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Jelölésjegyzék 

Alagútdióda áramkör 

𝐿 induktivitás 

𝐶 kapacitás 

𝑅 ellenállás 

𝑈𝑏𝑒 tápfeszültség 

𝑥1 = 𝑢𝐶  feszültség 

𝑥2 = 𝑖𝐿 áram 

ℎ(𝑥1) dióda karakterisztika 

 

Párhuzamosítás 

𝑆 gyorsítás 

𝐸 hatékonyság 

𝑇𝑠 szekvenciális program futásideje 

𝑇𝑛 párhuzamos program futásideje 

𝑛 magok száma 

 

Nemlineáris futómű modellek 

𝐹𝑘 rugóban ébredő erő 

𝐹𝑐 csillapítóban ébredő erő 

𝑘𝑖 rugómerevség 

𝑐𝑖 csillapítási tényező 

𝑛𝑖 rugó nemlineáris tényezője 

𝑔𝑖 csillapító nemlineáris tényezője 

𝑚𝑖 adott rendszerelem tömege 

𝐽 tehetettlenségi nyomaték 

𝑎, 𝑏 hidak távolsága a tömegközéppontól 

𝐿 mellső és hátsó tengely közötti távolság 

𝑥𝑖(𝑡) elmozdulás 

𝑢𝑖(𝑡) útból adódó gerjesztőjel 

 út hullámhossza 

𝑣 jármű sebessége 

A témához kapcsolódó jelöléseket részletesebben a 7. számú melléklet tartalmazza. 
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1 Bevezetés 

1.1 A kutatási téma ismertetése és célkitűzések 

A matematikai modellezés és numerikus szimulációk az elmúlt évtizedekben nagyon 

fontos szerepet játszottak műszaki területek fejlődésében is. A CAE (Computer Aided 

Engineering), valamint a szimulációk megjelenése nagyban elősegítette az egyes termékek 

fejlesztését egy gyorsabb és költséghatékonyabb megoldást kínálva [1]. Műszaki területeken 

egyre növekvő az igény új termékek gyártására, ami szükségszerűen lecsökkentette a 

fejlesztési időt, ugyanakkor továbbra is igény van a minőségi, megbízható termékekre [2]. 

Ezek az új követelmények új tervezési módszerek bevezetéséhez vezettek, amelyek előnye, 

hogy egy termék fejlesztésének idejét lecsökkentik a minőség leromlása nélkül [3]. A 

jelenlegi kutatás-fejlesztési gyakorlatban viszont sokszor lineáris modelleket alkalmaznak, 

illetve a nemlineáris modelleket is gyakran linearizálják a munkapont környezetében [4]-[10]. 

A valóságban azonban a nemlineáris jelenségek is fontosak és a finomabb, szélesebb körű 

vizsgálatokhoz nélkülözhetetlenek. A lineáris modellek nem tükrözik minden esetben a 

rendszer bizonyos lényeges tulajdonságait, viselkedését [11]. A nemlineáris hatások 

figyelembevételével a tervezés, fejlesztés menete hatékonyabbá tehető. Például egy aktív 

futómű esetén a futómű alkatrészeinek nemlineáris hatásait figyelembe véve hatékonyabb 

szabályozókör tervezhető [12]-[13] vagy egy belsőégésű motor esetén több alkatrész 

optimalizálására, illetve a fogyasztás csökkentésére is lehetőség nyílik [14]-[15]. 

Az általam végzett kutatás átfogó célja ennek megfelelően nemlineáris rendszerek 

számítógépes modellezése, különös tekintettel járműipari és mechatronikai alkalmazásokra. A 

kutatási téma nagyon széles körben kiterjedt, az új eredmények feltárásának lehetősége és a 

kutatási irányok szinte végtelenek. A disszertáció ennek a széles körű tématerületnek 

bizonyos, szűkebb, specifikusabb részeit foglalja magába.  

A kutatás főbb célkitűzései a következők: 

• Nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálati módszereinek továbbfejlesztése, 

egyszerűsítése, gyorsítása, 

• Vizsgálati módszerek alkalmazása járműipari és mechatronikai rendszereknél, 

új modellek megalkotása, numerikus szimulációk elvégzése, 

• Nemlineáris rendszerek érzékenységvizsgálatának kiterjesztése járműipari és 

mechatronikai alkalmazásokra, paraméterek érzékenységének definiálása,  
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A célkitűzések megvalósításához az alábbi kutatási módszereket alkalmaztam: 

• Szakirodalomkutatás: matematikai modellezés, nemlineáris rendszerek 

vizsgálati módszerei, paraméteridentifikáció, numerikus szimulációk 

párhuzamosítása, nemlineáris futómű modellek, 

• Matematikai modellek megalkotása, numerikus szimulációk előkészítése, 

görbeillesztés mérési és katalógus adatokra, 

• Numerikus szimulációk elkészítése Matlab és Maple számítógépalgebrai 

rendszereket használva, 

• Numerikus szimulációk párhuzamosítása, tesztek elvégzése, számítási idő 

mérése, gyorsítás és hatékonyság meghatározása, 

• Paraméteridentifikációs mérések elvégzése, paraméteridentifikáció a legkisebb 

négyzetek módszerén alapuló algoritmus segítségével, 

• Paraméterek érzékenységvizsgálatának elvégzése numerikus szimulációk 

segítségével, 

• Eredmények ismertetése konferenciákon, tudományos folyóiratokban 

A kutatás eredményei lehetővé teszik a nemlineáris járműipari, valamint mechatronikai 

rendszerek számítógépes modellezésének, vizsgálatának megkönnyítését, hatékonyabbá 

tételét, hosszú távon akár szabályozástechnikai, valamint tervezési feladatok gyorsabb, 

újszerű megoldása is lehetségessé válik.  Az eredmények az ipari felhasználásra közvetlenül is 

hasznosíthatóak, mivel a kutatás során kifejleszthetők olyan módszerek, technikák, amelyek 

egy új termék számítógépes modellezésével és tesztelésével, a fejlesztés folyamatát 

felgyorsítják, egyszerűbbé teszik. A téma kidolgozásának melléktermékeként az egyetemi 

oktatásba is bevezethető ismeretek, módszerek keletkeznek. 

 

1.2 A dolgozat felépítése 

A dolgozatot egy átfogó, több tématerületet felölelő irodalomkutatással kezdem 

(2. fejezet). A 3. fejezetben ismertetem a numerikus vizsgálati módszerek néhány 

továbbfejlesztési lehetőségét, amelyek közé tartozik egy egyszerűen és gyorsan előállítható 

kétparaméteres bifurkációs diagram, valamint az OAT érzékenységvizsgálat újszerű 

megközelítése fuzzy logika alkalmazásával. A gyakorlatban nagyon fontos, hogy a szimuláció 

minél gyorsabban lefusson, ezért a 4. fejezet témája néhány numerikus vizsgálati módszer, 

mint például fázissík diagramok és kétparaméteres bifurkációs diagramok párhuzamosítása. 

Ezt követően az 5. fejezetben rátérek egy bonyolultabb járműipari példára, egy tűzoltójármű 

futómű modellezésére. Ismertetem a tűzoltójárműhöz kapcsolódó elkészített matematikai 
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modelleket, elvégzett numerikus szimulációkat. Érzékenységvizsgálatra és 

paraméteridentifikációs feladatokra is kitérek. A modell segítségével azt is megvizsgálom, 

hogy egy nemlineáris rendszerben a modell bővítése hogyan befolyásolja a rendszer 

viselkedését. A disszertációt a tudományos eredmények összegzésével és további kutatási 

feladatokkal zárom.  
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2 Szakirodalmi áttekintés 

A kutatási téma szakirodalma nagyon sokrétű, számtalan szakirodalmi forrást 

dolgoztam fel különböző tématerületekről. Az egyes tématerületek közös kapcsolata a 

matematikai modellezés, ezért a szakirodalmi áttekintést a matematikai modellezés oldaláról 

közelítettem meg. Először egy rövid áttekintést adok a matematikai modellezésről és a 

numerikus szimulációkról, majd röviden ismertetem a tesztfeladatként választott egyszerű 

nemlineáris rendszereket. Ezt követően rátérek a numerikus vizsgálati módszerekre és néhány 

konkrétabb alkalmazási területre, mint az érzékenységvizsgálat és a paraméteridentifikáció. A 

következő alfejezetben röviden ismertetem a párhuzamosított szimulációkat. Végül 

bemutatom a futómű modelleket kitérve a nemlineáris elemekre is. 

 

2.1 Matematikai modellezés és numerikus szimulációk 

„A modell a valóságos rendszer egyszerűsített, a vizsgálat szempontjából lényegi 

tulajdonságait tükröző mása”[16]. Modellek alkalmazásának számtalan célja lehet, mint 

például jelenségek megmagyarázása, becslések végzése a rendszer jövőbeli viselkedésére 

vonatkozóan, stb. Számtalan modellezési módszer létezik, a disszertációban azonban 

elsősorban a matematikai modellekre koncentrálok. Matematikai modellek esetében egy 

valóságos rendszert matematikai formulákkal írunk le. Nagy előnyük, hogy valóságos 

rendszerek és jelenségek gyorsan és pontosan vizsgálhatók az elméleti matematika és 

számítógépes algoritmusok felhasználásával [17].  

A rendszer numerikus vizsgálatához először a jelenséget leíró rendszeregyenletre van 

szükség. A rendszeregyenlet meghatározására számtalan módszer létezik, a legismertebbek 

közé tartozik a free body diagram [16], a Kirchhoff-törvények [16], a Lagrange-féle 

mozgásegyenlet [18], valamint az energia módszer [16]. A rendszeregyenlet meghatározása 

után már számítógép-algebrai programokkal (Matlab, Maple, Matematica, stb.) numerikus 

megoldót használva (pl. ODE45, ODE23, stb.) gyorsan és egyszerűen el lehet végezni a 

rendszer vizsgálatát.  

A numerikus vizsgálatok elvégzéséhez elsősorban Maplet használtam, mivel a 

szimbolikus matematika és a numerikus megoldó része is jól használható [19]-[21], ezen felül 

olyan kiegészítő modulokat is tartalmaz, mint görbeillesztés és párhuzamosítás. 

Paraméteridentifikációs feladatokra pedig a Matlab/Simulink programot használtam 

paraméteridentifikációs toolboxokkal kiegészítve. Numerikus megoldóként az ODE45 

algoritmust választottam 0,01 s lépésközzel.  
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2.2 Vizsgált nemlineáris rendszerek ismertetése 

A disszertáció során elvégzett kutatás egyik célja a nemlineáris rendszerek vizsgálati 

módszereinek áttekintése volt, a vizsgálat lefutásának hatékonyabbá tétele. Az egyszerű 

visszaellenőrizhetőség miatt ehhez a feladathoz 3 egyszerű, a szakirodalomból jól ismert 

nemlineáris rendszert választottam: egy alagútdióda áramkört (1. ábra balra), a Van der Pol-

oszcillátort és a Duffing—Holmes-oszcillátort [22]. Az egyszerűbb érthetőség miatt a 

vizsgálati módszerek ismertetése előtt fontosnak gondolom a választott nemlineáris 

rendszerek rövid bemutatását.  

Az alagútdióda egy félvezető elem nemlineáris feszültség-áram karakterisztikával. Sok 

helyen használják, mint például oszcillátorokban, memóriában A/D átalakítóban, logikai 

áramkörökben [23], erősítőben [24], antennákban [25]-[26] és katonai alkalmazásokban [27]. 

A disszertáció során választott alagútdiódát tartalmazó áramkört korábban számítógépek 

memória egységeként használták [22]. Az alagútdiódát már hatékonyan alkalmazták 

bonyolult jelenségek modellezésére, például szuperrácsok bifurkációs jelenségeinek 

vizsgálatára is [28].  

Az áramkör egy ellenállásból, egy induktivitásból, egy kapacitásból, egy 

alagútdiódából, valamint tápfeszültségből (12 V-os egyenfeszültség) áll (1. ábra balra). A 

numerikus szimulációk során feltettem, hogy 𝐶, 𝐿, 𝑅, időtől függetlenek, a rendszer bemenő 

jele, a tápfeszültség (𝑈𝑏𝑒) pedig egységugrásfüggvény. A kiinduló paraméterek értéke        

𝐿 = 5 ∙ 10−6 𝐻, 𝐶 = 2 ∙ 10−12 𝐹, 𝑅 = 1500 Ω és 𝑈𝑏𝑒 = 1,2 𝑉 volt. A diódakarakterisztikát 

egy jelleggörbe pontjaira illesztett spline polinomként vettem figyelembe [s1], [s2] (1. ábra 

jobbra).  

 

 

1. ábra: A vizsgált áramkör (balra) és az alagútdióda karakterisztikája (jobbra)  
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A rendszeregyenleteket meghatározhatjuk a csomóponti és a hurok módszer 

segítségével (Kirchoff-egyenletek) [16], amelyek az alábbiak: 

 𝑖𝑐 + 𝑖𝑅 − 𝑖𝐿 = 0, (1)  

 𝑢𝑐 − 𝑢𝑏𝑒 + 𝑅 ∙ 𝑖𝐿 + 𝑢𝐿 = 0. (2) 

Átrendezve (1) és (2) egyenleteket, valamint 𝑥1 = 𝑢𝑐 és 𝑥2 = 𝑖𝐿 állapotváltozók 

választásával megkapjuk a rendszer állapotegyenleteit, amelyek a numerikus szimulációk 

során hatékonyan implementálhatók (3.1. fejezet):  

 �̇�1 =
1

𝐶
(−ℎ(𝑥1) + 𝑥2), (3) 

 �̇�2 =
1

𝐿
(−𝑥1 + 𝑅𝑥2 + 𝑢𝑏𝑒), (4) 

ahol ℎ(𝑥1) a diódakarakterisztika.  

A Duffing—Holmes-oszcillátor egy jól ismert nemlineáris rendszer. Duffing—Holmes 

egyenletet leíró jelenségek vizsgálatára már  számtalan egyszerűbb mechatronikai berendezés 

készült, amelyek nagyrészt mágneses térben rezgő rugalmas tömegek, például egy  mágneses 

térben  rezgő  rugalmas  rúd [29], [30],  egy  mágneses térben rezgő huzalra feszített tömeg 

[31] vagy egy rugóra szerelt mágneses tömeg [32].  A Duffing-Holmes egyenletet már valós 

mechatronikai rendszerek esetében is alkalmazták, mint például egy elektromágneses 

generátor [33]  vagy  egy fél-aktív futómű modellezése [34]. A rendszer viselkedése az alábbi 

egyenlet segítségével írható le [22]: 

 𝑑2

𝑑𝑡2
𝑥(𝑡) + 𝛿

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) + 𝛽𝑥(𝑡) + 𝛼𝑥(𝑡)3 = 𝛾cos(𝜔𝑡), (5) 

 

ahol 𝛿 allapítási tényező, 𝛽 és 𝛼 a nemlineáris elem kitevői (pl. nemlineáris rugó 

karakterisztika), 𝛾 a gerjesztés amplitúdója, 𝜔 pedig a szögsebessége. 

A Van der Pol-oszcillátor szintén egy jól ismert nemlineáris rendszer. Határciklusokat 

és relaxációs rezgéseket lehet vele hatékonyan szemléltetni (2. ábra fent jobbra). A Van der 

Pol-oszcillátor viselkedését a legegyszerűbben nemlineáris elemeket, mint például 

nemlineáris ellenállást [35] vagy alagútdiódát [36] tartalmazó áramkörök segítségével lehet 

vizsgálni. Mechatronikai rendszerként felfogható egy mágneses térben rezgő huzalként [37]. 

A Van der Pol-oszcillátor is hatékonyan alkalmazható bonyolultabb jelenségek 

modellezésére, mint például örvényképződés [38] vagy szívimpulzus vizsgálata [39].  

A gerjesztett Van der Pol-oszcillátor viselkedését leíró differenciálegyenlet a 

következő [22]: 

 𝑑2

𝑑𝑡2
𝑥(𝑡) − 𝜇(1 − 𝑥(𝑡)2)

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) + 𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡), (6) 
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ahol 𝜇 a csillapítási tényező, 𝐴 a gerjesztés amplitúdója 𝜔 pedig a szögsebessége. 

 

2.3 Nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálati módszerei 

Nemlineáris rendszerek vizsgálatára léteznek numerikus módszerek, grafikus 

módszerek, mint például a pókháló diagram [40] és analitikus módszerek is, mint például a 

Jacobi-determináns sajátértékeinek meghatározása [22], valamint különböző perturbációs 

módszerek [41]. Perturbációs módszerekkel egyszerű nemlineáris rendszerek, mint a Van der 

Pol-oszcillátor és a Duffing—Holmes-oszcillátor közelítő analitikus megoldását már meg 

lehetett határozni [42].  

A legismertebb numerikus módszerek közé tartozik a fázissík diagram, a Poincaré-

leképezés és a bifurkációs diagram.  

A fázissík diagram a nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálatának egyik 

legismertebb és leghatékonyabb módszere. 2 állapotváltozót ábrázol egymás függvényében 

[43]. A fázissík diagramból leolvasható többek között a rendszer állapotának változása, az 

attraktorok (egyensúlyi pont vagy határciklus) száma és elhelyezkedése, valamint a különböző 

kiindulási állapotokból kialakuló pályagörbék. Az egyszerűbb érthetőség miatt az 2. ábrán a 

korábban ismertetett rendszerek fázissík diagramjaira mutatok példákat. 

 

 

2. ábra: Példa fázissík diagramokra (fent balra: alagútdióda áramkör fázissík diagramja 

különböző kiindulási állapotok esetében, fent jobbra: határciklusok kialakulása gerjesztettlen 

Van der Pol-oszcillátor esetében, lent: Duffing—Holmes-oszcillátor fázissík diagramja 

kaotikus rezgés esetében). 
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Fent balra az alagútdióda áramkör fázissík diagramján megifgyelhetjük, hogy két stabil 

egyensúlyi pont van és hogy különböző kiindulási állapotok esetében az egyensúlyi pontokat 

milyen trajektórián érjük el. Látható az is, hogy az egyensúlyi pontok spirális nyelők, 

valamint a vonzási halmaz határa is leolvasható [22]. Fent jobbra a gerjesztettlen Van der Pol-

oszcillátor határciklusai figyelhetők meg 𝜇 paraméter változása függvényében. Amikor 𝜇=0 a 

határciklus kör alakú, harmokikus rezgés keletkezik. 𝜇 növelésével a határciklus kiszélesedik, 

ami egyre gyorsabban változó relaxációs rezgésekre utal. Lent a Duffing-Holmes oszcillátor 

fázissík diagramján pedig kaotikus attraktor figyelhető meg.  

 Komplex nemlineáris rendszerek, valamint kaotikus oszcillátorok esetében a fázissík 

diagram nehezen áttekinthető lehet. Az áttekinthetőség megkönnyítése és a kaotikus attraktor 

részletesebb vizsgálatára azonban lehetőség van Poincaré-leképezésekkel (3. ábra jobbra). A 

Poincaré-leképezés a fázistérben a trajektória metszete egy tetszőleges síkkal [44] (3. ábra 

balra). A Poincaré-leképezés ennek megfelelően a legalább 3 állapotváltozóval rendelkező 

rendszerek esetében használható hatékonyan, de egy egyszerű változtatással – a szögsebesség, 

mint 3. változó bevezetésével – 2 változóval rendelkező rendszerek esetében is egyszerűen 

létrehozhatók Poincaré-leképezések [45].  

 

3. ábra: Poincaré-leképezés előállítása (balra) és kaotikus attraktor Poincaré-leképezése 

a Duffing—Holmes-oszcillátor esetében (jobbra) 

 

A bifurkációs diagram megmutatja a rendszer topológiájának megváltozását a 

bifurkációs paraméter változása függvényében [46]. Leolvasható róla az attraktorok 

(egyensúlyi pontok és periodikus pályák) változása a bifurkációs paraméter változása 

függvényében. Megfigyelhető rajta, hogy a rendszer viselkedése mikor válik kaotikussá [47] 

(4. ábra). Nemlineáris rendszerek bifurkációs diagramja a legegyszerűbben egy egyszerű és 

gyors, Poincaré-leképezés alapú, iteratív algoritmus használatával készíthető el [45].  
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4. ábra: A Duffing—Holmes oszcillátor bifurkációs diagramja.  0,26 < 𝛾 < 0,32 

között megfigyelhető a kaotikus tartomány 

 

Egy rendszernek több bifurkációs paramétere is lehet. Két bifurkációs paraméter 

együttes vizsgálatára alkalmazható a kétparaméteres bifurkációs diagram. A disszertáció 

során a kétparaméteres bifurkációs diagrammal részletesebben is foglalkozok, a saját 

kutatásomnak is része volt, ezért a témához kapcsolódó szakirodalmat a következő 

alfejezetben részletesebben áttekintem.  

Nemlineáris rendszereket az időtartományon kívül vizsgálhatunk a 

frekvenciatartományban is. A numerikus számítások során kapott adatsorokból egyszerűen 

képezhető a frekvencia spektrum diagram az adatsoron végzett normalizált gyors Fourier-

transzformációval (FFT) [48]. A frekvencia tartományban is lehet vizsgálni a bifurkációs 

paraméterek változtatásának hatását, például a bifurkációs diagrammal egyenértékű 

frekvencia spektrum térképpel, amely a frekvenciák változását mutatja a bifurkációs 

paraméterek változása függvényében [49].  

Érdekességképpen megemlítem, hogy nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálatának 

egyik elterjedt alkalmazási területe a rendszer stabilitásának meghatározása. Az egyik 

leggyakrabban alkalmazott módszer a Lyapunov-stabilitás vizsgálat [50]. Amennyiben egy 

rendszer Lyapunov-exponense 𝑡 > 0 kaotikus attraktor fog kialakulni és minél nagyobb a 

Lyapunov-exponens értéke annál komplexebb az attraktor [44]. A Lyapunov-stabilitás 

vizsgálat használható például a megmunkálási folyamatok stabilitásának vizsgálatára, amely 

elengedhetetlen a pontos gyártáshoz [51]. Az emberi járás stabilitásának meghatározására is 

alkalmazható, amely nagyon hasznos információ például egy járást segítő berendezés 

fejlesztésénél [52].  
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2.3.1 Kétparaméteres bifurkációs diagram 

Kétparaméteres (3D) bifurkációs diagramot elsősorban a bifurkáció típusának 

vizsgálatra [53] és a rendszer stabilitásának vizsgálatára használják [54]. A kétparaméteres 

bifurkációs diagramok numerikus előállítása során több szempontot is figyelembe kell venni: 

a bifurkációs pontok kiszámításának a módszerét, a bifurkációs diagram megjelenítését és a 

számítási időt is.   

Az [55] munkában a bifurkációs pontok kiszámolására a Newton—Rhapson-módszert 

használták, a diagram megjelenítésre szolgáló felületdiagramot ábrázolására pedig a 

háromszögelés módszerét. Az [56] forrás egy újszerű algoritmust ismertet 3D-s bifurkációs 

felületek hatékony kiszámolására és megjelenítésére. Az algoritmust társadalmi-gazdasági 

modellen, metabolikus hálózaton, valamint élelmiszerlánc modelleken tesztelték. Az [57] 

irodalom egy analitikus módszert ismertet a bifurkációs felületek kiszámítására. Az 

ismertetett módszer elsősorban közepes méretű rendszerek vizsgálatára alkalmazható és 

felderíthetők vele Hopt-bifurkációk és egyéb magasabb rendű bifurkációk is. Az [58] munka 

alapján a 3D-s diagram úgy is előállítható, hogy annyi 2D-s bifurkációs diagramot készítünk, 

amennyi a második paraméter értéke. A 2D-s bifurkációs diagramokat időtartományú 

szimulációk ismétlésével állították elő, amelyet frekvencia tartománybeli mintavételezés 

követett a periodicitás meghatározására. A módszert alkalmazható műszaki kutatások során is, 

például egy villamosenergia rendszer ferrorezonancia (túlfeszültség) vizsgálatát végezték el 

vele [58]. A bifurkációs diagram előállítása ezzel a módszerrel viszont nagyon sok számítást 

igényelt és sokáig is tartott, ezért egy 50 magos párhuzamos számítógépet használtak a 

módszer gyorsítására [59]. A 3D-s bifurkációs felületek előállíthatók különböző paraméter 

értékeken készített 2D-s bifurkációs görbékből is. A módszer segítségével például egy állandó 

mágneses aszinkron motor bifurkációs analízisét is elvégezték már [60]. 

A szakirodalom áttekintése alapján látható, hogy a 3D-s bifurkációs diagramok 

numerikus előállítása nagyon időigényes és bonyolult lehet. A kutatás során célkitűzés volt 

egy olyan módszer fejlesztése, amely egy gyors előzetes 3D-s bifurkációs diagram előállítását 

teszi lehetővé akár egyszerű személyi számítógépet használva. A kutatás ezen részfeladata 

3.1. és 4.2. fejezetekben kerül részletesebben ismertetésre. 
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2.3.2 Érzékenységvizsgálat  

Nemlineáris rendszerek vizsgálatának egyik izgalmas területe a paraméterek 

érzékenységvizsgálata. Számtalan tudományterületen alkalmazzák, mint például közgazdasági 

folyamatok modellezésénél [61], kémiai [62] és gyártási folyamatok modellezésénél [63]-

[64], orvosi kutatások során [65], de napjainkban a műszaki alkalmazások esetében is 

elkezdett terjedni a használata [66]-[70].  

 Elsősorban annak vizsgálatára alkalmazzák, hogy a paraméterek változtatása hogyan 

hat a rendszer viselkedésére [71]. Paraméteridentifikációs [72] és inverz szimulációs feladatok 

[73] is megoldhatók érzékenységvizsgálat alkalmazásával, valamint a rendszer 

bizonytalansága is kiszámolható [74]. 

Egy rendszer érzékenységének meghatározására számtalan módszer létezik a parciális 

differenciális technikáktól kezdve a statisztikai módszerekig [75]. Mivel az egyes módszerek 

és a gyakorlati alkalmazhatóságuk nagyon széleskörű, ezért a disszertációban elsősorban az 

általam is alkalmazott helyi érzékenységvizsgálat (továbbiakban OAT, azaz One-at-a-Time 

érzékenységvizsgálat) alkalmazási területeit ismertetem. Az OAT érzékenységvizsgálat során 

egyszerre csak egy megadott paraméter értékét változtatjuk elsősorban egy szűk vizsgálati 

tartományon belül.   

OAT érzékenységvizsgálatra elsősorban környezetmérnöki és agrármérnöki 

alkalmazások során találhatunk példát [76]-[79], de hatékonyan alkalmazható más mérnöki 

területeken is.  A [66] cikkben például egy hidraulikus szervo és a Gripen repülőgép 

koncepcionális futómű modelljeinek érzékenységvizsgálatát végezték el hatásmátrixok 

(Effective Influence Matrix) és érzékenységi index alkalmazásával. Járműiparban elsősorban 

vonatok és buszok esetében alkalmaztak OAT érzékenységvizsgálatot. A [80] munka egy 37 

szabadságfokú vasúti jármű modellezését és numerikus vizsgálatát ismerteti. 

Érzékenységvizsgálatot is végeztek különböző paraméterek (tömeg, tehetetlenségi nyomaték, 

rugómerevségek) menetdinamikára gyakorolt hatásáról is a gyorsulás PSD értékének 

választásával. Megállapították, hogy a tömegek és a tehetettleneségi nyomatékok növelése, 

valamint a rugómerevségek csökkentése növelte a komfortérzetet. A [81] cikk elsősorban egy 

vasúti jármű globális érzékenységvizsgálatát ismerteti kimeneti paraméterként a kritikus 

sebességet választva. Egy előzetes lokális (OAT) érzékenységvizsgálattal becsülték, hogy az 

érzékeny paraméterek a futókerék longitudinális rugómerevségei. A [82] munkában egy midi 

busz paraméter érzékenységvizsgálatát végezték el Adams/Car szoftver alkalmazásával. A 

menetstabilitási tulajdonságok javításának lehetőségét vizsgálták virtuális dőlési és dinamikai 

tesztek alapján. Az érzékenyégvizsgálat eredményei alapján a borulási határ maximalizálása 
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érdekében a stabilizátor és a laprugók rugómerevségét optimalizálták. Azt az eredményt 

kapták, hogy a borulási határ egy megfelelően beállított lágy felfüggesztéssel, valamint a 

megnövelt rugómerevségekkel javítható.  

A szakirodalmat tanulmányozva látható, hogy az OAT érzékenységvizsgálat 

hatékonyan alkalmazható mérnöki és egyéb tudományterületeken is a különböző paraméterek 

hatásának, a rendszer viselkedésének vizsgálatára. Ugyanakkor a klasszikus OAT 

érzékenységvizsgálatot elsősorban egy szűk vizsgálati tartomány esetében alkalmazták. A 

kutatás egyik célja az OAT érzékenységvizsgálat kibővítése volt szélesebb vizsgálati 

tartományra elsősorban járműipari és mechatronikai alkalmazások esetében újszerű 

megközelítésként fuzzy logikát használva a paraméterek érzékenységének hatékony 

kiértékelésére. A módszert részletesen a 3.2. alfejezetben ismertetem. 

 

2.3.3 Paraméteridentifikáció 

Napjainkban a járműdinamikai szimulációk egyik kiemelt célja a 

paraméteridentifikáció. Paraméteridentifikáció esetében a rendszer bemenete és kimenete 

ismert, a rendszer viselkedésért leíró differenciálegyenlet rendszer vagy bizonyos paraméterek 

értéke viszont nem. A modellezésnek és a paraméteridentifikációnak 3 fajtája van, idézve a 

[83] munkát: „Amikor a teljes modellt a priori ismeretek alapján állítjuk fel, akkor fehér 

doboz (white-box) modellezésről beszélünk. Ennek ellenpontja a fekete doboz (black-box) 

modellezés, amikor is a modell felállításához csak kísérletekkel, mérésekkel lehet 

információkat szerezni. E két véglet között helyezkedik el a szürke doboz (grey-box) 

modellezés, ami az előző két módszer kombinációja.”   

A paraméteridentifikációnak többféle módszere is létezik számtalan alkalmazási 

területtel. A disszertációban viszont a paraméteridentifikációs módszereket elsősorban 

járműipari rendszerek (tűzoltójármű futómű) paramétereinek meghatározására használtam, 

ezért ennek megfelelően a járművekre vonatkozó alkalmazásokat tekintem át. Egy jármű, 

különösen a futómű esetében a rendszer viselkedését közelíthetjük egy tömeg-rugó-csillapító 

rendszerrel (2.5. fejezet), tehát a differenciálegyenlet rendszer általában ismert, viszont a 

paraméterek nem minden esetben, ezért ,,grey-box” modellezésről beszélhetünk. A 

meghatározandó paraméterek általában a rugómerevségek és a csillapítási tényezők értékei, de 

a tömeg becslésére és szabályozó algoritmusok tesztelésére is találunk példát a 

szakirodalomban. 
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Az identifikációs módszerek egyik csoportját a statisztikai módszerek alkotják, 

amelyek közé az ARMA és ARMAX módszer tartozik. A módszer segítségével például egy 

autóbusz paraméteridentifikációját végezték el [84]-[85]. 

A módszerek másik csoportja a hibafüggvény minimumának kereséséből indul ki, 

amelyre sok esetben a legkisebb négyzetek módszerét (továbbiakban LS, azaz Least Squares) 

használják. A [86] irodalom egy átalakított, Kálmán szűrővel bővített rekurzív LS módszert 

ismertet egy motorkerékpár felfüggesztés paramétereinek meghatározására. A [87] munkában 

egy nehézkategóriás tehergépjármű felfüggesztés lengéscsillapító karakterisztikáját 

modellezték nemlineáris Besinger modellt használva. A modell 7 különböző paraméterét LS 

módszerrel határozták meg mérési adatok alapján.  

A [88] irodalomban egy újszerű online módszerről olvashatunk egy terepjáró 

tömegének identifikálására a rugózott és rugózatlan tömegen végzett gyorsulásmérés adatai 

alapján. Az identifikációra a rekurzív LS algoritmust használtak. A módszer alkalmazható 

aktív biztonság szabályozásra, kipörgésgátló szabályozásra, valamint a hajtáslánc 

szabályozástechnikai feladataira. 

A LS algoritmus mellett még számtalan hibafüggvény minimumából kiinduló 

optimalizáló algoritmus használható paraméteridentifikációs feladatokra. A [89] irodalomban 

például egy nehézkategóriás tehergépjármű motortartó bak paramétereinek identifikációját 

végezték el mérési adatok alapján LMS (least mean square) optimalizáló algoritmussal. A 

kutatás fő célja egy adaptronikus motortartó bak fejlesztése volt a vezető kényelmének és az 

úttartás elősegítésének érdekében.  

A [90] cikk egy görbeillesztés alapú matematikai modellt ismertet egy tehergépjármű 

futómű rugómerevségének és csillapítási tényezőjének meghatározására. A módszerrel a mért 

és szimulációs adatok közötti kvadratikus hibafüggvény alapján határozták meg a 

paramétereket.  

A [91] munka egy gyors, folytonos, predikciós hiba alapú módszert ismertet a jármű 

ismeretlen paramétereinek meghatározására. A módszerrel szimulációs környezetben a 

csillapítási tényezőket határozták meg. 

A számítógép-algebrai rendszerek legtöbbször rendelkeznek saját hibafüggvény alapú 

paraméteridentifikációs toolboxal. A legismertebbek közé tartozik a Matlab System 

Identification Toolbox, valamint a Simulink Parameter Estimation Toolbox, amelyek a 

paraméterbecsléshez szintén az LS algoritmust használják. Ezek a toolboxok hatékonyan 

alkalmazhatók műszaki kutatások során is. A [92] munkában például egy tehergépjármű 

vezetőfülke hőmérsékletének ,,black-box” modellezéhez a Matlab System Identification 



21 

 

Toolboxot használták. A Simulink Parameter Estimation Toolbox segítségével pedig például 

egy elektromos jármű akkumulátorának az ellenállás paramétereit határozták meg [93]. 

Korábbi kutatásaim során én is az utóbbi toolboxot használtam egy elektromos autó 

akkumulátorának paraméteridentifikációjára [s3]-[s4]. 

Paraméteridentifikációra jól alkalmazható a Kálmán szűrő is. A [94] irodalom egy új 

paraméteridentifikációs módszert ismertet járművek követésére a bővített Kálmán-szűrő és 

útfelületből adódó rezgések felhasználásával. 

Léteznek még egyéb, kombinált módszerek is. A [95] cikk egy Toyota Camry 

felfüggesztés strukturális paramétereinek meghatározását ismerteti mérési adatok alapján. A 

kifejlesztett algoritmus kombinálja a visszatérítő erőt, a határ perturbációt, valamint direkt 

paraméter identifikációs módszereket. A [96] munka pedig egy új algebrai identifikációs 

módszert ismertet a felfüggesztés rugózatlan tömegének meghatározására.  

A feldolgozott szakirodalmat összegezve megállapítható, hogy járműipari kutatásoknál 

paraméteridentifikációra gyakran az LS módszert használják. A módszer nagy előnye, hogy 

szimulációs környezetbe könnyen implementálható és az időalapú mérési eredmények 

közvetlenül felhasználhatók. A számítógép-algebrai programok pedig kész LS-algoritmus 

alapú paraméteridentifikációs modulokat tartalmaznak. Mindezeket figyelembe véve a 

kutatásom során én is az LS algoritmust használtam paraméteridentifikációs feladatokra.  

LS identifikációs módszereknél egy optimalizálási feladatot kell megoldani, amelyben 

a célfüggvény, amelynek a minimumát keressük a legkisebb négyzetek összege [97]: 

 
𝑓 = 𝑚𝑖𝑛 ∑(𝑦(𝑖) − 𝑥(𝑖))2.

𝑚

𝑖=1

 (7) 

Paraméteridentifikáció során a keresett paraméterek értékét az optimalizáló algoritmus 

iteratív módon változtatja egészen az optimális megoldás eléréséig (ameddig a célfüggvény 

minimális nem lesz). 

A kutatás során egy tűzoltójármű futómű mellső hídjának rugómerevségének és 

csillapítási tényezőjének becslésére, valamint az alkalmazott modellek pontosságának 

ellenőrzésére használtam LS alapú paraméteridentifikációt. A feladat megoldására a Matlab 

ingyenes paraméteridentifikációs modulját, az OPTI Toolboxot használtam. Megoldóként az 

NL2SOL adaptív nemlineáris LS algoritmust választottam, amely jelenleg az egyik legjobb 

algoritmus [98]. Az eredményeket részletesen 5.3. fejezet tartalmazza.  
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2.4 Párhuzamosított szimulációk 

Az egyre bonyolultabb számításokat igénylő szimulációk miatt a numerikus 

szimulációk párhuzamosítására számtalan példát találunk. A párhuzamosítást előszeretettel 

alkalmazzák például molekuladinamikai szimulációk esetében [99]-[104], végeselem 

szimulációknál [105]-[106], környezeti rendszerek modellezésénél [107]-[109], de pénzügyi 

[110] és orvosi alkalmazásoknál [111] is gyorsan terjed a használatuk. A párhuzamosítás 

napjainkban már lehetővé tette valós idejű szimulációk (RTOS) hatékony és viszonylag olcsó 

megvalósítását is [112]-[113].  

A párhuzamosítás célja nagyméretű problémák felbontása több kisebb részfeladatra, 

majd a részfeladatok megoldása több processzor egyidejű használatával [114].  

Egy párhuzamos algoritmus hatékonyságának mérésére többféle mérőszám is létezik. 

A gyorsítás (𝑆) az eredeti szekvenciális (𝑇𝑠) és a párhuzamos program végrehajtási idejének 

(𝑇𝑛) hányadosa [115]-[116]: 

 
𝑆 =

𝑇𝑠

𝑇𝑛
. (8) 

A hatékonyság (𝐸) azt mutatja, hogy a párhuzamos algoritmus mennyire használja ki 

az adott környezetet, a gyorsítás (𝑆) és a felhasznált magok számának (n) hányadosaként 

számolható [115],[117]: 

 
𝐸 =

𝑆

𝑛
. (9) 

A skálázhatóság megmutatja, hogy a processzorok számának növelése hogyan hat a 

teljesítményre [118]-[119].  

Természetesen léteznek egyéb mérőszámok is, mint például az overhead [120], de akár 

potenciálfüggvényekkel is meghatározhatjuk egy párhuzamos program teljesítményét [114]. 

Az ismertetett nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálati módszerei szerencsére 

egyszerűen párhuzamosíthatók egy SIMD modell alapú algoritmus használatával [121], ahogy 

ezt látni fogjuk a 4. fejezetben. A disszertációban párhuzamosítási feladatokra elsősorban 

Maplet használtam, ezért a következő alfejezetben a Maple segítségével történő 

párhuzamosítást mutatom be részletesebben. 
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2.4.1 Párhuzamosítás Maple segítségével 

A Maple párhuzamos futtatása az 1990-es években kezdődött. Egy korai fejlesztés a 

Sugarbrush volt, amely C/Linda operátorokat használt párhuzamosításra. Aritmetikai 

problémák megoldására használták, mint például a √2 egy milliomodik számjegyének 

kiszámolására egész számok összeszorzásával [122].  

A ||MAPLE|| (párhuzamos Maple) környezet egy hordozható rendszer volt elosztott 

memóriájú architektúrákra. Elsősorban párhuzamos szimbolikus számítások megoldását tette 

lehetővé, mint például valós gyök izoláció vagy Gröbner-bázisok kiszámítása. A rendszer egy 

interfészt képezett Strand és Maple között: a Maplet használta a számítások elvégzésére a 

Strandot pedig a párhuzamosításra [123]. 

A Maple V programot az Intel Paragon masszívan párhuzamosítható, elosztott 

memóriájú számítógépre is fejlesztették. Ennél a verziónál a Maple kerneljét egészítették ki 

üzenetküldő funkciókkal a Paragon üzenetküldő natív könyvtára alapján. Lokalizált több szálú 

párhuzamosítást is használtak. Polinomosztás esetén maximálisan 60-szoros gyorsítást értek 

el 81 node (csomópont) használatával [124]. 

Egy interfészt is kifejlesztettek a Maple és a DSC (Distributed Symbolic Computation 

tool) között, amely lehetővé tette az automatikus elosztott számítást egy Unix hálózaton. 

Szimbolikus matematikai alkalmazásokra használták, mint például polinom faktorizálás, 

véges tereken definiált ritka mátrixú lineáris egyenletrendszerek megoldása, és egész 

számokat tartalmazó mátrixok determinánsának kiszámolása [125]. 

A Foxbox egy újabb példa volt a Maple és egy másik, párhuzamosításra alkalmas 

szoftver összekötésére. C++ nyelven írták és a Maple-t interfészként használták. Főleg 

szimbolikus számításokra használták, mint például polinomok faktorizálása vagy a számláló 

és a nevező szétválasztására [126]. 

Egy másik példa a Maple és egy másik környezet összekapcsolására a Pavis alapú 

PVMaple volt, amely a Maplet az üzenetküldő PVM környezettel kapcsolta össze. A 

rendszert nagyméretű mátrix-vektor osztásokra és közönséges differenciálegyenletek kezdeti 

érték feladatainak megoldására használták [127]. A Pavist más programokkal, mint Matlab és 

Matematica is összekapcsolták [128].  

Interfészt is fejlesztettek a Maple és a párhuzamos funkcionális programnyelv az Eden 

között. A programot Gröbner bázisok kiszámításával tesztelték. Ez a megoldás azonban nem 

bizonyult túl hatékonynak [129]. 
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Az egyik leghatékonyabb megoldás a Distributed Maple volt, amely egy Java alapú, 

hordozható, időben biztonságos (time-safe), egyszerű hibadetektálási módszerrel rendelkező 

párhuzamos rendszer volt. A párhuzamos programozási módszer funkcionális programozáson 

alapult és a szálakat több számítógép között osztották szét. Elsősorban algebrai geometriai 

problémák megoldására használták, mint például algebrai görbék megjelenítése és felületek 

metszésvonalának meghatározása [130]. A Distributed Maplet differenciálegyenletek kezdeti 

érték feladatainak megoldására is használták különböző párhuzamos implicit Runge—Kutta-

módszerekkel. A tesztfeladatok közé tartozott egy lineáris közönséges differenciálegyenlet 

rendszer, egy szemi-diszkretizált nemlineáris konvekciós-diffúziós feladat és több csillag 

nemlineáris mechanizmusa. Nemlineáris problémák esetében a futási idő csökkenése és a 

hatékonyság nagyobb volt, mint nagyméretű lineáris problémák esetében [131].     

A Maplehez fejlesztettek egy grid enabling wrappert is, amelyet egy 6 PC-ből, 

valamint távoli PC-kből álló klasztereken teszteltek. Elsősorban nagyméretű numerikus 

problémák megoldására használták, mint például egész számok osztása és a Gröbner-bázisok 

online kiszámolása [132]. 

Napjainkban többféle lehetőség is van a Maple párhuzamos használatára. Ezek közé 

tartozik az OpenMaple MPI-vel történő együttes alkalmazása, illetve a Maple Grid 

Computing Toolbox. Polinom mátrixok karakterisztikus polinomjának meghatározására a 

Maple Grid Computing Toolbox hatékonyabban alkalmazható [133]. A toolbox jól 

alkalmazható polinom egyenletek karakterisztikus sorának meghatározására is [134].  

A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése alapján megállapítható, hogy a Maple 

hatékonyan használható numerikus feladatok párhuzamos megoldására. Két modellt is 

alkalmazhatunk párhuzamosításra: a task programming modelt, amelynél egy folyamaton 

belüli több szál indításával lehetséges a párhuzamosítás és a grid programming modelt, amely 

több folyamatot indít el [135]. A két módszer közötti fő különbség a memóriakezelés: a task 

programming model közös memóriát használ (SMP), a grid programming model pedig 

elosztott memóriát (DMP) [136].  

A task programming model egy magas szintű szál alapú programozási minta. A szálak 

közös memóriaterületet használnak, ennek megfelelően az adatmegosztás alacsony 

többleterőforrást használ. Viszont mivel közös erőforrást használnak, ezért a szálak futtatása 

során kezelni kell az ebből fakadó problémákat (pl.: kölcsönös kizárás). A task programming 

model még új a Maple általunk használt verziójában, emiatt a Maple könyvtárak nagy részét 

még nem verifikálták a párhuzamosított programoknak megfelelő működésre. 
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A grid programming model több folyamat együttes futtatásával párhuzamosít, így a 

task programming modelnél említett problémák nem jönnek elő. Mindegyik folyamat saját 

memóriaterülettel rendelkezik és a Maple összes könyvtára párhuzamosítható ilyen módon. A 

Grid Computing Toolbox segítségével több folyamat párhuzamosítása lehetséges több gépen, 

ezáltal még több számítási kapacitás nyerhető ki. A folyamatok egymástól függetlenek, ezért 

a kommunikáció a folyamatok között időigényes lehet. A számítás optimális elosztása a 

processzorok között, különösen távoli gépek esetében bonyolult lehet [135]. 

A kutatás során mindkét módszert teszteltem [s5]. A probléma nagyságának 

növekedésével a grid programming model használatával egyre jobb eredményeket sikerült 

elérnem, különösen a legnagyobb felbontás esetén (4. fejezet). Nagyméretű problémák 

megoldására a task programming model kevésbé bizonyult használhatónak. Nemcsak 

memóriakezelési problémák léptek fel, de a gyorsítás is lecsökkent a felbontás növelésével. A 

disszertáció elkészítése során ezért a grid programming modelt használtam [137]. 

 

2.5 Nemlineáris futóműmodellek 

A disszertáció során komplex nemlineáris rendszerek vizsgálata is cél volt. A műszaki 

tudományokban fontos szerepet játszanak a nemlineáris rezgések. Számtalan területen 

előfordulnak, mint például járműdinamika [138], szállítmányozás [139], szerszámgépek 

[140], elektronikai eszközök [141]. A nemlineáris, kaotikus rezgések károsak lehetnek [142]. 

Megmunkálás közben ronthatják a termék minőségét és a szerszám kezelőjét is károsíthatják 

[143]. Járművek esetében a jármű gyors tönkremeneteléhez is vezethetnek, ciklikus 

feszültséget okozhatnak lecsökkentve az alkatrészek, különböző egységek (pl. áramkörök, 

motor, sebességváltó, csővezetékek) élettartamát [144]. Sérülést is okozhatnak a járművön 

utazóknak, ezenkívül Raynaud szindrómához, mellkasi fájdalmakhoz, émelygéshez, 

fejfájáshoz és még komolyabb egészségügyi problémákhoz is vezethetnek  [145], [146].  

 Mindezeket figyelembe véve a disszertáció során példaként egy rezgéstanhoz 

kapcsolódó nemlineáris gépészeti rendszert, mégpedig egy tűzoltójármű futómű vizsgálatát 

tűztem ki célul. A fellelhető szakirodalomban elsősorban személygépjárműveket [144]-[145], 

[147]-[151] vagy tehergépjárműveket [152]-[162] vizsgáltak, de speciális kialakítású 

tűzoltójárművek vizsgálatáról nincs elérhető szakirodalom. Tűzoltó egységekkel kapcsolatos 

szakirodalmi források elsősorban tűzoltók kiképzésével [163]-[164] vagy mentőrobotok [165] 

fejlesztésével foglalkoznak. A tűzoltójárművek felépítése, az egyes szerkezeti elemek 

kialakítása eltér a közlekedésben részt vevő többi járműtől, továbbá a kialakuló rezgések, 
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különösen az értékes tűzoltástechnikai berendezések esetében az üzembiztonságra is hatással 

lehetnek.  

A tűzoltójármű futóművet tömeg-rugó-csillapító rendszerként modelleztem 

nemlineáris rugó és csillapító karakterisztikákkal. A tömegeket gyári katalógusból, a 

rugómerevséget és a csillapítási tényezőt pedig első közelítésben hasonló tömegekkel 

rendelkező tehergépjárművek szakirodalmából vettem [160], [166]-[167]. A következő 

alfejezetben a szakirodalomban található futóműmodelleket, illetve azok nemlineáris elemeit 

ismertetem.  

 

2.5.1 Futómű modellek mint nemlineáris tömeg-rugó-csillapító rendszerek 

A futóműveket rezgéstani vizsgálatoknál leggyakrabban tömeg-rugó-csillapító 

rendszerként közelítjük. Általánosan 3 féle modellt használnak alkalmazástól függően: 

negyedjármű modell [83], féljármű modell [147] és a teljes jármű modell [83] (5. ábra). A 

modellek kibővíthetők egyéb elemekkel is, mint például ülések [144] vagy motor [148] 

rezgései.  

 

 

5. ábra: Futómű modellek (fent balra: negyedjármű modell, fent jobbra: féljármű 

modell, lent: teljes jármű modell) 
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A negyedjármű modell egyszerű, kicsi a számításideje, jól átlátható. Ugyanakkor sok 

esetben nem teljesen mutatja meg a rendszer lényegi tulajdonságait. Főbb alkalmazási 

területei a paraméteridentifikáció [84], egyes elemek (rugók, csillapítók) vizsgálata [167], új 

szabályozó algoritmusok fejlesztése [149]. 

A féljármű modell egy komplexebb, részletesebb rendszer. A jármű viselkedését 

lényegesen pontosabban adja vissza, mint a negyedjármű modell. A számításigénye nagyobb, 

de még egyszerű személyi számítógépeket használva is reális futásidejű. Tehergépjárművek 

modellezése esetében gyakran alkalmazzák a szállított áruban keletkező kár, a felépítmény 

egyes részein keletkező rezgések vizsgálatára [168], [161]. 

A teljes jármű modell lényegesen komplexebb, a jármű teljes körű vizsgálatát teszi 

lehetővé. Mind a 4 kerékre külön gerjesztés is adható, ezért ezzel a modellel lehet a 

legszélesebb körű vizsgálatokat elvégezni. Alkalmazása abban az esetben előnyös, ha a jármű 

teljes körű, valós helyzetekben (pl. közlekedési szituációk, úthibák) történő vizsgálata a cél 

[169]. Terepi mérések előkészítésére is alkalmazzák [155]. Ugyanakkor a számításigénye 

nagyon nagy (a kutatás során egy 7 szabadságfokú nemlineáris teljes jármű modell numerikus 

szimulációja egy új laptopon is órákig futott).  

Az egyes modellek összehasonlítását a következő táblázat foglalja össze: 

 

1. táblázat: Futómű modellek összehasonlítása 

 

Jármű 

modell 

Komplexitás, 

valósághűség 
Számításigény Alkalmazási terület 

Negyed Alacsony Alacsony 

Paraméteridentifikáció 

Futómű elemek (rugók, csillapítók) vizsgálata 

Szabályozástechnikai feladatok 

Fél Közepes Közepes 

Tehergépjárművek modellezése 

Tehergépjármű részeinek (kabin, szállított 

áru) vizsgálata 

Teljes Nagy Nagy 

Jármű teljeskörű, részletes, pontos vizsgálata 

Amikor lényeges, hogy a 4 kerékre ható 

gerjesztést külön tudjuk vizsgálni (pl. 

különböző úthibák, közlekedési szituációk) 

Terepi mérések ekőkészítése 
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A disszertációban egyrészt azért indultam ki a féljármű modellből, mert már kellően 

részletes, sok vizsgálat elvégzésére alkalmas mégse igényel akkora számítási kapacitást, 

mintha teljes jármű modellt használtam volna. A negyedjármű modellel szemben pedig azért 

döntöttem a féljármű modell mellett, mert későbbiekben a felépítményre szerelt tűzoltó 

felszerelésre (szivattyú, víztartály, stb.) ható rezgéseket is tervezem részletesen vizsgálni. 

Egy jármű futóművében számtalan nemlineáris elem található. Nemlineárisak a rugók 

karakterisztikái [3], [167]-[168], [170]-[171], csillapító karakterisztikák [170]-[174] és a 

kerék-út kapcsolat [90], [175]-[177] is.  Számtalan szakirodalmi forrás található az egyes 

nemlineáris elemek, jelenségek modellezésére, vizsgálatára, azonban ezek részletes 

ismertetése meghaladná a disszertáció terjedelmét. 

A tűzoltójármű modell esetében elsősorban a felépítményre ható rezgéseket 

vizsgáltam, ezért olyan nemlineáris rugó és csillapító modelleket választottam, amelyek 

numerikus szimulációkba egyszerűen beépíthetők. Az egyes paraméterek hatását is 

vizsgáltam, ezért lényeges szempont volt az is, hogy a modellek könnyen módosíthatók 

legyenek. 

Ennek megfelelően egy viszonylag egyszerű, általános modellt választottam a 

nemlineáris hatások figyelembevételére. A rugó, a csillapító és a kerék nemlineáris 

karakterisztikáját az alábbi hatványfüggvénnyel modelleztem, ahol a kitevő mutatja 

nemlinearitást [144], [173]:  

 𝐹𝑘 = 𝑘𝑖 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝛥𝑥𝑖)|𝛥𝑥𝑖|
𝑛𝑖 , (10) 

 𝐹𝑐 = 𝑐𝑖 ∙ 𝑠𝑔𝑛(𝛥(𝑥�̇�))|𝛥(𝑥�̇�)|
𝑔𝑖. (11) 

A formulákban 𝐹𝑘 a rugóerő, 𝑘𝑖 a rugóállandó,  Δ𝑢𝑖 a relatív elmozdulás, 𝑐𝑖 a 

csillapítási tényező, 𝑛𝑖 és 𝑔𝑖 pedig a nemlineáris tényezők. Itt jegyezném meg, hogy 

lengéscsillapító modellek esetében a kompresszió és az expanzió esetében általában 

különböző csillapítási tényezőket alkalmaznak [144]. A [178] cikk mérési eredményeire 

támaszkodva hidraulikus lengéscsillapítónál nem jelentős a különbség, ezért mindkét esetben 

ugyanazt az értéket használtam. A kerék csillapítását konstansnak vettem.  

A tűzoltójármű felfogható egy speciális felépítményű tehergépjárműként. A 

szakirodalmat tanulmányozva látható, hogy tehergépjárműveknél fontos szerepe van a kabin 

és a motor rezgéseinek vizsgálatának [158]-[162] is, amelyek célja elsősorban a rezgések 

hatásának tanulmányozása a vezetőre, valamint a felfüggesztés rendszer optimalizálása a 

káros hatások csökkentésére. A vezetőre ható rezgések például fáradtsághoz vezethetnek, 

amely miatt komoly balesetek alakulhatnak ki [158]. Az említett egységek nagy hatással 
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vannak a járművek viselkedésére szimulációk pontosságára is. A [160] és a [89] irodalmak 

megmutatták, hogy a bővített felfüggesztés modellek jobban leírják a jármű viselkedését, mint 

az általánosan használt két-szabadságfokú modellek. 

Az általunk modellezett tűzoltójármű esetében a motor és a kabin is gumibakon 

helyezkedik el. A gumibak modellezésére leggyakrabban a Kelvin—Voigt-modellt 

használják, amely egy párhuzamosan kapcsolt rugó és csillapító [89]. Mivel először csak 

annak hatását szerettem volna vizsgálni, hogy egy új elem beépítése mennyire befolyásolja 

egy nemlineáris rendszer viselkedését, ezért a gumibak esetében lineáris karakterisztikákat 

használtam. A modellek felépítését részletesen 5.1. fejezet tartalmazza.   

A vezetőre ható káros hatások hatékonyabb feltérképezése érdekében a futómű modell 

kiegészíthető még az ülésre és a vezetőre ható rezgésekkel is [161]. Az ülés modellezhető egy 

újabb tömeg-rugó-csillapító rendszerként. A valóságban természetesen az ülés felfüggesztése 

is nemlineáris [179]-[180], de a teljes jármű vizsgálatakor az egyszerűsítés kedvéért sokszor 

lineáris modelleket használnak [144], [160]. Az 5.2. fejezetben ismertetek egy általam 

fejlesztett duplakabinos tűzoltójármű modellt, amelynek segítségével a vezetőre és a 

legénységre ható rezgések vizsgálhatók. A számítások egyszerűsítése miatt az ülés 

felfüggesztését lineáris elemekkel modelleztem. 

 

2.5.2 Útmodellek 

Futóművek rezgéstani szimulációjánál fontos szempont az út, mint gerjesztőjel 

modellezése. Az úthibák által okozott rezgések károsíthatják a járművet és az utasokat is 

[144]-[146], rontják a járművek irányíthatóságát [181], csökkentik az utazási kényelmet 

[182], fő okai lehetnek az egyes egységek kifáradásának [183] és akár a futómű azonnali  

meghibásodását, alkatrészek törését is okozhatják [184]-[185]. Járműszimulációkban 

elsősorban elméleti vagy szabványosított útprofilokat használnak [144], [186]-[187].  

A disszertáció során a szimulációs modellek fejlesztésére az egyszerű tesztelhetőség 

miatt egy elméleti szinuszos útprofilt használtam (6. ábra) [188], amely a valóságban megfelel 

egy „hullámos” út profiljának [189]. 

 

6. ábra: Szinuszos útprofil 
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Az ábrán λ az út hullámhossza, A az amplitúdó. Az út hullámhosszát és az amplitúdót 

különböző útprofilok esetében a 2. táblázat tartalmazza [188]:   

 

2. táblázat: Szinuszos útprofilok adatai 

 

Út típusa A (mm) λ (m) 

Autópálya 10-20 10-15 

Városi út 10-20 1-2 

Mellékút 30-40 0,15-0,3 

Terep 50-70 0,1-0,15 

 

Az útprofil alapján a gerjesztő jelek féljármű modell esetében a következő formulákkal 

adhatók meg [190]: 

  

 𝑢𝑓(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑠𝑖 𝑛(𝜔𝑡), (12) 

 𝑢𝑟(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑠𝑖 𝑛(𝜔𝑡 − 𝑇𝑑 ∙ 𝜔 ), (13) 

ahol 𝑢𝑓 a gerjesztőjel az első keréknél, 𝑢𝑟 a gerjesztőjel a hátsó keréknél, 𝜔 a gerjesztés 

szögsebessége és 𝑇𝑑 az időkésés. A szögsebesség a jármű sebességétől és az út 

hullámhosszától függ (utóbbi 10 μm-100 m között változhat az útminőség függvényében 

[189]). A szögsebesség az alábbi formulával írható fel: 

 
𝜔 =

2𝜋𝑣

𝜆
, (14) 

ahol 𝑣 a jármű sebessége. Féljármű modell esetében az időkésést az első és hátsó híd között 

az alábbi képlettel vehetjük figyelembe: 

 
𝑇𝑑 =

𝐿

𝑣
 , (15) 

ahol 𝐿 az első és hátsó híd közötti távolság. 
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3 Numerikus vizsgálati módszerek továbbfejlesztése 

A fejezetben a kétparaméteres bifurkációs diagram gyors numerikus előállítását, 

valamint az OAT érzékenységvizsgálat egy újszerű, fuzzy logika alapú megközelítését 

ismertetem. 

 

3.1 Kétparaméteres bifurkációs diagram 

Az 2.3. fejezetben ismertetett szakirodalmi áttekintő alapján látható, hogy 

kétparaméteres bifurkációs diagramok numerikus előállítása bonyolult és sok számítást 

igényel. A kutatás célja ennek megfelelően a kétparaméteres bifurkációs diagram egyszerű és 

gyors előállítása volt. A 3D-s kétparaméteres bifurkációs diagram előállítható több 2D-s 

bifurkációs diagramból [s6]. Az egyik bifurkációs paraméter rögzítve van, a másikat pedig 

minden iterációban változtatjuk. A kétparaméteres bifurkációs diagram numerikus 

előállításának folyamatábrája a 7. ábrán látható.  

 

7. ábra: A kétparaméteres bifurkációs diagram numerikus előállítása 

 

A kétparaméteres bifurkációs diagramot 2.2. fejezetben ismertetett két egyszerű 

nemlineáris oszcillátoron, a Duffing—Holmes-oszcillátoron és a gerjesztett Van der Pol-

oszcillátoron teszteltem (2.2. fejezet). A diagram segítségével azt vizsgáltam, hogy mely 

paraméter párok esetében alakulhat ki kaotikus rezgés. A kétparaméteres bifurkációs diagram 

pontosságát szakirodalomból kiválasztott paraméter kombinációk alapján [45] létrehozott 

Poincaré-leképezésekkel ellenőriztem.  

A Duffing—Holmes-oszcillátor kétparaméteres bifurkációs diagramja a 8. ábrán 

látható. A disszertációban 𝛼 = 1, 𝛽 = −1 és 𝜔 = 1 értékét konstansnak választottam, 𝛿 és 𝛾 

voltak a bifurkációs paraméterek.  
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8. ábra: A Duffing—Holmes-oszcillátor kétparaméteres bifurkációs diagramja 

 

A diagram alapján a tartományok, ahol a rendszer viselkedése kaotikussá válik az 

alábbiak:  

• 𝛿 = 0 

• a tartomány 𝛾 = 4/3 ∙ 𝛿 + 0,2 é𝑠 𝛾 = 0,6 ∙ 𝛿 + 0,2 között 

 

A bifurkációs diagram ellenőrzésére készített Poincaré-leképezések a 9. ábrán láthatók 

 

9. ábra: A Duffing—Holmes-oszcillátor Poincaré-leképezései ((𝛾 = 0,1 és 𝛿 = 0,   

𝛾 = 0,2 és 𝛿 = 0,8, 𝛾 = 0,6 és 𝛿 = 0,5) 

 

Az ábrából megfigyelhető, hogy a Poincaré-leképezés is ugyanazon paraméter 

értékeknél mutatja a kaotikus viselkedést, mint a bifurkációs diagramok: ha 𝛾 = 0,1 és 𝛿 = 0, 

valamint 𝛾 = 0,6 és 𝛿 = 0.5 kaotikus rezgés alakul ki, 𝛾 = 0,2 és 𝛿 = 0,8 esetén pedig 

harmonikus rezgés.  

A Van der Pol-oszcillátor kétparaméteres bifurkációs diagramja a 10. ábrán látható. A 

kétparaméteres bifurkációs diagram előállításánál 𝜔 = 2𝜋/10 rad/s konstans értékűnek 

vettem és 𝜇 és 𝐴 voltak a bifurkációs paraméterek.  
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10. ábra: A Van der Pol-oszcillátor kétparaméteres bifurkációs diagramja 

 

A diagramból meghatározhatók a kaotikus tartományok, melyek az alábbiak: 

• 𝜇 ≤ 10 ∙ 𝐴 

• a tartomány 𝜇 = 2,5 ∙ 𝐴, 𝐴 = [1,2; 2] és 𝜇 = 10, 𝐴 = [0; 1,2] és 𝜇 = 15, valamint  

𝐴 = 0 között 

A bifurkációs diagram ellenőrzésére használt Poincaré-leképezések a 11. ábrán 

láthatók.  

 

11. ábra: A Van der Pol-oszcillátor Poincaré-leképezései (𝜇 = 6 és 𝐴 = 0,5, 𝜇 = 3μ és 

𝐴 = 0,2, 𝜇 = 10 és 𝐴 = 1,5) 

 

Megfigyelhető, hogy a Duffing—Holmes-oszcillátorhoz hasonlóan ennél a rendszernél 

is a Poincaré-leképezéseknek megfelelően mutatja a rendszer viselkedését a bifurkációs 

diagram. Ha 𝜇 = 6, 𝐴 = 0,5, valamint 𝜇 = 3 és 𝐴 = 0,2 egy kaotikus határciklus alakul ki és 

abban az esetben, ha 𝜇 = 10 és 𝐴 = 1,5 szubharmonikus rezgés jön létre. 

A módszer használatával nagy felbontású kétparaméteres bifurkációs diagramok is 

nagyon gyorsan előállíthatók. 1000x1000-szeres felbontású (1002001 különböző paraméter 

pár) diagramot a Duffing-Holmes-oszcillátor esetében 2691 s, a Van der Pol-oszcillátor 



34 

 

esetében pedig 3889 s alatt lehetett előállítani egy személyi számítógépet használva 

(4.2. fejezet). A módszer előnye, hogy egyszerűen párhuzamosítható, így az előállítás 

folyamata még inkább felgyorsítható, a párhuzamosítást a 4.2. fejezetben részletezem. A 

módszer továbbfejlesztése az eredmények jobb vizualizálása például pont diagramok helyett 

felületdiagramok alkalmazásával. Kezdeti kísérleteket már végeztem, de a megjelenítéshez 

több memória lesz szükséges a jövőben.   

 

3.2 Érzékenységvizsgálat 

A szakirodalmi áttekintés alapján látható, hogy az OAT érzékenységvizsgálatot 

elsősorban szűk vizsgálati tartományon belül alkalmazzák. Kutatómunkám során egyik célom 

a vizsgálati tartomány bővítése volt. A paraméterek érzékenységének vizsgálatához elősször 

érzékenységi függvényeket hoztam létre. Az érzékenységi függvény egy kiválasztott kimeneti 

változót ábrázol a paraméter változtatása függvényében. A paraméter változására érzékeny a 

rendszer (a továbbiakban az egyszerűsítés kedvéért a paraméter érzékeny kifejezést 

használom), ha a paraméterben történő kis változás gyorsan változtatja a kimeneti változó 

értékét, azaz az érzékenységi függvény meredekségét. Az érzékenység kifejezhető egy 

Érzékenységi Index segítségével (továbbiakban 𝑆𝐼, azaz Sensitivity Index), amely a kimeneti 

változóban történő relatív változás (∆𝑣) és a paraméterben történő relatív változás (∆𝑝) 

hányadosa:  

 
𝑆𝐼 =

∆𝑣  [%]

∆𝑝 [%]
. (19) 

Az érzékenységi index értéke alapján az alábbi érzékenységi halmazokat hoztam létre 

az érzékenység jellemzésére [s7]: 

• S1: nem érzékeny, ha 𝑆𝐼 ≤ 0,1 

• S2: mérsékelten érzékeny, ha 0,1 < 𝑆𝐼 ≤ 0,6 

• S3: érzékeny, ha 0,6 < 𝑆𝐼 ≤ 2 

• S4: nagyon érzékeny, ha 2 < 𝑆𝐼 

Az érzékenység mértékét fuzzy logikával elemeztem [191]-[192] és az érzékenységi 

halmazokra kiszámoltam a tagsági értéket. A tagsági érték egy átlag, amely azt mutatja, hogy 

a vizsgált tartomány hányad része tartozik az egyes érzékenységi halmazokba, az alábbi 

képlettel számolható: 

 𝑅𝑆𝑗

𝑅
, (20) 
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ahol 𝑅𝑠𝑗 az adott halmazhoz tartozó tartomány hossza, 𝑅 a paraméter teljes vizsgálati 

tartományának hossza. A vizsgált paraméterek közül az a paraméter a legérzékenyebb, 

amelyiknek a legnagyobb a tagsági értéke az S4 (nagyon érzékeny) halmazban. Az 

érzékenységi halmazokhoz tartozó tagsági értékének kiszámítása folyamatábrája részletesen 

az 1. számú melléklet m1. ábráján látható.   

A kutatás során rezgőrendszerek érzékenységvizsgálatát végeztem el. Az érzékenység 

jellemzésére a gyorsulás négyzetes középértékét választottam (továbbiakban RMS, azaz Root 

Mean Square), mivel rezgéstani vizsgálatoknál gyakran alkalmazott mennyiség [193]. A 

gyorsulás 𝑅𝑀𝑆 értéke a következő képlettel számítható [194]: 

 

𝑅𝑀𝑆 = √
∑ 𝑎𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛
 (21) 

ahol 𝑎𝑖 a gyorsulás 𝑖-dik értéke és 𝑛 a gyorsulás értékek darabszáma. A módszert először egy 

egyszerű nemlineáris rendszeren, egy Duffing-típusú rezgőrendszeren teszteltem. 

 

3.2.1 Duffing-típusú nemlineáris rezgőrendszer érzékenységvizsgálata 

A vizsgált nemlineáris rengőrendszert a 12. ábra mutatja.  

 
12. ábra: A vizsgált nemlineáris rezgőrendszer modellje 

 

Feltettem, hogy a rugónak Duffing-típusú nemlineáris visszatérítő ereje van, amelyet a 

következő egyenlettel írhatunk le: 

 𝐹𝑘 = −𝛽𝑥 − 𝛼𝑥3. (22) 

Feltettem, hogy a csillapítási tényező értéke egy változtatható konstans. Szinuszos 

gerjesztőjelet adtam meg. A rendszeregyenlet így a következő formulával adható meg: 

 𝑑2

𝑑𝑡2
𝑥(𝑡) +

𝑐

𝑚

𝑑

𝑑𝑡
𝑥(𝑡) +

𝑘

𝑚
(−𝑥(𝑡) + 1000𝑥(𝑡)3)𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) (23) 

ahol 𝑚 a tömeg, 𝑘 a csillapítási tényező, 𝑐 a rugómerevség, 𝐴 a gerjesztés amplitúdója, 𝜔 a 

gerjesztés szögsebessége. Mivel a kutatás hosszú távú célja nemlineáris futóművek 
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érzékenységvizsgálata, ezért a kiinduló paraméterek értékét egy nemlineáris futómű modell 

alapján választottam ki [144]. A paraméterek kiinduló értékét a 3. táblázat foglalja össze. 

 

3. táblázat: Kiinduló paraméterek az érzékenységvizsgálathoz 

 

Paraméter Név Kiinduló érték Mértékegység 

m tömeg 375 kg 

k rugómerevség 35000 N/m 

c csillapítási tényező 1000 Ns/m 

A 
gerjesztés 

amplitúdója 
0,1 m 

ω 
gerjesztés 

szögsebessége 
10π/3,6 rad/s 

 

A numerikus szimulációkat Mapleben végeztem ODE45 numerikus megoldót 

használva 0,01 s lépésközzel. A szimuláció maximális ideje 50 s volt. A paraméterek 

változását kiinduló értékhez viszonyított 1-300%-os tartományban vizsgáltam. 

A 13. ábrán a paraméterek érzékenységi függvényei (𝑅𝑀𝑆 változása a paraméter 

változása függvényében) láthatók.  

A tömeg (𝑚) 400 𝑘𝑔 és 600 𝑘𝑔 között nem érzékeny. 600 𝑘𝑔 és 810 𝑘𝑔 között 𝑆𝐼 

értéke 0,42, tehát a paraméter mérsékelten érzékeny. Az 𝑅𝑀𝑆 értéke 810 kg esetében a 

legnagyobb, a tömeget tovább növelve az 𝑅𝑀𝑆 lineárisan lecsökken. Kis tömeg értékek 

esetében (𝑚 < 400 𝑘𝑔) 𝑆𝐼 = 0,18, nagy tömegek esetében (810 𝑘𝑔 < 𝑚) pedig 𝑆𝐼 = 0,23 

tehát a paraméter mérsékelten érzékeny ezeken a tartományokon is. Az 𝑅𝑀𝑆 értéke 500 𝑘𝑔 

esetén a legkisebb. Ez tervezésnél hasznos információ lehet, hiszen látható, hogy a kiinduló 

értékhez képest célszerű a tömeget megnövelni. 

A csillapítási tényező (𝑐) nagyon kicsi (𝑐 < 100 𝑁𝑠/𝑚) értékek esetében nagyon 

érzékeny (𝑆𝐼 = 9). Abban az esetben, ha 𝑐 = 0 kaotikus rezgés is felléphet [s8]. 100 𝑁𝑠/𝑚 

és 500 𝑁𝑠/𝑚 között 𝑆𝐼 = 0,875, tehát a paraméter ebben a tartományban érzékeny. Amikor 

a csillapítási tényező értéke nagyobb, mint 500 𝑁𝑠/𝑚 a paraméter nem érzékeny. Ez azért 

fontos információ, mert a paraméter változtatható szabályozástechnikai feladatokban, így 

célszerű a nem érzékeny tartományban tartani az értékét. 
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13. ábra: Paraméterek érzékenysége Duffing—típusú nemlineáris rezgőrendszer 

esetében 

 

A rugómerevség (𝑘) esetében az 𝑅𝑀𝑆 értéke majdnem lineárisan változik, csak abban 

az esetben nemlineáris, amikor alacsony a rugómerevség értéke (𝑘 < 15000 𝑁/𝑚). Ebben az 

esetben ez a paraméter mérsékelten érzékeny, 𝑆𝐼 = 0,53. Ha 𝑘 > 15000 𝑁/𝑚 𝑆𝐼 = 0,175, 

tehát a paraméter ebben a tartományban is mérsékelten érzékeny. 

A gerjesztés amplitúdója (𝐴) nem érzékeny hiszen 𝑆𝐼 maximális értéke 0,03.  

A gerjesztés szögsebessége (𝜔) kis értékek (𝜔 <  9 𝑟𝑎𝑑/𝑠) és nagy értékek (𝜔 >

 17 𝑟𝑎𝑑/𝑠) esetében nem érzékeny. Amikor a szögsebesség 9 𝑟𝑎𝑑/𝑠 és 11 𝑟𝑎𝑑/𝑠, valamint 
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13,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 és 17 𝑟𝑎𝑑/𝑠 között van mérsékelten érzékeny (𝑆𝐼 = 0,13 és 𝑆𝐼 = 0,45). 

11 𝑟𝑎𝑑/𝑠 és 13,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 érték között érzékeny 𝑆𝐼 = 0,76 értékkel. A valóságban a külső 

gerjesztés nem változtatható, ezért ennek a paraméternek az érzékenységvizsgálata kiemelten 

fontos lehet.  

Az érzékenységi halmazok tagsági értékét a 4. táblázat tartalmazza részletesen.  

 

4. táblázat: Paraméterek tagsági értéke az érzékenységi halmazokban 

 

Paraméter SImax S1 S2 S3 S4 

𝑚 (𝑘𝑔) 0,42 0,18 0,82 0 0 

𝑐 (𝑁𝑠/𝑚) 9 0,8333 0 0,1333 0,0333 

𝑘 (𝑁/𝑚) 0,53 0 1 0 0 

𝐴 (𝑚) 0,03 1 0 0 0 

𝜔 (𝑟𝑎𝑑/𝑠) 0,76 0,69 0,21 0,10 0 

 

 

A táblázatból látható, hogy a paraméterek többsége nem érzékeny, csak egy bizonyos 

tartományban. Egyedül a csillapítási tényezőnek van tagsági értéke az S4 halmazban, viszont 

az értéke mindössze 0,03 tehát ez a tartomány csak nagyon kicsi. Ennek a paraméternek a 

legnagyobb a tagsági értéke az S3 halmazban is, tehát a vizsgált paraméterek közül ez a 

leginkább érzékeny. Érzékeny paraméternek tekinthető a gerjesztés szögsebessége is egy 

bizonyos tartományban (0,1 a tagsági értékkel az S3 halmazban).  

A gerjesztés szögsebességének érzékenysége csökkenthető a csillapítási tényező 

megfelelő megválasztásával. A legegyszerűbb módszer, ha a csillapítási tényezőt 

megnöveljük 3000 𝑁𝑠/𝑚-ig. Egy másik lehetséges megoldás a változtatható csillapítási 

tényező, amelyet csak akkor növelünk meg, ha az érzékeny tartományon belül vagyunk 

(14. ábra balra).  

A 14. ábrán jobbra látható, hogy a megváltoztatott csillapítási tényezővel nemcsak az 

érzékenységet lehet csökkenteni, de az 𝑅𝑀𝑆 értékének nagyságát is. 𝑆𝐼 maximális értéke a 

konstans csillapítási tényező esetében 0,15, a változó csillapítási tényezőt használva pedig 

0,11. A paraméter az adott tartományon érzékeny helyett mérsékelten érzékeny lett. Ezzel 

megmutattam, hogy egy paraméter érzékenysége lecsökkenthető egy másik paraméter 

értékének megfelelő megválasztásával. Ez későbbi kutatások szempontjából (pl. szabályozó 

tervezése) fontos eredmény. 
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14. ábra: Változtatható csillapítási tényező (balra) és gerjesztés szögsebességének 

érzékenysége különböző csillapítási tényezők esetében (jobbra, kék: c=1000 Ns/m, fekete: 

c=3000 Ns/m, piros: változtatható) 

 

Összességében a gyorsulás 𝑅𝑀𝑆 értékét választva elvégeztem egy egyszerű Duffing-

típusú rezgőrendszer érzékenységvizsgálatát. Újszerű megközelítésként fuzzy logikával 

jellemeztem a paraméterek érzékenységét. Megállapítottam, hogy a csillapítási tényező a 

leginkább érzékeny paraméter. Megmutattam, hogy gerjesztés szögsebességének 

érzékenységét lehet csökkenteni a csillapítási tényező megváltoztatásával. Egy fontos jövőbeli 

kutatási irány a módszer tesztelése más nemlineáris rendszerek esetében is többféle kimeneti 

paramétert választva. Ez egy jelenleg is futó, aktuális kutatásom. Az előzetes eredmények 

alapján megállapítható, hogy rezgőrendszerek esetében a gyorsulás 𝑅𝑀𝑆 értéke mellett a 

legnagyobb amplitúdójú frekvenciakomponens is jól alkalmazható érzékenységvizsgálatra 

[s9]. Nemlineáris rendszerek érzékenységvizsgálatáról még lesz szó az 5.1.1. fejezetben, ahol 

egy tűzoltójármű futómű modell részletes érzékenységvizsgálatát végeztem el. 

 

3.3 Új tudományos eredmények 

Elkészítettem nemlineáris rendszerek kétparaméteres bifurkációs diagramját egy 

egyszerű Poincaré leképezés alapú iteratív algoritmust használva. Az általam elkészített 

diagram azzal az előnnyel rendelkezik, hogy személyi számítógépeken futtatva is nagyon 

gyorsan előállíthatók nagy felbontású diagramok. A kétparaméteres bifurkációs diagrammal 

meghatároztam két egyszerű nemlineáris oszcillátor, a Van der Pol-szcillátor és a Duffing—

Holmes-oszcillátor bifurkációs tartományait két bifurkációs paraméter esetében. 

Kidolgoztam egy egyszerű módszert nemlineáris rendszerek, különös tekintettel 

rezgőrendszerek paramétereinek érzékenységvizsgálatára. Kimenetként a gyorsulás 𝑅𝑀𝑆 

értékét választottam és újszerű megközelítésként a paraméterek jellemzésére 4 érzékenységi 

halmazt hoztam létre. A paraméterek érzékenységének fokát tagsági értékek alapján fuzzy 
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logika használatával jellemeztem. Tesztfeladatként elvégeztem egy nemlineáris Duffing-

típusú rezgőrendszer érzékenységvizsgálatát szinuszos gerjesztés esetében. Megállapítottam, 

hogy a paraméterek többsége csak egy meghatározott tartományban érzékeny. A csillapítási 

tényező nagyon érzékeny, a gerjesztés szögsebessége pedig érzékeny egy meghatározott 

tartományon. Megmutattam, hogy egy paraméter érzékenysége egy másik paraméter 

megfelelő megválasztásával csökkenthető. Példaként a csillapítási tényező értékét 

változtattam, amellyel a gerjesztés szögsebességének érzékeny tartományát mérsékelten 

érzékennyé lehetett tenni. 
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4 Nemlineáris rendszerek vizsgálati módszereinek párhuzamosítása 

Nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálata nagyon egyszerűen párhuzamosítható. 

Sok különböző, egymástól független kiinduló adat (kezdeti feltétel vagy 2D-s bifurkációs 

diagramok száma) van, de minden esetben ugyanazokat a számításokat kell elvégezni. A 

párhuzamosítás ennek megfelelően egy SIMD modell alapú algoritmussal hatékonyan 

elvégezhető [121] (15. ábra).  

 

15. ábra: A párhuzamos algoritmus folyamatábrája 

 

 

Maple grid grogramming model esetében egy master node-ot kell létrehozni, amely 

felügyeli a slave node-okat és kiértékeli a kapott eredményeket. A slave node-ok végzik a 

számításokat és az eredményeket elküldik a master node-nak [137]. A párhuzamosított 

programok pszeudó kódjai a 2. számú mellékletben láthatók.  

A teszteket egy 4 magos személyi számítógépen végeztem el. A számítógépnek Intel® 

Core™ i5-4460 @ 3.2 GHz CPU processzora és 16 GB RAM memóriája van.  

 

4.1 Fázissík diagramok párhuzamosítása 

A párhuzamos algoritmus tesztelésére három egyszerű tesztfeladatot használtam fel: a 

korábban (2.2. fejezet) ismertetett alagútdióda áramkör fázissík diagramjának numerikus 

előállítását harmadfokú spline polinommal figyelembe véve a dióda karakterisztikáját, illetve 

4 különböző spline polinomot használva, valamint a gerjesztetlen Van der Pol-oszcillátor 

fázissík diagramjának numerikus előállítását. A párhuzamosítást elsősorban Maple grid 

programming model segítségével végeztem el, de az alagútdióda áramkör esetében egy 

célprogram is készült (4.1.2. fejezet), amelynek segítségével a későbbiekben lehetőség lesz a 

módszer tesztelésére szuperszámítógépen is. A párhuzamos program pszeudó kódja a 

2. számú melléklet m2. ábráján látható. 
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4.1.1 Párhuzamosítás Maple segítségével 

A tesztek során egy kiinduló kezdeti feltétel darabszámot határoztam meg egy 

megadott tartományon belül. Megadtam a tartomány kezdetét és végét, a felbontást, valamint 

a felbontáshoz tartozó lépésközt (kiindulási állapot változása egy iterációban). A felbontás 

kétszerezése növelésével tehát a lépésközt a felére csökkentettem. A kezdeti állapotokat egy 

for ciklus segítségével generáltam, majd egy listában tároltam.  

Az alagútdióda áramkör esetében a kezdeti feltételeket a feszültség esetében 

[−0,1;  1,1] 𝑉 az áram esetében pedig [−6 ∙ 10−4; 1,2 ∙ 10−3] 𝐴 tartományokban vettem fel. A 

lépésköz kezdetben 0,1 𝑉 volt a feszültség és 10-4 𝐴 az áram esetében. Különböző felbontású 

fázissík diagramok a 16. ábrán láthatók. 

  

16. ábra: Különböző felbontású fázissík diagramok az alagútdióda áramkör esetében 

(balra: egyszeres, jobbra: kétszeres) 

 

A párhuzamosítás eredménye a 17. ábrán és a 3. számú melléklet m1. táblázatában 

láthatók.  

 

17. ábra: Futásidők (balra), gyorsítás (𝑆) és hatékonyság (𝐸) (jobbra) az alagútdióda 

áramkör fázissík diagramjának numerikus előállítása esetében  
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Látható, hogy a felbontás növelésével a gyorsítás és a hatékonyság is növekszik, kb. 

1,5-szeres felbontásig a növekedés gyorsabb. A legnagyobb felbontáson 3,4-szeres gyorsítás 

érhető el 85%-os hatékonyság mellett. 

Az alagútdióda áramkör fázissík diagramjának párhuzamosítását elvégeztem úgy is, 

hogy a dióda karakterisztikáját 4 különböző fokú spline polinommal (elsőfokú, harmadfokú, 

negyedfokú, ötödfokú) közelítettem [s1], [s5]. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a tesztet 

végeztem el, csak négyszer akkora feladaton. Az eredmények a 18. ábrán és a 3. számú 

melléklet m1. táblázatában láthatók. 

 

18. ábra: Futásidők (balra), gyorsítás (𝑆)  és hatékonyság (𝐸)  (jobbra) az alagútdióda 

áramkör fázissík diagramjának numerikus előállítása 4 különböző spline polinom alkalmazása 

esetében 

 

Megállapítható, hogy a felbontás növelésével a gyorsítás és a hatékonyság is 

növekedett. A legnagyobb felbontáson 3,77-szeres gyorsítás volt elérhető 94%-os 

hatékonyság mellett, tehát ennél a feladatnál nagyon jól ki lehetett használni a párhuzamosítás 

előnyeit. 

A párhuzamos programot még egy egyszerű feladaton teszteltem, amely a 

gerjesztettlen Van der Pol-oszcillátor fázissík diagramjának numerikus előállítása különböző 

kiindulási állapotok esetében [s10]. A kiindulási állapotok definiálására 𝑥(0) − 𝑑𝑥(0) 

párokat hoztam létre, mindkét állapotváltozó esetében [−3; 3] tartományon belül 0,1 kezdeti 

lépésközzel. Különböző felbontású fázissík diagramok a 19. ábrán láthatók: 
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19. ábra: Különböző felbontású fázissík diagramok a gerjesztetlen Van der Pol-

oszcillátor esetében (balra: egyszeres, jobbra: kétszeres felbontás)  

 

Ennél a tesztfeladatnál egy kezdeti skálázhatóság vizsgálatot is elvégeztem, azaz a 

párhuzamos programot lefuttattam 2 magon is [s10]. A párhuzamosítás eredménye a 3. számú 

melléklet m1. táblázatában és a 20. ábrán látható. 

 

20. ábra: Az átlagos számítási idő (balra), a gyorsítás (𝑆) és a hatékonyság (𝐸)  

(jobbra) a gerjesztetlen Van der Pol-oszcillátor esetében  

 

Megfigyelhető, hogy 4 mag esetében kb. háromszoros gyorsítás érhető el 80%-os 

hatékonyság mellett. A felbontás növelésével a gyorsítás és a hatékonyság növekedtek, a 

legnagyobb felbontáson 90% feletti hatékonyságot is el lehetett érni majdnem négyszeres 

gyorsítás mellett. 2 mag esetében maximálisan 1,6-szoros gyorsítást lehetett elérni 80%-os 

hatékonyság mellett. A legkisebb felbontást leszámítva a hatékonyság 60% felett volt minden 

esetben. Látható, hogy 4 mag esetében jobb eredményeket lehetett elérni, tehát az algoritmus 

jól skálázható. Magasabb felbontáson a hatékonyság növelése nagyobb volt 4 mag esetében, 

tehát nagyobb méretű problémák jobban skálázhatók.  
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Összesítve három egyszerű tesztfeladat segítségével teszteltem nemlineáris rendszerek 

fázissík diagramja numerikus előállításának párhuzamosítását. 4 magot használva kb. 

háromszoros felbontás volt elérhető 75%-os hatékonyság mellett. A gyorsítás és a 

hatékonyság a felbontás növelésével növekedett, a legmagasabb felbontáson majdnem 

négyszeres gyorsítás is elérhetővé vált több, mint 90%-os hatékonyság mellett. A kutatás 

folytatásaként tervezem a párhuzamos programot szuperszámítógépeken is tesztelni. Ehhez 

már kezdeti lépések megvalósultak, amelyeket a következő alfejezetben ismertetek. 

 

4.1.2 Párhuzamosítás natív programmal 

A párhuzamos célprogramot Hajdu Csabával közösen fejlesztettem, segítségét ezúton 

is köszönöm. Párhuzamosításra szuperszámítógépeket használva három féle lehetőségünk 

van: 

1. Párhuzamosítás Maple segítségével 

2. Maple csatolása más párhuzamos programhoz 

3. Párhuzamosított célprogram írása 

 

A párhuzamosítást szuperszámítógépen Maple segítségével elvetettem a korlátozott 

számú licensz miatt. Egy másik lehetőség a Maple kapcsolása más párhuzamos 

programnyelvekhez, erre a szakirodalomban számtalan példát találhatunk (2.4.1. fejezet). Az 

ismertetett megoldások többsége vagy nem terjedt el a speciális kernel miatt (Sugarbrush 

[122], ||Maple|| [123]), vagy nem volt elég hatékony (pl. Maple+Eden [129]). Az OpenMaple 

és az MPI közötti átalakítás például nagyon lelassíthatja a párhuzamosítást, a Maple saját 

toolboxa, a Grid Computing Toolbox sokkal hatékonyabb megoldásnak bizonyul [133].    

A harmadik lehetőség mellett döntöttem, amely egy párhuzamosan futtatható 

célprogram fejlesztése [s11]. 

A feladat könnyen párhuzamosítható, mivel az egyes ciklusszálak (kezdeti érték 

feladatok) függetlenek és nincs megosztott adat. Ez a manapság elérhető párhuzamosítási 

könyvtárak például OpenMP segítségével könnyedén megvalósítható. A program 

fejlesztésekor a C++-hoz elérhető könyvtárakat használtuk, mint BoostODEInt [195], Eigen 

[196] és VTK [197]. 

A program először a mért vagy katalógusban lévő pontokra görbét illeszt, majd ezt 

elérhetővé teszi a differenciálegyenlet megoldó számára parametrizált konténerek 

inicializálásával. A konténer tartalmazza a mért pontokat, a kezdeti feltételeket táblázatként és 

a szükséges paramétereket, mint például az ellenállás vagy a kapacitás. 



46 

 

Minden kezdeti feltételhez egy Observer kerül hozzárendelésre, amely a megoldás 

során keletkező részeredményeket tárolja. Ciklussal minden kezdeti érték esetén elindít egy 

megoldást. A megoldó minden t időpillanatban kiszámítja a következő állapotot és azt menti 

el az Observer. A szimuláció végeztével az Observerek által összegyűjtött adatok kinyerhetők, 

ezek felhasználhatóak például vizualizációra (21. ábra). 

 

21. ábra: Példa vizualizációra a párhuzamos célprogram esetében  

 

A program egyik legkritikusabb része a harmadfokú spline polinom illesztése. Spline 

polinomot egy 𝐀𝑥 = 𝒃 alakú tridiagonális egyenletrendszer megoldásaként kapjuk, ahol 𝐀 

tárolja a köbös spline együtthatóit. A tridiagonális egyenletrendszer esetünkben: 
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[
 
 
 
 
𝑥1

𝑥2
𝑥3

⋮
 𝑥𝑛 ]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 

3(𝑦1 − 𝑦𝑛)
3(𝑦2 − 𝑦0)
3(𝑦3 − 𝑦1)

⋮
 3(𝑦𝑛 − 𝑦𝑛−1 ]

 
 
 
 

, (24) 

ahol yϵR1xn a jelleggörbe mért pontjai. A tridiagonális egyenlet megoldására a Thomas 

algoritmust [198] választottam. Az egyenlet megoldásával ki tudjuk számítani az interpolált 

függvényt minden 𝑟(𝑡) időegységben. 

A differenciálegyenlet megoldására a Runge—Kutta—Fehlberg-algoritmust 

használtam. A megoldás során számított értékeket egy FIFO lista végére illesztjük és a lista 

elemeit szekvenciálisan olvassuk ki. A grafikonban az így kapott értékeket jelenítette meg a 

program. A párhuzamos program tesztelését egy Intel Core i5-5200U CPU @ 2.20 GHz 4 

magos processzorral és 4 GB RAM memóriával rendelkező laptopon végeztem el. Az 

eredmények a 3. számú melléklet m2. táblázatában és az 22. ábrán láthatók: 
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22. ábra: A futási idő (balra) és a gyorsítás (𝑆) (jobbra) a felbontás függvényében   

 

Látható, hogy a C++-ban készített natív program az eredeti szekvenciális 

algoritmushoz képest átlagosan 14-szeres, a párhuzamos Maplehez képest pedig 6-szoros 

gyorsítást tett lehetővé. A gyorsítás az egyszeres felbontáson a legkevésbé hatékony, ezt 

leszámítva a felbontást növelve is csak minimálisan csökken az értéke. 

A program előnye, hogy viszonylag csekély átalakítással akár szuperszámítógépen is 

futtatható lesz, például Linuxon előreláthatólag csak újra kell fordítani a szuperszámítógép 

architektúrájának megfelelően. A kutatás hosszú távú célja a program tesztelése 

szuperszámítógépen, valamint bonyolultabb nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálata 

szuperszámítógépek segítségével.  

 

4.1.3 Fázistér diagram párhuzamosítása 

A korábban ismertetett algoritmust kibővítettem a 3D-s fázistér diagram numerikus 

előállítására is [s10]. Az algoritmust egy egyszerű, 3 állapotváltozós rendszerrel, egy 

biokémiai reakcióval teszteltem. A rendszer viselkedését leíró differenciálegyenlet rendszer a 

következő [199]: 

 𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝛼
(𝑥(𝑡) + 𝑦(𝑡) − 𝑥(𝑡) ∙ 𝑦(𝑡) − 𝑞𝑥(𝑡)2), (25) 

 𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
= 2𝑚𝑧(𝑡) − 𝑦(𝑡) − 𝑥(𝑡) ∙ 𝑦(𝑡), (26) 

 𝑑𝑧(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝑟
(𝑥(𝑡) − 𝑧(𝑡), (27) 

ahol 𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡) és 𝑧(𝑡) a fajok koncentrációja, 𝛼, 𝑞, 𝑚, 𝑟 pedig konstansok. A fázistér 

diagram a 23. ábrán látható. A fázistér diagramból megállapítható, hogy egy határciklus jön 

létre, ha 𝛼 = 0,1, 𝑞 = 0,01 , 𝑚 = 0,5 és 𝑟 = 1.   
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23. ábra: A biokémiai reakció fázistér diagramja (egyszeres felbontás) 

 

A kiindulási állapotokat minden állapotváltozó esetében [0; 1] tartományon belül 

határoztam meg, a kezdeti lépésköz 0,1 volt. A párhuzamosítás eredményei a 3. számú 

melléklet m1. táblázatában és a 24. ábrán láthatók.  

 

24. ábra: Az átlagos számítási idő (balra), a gyorsítás (𝑆) és a hatékonyság (𝐸) (jobbra) 

a biokémiai reakció esetében  

 

Megfigyelhető, hogy átlagosan háromszoros gyorsítás érhető el 75%-os hatékonyság 

mellett. Alacsony felbontáson a gyorsítás kevesebb volt, mint háromszoros és a hatékonyság 

is kevesebb volt, mint 70%. Egyszeres felbontás felett több, mint háromszoros gyorsítást 

lehetett elérni és a hatékonyság is 80% felett volt. A legnagyobb felbontáson meglepően jó 

eredményeket lehetett elérni: 3,6-szoros gyorsítás 92%-os hatékonyság mellett. Ezzel a 

teszttel megmutattam, hogy a használt algoritmus hatékonyan használható 3D-s fázistér 

diagramok párhuzamos numerikus előállítására is egyszerű rendszerek esetében. A jövőben a 

teszteket sokkal több magon, valamint bonyolultabb feladatokon is tervezem elvégezni. 
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4.2 Kétparaméteres bifurkációs diagram párhuzamosítása [s6] 

A kétparaméteres bifurkációs diagram az ismertetett SIMD modell alapú algoritmussal 

egyszerűen párhuzamosítható. A slave csomópontok végzik a 2D-s bifurkációs diagramok 

előállításához szükséges numerikus szimulációkat, amelyeket a master csomópont gyűjti 

össze és a 2D-s diagramok összevonásából állítja elő a 3D-s diagramot. A Maple program 

pszeudó kódja a 2. számú melléklet m3. ábráján látható. 

A teszteket az 4.1.1. fejezetben ismertetett 4 magos személyi számítógépen végeztem 

el (Intel® Core™ i5-4460 3.2 GHz processzorral és 16 GB RAM memóriával). Az 

3.1. fejezetben ismertetett két tesztesetet, a Duffing—Holmes-oszcillátor és a Van der Pol-

oszcillátor kétparaméteres bifurkációs diagramja párhuzamosítását vizsgáltam.  

A bifurkációs diagram felbontását az alábbi formulával adhatjuk meg:  

 
𝑓𝑒𝑙𝑏𝑜𝑛𝑡á𝑠 =

1

𝑁
, (28) 

ahol 𝑁 az iterációk száma. Az iterációk számát különböző felbontáson a 4. számú melléklet 

m4. táblázata foglalja össze. 𝐺 a paraméterek száma egy darab 2D-s bifurkációs diagram 

numerikus előállítására esetében ( és 𝜇)  és a 𝐷 paraméter a 2D-s bifurkációs diagramok 

darabszáma 3D-ben ( és 𝐴). Az egyszerűsítés miatt ebben a fejezetben a gyorsítást 𝑆-el, a 

hatékonyságot 𝐸-vel jelölöm. A számítási időket részletesen a 2. számú melléklet 

m3. táblázata tartalmazza. 

A számítási idő a Duffing—Holmes-oszcillátor esetén  paraméter, a Van der 

Pol-oszcillátor esetében pedig 𝜇 paraméter változtatása mellett a 25. ábrán látható. 

Megfigyelhető, hogy a felbontás növekedésével nő a számítási idő. A számítási idő a 

párhuzamos algoritmus esetében kevesebb, mint 1500 s a legnagyobb felbontás esetében is.  
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25. ábra: Számítási idők a felbontás függvényében (különböző G felbontásoknál) a 

Duffing—Holmes-oszcillátor (fent) és a Van der Pol-oszcillátor (lent) esetében  

 

A gyorsítás a 26. ábrán, a hatékonyság pedig a 27. ábrán látható. Az ábrákból 

levonható következtetéseket pedig az 5. táblázat tartalmazza. 
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26. ábra: Gyorsítás (𝑆) a felbontás függvényében (különböző G felbontásoknál) a 

Duffing—Holmes-oszcillátor (fent) és a Van der Pol-oszcillátor (lent) esetében 

 

 

 

27. ábra: Hatékonyság (𝐸) a felbontás függvényében (különböző G felbontásoknál) a 

Duffing—Holmes-oszcillátor (fent) és a Van der Pol-oszcillátor (lent) esetében 
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5. táblázat: Gyorsítás (𝑆) és hatékonyság (𝐸) alakulása különböző 𝐺 értékek esetében 

 

Felbontás Duffing—Holmes-oszcillátor Van der Pol-oszcillátor 

𝐺 = 10 𝐷 kicsi 𝑆 < 2 és 𝐸 < 50%.  

𝐷 növelésével mindkettő növekszik.  

Ha 𝐷 = 1000 𝑆 > 3,6 és 𝐸 > 91%. 

Ez a legjobb elérhető eredmény 

 

𝐷 kicsi 𝑆 < 2 és 𝐸 < 50%. 𝐺 

növelésével mindkettő növekszik  

𝑆 = 3,2-re és 𝐸 = 81%-ra. 

 

𝐺 = 25 𝐷 kicsi 𝑆 < 2,5 és 𝐸 < 60%. 

𝐷 növelésével eleinte gyorsan 

növekszik 𝑆 és 𝐸 is. 

𝐷 > 100 esetén megközelítőleg 

konstans 𝑆 = 3,58 és 𝐸 = 90% 

értékeket lehetett elérni. 

 

𝐷 kicsi 𝑆 = 2,5 és 𝐸 = 61% 

𝐷 növelésével eleinte mindkettő gyorsan 

növekszik és 𝐷 > 250-et elérve 

beállnak konstans értékre (𝑆 = 3,2 és 

𝐸 = 81%) 

𝐺 = 50 𝐷 kicsi 𝑆 = 2,5 és 𝐸 = 60%. 𝐷 

növelésével elősször egy gyors 

növekedés tapasztalható. 𝐷 további 

növelésével viszont mindkettő értéke 

csökken. Átlagosan 𝑆 = 3,5 és 

𝐸 = 89% volt elérhető. 

 

𝐷 kicsi 𝑆 = 2,7 és 𝐸 = 67% 

𝐷 növelésével mindkettő növekszik.  

𝐷 = 500-at elérve 𝑆 = 3,28 és  

𝐸 = 67% 

𝐷 további növelésével mindkettő egy 

kicsit lecsökken. 

𝐺 = 100 𝐷 kicsi 𝑆 = 2,8 és 𝐸 = 70%.  

𝐷 növelésével a gyorsítás és a 

hatékonyság is nő. A legjobb 

eredményt 𝐷 = 100 esetében lehetett 

elérni, ekkor 𝑆 = 3,6 és 𝐸 = 90%. 𝐷 

további növelésével mind a 

gyorsítás, mind a hatékonyság 

csökken, de 𝐸 > 85% marad. 

 

 

 

𝐷 kicsi 𝑆 = 2,9 és 𝐸 = 72% 

𝐷 növelésével mindkettő növekszik 

egészen 𝐷 = 500-at elérve, ekkor 

 𝑆 = 3,3 és 𝐸 = 82%.  

𝐷 további növelésével mindkettő 

lecsökken. 
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𝐺 = 250 𝐷 kicsi 𝑆 = 2,9 és 𝐸 = 72%.  

𝐷 növelésével a felbontás és a 

hatékonyság is növekszik  

(𝐷 = 50-ig), utána mindkettő 

csökken (𝐷 = 250-ig), majd 

mindkettő növekszik 𝑆 = 3,25 és 

𝐸 = 81% értékre.  

A legjobb eredményt 𝐷 = 50 

esetében, a legrosszabb eredményt 

pedig 𝐷 = 250 esetében lehetett 

elérni. 

 

𝐷 kicsi 𝑆 = 2,9-és 𝐸 = 73% 

𝐷 növelésével mindkettő növekszik 

egészen 𝐷 = 100-ig, ekkor 𝑆 = 3,4 és 

𝐸 = 86%. 𝐷 további növelésével 

mindkettő lecsökken 𝐷 = 500-ig, utána 

mindkettő értéke egy kicsit növekszik. 

𝐺 = 500 𝐷 növelésével (𝐷 = 50-ig) a 

gyorsítás és a hatékonyság 

növekszik, utána mindkettő 

lecsökken (𝐷 = 250-ig), majd egy 

gyors növekedés után mindkettő 

beáll konstans értékre (𝑆 = 3,2 és 

𝐸 = 80%). 

 

𝐷 növelésével (𝐷 = 50-ig) mind a 

gyorsítás, mind a hatékonyság 

növekszik. Ez a legjobb elérhető 

eredmény: 𝑆 = 3,45 és 𝐸 = 86%. Ezt 

követően D további növelésével 

mindkettő lecsökken.  

𝐺 = 1000 Ha 𝐺 = 1000 és 𝐷-t növeljük a 

gyorsítás és a hatékonyság rövid 

növekedése után 𝑆 lecsökken 3,5-ről 

2,8-ra, 𝐸 pedig 87%-ról 72%-ra. 

 

𝐷 növelésével eleinte egy gyors 

növekedés tapasztalható a gyorsításban 

és a hatékonyságban. 

Utána 𝑆 = 3,3-ról 𝑆 = 3,2-re és 𝐸 

83%-ról 80%-ra csökken. 

 

 

Azonos felbontású diagramok, de különböző 𝐺 és 𝐷 értékek esetében a hatékonyság 

értékeket összehasonlítottam (28. ábra és 29. ábra). A hatékonyságban lévő különbségeket is 

megvizsgáltam azonos iterációszám mellett (Δ𝐸).  

Látható, hogy a legkisebb felbontás kivételével a hatékonyság nagyobb volt 𝐺 < 𝐷 

esetében. Ez azt jelenti, hogy hatékonyabb sok alacsony felbontású 2D-s bifurkációs diagram 

párhuzamos kiszámítása, mint kevés magas felbontású 2D-s diagramé.  
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28. ábra: A hatékonyság összehasonlítása különböző G és D értékek esetében 

ugyanannál az iteráció számnál a Duffing—Holmes-oszcillátor esetében 

 

 

29. ábra: A hatékonyság összehasonlítása különböző G és D értékek esetében 

ugyanannál az iteráció számnál Van der Pol-oszcillátor esetében  
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A Duffing—Holmes-oszcillátor esetében az átlagos eltérés a hatékonyságban 4%. A 

legkisebb eltérés 500×250 és 1000×250 felbontásokon volt (<2%). Az eltérés hasonlóan kicsi 

(<3%) 10×25, 25×50, 25×100, 50×250 és 100×1000 felbontások esetében. A maximális eltérés 

17,27% volt (0,69-el kisebb gyorsítás mellett) 10×250 felbontáson. 

A Van der Pol-oszcillátornál az esetek többségében a hatékonyság nagyobb volt, ha 

𝐺 > 𝐷, csak néhány nagy felbontású esetnél érhető el jobb hatékonyság akkor, ha 𝐺 < 𝐷. Az 

átlagos eltérés 2,3%. A legkisebb eltérés 100×1000 felbontáson tapasztalható (<0,15%). Az 

eltérés a legtöbb esetben 4% alatti, kivéve 250×10 felbontáson (6,04%), valamint 500×50 

felbontáson (4,4%). A hatékonyságban való eltérés jelentősen kevesebb volt, mint a Duffing-

Holmes-oszcillátor esetében, ez azt jelenti, hogy bizonyos számítási feladatokat 

hatékonyabban szét lehetett osztani a csomópontok között. 

A 30. ábrán az átlagos gyorsítás és hatékonyság látható az átlagos iterációszám 

függvényében. 

 

30. ábra: Az átlagos gyorsítás (𝑆) és hatékonyság (𝐸) az átlagos iterációszám 

függvényében  

 

Látható, hogy a Duffing—Holmes-oszcillátor esetében a gyorsítás és a hatékonyság 

12000 db iterációig növekszik, utána lecsöken. A gyorsítás viszont továbbra is 3 felett marad 

77%-os hatékonyság mellett 500000 iteráció esetében is.  

A Van der Pol-oszcillátor esetén a gyorsítás és a hatékonyság növekszik, amíg az 

iterációk száma eléri a 25000-et, majd ezt követően beállnak konstans értékre (𝑆 = 3,3 és 𝐸 =

83%). Miután az iterációk száma elérte a 250000-et mindkettő lecsökken. A gyorsítás még 

így is 3,1 felett van 78%-os hatékonyság mellett [s12]. 

Összefoglalva elmondható, hogy két egyszerű nemlineáris oszcillátor 3D-s bifurkációs 

diagramjának párhuzamosítását végeztem el egy egyszerű és gyors algoritmust használva. 

Átlagosan 3-szoros gyorsítást lehetett elérni átlagosan 76%-os hatékonyság mellett mindkét 
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esetben. A legjobb eredményt a Duffing—Holmes-oszcillátor bifurkációs diagramjának 

numerikus előállítása során lehetett elérni 12000 db iterációnál (3,5-szörös gyorsítás 87%-os 

hatékonyság mellett). A Duffing—Holmes-oszcillátor esetében jobb eredményeket lehetett 

elérni, amikor az iterációk száma 2000 és 50000 között volt. Minden más felbontáson a Van 

der Pol-oszcillátor bifurkációs diagramját lehetett hatékonyabban párhuzamosítani.  

Az ismertetett párhuzamos algoritmussal nagy felbontású 3D-s bifurkációs diagramok 

állíthatók elő nagyon gyorsan és hatékonyan egyszerű, kevés processzorral rendelkező 

számítógépek esetében is. További kutatási feladat az 3.1. fejezetben ismertetett feladatokon 

kívül a módszer alkalmazása szuperszámítógépek segítségével ezáltal bonyolultabb 

rendszerek kétparaméteres bifurkációs diagramjának numerikus előállítása. 

 

4.3 Új tudományos eredmények 

Egy SIMD modell alapú algoritmussal párhuzamosítottam nemlineáris rendszerek 

fázissík diagramjának numerikus előállítását. A párhuzamos programot 3 egyszerű feladaton 

(alagútdióda áramkör harmadrendű spline polinomot, valamint 4 különböző spline polinomot 

használó karakterisztikákkal és a gerjesztettlen Van der Pol-oszcillátor) teszteltem. Mindegyik 

esetben háromszorosnál nagyobb gyorsítást lehetett elérni 75%-os hatékonyság mellett egy 4 

magos személyi számítógépet használva. A felbontás növelésével a gyorsítás és a 

hatékonyság is növekedett. A legnagyobb felbontáson több, mint 90%-os hatékonyság is 

elérhető volt, ami majdnem négyszeres gyorsításnak felel meg. Egy egyszerű feladaton 

elvégeztem egy kezdeti skálázhatóság vizsgálatot és megállapítottam, hogy az algoritmus 

nagyobb felbontáson jobban skálázható. Elkészítettem egy szuperszámítógépeken is futtatható 

párhuzamos célprogramot az alagútdióda áramkör fázissík diagramjának numerikus 

előállítására C++ programnyelven. A módszert kiterjesztettem 3D-re, azaz nemlineáris 

rendszerek fázistér diagramjának numerikus előállítására is. Fázistér diagramok párhuzamos 

numerikus előállításánál háromszoros gyorsítás volt elérhető 75%-os hatékonyság mellett egy 

4 magos számítógép használatával. A felbontás növelésével a gyorsítás és a hatékonyság is 

növekedett. A legnagyobb felbontáson akár 3,6-szoros gyorsítást is el lehetett érni 92%-os 

hatékonyság mellett.  

Egy hasonló SIMD modell alapú algoritmussal párhuzamosítottam a kétparaméteres 

bifurkációs diagram numerikus előállítását is. Az algoritmust két egyszerű feladaton 

teszteltem: a Van der Pol-oszcillátor és a Duffing—Holmes-oszcillátor 3D-s bifurkációs 

diagramjának numerikus előállításán. Átlagosan 3-szoros gyorsítást lehetett elérni átlagosan 
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76%-os hatékonyság mellett mindkét esetben. A legjobb eredményt a Duffing—

Holmes-oszcillátor esetében lehetett elérni 12000 db iterációnál: 3,5-szörös gyorsítás 87%-os 

hatékonyság mellett. Megállapítottam, hogy hatékonyabb a 3D-s bifurkációs diagramot sok 

alacsony felbontású 2D-s bifurkációs diagramból elkészíteni, mint kevés magas felbontású 

2D-s bifurkációs diagramból. 
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5 Tűzoltójármű futómű numerikus vizsgálata 

A fejezetben különböző tűzoltójármű futóművek matematikai modellezését és 

numerikus vizsgálatát ismertetem több kutatási eredmény közlésével. Először bemutatom a 

Csepel CSD-755-10 nehézkategóriás gépjárműfecskendő kezdeti matematikai modelljét és az 

elvégzett szimulációs eredményeket, illetve a modell érzékenységvizsgálatát. Ezt követően a 

modell bővítésével megvizsgálom, hogy egy nemlineáris rendszer esetében egy új elem 

beépítése hogyan hat a rendszer viselkedésére. Ezután a kezdeti modellt alapul véve 

elkészítem egy duplafülkés tűzoltójármű matematikai modelljét a járművön utazók 

rezgéseinek vizsgálatára. Ezt követően visszatérek a CSD-755-10 tűzoltójárműre és elvégzek 

egy paraméter identifikációs feladatot több tesztmodell alkalmazásával.  

 

5.1 Csepel CSD-755-10 tűzoltójármű futómű numerikus vizsgálata 

A kiinduló modellt a magyar gyártmányú Csepel CSD-755-10 nehézkategóriás 

gépjárműfecskendő műszaki paramétereit figyelembe véve készítettem el. A jármű 

létraalvázzal rendelkezik, elöl-hátul merevhidas. A rugózásról mindkét híd esetében laprugók 

gondoskodnak, hátul az állandó terhelés miatt segéd laprugóköteg is beépítésre került. 

Hídanként mindkét oldalon hidraulikus lengéscsillapítók biztosítják a megfelelő úttartást. A 

jármű műszaki paramétereit részleten az 5. számú melléklet tartalmazza. A vizsgált jármű és a 

futóműve a 31. ábrán látható. 

 

31. ábra: A Csepel CSD-755-10 nehézkategóriás gépjárműfecskendő és futóműve 

 

Tűzoltójárművek esetében a legfontosabb dolog felépítmény és az azon szállított drága 

speciális tűzoltófelszerelés. A későbbiekben tervezem a különböző felszerelési egységekere 

vonatkozó káros rezgések vizsgálatát, ezért a féljármű modellből indultam ki (lásd 

2.5.1. fejezet 5. ábra fent jobbra). 

A rendszer viselkedését leíró differenciálegyenlet rendszer a következő. 

 𝑚�̈�𝑚 = 𝐹𝑘𝑠𝑟 + 𝐹𝑐𝑠𝑟 + 𝐹𝑘𝑠𝑓 + 𝐹𝑐𝑠𝑓 , (29) 

 𝐽�̈� = (𝐹𝑘𝑠𝑟 + 𝐹𝑐𝑠𝑟)𝑏 + (𝐹𝑘𝑠𝑓 + 𝐹𝑐𝑠𝑓)𝑎, (30) 
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 𝑚𝑟�̈�𝑟 = −𝐹𝑘𝑠𝑟 − 𝐹𝑐𝑠𝑟 + 𝐹𝑘𝑡𝑟 + 𝐹𝑐𝑡𝑟 , (31) 

 𝑚𝑓�̈�𝑓 = −𝐹𝑘𝑠𝑓 − 𝐹𝑐𝑠𝑓 + 𝐹𝑘𝑡𝑓 + 𝐹𝑐𝑡𝑓 , (32) 

ahol 𝑚 a felépítmény tömege, 𝑚𝑟 a hátsó híd tömege, 𝑚𝑓 az első híd töege, 𝐽 a jármű 

tehetettlenségi nyomatéka, 𝑥𝑚 a felépítmény elmozdulása, 𝑥𝑟 a hátsó híd elmozdulása, 𝑥𝑓 az 

első híd elmozdulása, 𝐹𝑘𝑠𝑟, 𝐹𝑘𝑠𝑙 a laprugókban fellépő erők, 𝐹𝑐𝑠𝑟, 𝐹𝑐𝑠𝑓 a lengéscsillapítókban 

fellépő erők, 𝐹𝑘𝑡𝑟, 𝐹𝑘𝑡𝑓 a kerekek rugózásából adódó erő, 𝐹𝑐𝑡𝑓, 𝐹𝑐𝑡𝑟 a kerék csillapításából 

adódó erő, 𝑎 és 𝑏 a hidak és a tömegközépont közötti távolság. A laprugók által kifejtett erőt, 

a kerék rugózását, valamint a lengéscsillapítók hatását az 2.5.1. fejezetben ismertetett (10)-

(11) egyenlettekkel helyettesítettem. A kerék csillapítását konstansnak vettem. 

A relatív elmozdulások a következők: 

 𝛥𝑢𝑚𝑓𝑠 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑓 − 𝜑𝑎, (33) 

 𝛥𝑢𝑚𝑟𝑠 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑟 + 𝜑𝑏, (34) 

 𝛥𝑢𝑓𝑠𝑡 = 𝑥𝑓 − 𝑢𝑓 , (35) 

 𝛥𝑢𝑟𝑠𝑡 = 𝑥𝑟 − 𝑢𝑟 , (36) 

 A paramétereket a szimulációhoz szakirodalom alapján vettem fel, ahol hasonló 

tömegekkel rendelkező nehézkategóriájú tehergépjárműveket vizsgáltak [160], [166]-[167]. A 

szimulációs paramétereket a 7. számú melléklet m7. táblázata tartalmazza. A modell 

tesztelésére az útprofilt első közelítésben szinuszosnak feltételeztem. Először azt vizsgáltam, 

hogy elméletben kialakulhatnak-e kaotikus rezgések. Ennek kiderítésére több szimulációt is 

futtattam különböző jármű sebességekkel egy 30 m-es hullámhosszú (𝜆) 0,02 m-es 

amplitúdójú (𝐴) út esetében [s13]. Az előzetes numerikus szimulációk során kiderült, hogy 

alacsony sebesség (10 km/h) esetében elméletben kialakulhat kaotikus rezgés (32. ábra). A 

kaotikus attraktor elsősorban a fázissík diagramon és a Poincaré-leképezésen figyelhető meg, 

de az időbeli lefutáson is látható a periódusok közötti eltérés.  
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32. ábra: Kaotikus rezgés hullámos út és 10 km/h sebesség esetében (fent: elmozdulás-

idő diagram, középen: sebesség-idő diagram, lent balra: fázissík diagram, lent jobbra: 

Poincaré-leképezés) 
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5.1.1 Érzékenységvizsgálat 

A kutatás során elvégeztem a tűzoltójármű futómű részletes érzékenységvizsgálatát az 

3.2. fejezetben ismertetett módszerrel [s14]. Érzékenységi paraméterként a felépítmény 

gyorsulásának 𝑅𝑀𝑆 értékét választottam. A paraméterek változását kiinduló értékhez 

viszonyított 1-200%-os tartományban vizsgáltam.  

A 33. ábrán a tömeg jellegű paraméterek érzékenysége látható. 

      

 

33. ábra: A tömeg paraméterek érzékenysége (fent balra: felépítmény tömege, fent 

jobbra: tehetettlenségi nyomaték, lent balra: első híd tömege, lent jobbra: hátsó híd tömege) 

 

A felépítmény tömege (𝑚) nagyon érzékeny alacsony értékek esetében (𝑚 <

1500 𝑘𝑔), 𝑆𝐼 = 4,28. Az 1500 𝑘𝑔 és 2200 𝑘𝑔 közötti tartomány mérsékeltem érzékeny 

𝑆𝐼 = 0,72 értékkel. Amikor 𝑚 > 2200 kg a paraméter mérsékelten érzékeny 𝑆𝐼 = 0,21 

értékkel. A tehetetlenségi nyomaték ( 𝐽) és a hidak tömege (𝑚𝑓, 𝑚𝑟) nem érzékenyek, a 

maximális érzékenységi indexük 0,032, 0 és 0,003. A tömeg jellegű paraméterek közül tehát 

csak a felépítmény tömegének van érzékeny tartománya. A jármű tömege viszont 

konstrukciós okokból nem lehet egy bizonyos értéknél kisebb, ezért a valóságban nagyon 

kicsi az esély, hogy ez a paraméter érzékeny tartományba kerüljön. 

A 34. ábrán a rugómerevségek érzékenysége látható.  
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34. ábra: A rugómerevségek érzékenysége (fent balra: első laprugó, fent jobbra: hátsó 

laprugó, lent balra: első kerék, lent jobbra: hátsó kerék) 
 
 

Az első híd rugómerevsége (𝑘𝑓𝑠) érzékeny 517000 𝑁/𝑚 és 520000 𝑁/𝑚 között 

(𝑆𝐼 =  0,7) és mérsékelten érzékeny 30000 𝑁/𝑚 és 50000 𝑁/𝑚 között (𝑆𝐼 = 0,57). A többi 

tartományban ez a paraméter nem érzékeny. A hátsó híd rugómerevsége (𝑘𝑟𝑠) érzékeny 

150000 𝑁/𝑚 és 250000 𝑁/𝑚 között (𝑆𝐼 = 1,4) és mérsékelten érzékeny 70000 𝑁/𝑚 és 

150000 𝑁/𝑚 között (𝑆𝐼 = 0,3). Más tartományokban ez a paraméter sem érzékeny.  A 

mellső kerék rugómerevsége (𝑘𝑓𝑡) nem érzékeny, kivéve alacsony értékek (𝑘𝑓𝑡 <

30000 𝑁/𝑚) esetében, ekkor érzékeny (𝑆𝐼 = 0,75). A hátsó kerék rugómerevsége (𝑘𝑟𝑡) 

nagyon érzékeny alacsony értékek esetében (𝑘𝑟𝑡 < 140000 𝑁/𝑚) és érzékeny 140000 𝑁/𝑚 

és 800000 𝑁/𝑚 között (𝑆𝐼 = 1,39). A paraméter értékét tovább növelve nem lesz érzékeny. 

Összeségében a rugómerevség paraméterek alacsony értékek esetében érzékenyek és a hátsó 

híd rugómerevségei érzékenyebbek. Ez megfelel a valóságnak, ugyanis a jármű 

tömegközéppontja közelebb van a hátsó hídhoz, ezáltal nagyobb a terhelése. 

A 35. ábrán a csillapítási tényezők érzékenysége látható. 
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35. ábra: Csillapítási tényezők érzékenysége (fent balra: első lengéscsillapító, fent 

jobbra: hátsó lengéscsillapító, lent balra: első kerék, lent jobbra: hátsó kerék) 

 

A kerekek csillapítási tényezője (𝑐𝑓𝑡, 𝑐𝑟𝑡) nem érzékeny. Ezt alátámasztja a 

szakirodalom is, ugyanis a kerék csillapítási tényezőjét gyakran el is hanyagolják numerikus 

szimulációkban [200]-[202]. Meglepő módon a lengéscsillapítók csillapítási tényezője (𝑐𝑓𝑠, 

𝑐𝑟𝑠) szintén nem érzékeny, csak a hátsó hídnál lévő lengéscsillapító csillapítási tényezője 

érzékeny mérsékelten kis értékek esetében (𝑐𝑓𝑠 < 15000 𝑁𝑠/𝑚) 

A 36. ábrán a hidak és a tömegközéppont közötti vízszintes távolságok (𝑎 és 𝑏) 

érzékenysége látható.  
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36. ábra: Hidak hosszirányú távolsága a tömegközépponttól érzékenysége (balra: első 

híd, jobbra: hátsó híd) 

 

Az első híd és a tömegközéppont közötti távolság (𝑎) érzékeny 1,5 𝑚 és 1,9 𝑚 között 

és mérsékelten érzékeny 0,5 𝑚 és 1,5 𝑚 között. Más tartományokban nem érzékeny. Látható, 

hogy a kiindulási paraméter közelében a paraméter nem érzékeny. Ez azt jelenti, hogy a 

gyártásból adódó tűrések nem befolyásolják jelentősen a jármű viselkedését ennél a 

paraméternél. A hátsó híd és tömegközéppont közötti távolság (𝑏) mérsékelten érzékeny a 

teljes vizsgálati tartományon és majdnem lineárisan változik. Ez azt jelenti, hogy ennél a 

paraméternél szigorúbb tűrésekre van szükség. 

A 37. ábrán a nemlineáris együtthatók érzékenysége látható.  

Kis értékek esetében (< 0,6) szingularitás következett be a szimuláció során, ezért 

ezeket a paramétereket csak 30-60%-tól 200%-ig vizsgáltam. Az első rugó nemlineáris 

tényezője (𝑠𝑓𝑠) nagyon érzékeny, ha kisebb, mint 1. Az RMS értéke ezenkívül oszcillál is. Ez 

azt mutatja, hogy a felépített nemlineáris modell nem alkalmazható degresszív 

rugókarakterisztikák esetében. A paraméter mérsékelten érzékeny 1 és 2,05 között és nem 

érzékeny, ha nagyobb, mint 2,05. A hátsó rugó nemlineáris tényezője (𝑠𝑟𝑠) nagyon érzékeny 

0,75 és 0,95 között, valamint 1,6 és 1,8 között. Érzékeny 0,95 és 1,6 között és nem érzékeny, 

ha nagyobb, mint 1,8. Összességében elmondható, hogy javasolt progresszív karakterisztikájú 

rugókat használni ennél a jármű típusnál. 

Meglepő módon a lengéscsillapítók nemlineáris együtthatója nem érzékeny a vizsgált 

tartományban. Csak a hátsó lengéscsillapító nemlineáris együtthatója (𝑑𝑟𝑠) érzékeny 

mérsékelten 1 és 1,8 között. Látható, hogy ez a paraméter is érzékenyebb a hátsó híd esetében, 

tehát pontosabb modellek szükségesek a hátsó hídnál.  
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37. ábra: Nemlineáris tényezők érzékenysége (fent balra: első laprugó, fent jobbra: 

hátsó laprugó, középen balra: első lengéscsillapító, középen jobbra: hátsó lengéscsillapító, 

lent balra: első kerék, lent jobbra: hátsó kerék) 

 

A mellső kerék nemlineáris tényezője (𝑠𝑓𝑡) nem érzékeny, de meglepő módon a hátsó 

kerék nemlineáris tényezője (𝑠𝑟𝑡) mérsékelten érzékeny szinte a teljes vizsgálati 

tartományban, kivéve 1,8 és 1,83 között ahol nagyon érzékeny. A szimulációs eredmények és 

szakirodalmi áttekintő alapján megállapítható, hogy a kerék nemlineáris jellege nem 

hanyagolható el járműdinamikai szimulációknál.  
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A 38. ábrán az útprofil paramétereinek (lásd 6. ábra) érzékenysége látható.  

 

38. ábra: Út paraméterek érzékenysége (balra: út hullámhossza, jobbra: út amplitúdója) 

 

Az út hullámhossza (𝜆) nagyon érzékeny alacsony értékek esetében (𝜆 < 7 𝑚). Ebben 

a tartományban oszcillálás is fellép hasonlóan az első rugó csillapítási tényezőjéhez. Ennél a 

paraméternél a legmagasabb az érzékenységi index értéke (𝑆𝐼 = 220). A többi tartományban 

a paraméter vagy érzékeny, vagy mérsékelten érzékeny, nincs olyan tartomány, ahol nem 

érzékeny. 

Az út amplitúdója nagyon érzékeny 0,0024 𝑚 és 0,0026 𝑚 között, a többi 

tartományban mérsékelten érzékeny. Mivel ezek a gerjesztéshez tartozó paraméterek és nem 

befolyásolhatók a jármű vezetője által, ezért nagyon fontos lesz a későbbiekben a vizsgálatuk. 

A későbbi kutatások során tervben van a numerikus szimulációk elvégzése más útprofilok 

(például sztochasztikus) használatával is. 

A 39. ábrán a jármű sebességének érzékenysége látható.  

 

39. ábra: Jármű sebességének érzékenysége 

 

A jármű sebessége nagyon érzékeny 66 𝑘𝑚/ℎ és 77 𝑘𝑚/ℎ között 𝑆𝐼 = 2,5 értékkel és 

érzékeny 30 𝑘𝑚/ℎ és 66 𝑘𝑚/ℎ között. A többi tartományban mérsékelten érzékeny vagy 
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nem érzékeny. Az érzékeny tartomány az autóutón vagy városi úton való haladásnak felel 

meg.  

A paraméterek tagsági értékét az érzékenységi halmazokban a 6. táblázat foglalja 

össze.   

6. táblázat: Paraméterek tagsági értéke érzékenységi halmazokban a tűzoltójármű 

futómű esetében 

 

Paraméter 𝑆𝐼𝑚𝑎𝑥 S1 S2 S3 S4 

𝑚 4,28 0 0,85 0,05 0,1 

𝑚𝑓 0 1 0 0 0 

𝑚𝑟 0,003 1 0 0 0 

𝐽 0,028 1 0 0 0 

𝑘𝑓𝑠 0,7 0,96 0,035 0,005 0 

𝑘𝑟𝑠 1,4 0,77 0,1 0,13 0 

𝑘𝑓𝑡 0,75 0,99 0 0,01 0 

𝑘𝑟𝑡 12,98 0,78 0 0,18 0,04 

𝑐𝑓𝑠 0,019 1 0 0 0 

𝑐𝑟𝑠 0,17 0,82 0,18 0 0 

𝑐𝑓𝑡 0 1 0 0 0 

𝑐𝑟𝑡 0 1 0 0 0 

𝑎 1,65 0,8 0,14 0,06 0 

𝑏 0,1 0 1 0 0 

𝑠𝑓𝑠 7,8 0,705 0,125 0 0,17 

𝑠𝑟𝑠 2,9 0 0 0,3 0,7 

𝑑𝑓𝑠 0,012 1 0 0 0 

𝑑𝑟𝑠 0,55 0,79 0,21 0 0 

𝑠𝑓𝑡 0,022 1 0 0 0 

𝑠𝑟𝑡 22 0 0,98 0 0,02 

 135 0 0,64 0,18 0,18 

𝑣 2,5 0,3 0,23 0,36 0,11 

𝐴 10 0 0,995 0 0,005 

 

A táblázatban megfigyelhető, hogy a következő paraméterek egyáltalán nem 

érzékenyek, a tagsági értékük az S1 halmazban 1: első híd tömege (𝑚𝑓), hátsó híd tömege 

(𝑚𝑟), tehetettlenségi nyomaték ( 𝐽 ), csillapítási tényezők (𝑐𝑓𝑠, 𝑐𝑓𝑡, 𝑐𝑟𝑡), első lengéscsillapító 

nemlineáris tényezője (𝑑𝑓𝑠) és első kerék nemlineáris tényezője (𝑠𝑓𝑡). A következő 

paraméterek szintén nem érzékenyek, de vannak olyan tartományok, ahol érzékenyek vagy 

mérsékelten érzékenyek: hátsó lengéscsillapító nemlineáris tényezője (𝑑𝑓𝑟), rugómerevségek 

(𝑘𝑓𝑠, 𝑘𝑟𝑠, 𝑘𝑓𝑡, 𝑘𝑟𝑡), hátsó lengéscsillapító csillapítási tényezője (𝑐𝑟𝑠), valamint az első híd és 

tömegközéppont közötti távolság (𝑎). Ezek közül a paraméterek közül a hátsó kerék 
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rugómerevsége nagyon érzékeny egy rövid tartományban (tagsági értéke az S4 halmazban 

0,02). Az első rugó nemlineáris tényezője szintén nagyon érzékeny egy nagyobb 

tartományban (tagsági értéke az S4 halmazban 0,17). 

A következő paraméterek mérsékelten érzékenyek, a tagsági értékük az S2 halmazban 

a legmagasabb: felépítmény tömege (𝑚), a hátsó híd és tömegközéppont közötti távolság (𝑏), 

hátsó kerék nemlineáris tényezője (𝑠𝑟𝑡), út hullámhossza (𝜆) és amplitúdója (𝐴). A 𝑏 távolság 

kivételével az összes paraméternek van olyan tartománya, amely nagyon érzékeny. Minden 

paraméter tagsági értéke nagyobb, mint 0,1 az S4 halmazban, ezért ezen paraméterek 

vizsgálatára különösen nagy hangsúlyt kell fektetni az adott tartományokban. 

A jármű sebessége (𝑣) érzékeny, a tagsági értéke az S3 halmazban 0,36. Ez az egyetlen 

paraméter, amelynek minden halmazban van tagsági értéke. Ez azt mutatja, hogy ennek a 

paraméternek az érzékenysége a teljes vizsgálati tartományon belül gyorsan változik, tehát a 

későbbiekben fontos a részletes tesztelése más kiinduló paraméterek esetében is.   

A hátsó rugó nemlineáris tényezője (𝑠𝑟𝑠) nagyon érzékeny, a tagsági értéke az S4 

halmazban ennek a paraméternek legnagyobb (0,7). A tartomány többi részén is érzékeny a 

paraméter. Megállapítható, hogy a vizsgált paraméterek közül ez a legérzékenyebb, a teljes 

vizsgálati tartományon érzékeny vagy nagyon érzékeny (csak S3 és S4 halmazokban van 

tagsági értéke). Ezzel a vizsgálattal megmutattam, hogy a pontos rugómodellek nagyon 

fontosak a járműszimulációkban és hogy a nemlineáris hatásokat is figyelembe kell venni a 

modellalkotás során.  A jövőben egy fontos kutatási irány lesz egy jobb modell megalkotása 

pontosabb rugó és csillapító karakterisztikákkal. 

 

5.1.2 Modell bővítésének vizsgálata 

A 2.5.1. fejezetben ismertetett szakirodalmi áttekintő alapján a kabin és a motor 

rezgései nagy hatással vannak a járművek viselkedésére. A kutatás során ezért elkészítettem 

egy 6 szabadságfokú, kabinnal és motorral bővített modellt (40. ábra) [s15]. A kabin és a 

sebességváltóval egybeépített motor gumibakkal csatlakozik az alvázhoz. A kutatás fő célja a 

felépítményre ható rezgések vizsgálata volt, ezért a gumibakot az általánosan használt 

Kelvin—Voigt-modell segítségével modelleztem lineáris rugó és csillapító karakterisztikákkal 

(lásd 2.5.1. fejezet). Numerikus szimulációkkal elsősorban azt vizsgáltam, hogy egy 

nemlineáris rendszer esetében egy újabb elem beépítése mennyire változtatja meg a rendszer 

viselkedését [s16].  
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40. ábra: Kabinnal és motorral bővített futómű modell  

 

A rendszer viselkedését leíró egyenletek a következőképpen alakulnak:  

 𝑚𝑐�̈�𝑐 = 𝐹𝑘𝑐 + 𝐹𝑐𝑐 , (37) 

 𝑚𝑒�̈�𝑒 = −𝐹𝑘𝑒 − 𝐹𝑐𝑒 , (38) 

 𝑚�̈� = −𝐹𝑘𝑐 − 𝐹𝑐𝑐 + 𝐹𝑘𝑠𝑟 + 𝐹𝑐𝑠𝑟 + 𝐹𝑘𝑠𝑙 + 𝐹𝑐𝑠𝑙 + 𝐹𝑘𝑒 + 𝐹𝑐𝑒 , (39) 

 𝐽�̈� = −(𝐹𝑘𝑐 + 𝐹𝑐𝑐)𝑐 + (𝐹𝑘𝑠𝑟 + 𝐹𝑐𝑠𝑟)𝑏 + (𝐹𝑘𝑠𝑙 + 𝐹𝑐𝑠𝑙)𝑎 + (𝐹𝑘𝑒 + 𝐹𝑐𝑒)𝑑, (40) 

 mr�̈�𝑟 = −Fksr − Fcsr + Fktr + Fctr, (41) 

 𝑚𝑓�̈�𝑓 = −𝐹𝑘𝑠𝑓 − 𝐹𝑐𝑠𝑓 + 𝐹𝑘𝑡𝑓 + 𝐹𝑐𝑡𝑓 . (42) 

 

A relatív elmozdulások a következők: 

 𝛥𝑢𝑐𝑚 = 𝑥𝑐 − 𝑥𝑚 + 𝜑𝑐, (43) 

 𝛥𝑢𝑒𝑚 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑒 + 𝜑𝑑, (44) 

 𝛥𝑢𝑚𝑓𝑠 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑓 − 𝜑𝑎, (45) 

 𝛥𝑢𝑚𝑟𝑠 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑟 + 𝜑𝑏, (46) 

 𝛥𝑢𝑓𝑠𝑡 = 𝑥𝑓 − 𝑢𝑓 , (47) 

 𝛥𝑢𝑟𝑠𝑡 = 𝑥𝑟 − 𝑢𝑟 , (48) 

A szimulációhoz használt szakirodalom alapján felvett adatokat a 7. számú melléklet 

m7. táblázata tartalmazza. 

 Numerikus szimulációk során 4 különböző modellt vizsgáltam: 
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1. modell: Féljármű modell (eredeti 4 szabadságfokú) 

2. modell: Féljármű modell kabinnal bővítve (5 szabadságfokú) 

3. modell: Féljármű modell motorral bővítve (5 szabadságfokú) 

4. modell: Féljármű modell kabinnal és motorral bővítve (6 szabadságfokú) 

Három különböző sebességtartomány esetében vizsgáltam meg a rendszer 

viselkedését: 10 km/h (terep), 50 km/h (városi út) és 110 km/h (autópálya). Gerjesztésként az 

5.1. fejezetben is használt szinuszos út profilját választottam.  

Terep esetében kaotikus rezgés alakul ki (41. ábra). Az idődiagramokon látható, hogy a 

különböző modellek esetében a tranziensek között van különbség, a tranziensek lecsengése 

után az eredmények hasonlóak. 

 

 

41. ábra: Elmozdulás-idő diagramok 10 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, 

kék: 2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 

 

A fázistér diagramok (42. ábra) hasonlóak, nagyobb eltérés akkor tapasztalható, 

amikor a motor rezgéseit is figyelembe vettem (3. és 4. modell). A Poincaré-leképezések 

(43. ábra) alapján viszont különböző kaotikus attraktorok keletkeznek. A 2. modell esetében 

teljesen más kaotikus attraktor jelenik meg az eredeti modellhez képest, a 3. modell és a 4. 

modell esetében viszont hasonló a Poincaré-leképezés. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a 

motort figyelembe vesszük egy hozzáadott kabin már nem befolyásolja jelentősen a modell 

viselkedését alacsony sebességek esetében. 
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42. ábra: Fázissík diagramok 10 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, kék: 

2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 

 

    

 

43. ábra: Poincaré-leképezések 10 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, kék: 

2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 



72 

 

Városi út esetében harmonikus rezgés alakul ki egy szubharmonikus tranziens 

lecsengése után. Amikor a motor és a kabin is figyelembe voltak véve a rezgések amplitúdója 

nagyobb volt (44. ábra).  

 

44. ábra: Elmozdulás-idő diagramok 50 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, 

kék: 2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 

 

A motor nélküli modellek (1. modell és 2. modell) esetében a stabil határciklust 

kívülről érjük el a fázissíkon, a motorral rendelkező modellek esetében (3. modell és 

4. modell) pedig belülről (45. ábra).  

 

  

45. ábra: Fázissík diagramok 50 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, kék: 

2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 
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A Poincaré-leképezés a 3. modell és a 4. modell esetében mutat nagy hasonlóságot 

(46. ábra). Ez is azt mutatja, hogy a motornak nagyobb hatása van a felépítményre ható 

rezgésekre, mint a kabinnak. 

 

 

46. ábra: Poincaré-leképezések 50 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, kék: 

2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 

 

Autópálya esetében az amplitúdó növekszik, ahogy növekszik a modell szabadságfoka 

(47. ábra).  

 

 

47. ábra: Elmozdulás-idő diagramok 110 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, 

kék: 2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 
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A fázissík diagramon többperiódusú határciklus látható mindegyik modellnél 

(48. ábra). Az 1. modell és a 2. modell esetében hasonló a fázissík diagram és a Poincaré-

leképezés (49. ábra) is, tehát a rendszer viselkedése hasonló. Amennyiben a motor rezgéseit 

figyelembe vesszük (3. modell) egy más jellegű határciklus alakul ki. Amikor a kabint, mint 

rezgő tömeg még hozzáadjuk a modellhez (4. modell) egy teljesen más viselkedés figyelhető 

meg, 3 attraktor is megjelenik a fázissíkon. Látható, hogy nemlineáris rendszerek esetében 

egy újabb elem figyelembevétele teljesen megváltoztathatja a rendszer viselkedését.   

 

    

48. ábra: Fázissík diagramok 110 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, kék: 

2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 
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49. ábra: Poincaré-leképezések (lent) 110 km/h sebesség esetében (fekete: 1. modell, 

kék: 2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 
 

Elvégeztem ugyanezt a kísérletet 110 km/h-nál teljesen lineáris modellt használva. A 

fázissík diagramok az 50. ábrán láthatók.  

Látható, hogy ugyanolyan jellegű fázissík diagramok alakultak ki mindegyik modell 

esetében, csupán az amplitúdók nőttek meg a motort tartalmazó modelleknél (3. és 4. modell). 

Ezzel a kísérlettel egyrészt megmutattam, hogy lineáris esetekkel ellentétben 

nemlineáris rendszereknél egy újabb elem hozzáadása teljesen megváltoztathatja a rendszer 

viselkedésének jellegét. Másrészt alátámasztottam a szakirodalomban leírtakat mégpedig, 

hogy a motor és a kabin rezgései nagy hatással vannak a teljes jármű viselkedésére. 
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50. ábra: Fázissík diagramok lineáris modellt használva 110 km/h sebesség esetében 

(fekete: 1. modell, kék: 2. modell, zöld: 3. modell, piros: 4. modell) 
 

 

5.2 Duplafülkés tűzoltójármű modell járművön utazók rezgéseinek 

vizsgálatára                                                           

Az általam elkészített féljármű modell nagy előnye, hogy kis átalakításokkal 

egyszerűen elkészíthetők más, speciális tűzoltójárművek is, mint például egy duplafülkés, 

legénység szállítására is alkalmas osztrák MB RB TLF 2000 típusú tűzoltójármű [s17] 

(51. ábra). 

 

51. ábra: MB RB TLF 2000 duplafülkés tűzoltójármű 
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A vizsgált tűzoltójármű egy német gyártmányú Mercedes-Benz 1124 álvázra épített 

osztrák Rosenbauer gyártású felépítményt hordozó középkategóriájú gépjárműfecskendő. A 

jármű létraalváz felhasználásával épült, elöl-hátul merevhidas kivitelű. A rugózásról mindkét 

híd esetében laprugók gondoskodnak. Hídanként mindkét oldalon hidraulikus 

lengéscsillapítók biztosítják a megfelelő úttartást. A jármű speciális tűzoltó felépítménnyel 

került kialakításra, melybe a 4-személyes legénységi fülke is beépítésre került. A felépítmény 

külön segédalvázzal került rögzítésre a jármű alvázához. A vezető fülke 2 személyes, 

billenthető, elválik a felépítménytől, speciális gumibakokkal rögzítették a fő alvázhoz. A 

jármű műszaki paramétereit részletesen kifejtve a 6. számú melléklet tartalmazza. A jármű 7 

szabadságfokú modellje a 52. ábrán látható.  

 

52. ábra: Duplafülkés tűzoltójármű futómű modellje 

 

A modellt leíró differenciálegyenlet rendszer a következő: 

 𝑚𝑠�̈�𝑠 = 𝐹𝑘𝑠 + 𝐹𝑐𝑠, (49) 

 𝑚𝑐�̈�𝑐 = −𝐹𝑘𝑠 − 𝐹𝑐𝑠 + 𝐹𝑘𝑐 + 𝐹𝑐𝑐, (50) 

 𝑚𝑏�̈�𝑏 = 𝐹𝑘𝑏 + 𝐹𝑐𝑏 , (51) 

 𝑚�̈�𝑐ℎ = −𝐹𝑘𝑐 − 𝐹𝑐𝑐 − 𝐹𝑘𝑏 − 𝐹𝑐𝑏 + 𝐹𝑘𝑠𝑟 + 𝐹𝑐𝑠𝑟 + 𝐹𝑘𝑠𝑙 + 𝐹𝑐𝑠𝑙 , (52) 

 𝐽�̈� = −(𝐹𝑘𝑐 + 𝐹𝑐𝑐)𝑐 + (𝐹𝑘𝑠𝑟 + 𝐹𝑐𝑠𝑟)𝑏 + (𝐹𝑘𝑠𝑙 + 𝐹𝑐𝑠𝑙)𝑎, (53) 

 𝑚𝑟�̈�𝑟 = −𝐹𝑘𝑠𝑟 − 𝐹𝑐𝑠𝑟 + 𝐹𝑘𝑡𝑟 + 𝐹𝑐𝑡𝑟 , (54) 
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 𝑚𝑓�̈�𝑓𝑗 = −𝐹𝑘𝑠𝑓 − 𝐹𝑐𝑠𝑓 + 𝐹𝑘𝑡𝑓 + 𝐹𝑐𝑡𝑓 . (55) 

Új elemként a vezető ülését az 2.5.1. fejezet szakirodalmi áttekintője alapján egy 

lineáris tömeg-rugó-csillapító rendszerként modelleztem.  A relatív elmozdulások a 

következők: 

 𝛥𝑢𝑠𝑐 = 𝑥𝑠 − 𝑥𝑐 , (56) 

 𝛥𝑢𝑐ℎ𝑏 = 𝑥𝑏 − 𝑥𝑐ℎ, (57) 

 𝛥𝑢𝑐ℎ𝑐 = 𝑥𝑐 − 𝑥𝑚 + 𝜑𝑐, (58) 

 𝛥𝑢𝑐ℎ𝑓𝑠 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑓 − 𝜑𝑎, (59) 

 𝛥𝑢𝑐ℎ𝑟𝑠 = 𝑥𝑚 − 𝑥𝑟 + 𝜑𝑏, (60) 

 𝛥𝑢𝑓𝑠𝑡 = 𝑥𝑓 − 𝑢𝑓 , (61) 

 𝛥𝑢𝑟𝑠𝑡 = 𝑥𝑟 − 𝑢𝑟 . (62) 

 

A felépítmény tömegét és a hidak tömegét gyártói katalógusból vettem, a 

rugómerevségek és csillapítási tényezők értékeit a szakirodalom alapján választottam ki [160], 

[166]-[167]. A szimulációhoz használt paraméterek a 7. számú melléklet m8. táblázatában 

láthatók.  

A modell segítségével először a legénységre ható rezgéseket vizsgáltam 2 különböző 

úttípus esetében (autópálya 110 km/h sebességgel, valamint városi út 50 km/h sebességgel az 

2.5.2. fejezetben ismertetett szinuszos útprofil alapján).  

A legénységre gyorsulás a felépítmény súlypontjának gyorsulásából a következő 

egyenlet alapján számítható ki [203]: 

 
𝒂𝑩 = 𝒂𝒔 +

𝑑

𝑑𝑡
(𝝎𝑥𝒓𝑩𝑺) (63) 

ahol 𝒂𝒃 a keresett pont gyorsulása, 𝒂𝒔 a tömegközéppont gyorsulása, 𝝎 a szögsebesség vektor 

és 𝒓𝒃𝒔 a távolság vektor.  

A fázissík diagramok és a frekvencia spektrum diagramok az 53. ábrán és az 54. ábrán 

láthatók. 

Látható, hogy a vezetőülésnél harmonikus rezgés alakul ki. A legnagyobb amplitúdójú 

frekvencia autópálya esetében 3 Hz 1,1 m/s2 amplitúdóval, városi út esetében 7 Hz 1.4 m/s2 

amplitúdóval. A legénységi fülkénél szubharmonikus rezgés alakul ki mindkét esetben. 

Autópálya esetében a legnagyobb amplitúdójú frekvencia 3 Hz 0,6 m/s2 amplitúdóval, városi 

út esetében pedig 7 Hz 1,2 m/s2 amplitúdóval. 
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53. ábra: Fázissík diagram (balra) és frekvencia spektrum diagram (jobbra) a 

vezetőülésnél (fent: autópálya, lent: városi út) 
 

  

  

54. ábra: Fázissík diagram (balra) és frekvencia spektrum diagram (jobbra) a 

legénységi kabinnál (fent: autópálya, lent: városi út) 
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Városi út esetében a legnagyobb amplitúdójú frekvencia túllépi a szabvány szerint 

megengedett biztonságos 8 órás korlátot a vezetőülésnél és a legénységi fülkénél is [204]. 

Magyarországon egy kiszállás maximális ideje kb. 25-30 perc, ezért ezek a rezgések nem 

károsak, viszont kényelmetlenséget okozhatnak [205]. 

Összességében elkészítettem egy duplafülkés tűzoltójármű futómű modelljét, amellyel 

a vezetőre és a legénységre ható rezgések is vizsgálhatók. Elméleti szinuszos út esetében a 

fellépő rezgések nem károsak. További kutatási feladat a legénységre ható káros hatások 

vizsgálata más, valós útprofilok esetében is. Valós útprofilok mérése már megtörtént [s18]-

[s19], de a modellek elkészítése és szimulációk elvégzése jelenleg is folyamatban lévő 

kutatási feladat.  

 

5.3 Paraméteridentifikáció negyedjármű modellel [s20] 

A paraméteridentifikációs méréseket Szalai Péter, Mika Péter és Kuti Rajmund 

kollégáimmal közösen végeztem, segítségüket ezúton is köszönöm. A tűzoltójármű futómű 

paraméteridentifikációjához megmértük a hidakon és a felépítményen kialakuló rezgéseket a 

járművel történő 10x10 cm-es akadályon való áthaladás során (55. ábra). 

 

55. ábra: Akadály paraméteridentifikációs mérésekhez 

 

A mérést megelőzően több kátyú mélységét, valamint járdaszegélyek magasságát is 

megmértük Győrben, amelyek átlagos értéke 10 cm volt. Emiatt választottunk 10 cm magas 

mesterséges akadályt a mérésekhez. A mérés megkezdése előtt a rezgésmérő szenzorokat 

rögzítettük a tűzoltójármű első futóművén mindkét oldalon, valamint a kabinban. A szenzorok 

elhelyezése az 56. ábrán látható.  

 

56. ábra: Rezgésmérők elhelyezése paraméteridentifikációs méréshez  
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 A méréshez Brüel &Kjaer 3560-C Frontend gyorsulásszenzorokat és Pulse Labshop 

18 szoftvert használtunk. 

A mérést szilárd burkolatú, egyenes útszakaszon végeztük. Miután a mérőeszközöket 

rögzítettük a tűzoltójárműre kihelyeztük a kijelölt útpályára a 10x10 cm-es akadályokat, 

melyeken a járműnek a mérés során egyenletes sebességgel át kellett hajtania. A haladási 

sebességet 5 km/h értékben határoztuk meg elsősorban biztonsági megfontolások miatt, 

másrészt pedig [84] forrás alapján, ahol szintén végeztek paraméteridentifikációs méréseket 5 

km/h sebesség mellett. A mérőeszközök üzembe helyezése után a jármű elindult és a 

meghatározott sebességgel mindkét tengellyel áthajtott a kihelyezett akadályokon, az egy 

hídon lévő kerekek egyszerre. A mérési eredményeket rögzítettük. A gyorsulási adatokból a 

számítógépes szoftver integrálás segítségével számolt sebesség és elmozdulás adatokat. A 

mérési eredmények az 57. ábrán láthatók. 

 

 

57. ábra: Mérési eredmények (fent: gyorsulás, lent balra: sebesség, lent jobbra: 

elmozdulás, piros: felépítmény, kék: első híd) 

 

A mért jelek zajosak voltak, ezért identifikálás előtt a méréshez nem kapcsolódó 

zajokat ki kellet szűrni az eredmények közül. A zajszűrést Maple segítségével végeztem. Első 
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lépésként gyors Fourier-transzformációval meghatároztam a zaj frekvenciáit, ezt követően 

pedig egy aluláteresztő szűrőt használtam a zajok szűrésére.  

 Az 2.3.3. fejezetben ismertetett szakirodalmi áttekintés alapján paraméteridentifikációs 

feladatokra elsősorban a negyedjármű modellt alkalmazták, ezért első közelítésben én is azt 

alkalmaztam (lásd 5. ábra fent balra). 

 A rendszer viselkedését leíró differenciálegyenlet rendszer a következő: 

 𝑚�̈�𝑚 = 𝑐𝑠(�̇�𝑢 − �̇�𝑚) + 𝑘𝑠(𝑥𝑢 − 𝑥𝑠𝑚), (64) 

 𝑚𝑢�̈�𝑢 = −𝑐𝑠(�̇�𝑢 − �̇�𝑚) − 𝑘𝑠(𝑥𝑢 − 𝑥𝑠) + 𝑘𝑡(𝑢 − 𝑥𝑢) + 𝑐𝑡(�̇� − 𝑥�̇�). (65) 

Az akadályt egységugrás függvényként modelleztem. A kiinduló paramétereket 7. 

táblázat tartalmazza. A paraméteridentifikációs feladatra több tesztmodellt is alkalmaztam: 

1. modell: Lineáris modell kerék csillapítása nélkül; 

2. modell: Lineáris modell; 

3. modell: Nemlineáris modell; 

4. modell: Lineáris modell az útból adódó zajjal bővítve; 

5. modell: Lineáris modell a járműből adódó zajjal bővítve; 

6. modell: Nemlineáris modell a járműből adódó zajjal bővítve. 

Először egy lineáris modellt használtam a kerék csillapítása nélkül. A következő 

modellben a kerék csillapítását is figyelembe vettem, ekkor jobb illeszkedést lehetett elérni. A 

mérési és szimulációs eredményeket összehasonlítva látható volt egy fennmaradó szinuszos 

jel. Ez a jel származhat a járműből és az útból is. A következő modelleknél egy szinuszos 

zavarjelet adtam hozzá a modellhez. Az identifikációs feladatokhoz használtam nemlineáris 

modelleket is az 2.5.1. fejezetben ismertetett rugó és csillapító karakterisztikákkal. Itt 

jegyezném meg, hogy az útból adódó zavarjelet nemlineáris modellnél is alkalmaztam, de 

ebben az esetben nem futott le az optimalizálási feladat.  

Az identifikációs feladat eredményei a 7. táblázatban láthatók, ahol ΣLS a legkisebb 

négyzetek összege. Látható, hogy a legjobb illeszkedést nemlineáris modell esetében lehetett 

elérni a járműből származó szinuszos zajt is figyelembe véve (6. modell). Ugyanakkor az is 

megfigyelhető, hogy a rugómerevségek és a lengéscsillapító csillapítási tényezője kisebbek 

lettek, mint a szakirodalom alapján felvett kiindulási érték. Az is látható, hogy a kerék 

csillapítási tényezője mindegyik modell esetében jelentősen nagyobb lett a kiindulási értékhez 

képest. Ez azt jelenti, hogy speciális járművek esetében a modellezés során további 

csillapítási hatásokat is figyelembe kell venni egy hagyományos tehergépjárműhöz képest. 

Megállapítható az is a kapott nemlineáris együtthatók értékéből, hogy a laprugónak 
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progresszív, a kerék rugózásának és a lengéscsillapítónak degresszív karakterisztikája van 

nemlineáris modellt használva. Ez a modell továbbfejlesztése szempontjából fontos 

eredmény, hiszen az érzékenységvizsgálat megmutatta, hogy a felépített modell jobban 

alkalmazható progresszív karakterisztikájú rugók esetében. Az elméleti modellhez képest egy 

nem várt szinuszos hatás is jelentkezett, ennek kiderítése további kutatási feladat. 

 

7. táblázat: Paraméteridentifikáció eredménye 

 

Paraméter 
Kiinduló 

érték 
1 2 3 4 5 6 

𝑘𝑠 300000 10000 10000 739230 10000 109190 44550 

𝑘𝑡 1000000 44767 56741 10000 51287 57040 60183 

𝑐𝑠 20000 44767 62045 8800 90587 59960 8948 

𝑐𝑡 5000  5000 5000 5000 5000 5000 

𝑠𝑠 1,3   1,7236   0,7978 

𝑠𝑡 1,1   0,6529   1,0199 

𝑑𝑠 2,2   0,3414   0,4166 

𝛴𝐿𝑆  45,4653 35,9316 43,9029 33,7879 32,2651 31,1266 

 
 

5.4 Új tudományos eredmények 

Elkészítettem egy tűzoltójármű futómű nemlineáris matematikai modelljét. A modellt 

használva numerikus szimulációkkal megmutattam, hogy alacsony sebességnél, hullámos út 

esetében elméletben létrejöhetnek kaotikus rezgések. Elvégeztem a modell részletes 

érzékenységvizsgálatát is, amely alapján megállapítottam, hogy a hátsó rugó nemlineáris 

tényezője a leginkább érzékeny paraméter. Ezzel megmutattam, hogy járműszimulációkban 

nagyon fontosak a pontos rugó modellek.  

Megvizsgáltam a modell bővítésének hatását. Megmutattam fázissík diagramok és 

Poincaré-leképezések segítségével, hogy lineáris rendszerekkel ellentétben nemlineáris 

rendszereknél egy új elem beépítésének hatása teljesen megváltoztathatja a rendszer 

viselkedését. Tűzoltójármű futómű esetében például kabin és a motor rezgéseit figyelembe 

véve újabb attraktorok is megjelentek a fázissíkon. A modellt átalakítva elkészítettem egy 

duplafülkés tűzoltójármű matematikai modelljét. A modell segítségével megvizsgáltam a 
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legénységre ható rezgéseket. Megállapítottam, hogy elméleti, szinuszos út esetében a 

kialakuló rezgések nem károsak, de kényelmetlenséget okozhatnak. 

Elvégeztem egy Csepel CSD-755-10 tűzoltójármű futómű paraméteridentifikációját az 

N2SOL adaptív LS algoritmust, valamint negyedjármű modellt használva. Megállapítottam, 

hogy a mérési adatokra a legjobb illeszkedést a nemlineáris modell adta, amely figyelembe 

veszi a kerék csillapítását és a járműből adódó szinuszos zavarjelet. A paraméteridentifikáció 

alapján kiderült, hogy a laprugónak progresszív, a kerék rugózásának és a lengéscsillapítónak 

degresszív karakterisztikája van. 
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6 Új tudományos eredmények összefoglalása 

 

1. tézis: Kétparaméteres bifurkációs diagram (3.1. és 4.2. fejezetek) 

1.1. Egyszerűsítettem nemlineáris rendszerek kétparaméteres bifurkációs 

diagramjának numerikus előállítását egy egyszerű Poincaré-leképezés alapú 

iteratív algoritmust használva. Az általam elkészített diagram azzal az előnnyel 

rendelkezik, hogy személyi számítógépen futtatva is nagyon gyorsan előállítható 

nagy felbontáson is. 

1.2. A kétparaméteres bifurkációs diagrammal meghatároztam két egyszerű 

nemlineáris oszcillátor, a Van der Pol-oszcillátor és a Duffing—

Holmes-oszcillátor bifurkációs tartományait két bifurkációs paraméter esetében. 

1.3. Megállapítottam, hogy hatékonyabb a 3D-s bifurkációs diagramot sok alacsony 

felbontású 2D-s bifurkációs diagramból elkészíteni, mint kevés magas felbontású 

2D-s bifurkációs diagramból.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: [s1], [s6] 

 

2. tézis: Nemlineáris rendszerek numerikus vizsgálati módszereinek párhuzamosítása 

(4. fejezet) 

2.1. Egy SIMD modell alapú párhuzamos algoritmussal gyorsítottam nemlineáris 

rendszerek fázissík, fázistér és kétparaméteres bifurkációs diagramjának 

numerikus előállítását.  

2.2. Tesztesetként egyszerű nemlineáris rendszereket választva megmutattam, hogy a 

párhuzamos algoritmussal háromszorosnál nagyobb gyorsítást lehetett elérni 

75%-os hatékonyság mellett egy 4 magos személyi számítógépet használva. A 

felbontás növelésével a gyorsítás és a hatékonyság is növekedett.     

2.3. Elvégeztem egy kezdeti skálázhatóság vizsgálatot. Megállapítottam, hogy az 

algoritmus nagyobb felbontáson jobban skálázható.  

2.4. Egy saját fejlesztésű párhuzamos alkalmazással megmutattam, hogy egy egyszerű 

nemlineáris rendszer fázissík diagramjának numerikus előállítása során még 

további gyorsítás is elérhető. A saját fejlesztésű alkalmazással a párhuzamos 

Maplehez képest még további 6-szoros is elérhető volt egy 4 magos laptopot 

használva. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [s1], [s5], [s6], [s10], [s11], [s12] 
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3. tézis: Tűzoltójármű futómű modellezése (5. fejezet) 

1.1. Elkészítettem egy nehézkategóriájú tűzoltójármű futómű nemlineáris matematikai 

modelljét. A modell segítségével numerikus szimulációkkal kimutattam, hogy 

alacsony sebességnél, hullámos út esetében elméletben létrejöhetnek kaotikus 

rezgések. 

1.2. Megvizsgáltam a modell bővítésének hatásait. Rámutattam, hogy lineáris 

rendszerekkel ellentétben nemlineáris rendszereknél egy új elem beépítésének 

hatása teljesen megváltoztathatja a rendszer viselkedését, akár új attraktorok is 

megjelenhetnek a fázissíkon.  

1.3. A modellt átalakítva elkészítettem egy duplafülkés tűzoltójármű matematikai 

modelljét. A modell segítségével megvizsgáltam a legénységre ható rezgéseket. 

Megállapítottam, hogy elméleti, szinuszos út esetében a kialakuló rezgések nem 

károsak. 

1.4. Paraméteridentifikációs feladatot végeztem egy nehézkategóriájú tűzoltójármű 

futómű első hídján az N2SOL adaptív LS algoritmust használva. Megállapítottam, 

hogy a mérési adatokra a legjobb illeszkedést a nemlineáris modell adta, amely 

figyelembe veszi a kerék csillapítását és egy járműből adódó zavarjelet is. A 

paraméteridentifikáció eredményeit figyelembe véve megállapítottam, hogy a 

laprugónak progresszív, a kerék rugózásának és a lengéscsillapítónak degresszív 

karakterisztikája van. 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [s13], [s15], [s16], [s17], [s20] 

 

4. tézis: Érzékenységvizsgálat (3.2. és 5.1.1. fejezetek) 

4.1. Kibővítettem nemlineáris rendszerek, különös tekintettel rezgőrendszerek OAT 

érzékenységvizsgálatát egy szélesebb vizsgálati tartományra. A paraméterek 

érzékenységének jellemzésére 4 érzékenységi halmazt hoztam létre (nem 

érzékeny, mérsékelten érzékeny, érzékeny, nagyon érzékeny) és az érzékenység 

fokának megállapítására fuzzy logikát alkalmazva meghatároztam az érzékenységi 

halmazokhoz tartozó tagsági értéket. 

4.2. Elvégeztem egy nemlineáris Duffing-típusú rezgőrendszer érzékenységvizsgálatát 

szinuszos gerjesztés esetében. Megállapítottam, hogy a paraméterek többsége nem 

érzékeny, csak egy meghatározott tartományban. A legérzékenyebb paraméter a 
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csillapítási tényező volt. Rámutattam, hogy egy paraméter érzékenysége egy 

másik paraméter megfelelő megválasztásával csökkenthető. 

4.3. Elvégeztem egy nehézkategóriájú tűzoltójármű futómű modell részletes 

érzékenységvizsgálatát. Az érzékenységvizsgálat eredményei alapján 

megállapítottam, hogy a hátsó rugó nemlineáris tényezője a leginkább érzékeny 

paraméter. Ezzel megmutattam, hogy járművek dinamikai szimulációiban nagyon 

fontosak a pontos rugó és csillapító modellek.  

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [s7], [s8], [s9], [s14] 
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7 Összefoglalás és további kutatási feladatok 

Disszertációm témája nemlineáris rendszerek matematikai modellezése, numerikus 

vizsgálata volt, különös tekintettel járműipari és mechatronikai alkalmazásokra. A kutatás 

során egy széles körű tématerületen belül több szegmensben is sikerült új eredményeket 

elérnem.  

Egyszerűsítettem nemlineáris rendszerek kétparaméteres bifurkációs diagramjának 

numerikus előállítását. A szakirodalomban található hasonló diagramokhoz képest az általam 

kidolgozott módszer egy egyszerű iteratív algoritmusból indul ki, melynek segítségével akár 

egyszerű személyi számítógépeket használva is gyorsan előállíthatók nagy felbontású 

diagramok. A kétparaméteres bifurkációs diagram numerikus előállítását egy egyszerű SIMD 

modell alapú párhuzamos algoritmus segítségével gyorsítottam. Egy hasonló algoritmussal 

párhuzamosítottam egyszerű nemlineáris rendszerek fázissík és fázistér diagramjait is. A 

párhuzamosítással jó eredményeket értem el, egy egyszerű személyi számítógépet használva 

is 80% feletti hatékonyságot lehetett elérni a legmagasabb felbontáson.  

Elkészítettem egy nehézkategóriájú tűzoltójármű futómű 4 szabadságfokú matematikai 

modelljét. Numerikus szimulációk alapján rámutattam, hogy elméletben felléphetnek akár 

kaotikus rezgések is. A modellt kibővítettem kabinnal és motorral, ezzel egy 6 szabadságfokú 

modellt megalkotva. Rávilágítottam, hogy egy nemlineáris rendszer esetében a lineáris 

modellekkel ellentétben egy új elem hozzáadása teljesen megváltoztathatja a rendszer 

viselkedését, akár új attraktorok is megjelenhetnek a fázissíkon. A modellt átalakítva 

létrehoztam egy duplafülkés tűzoltójármű modelljét elsősorban a legénységre ható rezgések 

vizsgálatára. Paraméteridentifikációs feladatot is végeztem, amely alapján megállapítottam, 

hogy a mérési adatokra legjobban a nemlineáris modell illeszkedik kiegészítve egy járműből 

származó szinuszos zavaró jellel.  

Kutatómunkám során kibővítettem nemlineáris rendszerek, különös tekintettel 

rezgőrendszerek OAT érzékenységvizsgálatát szélesebb vizsgálati tartományra. Újszerű 

megközelítésként érzékenységi halmazokat hoztam létre és az érzékenység jellemzésére fuzzy 

logikát használva meghatároztam az érzékenységi halmazokhoz tartozó tagsági értéket. 

Elvégeztem egy Duffing-típusú rezgőrendszer érzékenységvizsgálatát. A legérzékenyebb 

paraméter a csillapítási tényező volt egy szűk tartományon belül, de érzékeny paraméter volt a 

gerjesztés szögsebessége is. Rámutattam, hogy a gerjesztés szögsebességének érzékenysége 

csökkenthető a csillapítási tényező változtatásával. A részletes érzékenységvizsgálatot 

elvégeztem a tűzoltójármű futóműre is. Meghatároztam, hogy a legérzékenyebb paraméter a 
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hátsó rugó nemlineáris tényezője. Ezzel megmutattam, hogy szimulációkban 

elengedhetetlenek a pontos rugó és csillapító modellek és hogy a nemlineáris hatásokat is 

figyelembe kell venni a modellalkotás során.  

 

A kutatás során számtalan új lehetséges irány, további megoldandó feladat is felmerült. 

A párhuzamos algoritmust eddig csak egyszerű személyi számítógépen teszteltem, ahol 

nagyon jó eredményeket sikerült elérni. Napjainkban a bonyolult, nagy számításigényű 

feladatokhoz azonban szuperszámítógépeket használnak, ezért egyik fontos jövőbeli feladat 

lesz a vizsgálatok elvégzése szuperszámítógéppel. A kétparaméteres bifurkációs diagram 

esetében egy jobb vizualizáció elkészítése is cél, felületdiagramok használatával.  

Fontos kutatási irány a tűzoltójármű modell továbbfejlesztése is. Az 

érzékenységvizsgálat eredményei alapján a jövőben további méréseket tervezek a minél 

pontosabb rugó és lengéscsillapító modellek meghatározására. Újabb szimulációkat is 

tervezek elvégezni, amelyek figyelembe veszik a valós üzemi körülményeket is, mint például 

gyorsítás-lassítás, a tűzoltás során keletkezett rezgések, illetve a tartályban lévő folyadék által 

okozott rezgések. A numerikus szimulációt az út oldaláról is szeretném megközelíteni, ezért a 

jövőben többféle (például sztochasztikus) útprofilt is tervezek használni. Fontos vizsgálat lesz 

végeselemes feszültség és kifáradás analízis a ténylegesen bekövetkező károk 

megállapítására.  

Jövőbeli fontos kutatási irány a vizsgálati módszerek, különösen a kidolgozott 

érzékenységvizsgálati módszer bővítése, tesztelése és alkalmazása egyéb elsősorban 

gépészeti, mechatronikai és járműipari rendszerek esetében. 
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8 Summary 

The topic of the dissertation is the mathematical modelling and numerical simulation 

of nonlinear systems with a particular focus on automotive and mechatronics systems. During 

my research new results were achieved in several segments within a broad research field.  

The numerical creation of two-parameter bifurcation diagrams of nonlinear systems 

was simplified. Compared to similar diagrams found in the literature, the applied method is 

based on a simple iterative algorithm. This allows high resolution diagrams to be created 

really fast even with consumer level personal computers. The numerical creation of the two-

parametric bifurcation diagram was further accelerated with a SIMD model based parallel 

algorithm. The numerical creation of phase plane and phase space diagrams of simple 

nonlinear systems was also parallelized with a similar algorithm. Parallelization gave good 

results, even with a consumer level personal computer over 80% efficiency could be achieved 

at the highest resolution. 

The mathematical model of a heavy duty fire truck suspension was developed. With 

numerical simulations it was shown that theoretically even chaotic oscillations can occur. The 

original 4 DOF model was extended with cabin and engine and a new 6 DOF model was 

created. It was shown, that as opposed to linear systems, nonlinear systems can have their 

behavior completely changed as a result of adding new elements, even new attractors may 

appear on the phase plane. Altering the original design, a new model of a double-cabin fire 

truck model was created to investigate vibrations affecting the crew. Parameter identification 

was also performed, and the results suggested that the nonlinear model with a sinusoid noise 

signal from the vehicle could be best fitted to the measured data.  

During the research the examination range of OAT sensitivity analysis of nonlinear 

systems, especially of vibrational systems was expanded. As a novel approach sensitivity sets 

were established and using them the sensitivity of parameters was evaluated with fuzzy logic. 

The OAT sensitivity analysis of a Duffing-type vibration system was performed. The most 

sensitive parameter was the damping coefficient within a narrow range, but the angular 

velocity of excitation signal was also sensitive. It was shown that the sensitivity of the angular 

velocity of the excitation signal can be reduced by changing the damping coefficient. A 

detailed sensitivity analysis was also performed on the fire truck suspension. It was 

determined that the most sensitive parameter is the nonlinear coefficient of the rear spring. 

According to the research in order to achieve correct simulation results accurate spring and 
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shock absorber models are essential in simulations as well as nonlinear effects must be taken 

into account during modeling.          
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10 Mellékletek  

1. számú melléklet: Érzékenységvizsgálati módszer folyamatábrája 

 

 

m1. ábra: Az érzékenységi függvények tagsági értékének kiszámolása  
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2. számú melléklet: Párhuzamos Maple programok pseudo kódja 

  

 

m2. ábra: A fázissík diagram numerikus előállításának pszeudo kódja  
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>  

m3. ábra: A kétparaméteres bifurkációs diagram párhuzamos numerikus előállításának 

pszeudo kódja 
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3. számú melléklet: Párhuzamos Maple programok futási eredményei 

 

m1. táblázat: Párhuzamos Maple program futási ideje (s) (Intel® Core™ i5-4460 3.2 

GHz processzorral és 16 GB RAM memóriával) 

Felb

ontás 

Szekven 

ciális 

Párhu 

zamos 

Szekven   

ciális 

Párhu 

zamos 

Szekven 

ciális 

Párhu 

zamos  

(2 mag) 

Párhu 

zamos  

(4 mag)  

Szekven 

ciális 

Párhu 

zamos 

 
Alagútdióda 

áramkör 

Alagútdióda 

áramkör (4 féle 

Spline polinom 

Van der Pol oszcillátor 
Fázistér (biokémiai 

reakció) 

0,25 1,086 0,488 4,498 1,645    1,353 0,537 

0,5 3,894 1,364 16,024 5,234 3,439 2,869 1,255 10,952 3,853 

1 14,215 4,561 57,641 17,976 10,686 7,737 3,479 63,478 18,735 

2 56,229 16,993 221,342 66,369 37,19 26,768 11,451 482,317 131,361 

4 213,679 62,301 1026,521 272,54 146,422 98,358 42,541   

8     609,757 384,479 165,828   

 

m2. táblázat: A párhuzamos célprogram futásideje (s) (Intel Core i5-5200U CPU @ 

2.20 GHz 4 magos processzorral és 4 GB RAM memóriával) 

Felbontás (kezdeti 

érték feladatok 

száma) [db] 

Eredeti szekvenciális 

program (Maple) 
Párhuzamos Maple 

Natív program 

(C++) 

0,25 (20) 1,297 0,828 0,102 

0,5 (70) 4,448 2,35 0,333 

1 (247) 15,108 7,703 1,940 

2 (925) 62,389 25,827 4,555 

4 (3577) 268,71 98,827 19,238 

8 (14065) 962,582 390,815 72,473 
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m3. táblázat: Számítási idők (s) a kétparaméteres bifurkációs diagram numerikus 

előállítása esetében  

Felbontás Duffing-Holmes Van der Pol 

G (0-1) D (0-1) szekv. párh. szekv. párh. 

10 10 0,327 0,187 0,421 0,233 

 25 0,733 0,327 0,982 0,39 

 50 1,419 0,545 1,871 0,655 

 100 2,777 0,92 3,743 1,232 

 250 7,707 2,136 9,141 2,885 

 500 14,493 4,086 18,252 5,568 

 1000 30,013 8,173 37,705 11,544 

25 10 0,763 0,328 0,998 0,406 

 25 1,7 0,592 2,215 0,795 

 50 3,26 1,076 4,476 1,466 

 100 7,284 2,027 8,814 2,822 

 250 17,893 4,989 21,902 6,708 

 500 34,835 9,626 43,696 13,384 

 1000 69,951 19,562 87,547 26,894 

50 10 1,418 0,576 1,902 0,701 

 25 3,26 1,107 4,461 1,497 

 50 7,222 1,98 8,673 2,76 

 100 13,603 3,884 17,315 5,319 

 250 34,242 9,531 43,087 13,167 

 500 68,514 19,047 86,221 26,285 

 1000 137,076 39,016 172,66 53,617 

100 10 2,729 0,967 4,027 1,388 

 25 7,208 2,059 8,986 2,948 

 50 13,369 3,899 17,862 5,381 

 100 27,456 7,643 35,162 10,655 

 250 67,484 19,062 87,343 26,379 

 500 135,579 38,064 174,222 52,789 

 1000 267,026 78,125 355,728 109,169 

250 10 6,599 2,262 9,313 3,182 

 25 17,176 5,023 22,308 6,926 

 50 33,104 9,468 44,1 13,275 

 100 64,644 19,125 91,119 26,458 

 250 136,937 48,079 220,319 66,065 

 500 310,362 97,75 449,639 134,736 

 1000 671,611 206,107 963,566 282,314 
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500 10 13,947 4,368 19,733 6,224 

 25 34,319 10,014 46,784 13,945 

 50 65,911 19,062 91,603 26,504 

 100 132,77 38,61 182,52 53,352 

 250 311,89 98,411 446,885 135,032 

 500 669,1 207,402 951,538 287,125 

 1000 1408,216 439,375 1886,128 611,395 

1000 10 28,079 8,797 38,829 12,34 

 25 68,031 19,951 91,633 27,955 

 50 134,207 38,656 180,242 53,975 

 100 266,839 79,013 358,988 109,996 

 250 664,592 203,518 922,85 276,729 

 500 1353,74 453,445 1878,803 592,691 

 1000 2691,585 937,079 3889,009 1214,634 

 

 

  



121 

 

4. számú melléklet: Kétparaméteres bifurkációs diagramok felbontása 

 

m4. táblázat: Az iterációk száma kétparaméteres bifurkációs diagram numerikus 

előállításánál  

G/D 11 26 51 101 251 501 1001 

11 121 286 561 1111 2761 5511 11011 

26 286 676 1326 2626 6526 13026 26026 

51 561 1326 2601 5151 12801 25551 51051 

101 1111 2626 5151 10201 25351 50601 101101 

251 2761 6526 12801 25351 63001 125751 151251 

501 5511 13026 25551 50601 125751 251001 501501 

1001 11011 26026 51051 101101 251251 501501 1002001 
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5. számú melléklet: Csepel CSD-755-10 tűzoltójármű műszaki adatai 

A vizsgálataimhoz választott tűzoltójármű egy magyar gyártmányú nehézkategóriájú 

gépjárműfecskendő. A jármű létraalváz felhasználásával épült, a magyarországi 

útviszonyoknak megfelelően, elöl-hátul merevhidas kivitelű, hátsó meghajtású, a hátsó hídba 

kapcsolható differenciálzár is van, kerékképlete 4 X 2. A rugózásról mindkét híd esetében 

laprugók gondoskodnak, hátul az állandó terhelés miatt segéd laprugó köteg is beépítésre 

került. Hidanként mindkét oldalon hidraulikus lengéscsillapítók biztosítják a megfelelő 

úttartást. A jármű meghajtásáról egy CUMMINS 6CT 8.3 feltöltéses négyütemű diesel motor 

gondoskodik, ami külön mellékhajtóművön keresztül hajtja az FP-2418 típusú, 

Q = 2400 l/perc teljesítményű 2+3 lépcsős tűzoltó szivattyút is. A speciális tűzoltó 

felépítmény, melybe integrálásra került az 5000 literes víztartály és az 500 literes habtartály, 

továbbá a 2400 liter/perc teljesítményű vízágyú, valamint a tűzoltó felszerelések és tömlők 

tárolására szolgáló rekeszek is, külön segédalvázzal került rögzítésre a jármű alvázához. A 

220 literes üzemanyagtartályt jobb oldalon, az akkumulátorok tartó rekeszét bal oldalon 

rögzítették szintén az alvázhoz. A vezető fülke 3 személyes, billenthető, speciális 

gumibakokkal rögzítették a fő alvázhoz. A jármű 6+1 sebességes szinkronváltóval szerelt, 

végsebessége a gyári katalógus szerint 105 km/h. A jármű felépítése az m3. ábrán látható. 

 

m3. ábra: Csepel CSD-755-10 tűzoltójármű berendezése 

 

 

Technikai adatokat az m5. táblázat tartalmazza. 
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m5. táblázat: CSD-755-10 tűzoltójármű műszaki adatai 

Jármű típusa CSD 755-10 

Nyomtáv elöl 2020 mm 

Nyomtáv hátul 1836 mm 

Teljes szélesség 2500 mm 

Szabad magasság mellső tengely alatt 290 mm 

Szabad magasság hátsó tengely alatt 320 mm 

Szabad magasság tengelytávon belül 380 mm 

Terepszög elöl 23o 

Terepszög hátul 23o 

Megengedett legnagyobb 

tengelyterhelés elöl 
6500 kg 

Megengedett legnagyobb 

tengelyterhelés hátul 
10000 kg 

Megengedett összes gördülő tömeg 16500 kg 
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6. számú melléklet: MB RB TLF 2000 tűzoltójármű műszaki paraméterei 

A vizsgálataimhoz választott tűzoltójármű egy német gyártmányú Mercedes-Benz 

1124 álvázra épített osztrák Rosenbauer gyártású felépítményt hordozó középkategóriájú 

gépjárműfecskendő. A jármű létraalváz felhasználásával épült, a terepi útviszonyoknak 

megfelelően, elöl-hátul merevhidas kivitelű, összkerék meghajtású, zárható osztóművel, 

kerékképlete 4 X 4. A rugózásról mindkét híd esetében laprugók gondoskodnak, hátul az 

állandó terhelés miatt segéd laprugó köteg is beépítésre került. Hídanként mindkét oldalon 

hidraulikus lengéscsillapítók biztosítják a megfelelő úttartást. A jármű meghajtásáról egy 

Mercedes-Benz OM366LA-Euro II. feltöltéses 177 kW teljesítményű négyütemű diesel motor 

gondoskodik, ami külön mellékhajtóművön keresztül hajtja az RB-NH30 típusú,  

Q = 2400 l/perc teljesítményű 2+2 lépcsős tűzoltó szivattyút is. A jármű speciális tűzoltó 

felépítménnyel került kialakításra, melybe a 4 személyes legénységi fülke is beépítésre került. 

Szintén a felépítménybe került integrálásra a 2000 literes víztartály és a 200 literes habtartály, 

továbbá a felépítmény tetejére a 2400 liter/perc teljesítményű hab/vízágyú, valamint a tűzoltó 

felszerelések és tömlők tárolására szolgáló rekeszek is. A felépítmény külön segédalvázzal 

került rögzítésre a jármű alvázához. A 125 literes üzemanyagtartályt jobb oldalon, az 

akkumulátorok tartó rekeszét bal oldalon rögzítették a felépítményben. A vezető fülke 2 

személyes, billenthető, elválik a felépítménytől, speciális gumibakokkal rögzítették a fő 

alvázhoz. A vezetőfülke hátsó részét és a legénységi fülke első részét kivágták, így biztosítva 

a közös légteret. A két fülkerész közé speciális gumitömítést helyeztek el, ami a két fülkerész 

elmozdulását biztosítja, ugyanakkor tömíti a felületeket. A jármű 6+1 sebességes 

szinkronváltóval szerelt, végsebessége a gyári katalógus szerint 110 km/h. 

A jármű felépítése az m4. ábrán látható. 
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m4. ábra: MB RB TLF 2000 tűzoltójármű felépítése 

 

Technikai adatokat az m6. táblázat tartalmazza. 

m6. táblázat: MB RB TLF 2000 tűzoltójármű tömegadatai 

Tételszám Név 
Tömeg 

(kg) 

1 Kabin 450 

2 Motor + hajtáslánc 2400 

3 Víztartály (2000 l) 2200 

4 Habtartály (200 l) 225 

5 
Felépítmény (legénységi 

fülke + felszerelés) 
4130 

6 Szivattyú 240 

7 Mellső híd 450 

8 Hátsó híd 670 

9 Akkumulátor 100 

10 Üzemanyag tartály 135 

11 Alváz 2500 

  Σ 13500 
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7. számú melléklet: Szimulációhoz használt paraméterek 

 

m7. táblázat: Szimulációhoz használt paraméterek a CSD-755-10 féljármű modell 

esetében  

Paraméter Megnevezés Érték Mértékegység 

𝑚𝑓 Első híd tömege 310 kg 

𝑚𝑟 Hátsó híd tömege 740 kg 

𝑚 Felépítmény tömege 5750 kg 

𝑚𝑐 Kabin tömege 250 kg 

𝑚𝑒 Motor tömege 1200 kg 

𝐽 Tehetettlenségi nyomaték 28600 kgm2 

𝑘𝑓𝑠 Első rugó rugómerevsége 300000 N/m 

𝑘𝑟𝑠 Hátsó rugó rugómerevsége 400000 N/m 

𝑐𝑓𝑠 Első lengéscsillapító csillapítási tényezője 20000 Ns/m 

𝑐𝑟𝑠 Hátsó lengéscsillapító csillapítási tényezője 40000 Ns/m 

𝑘𝑓𝑡 Első kerék rugómerevsége 1000000 N/m 

𝑘𝑟𝑡 Hátsó kerék rugómerevsége 1800000 N/m 

𝑐𝑓𝑡 Első kerék csillapítási tényezője 500 Ns/m 

𝑐𝑟𝑡 Első kerék csillapítási tényezője 1000 Ns/m 

𝑘𝑐 Kabin gumibak rugómerevsége 75000 N/m 

𝑐𝑐 Kabin gumibak csillapíási tényezője 7500 Ns/m 

𝑘𝑒 Motor gumibak rugómerevsége 3500000 N/m 

𝑐𝑒 Motor gumibak csillapíási tényezője 8000 m 

𝑎 Első híd és tömegközéppont közötti távolság 3.486 m 

𝑏 Hátsó híd és tömegközéppont közötti távolság 0.613 m 

𝑐 Kabin és tömegközéppont közötti távolság 4.158 m 

𝑑 Motor és tömegközéppont közötti távolság 4.158 m 

𝐿 Első és hátsó híd közötti távolság 4.16 m 

𝑛𝑠𝑘𝑓 Első rugó nemlineáris tényezője 1.3  

𝑛𝑠𝑘𝑟  Hátsó rugó nemlineáris tényezője 1.45  

𝑛𝑠𝑐𝑓 Első lengéscsillapító nemlineáris tényezője 2.2  

𝑛𝑠𝑐𝑟  Hátsó lengéscsillapító nemlineáris tényezője 2.2  

𝑛𝑡𝑘𝑓 Első kerék nemlineáris tényezője 1.1  

𝑛𝑡𝑘𝑟 Hátsó kerék nemlineáris tényezője 1.1  

 

 

 

 



127 

 

m8. táblázat: Szimulációs paraméterek MB RB TLF 2000 tűzoltójármű esetében 

Paraméter Megnevezés Érték Mértékegység 

𝑚𝑠 Felépítmény tömege 100 kg 

𝑚𝑐 Kabin tömege 205 kg 

𝑚𝑏 Felépítmény tömege 3515 kg 

𝑚𝑐ℎ Alváz tömege 2567.5 kg 

𝑚𝑓 Első híd tömege 225 kg 

𝑚𝑟 Hátsó híd tömege 335 kg 

𝐽𝑐ℎ Alváz tehetettlenségi nyomatéka 26130 kgm2 

𝑏 Hátsó híd és tömegközéppont közötti távolság 0.2 m 

𝑎 Első híd és tömegközéppont közötti távolság 3.44 m 

𝑐 Kabin és tömegközéppont közötti távolság 3.5 m 

𝑘𝑠 Vezetőülés rugómerevsége 20000 N/m 

𝑘𝑐 Kabin gumibak rugómerevsége 75000 N/m 

𝑘𝑏 Felépítmény gumibak rugómerevsége 75000 N/m 

𝑘𝑟𝑠 Hátsó rugó rugómerevsége 400000 N/m 

𝑘𝑓𝑠 Első rugó rugómerevsége 300000 N/m 

𝑘𝑟𝑡 Hátsó kerék rugómerevsége 1800000 N/m 

𝑘𝑓𝑡 Első kerék rugómerevsége 1000000 N/m 

𝑐𝑠 Vezetőülés csillapítási tényezője 1000 Ns/m 

𝑐𝑐 Kabin gumibak csillapítási tényezője 7500 Ns/m 

𝑐𝑏 Felépítmény gumibak csillapítási tényezője 7500 Ns/m 

𝑐𝑟𝑠 Hátsó lengéscsillapító csillapítási tényezője 40000 Ns/m 

𝑐𝑓𝑠 Első lengéscsillapító csillapítási tényezője 20000 Ns/m 

crt Hátsó kerék csillapítási tényezője 1000 Ns/m 

𝑐𝑓𝑡 Első kerék csillapítási tényezője 500 Ns/m 

𝑛𝑘𝑟𝑠 Első rugó nemlineáris tényezője 1.45  

𝑛𝑘𝑓𝑠 Hátsó rugó nemlineáris tényezője 1.3  

𝑛𝑘𝑟𝑡 Első lengéscsillapító nemlineáris tényezője 1.1  

𝑛𝑘𝑓𝑡 Hátsó lengéscsillapító nemlineáris tényezője 1.1  

𝑛𝑐𝑟𝑠 Első kerék nemlineáris tényezője 2.2  

𝑛𝑐𝑓𝑠 Hátsó kerék nemlineáris tényezője 2.2  

 

 

 

 


