsgálatára, 

matematikai modelljének a megalkotására és mérésére, amelyek segítségével 

energetikailag optimálisan illeszthetővé válik a jármű hajtásláncába. 

A kutatásom célja a villamos járművekben alkalmazott hajtóművek olyan 

vizsgálata, amely segítségével az adott hajtómű optimalizálhatóvá válik úgyis, mint 

külön álló egység, és úgyis, mint a motor-hajtómű rendszer szerves része. 

A hajtómű elméleti szintű vizsgálatához létrehoztam egy matematikai modellt, 

amely segítségével a tervezési, kiválasztási fázisban feltártam a hajtómű 

energetikai tulajdonságait, és meghatároztam a hajtómű viselkedését befolyásoló 

tervezői változókat.  

A matematikai modellt és a paraméter vektort meghatározva kiválasztottam 

azt az optimalizációs algoritmust, amelynek segítségével az adott hajtóművet meg 

tudjuk tervezni, vagy ki tudjuk választani egy konkrét villamos jármű esetében. 
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2. A kutatás során alkalmazott módszerek 

A hajtómű elméleti szintű vizsgálatához létrehozok egy matematikai modellt, 

amely segítségével a tervezési, kiválasztási fázisban feltárom a hajtómű energetikai 

tulajdonságait. A vizsgálat fontos része a hajtás modellezése, amelynek fontosabb 

lépései: 

� A hajtóművekben kialakuló jelentősebb veszteségmodellek bemutatása, 

elemzése és a megfelelő modellek kiválasztásával a saját matematikailag 

megfogalmazható modell megalkotása. 

� A hajtómű teljes működési tartományának veszteségeire hatással lévő 

változók feltárása és vektorba rendezése (paramétervektor 

meghatározása). 

� A matematikailag megfogalmazott modell és a paramétervektor 

ismeretében egy célfüggvény megfogalmazása, amely célfüggvény egy 

adott hajtómű optimalizálására, kiválasztására felhasználható. 

� A hajtómű tömegváltozásának vizsgálata a hajtómű paramétervektorának 

függvényében. 

� Célfüggvény felhasználásának demonstrációja egy optimalizációs példán 

keresztül.  

A matematikai modellt MATLAB szoftver segítségével hoztam létre, amely 

lehetővé teszi a paraméterek gyors változtatását, és az iterációs ciklusok újra 

futtatását. A szoftverbe beépített optimalizációs modul pedig a megfelelő 

algoritmus kiválasztását és gyors alkalmazhatóságát. 

A tömegbecslések vizsgálatára 3D CAD rendszert alkalmazok, mely lehetővé 

teszi a modellek geometriai megalkotását, szilárdsági szimulációját, és az 

alkatrészek anyag megadásával a hajtómű tömegének becslését. 
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3. Új tudományos eredmények bemutatása 

1. tézis: [3, 5] 

Kidolgoztam a villamos járművek hajtásláncában alkalmazható 

homlokkerekes fogaskerék-hajtóművek egy optimalizációs célokra alkalmazható, 

matematikailag megfogalmazható energetikai modelljét. A modellt dinamikus és 

kvázistacioner formában egyaránt megfogalmaztam. A modell felhasználásával 

meghatároztam azokat a tervezési változókat, amelyek segítségével egy adott 

villamos hajtású jármű fogaskerék-hajtóműve egyértelműen jellemezhető, a 

változókat egy paramétervektorba rendeztem. 

A paramétervektor: 

� = [�, �, �� , 	, 
�, �] 

i : áttétel [-], 

m : modul [mm], 

aw : tényleges tengelytávolság [mm], 

b : fogaskerék szélessége [mm], 

αw : tényleges kapcsolószög [°], 

β : foghajlásszög [°], 

A paraméter vektor és a hajtóművet jellemző matematikai modell segítségével 

meghatározhatóvá tettem a hajtómű hatásfokmezejét az 1. ábraán látható módon.  

A paramétervektora által meghatározható egy hajtómű, majd a kiválasztott 

munkapontokon annak vesztesége, aminek ismeretében a hajtómű hatásfoka az 

adott munkapontokban számolható a következő összefüggésekkel: 

(��, ��) =
���(��, ��)
���(��, ��) 

���(��, ��) = ���(��, ��) − ��(��, ��) 
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�(��, ��) =
���(��, ��) − ��(��, ��)

���(��, ��)  

 

1. ábra: A p vektorral megadott  hajtómű hatásfokmezeje 

2. tézis: [1] 

Elvégeztem a matematikailag megfogalmazott modell érzékenységvizsgálatát 

a tervezési változók halmazán és meghatároztam, hogy melyek azok a 

paraméterek, amelyeknek a változására a modell érzékenyen reagál és melyek azok 

a paraméterek, amelyekére kevésbé érzékeny. Az érzékenység ebben az esetben a 

hajtómű hatásfokmezeje és a tervezői változók közötti összefüggésre világít rá.  

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

áttétel és a modul: 
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�é = [�, �" 
Ezek hatását a paraméterérzékenység-vizsgálattal kimutattam, ami a következő 

eredményeket adta: 

Paraméterváltozás tartománya Hatásfokváltozás [%] 

i = 1…10 [-] Δη = 1,8 

m = 1…6 mm Δη = 2,2 

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

��_é = [	, ∝� , �� , �	" 

Paraméterváltozás tartománya Hatásfokváltozás [%] 

b = 10…40 mm Δη = 0,001 

αw = 14…23 ° Δη = 0,6 

aw =50...125 mm Δη = 0,7 

β = 0…30 ° Δη	= 0,01 

 

A paramétervizsgálatból egyértelműen megállapítható, hogy a hajtóműmodell 

a fogaskerékpár áttételére és a fogaskerekek modulméretére érzékenyen, míg a 

fogaskerék szélességére, tényleges kapcsolószögre, tengelytávolságra és a 

fogferdeségre kevésbé érzékeny a hatásfok szempontjából. 

3. tézis: [2] 

A ferdefogazatú fogaskerekek esetén a hatásfok vizsgálatát a konstrukciós 

szempontból reális fogferdeség-tartományban 0-35° között végeztem el. Azt 

állapítottam meg, hogy a modell hatásfoka kb. 23,55°-os fogferdeségig növekedett, 

habár ez a növekedés néhány tízezrelékes nagyságrendű, ezáltal közel állandónak 

tekinthető, majd ezt követően kezd el a hatásfok függvény csökkenni (2. ábra). 
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2. ábra: A fogferdeség hatása a hajtómű hatásfokára 

4. tézis: [3] 

Meghatároztam a villamos járművekbe építhető hajtóművek optimalizációs 

keretrendszerét (3. ábra) . A keretrendszerben a hajtómű kumulált veszteségét a 

célfüggvény határozza meg adott munkapontok összességén. A célfüggvény egy 

adott a hajtóművet a hozzá tartozó p paramétervektorral reprezentál az abban 

található tervezői változók által (1. tézis). Az optimalizálás során a célfüggvény a 

kvázistacioner hajtóműmodell alkalmazásával kiszámítja az adott „hajtómű” 

kumulált veszteségértékét (Wv) az adott munkapontok összességén. A 

célfüggvénnyel összekötött optimalizációs algoritmus a p vektor paramétereit 

addig módosítja, és a célfüggvényt addig futatja újra, amíg a p paramétervektorral 

jellemzett „hajtómű” kumulált vesztesége minimális nem lesz:  

(� = )�*(��� , ��� , �
�

�+,
) ∙ ∆/� → ���. 
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3. ábra: A villamos járművek hajtóművének optimalizációs keretrendszere 

Az optimalizációs folyamatot (4.ábra) megvalósítottam egy példaproblémára, 

amelyen keresztül demonstráltam a módszer működését. Az optimalizációs 

keretrendszer felállítását megelőzően elvégeztem a célfüggvény 

paraméterérzékenység-vizsgálatát is. Az érzékenységanalízis elvégzését követően 

leszűkítettem a tervezési változók számát az érzékenységre gyakorolt hatásuk 

alapján és azt a három paramétert hagytam meg, amelyek a legnagyobb hatással 

vannak a hajtómű kumulált veszteségére: 

� = [�, �, ��] 
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4. ábra: A hajtómű optimalizáció algoritmusa 

Optimalizációs igény: 
Veszteségminimalizálás

Változók módosítása az optimalizáció közben

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

Kényszerek megfogalmazása:
imin < i < i max

mmin < m < mmax

aw min < aw < aw max

Megoldás létrehozása
Optimális hajtómű paraméterek meghatározása

[i opt, mopt, aw opt]

Tervezési változók meghatározása: 
[i, m, aw]

Wv min

Változók kezdeti értékének beállítása 

Az optimalizálási algoritmus kiválasztása:
  Gradiens alapú nemlineáris függvényminimalizálás

Igen

Nem
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Az optimalizáció végrehajtásához kiválasztottam egy nemlineáris, 

gradiensalapú többváltozós függvényminimalizálási algoritmust. Az optimalizációs 

folyamatot megvalósítottam egy példaproblémára, amelyen keresztül 

demonstráltam a módszer működését. 
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4. Következtetések, jövőbeli fejlesztések 

A disszertációm olyan korszerű modellezési eljárást mutat be, amelynek a 

segítségével a villamos járművek hajtóművei energetikai szempontból 

vizsgálhatóvá és optimalizálhatóvá válnak. A hajtóművek a tervezési, kiválasztási 

fázisban modellezhetők és az adott esetre energetikailag meghatározhatók a 

hozzájuk tartozó tervezési változók, így a villamos járművek energiafogyasztása 

minimalizálható, míg a hatótávolsága maximalizálható az adott körülmények 

között.  

A doktori értekezésben vizsgált problémák további kutatási tevékenységek alapjául 

is szolgálnak. A létrehozott hajtóműmodell segítségével létrehozható egy teljes 

hajtáslánc-modell, amely magába foglalja a motor-hajtómű egységet, és ezáltal a 

teljes villamos hajtáslánc válik energetikai szempontból optimalizálhatóvá (5. 

ábra). 

 

5. ábra: A villamos motor és a hajtómű együttes optimalizációja 
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A fejlesztés további lehetősége az energetikai modell összekapcsolása egy 3D 

CAD rendszerrel, ezáltal a célfüggvény a tervezői változókat átadhatja a CAD 

szoftvernek, amely ezáltal létrehozhatja a hajtómű egyszerűsített modelljét, 

amelyből automatikusan megállapíthatók a hajtómű méretei, tömegviszonyai, 

ezáltal pedig a hajtómű tömege is egyidejűleg optimalizálhatóvá válik 

A Széchenyi István Egyetem Járműipari Kutatóközpontjának égisze alatt 

folyamatban van egy villamos motorvizsgáló próbapad fejlesztése, kivitelezése, 

amelynek átalakításával lehetőség nyílik néhány modellezett hajtómű vizsgálatára. 

Ezeknek a vizsgálatoknak mérési eredményeivel a modell szimulációs eredményei 

összehasonlíthatók, így a modell validálhatóvá válik az adott 

teljesítménytartományokban, tehát a tervezési fázisban már megfelelő pontossággal 

lehetséges lesz hajtóművet tervezni, kiválasztani a modell alapján. 

További fejlesztési irány a modell érvényességi tartományának kiterjesztése a 

nagyobb teljesítményű villamos járművek hajtóműveinek irányába, ami a 

hajtóművek további elemzését, és próbapadi méréseket igényel. 
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