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Jelölésjegyzék 
 

A pálya – jármű – rakomány rendszer szállítástechnikai jellemzői 

 (1-2. képletszám) 

nf :  a rakomány sajátfrekvenciája, 

ff :  a gerjesztő frekvencia, 

M :  az erősítési tényező. 

 

A járműrakfelület-rezgésekre és a csomagolásvizsgálati célú rezgésszimulációra 

vonatkozó szakirodalmi előzmények 

 (3-5. képletszám) 

tt : a teszt időtartama, 

jt :  tényleges haladási időtartam, 

ta :  a teszt intenzitása, 

ja :  az adott út intenzitása, 

k :  a vizsgált anyagtól/terméktől függő állandó, 

iσ :  a szórás, 

tD :  a gerjesztési dózis, 

( )p x :  a jeleloszlás, 

c :  a jel crest-faktora. 

 

Félpótkocsi függőleges dinamikájának analitikus számítása 

 

A négy szabadságfokú modell jelölései (82. ábra): 

 

q1:  az m1 tömegű vontató súlypontjának függőleges elmozdulása (rázás), 

q2:  a J2 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypont körüli szögelfordulása (bólintás), 

q3:  az m3 tömegű félpótkocsi súlypontjának függőleges elmozdulása (rázás), 

q4:  a J4 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypont körüli szögelfordulása (bólintás), 

qg1,…,qg3: az adott útgerjesztések, 
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m1:  a vontató tömege, 

J2:  a vontató súlypontján átmenő tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m3:  a félpótkocsi tömege, 

J4:  a félpótkocsi súlypontján átmenő tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

k1, k2, k3:  az abroncsok és felfüggesztések rugómerevsége, 

k4, k5:  a nyereg-királycsap kapcsolat merevsége, 

c1, c2, c3:  az abroncsok és felfüggesztések csillapítása, 

c4, c5:  a nyereg-királycsap kapcsolat csillapítása, 

l1:  az első kerekek távolsága a vontató súlypontjától, 

l2:  a hátsó kerekek távolsága a vontató súlypontjától, 

l3:  a királycsap távolsága a vontató súlypontjától, 

l4:  a királycsap távolsága a félpótkocsi súlypontjától, 

l5:  a (helyettesítő) hátsó tengely távolsága a félpótkocsi súlypontjától. 

 

A tizenhat szabadságfokú modell jelölései (83-84. ábra): 

 

q1:  az m1 tömegű kerék z irányú elmozdulása (rázás), 

q2: az m2 tömegű kerék z irányú elmozdulása (rázás), 

q3:  az m3 tömegű vontatótengely z irányú elmozdulása (rázás), 

q4:  a J4 tehetetlenségi nyomatékú vontatótengely x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q5:  az m5 tömegű vontató súlypontjának z irányú elmozdulása (rázás), 

q6:  a J6 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypontjának x tengely körüli 

szögelfordulása (támolygás), 

q7:  a J7 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypontjának y tengely körüli 

szögelfordulása (bólintás), 

q8:  az m8 tömegű pótkocsitengely z irányú elmozdulása (rázás), 

q9:  a J9 tehetetlenségi nyomatékú pótkocsitengely x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q10:  az m10 tömegű pótkocsitengely z irányú elmozdulása (rázás), 

q11:  a J11 tehetetlenségi nyomatékú pótkocsitengely x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q12:  az m12 tömegű pótkocsitengely z irányú elmozdulása (rázás), 
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q13:  a J13 tehetetlenségi nyomatékú pótkocsitengely x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q14:  a m14 tömegű félpótkocsi súlypontjának z irányú elmozdulása (rázás), 

q15:  a J15 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypontjának x tengely körüli 

szögelfordulása (támolygás), 

q16:  a J16 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypontjának y tengely körüli 

szögelfordulása (bólintás), 

qg1,…,qg10: az adott útgerjesztések, 

m1:  a bal első kerék tömege, 

m2:  a jobb első kerék tömege, 

m3:  a vontató hátsó tengelyének és kerekeinek a tömege, 

J4:  a vontató hátsó tengelyének és kerekeinek x irányú tehetetlenségi nyomatéka, 

m5: a vontató tömege, 

J6:  a vontató x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

J7:  a vontató y tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m8:  a félpótkocsi első tengelyének tömege, 

J9:  a félpótkocsi első tengelyének x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m10:  a félpótkocsi középső tengelyének tömege, 

J11:  a félpótkocsi középső tengelyének x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m12:  a félpótkocsi hátsó tengelyének tömege, 

J13:  a félpótkocsi hátsó tengelyének x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m14:  a félpótkocsi tömege, 

J15:  a félpótkocsi x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

J16:  a félpótkocsi y tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

k1, …, k4:  a vontató abroncsainak merevsége, 

k5, …, k8:  a vontató felfüggesztéseinek merevsége, 

k9, …, k14:  a félpótkocsi abroncsainak merevsége, 

k15, …, k20: a félpótkocsi felfüggesztéseinek merevsége, 

k21, k22, k23: a nyereg-királycsap kapcsolat merevsége, 

c1, …, c4:  a vontató abroncsainak csillapítása, 

c5, …, c8:  a vontató felfüggesztéseinek csillapítása, 

c9, …, c14:  a félpótkocsi abroncsainak csillapítása, 

c15, …, c20:  a félpótkocsi felfüggesztéseinek csillapítása, 

c21, c22, c23: a nyereg-királycsap kapcsolat csillapítása, 



4 
 

h1:  az első kereke távolsága az y tengelytől, 

h2:  a hátsó kerekek távolsága az y tengelytől, 

h3:  a jobb első kerék távolsága az x tengelytől, 

h4:  a bal első kerék távolsága az x tengelytől, 

h5:  a jobb hátsó felfüggesztés távolsága az x tengelytől, 

h6: a bal hátsó felfüggesztés távolsága az x tengelytől, 

h7:  a jobb hátsó kerék távolsága a hátsó tengely súlypontjától, 

h8:  a bal hátsó kerék távolsága a hátsó tengely súlypontjától, 

h9:  a királycsap távolsága az y tengelytől, 

h10:  a királycsap távolsága az y tengelytől, 

h11:  az első tengely távolsága az y tengelytől, 

h12:  a középső tengely távolsága az y tengelytől, 

h13:  a hátsó tengely távolsága az y tengelytől, 

h14:  a jobb oldali felfüggesztések távolsága az x tengelytől, 

h15:  a bal oldali felfüggesztések távolsága az x tengelytől, 

h16:  a jobb oldali kerekek távolsága a tengelyek súlypontjától, 

h17:  a bal oldali kerekek távolsága a tengelyek súlypontjától. 

 

6-33. képletszám: 

 

n:  a szabadságfokok száma, 

E:  a rendszer teljes kinetikai energiája, 

U:  a rendszer teljes potenciális energiája, 

D:  a rendszer Rayleigh-féle disszipatív potenciálja, 

igQ :  az általános erő i-edik koordinátájának az a része, amely nem fejezhető ki a 

baloldali deriváltak segítségével (gerjesztőerő), 

iq :  az i-edik általános koordináta, 

iq :  az i-edik általános koordináta idő szerinti első deriváltja (összetett függvény 

deriválási szabálya alapján), 

iq :  az i-edik általános koordináta idő szerinti második deriváltja (összetett függvény 

deriválási szabálya alapján), 

M :  a tömegmátrix, 

C :  a csillapítási mátrix, 
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K :  a merevségi mátrix, 

W :  az útgerjesztés első deriváltjának együtthatómátrixa, 

V :  az útgerjesztés együtthatómátrixa, 

 
s:  a Laplace változó, 

σ  :  a csillapítási tényező, 

ω  :  a gerjesztő körfrekvencia, 

( )sQ  :  az elmozdulásvektor Laplace transzformáltja, 

( )sgQ :  a gerjesztőerővektor Laplace transzformáltja, 

( )sZ :  a dinamikus merevség mátrix, 

( )sH :  az átviteli függvény mátrix, 

A, B, G :  az állapottér mátrixok, 

( )sU  :  az állapottér vektorok, 

( )sgU :  a gerjesztés állapottér vektora, 

iλ :  a rendszer i-edik pólusa 

Λ :  a spektrál mátrix, 

Ψ :  a modálmátrix, 

Θ :  a transzformált A mátrix, 

( )smU :  az állapotvektor modális térben, 

R :  a terhelési mátrix. 

 

1. melléklet (M1-M19. képletszám) 

 

sf  :   a  mintavételezési frekvencia, 

1f  :   a vizsgált frekvencia, 

( ) : y t    a válaszfüggvény, 

( ) :u t    a gerjesztő függvény, 

( ) :h t    az átviteli függvény, 

( ) : Y f     a válasz spektruma, 

( ) : U f   a gerjesztés spektruma, 
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( ) :C f    a Fourier transzformáció során kapott spektrum, 

( ) :c t   az időfüggvény, 

:f    a frekvenciaváltozó, 

:jfte−    analizáló függvény (forgó vektor), 

( )x k :  a mintavételezett jel időtartománybeli értékei, 

:N    a minták száma, 

:sf   a mintavételi frekvencia, 

:f∆   a frekvenciafelbontás, 

( ) :u t    a jel, 

( ) :u t t−    az eltolt jel, 

:t   a vízszintes tengelyen a paraméter, hogy mennyivel van eltolva a függvény, 

( )xxR t :   az autokorrelációs függvény. 

( ) ( )1 2, :u t u t   a két jel, 

( ) :xyR t    a keresztkorrelációs függvény, 

'* '  : a konvolúció műveleti jele, 

( ) :f t   az időfüggvény, 

( ) :h t   a kapott mozgóátlag, 

:E    a jel összes energiája, 

( ) :xS f    a teljesítménysűrűség spektrum, 

( ) :xxR t    az autokorrelációs függvény, 

1 2 1 2, , , c c k k   a jelek, illetve a spektrumok együtthatói, 

( ) :w t   az átvitel időfüggvénye, 

( ) :W f    az átvitel spektruma, 

( ) :u t    a gerjesztés időfüggvénye. 

 

 

Rövidítésjegyzék 
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AMOC: At Most One Change (IBM szoftver), 

ASTM: American Section of the International Association for Testing Materials, 
CET: Central European Time (Közép-európai idő), 

CH: Channel (csatorna), 

DFT: Discrete Fourier Transform (diszkrét Fourier-transzformáció), 

DWT: Discrete Wavelet Transform (diszkrét Wavelet-transzformáció), 

ESD: Electrostatic discharge (elektrosztatikus kisülés), 

FFT: Fast Fourier Transform (gyors Fourier-transzformáció), 

FRF: Frequency Response Function (frekvenciaválasz függvény), 

GPS: Global Positioning System (globális helymeghatározó rendszer), 

HDPE: High-density polyethylene (nagy sűrűségű polietilén), 

ISO: International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi 

Szervezet), 

LDPE: Low-density polyethylene (kis sűrűségű polietilén), 

LSP: Load Spread Program (dinamikus tengelytáv módosítás,  

PSD: Power Spectral Density (teljesítménysűrűség spektrum), 

RGSD: Random Gaussian Sequence Decomposition (véletlenszerű Gauss-sorozat 

szétdarabolás), 

RMS: Root Mean Square (négyzetes középérték), 

StVO: Straßenverkehrsordnung (KRESZ),  

SZE: Széchenyi István Egyetem. 

 

A Cepstrum analízis fogalmai (angolul) az eredeti frekvenciaanalízis elnevezéseiből 
származtatva: 

cepstrum ↔ spectrum 

quefrency [s] ↔ frequency [Hz] 

maplitude [-] ↔ amplitude [m] 

gamnitude ↔ magnitude 

liftering ↔ filtering 

rahmonic ↔ harmonic 

phase ↔ saphe  
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1 Bevezetés 
 

Az értekezés – a doktori iskola elnevezésének megfelelően – multidiszciplináris és két 

tudományterületet ölel fel: 

- a mechanikát, és 

- a logisztikát. 

A tárgyalt logisztikai terület a közúti áruszállítás témaköre. A közúti áruszállításon 

belül a nagymennyiségű árutovábbítás közepes és nagy távolságok esetén nyergesvontató-

félpótkocsi szerelvényekkel történik. A logisztika célja ebben az esetben az, hogy a szállított 

rakományok sérülésmentesen érkezzenek meg a rendeltetési helyükre. A rakomány alatt 

értendő maga a termék, annak a védőcsomagolása és a védőcsomagolásból képzett 

gyűjtőcsomagolás, a gyűjtőcsomagolásból összeállított – többnyire géppel mozgatható – 

egységrakományképző eszközön kialakított rakományegység. A szállítmány a jármű 

rakfelületén elhelyezett több darab egységrakományból áll össze. Ezt a szállítmányt a 

szállítási folyamat során a jármű mozgásából eredően sokféle dinamikus hatás éri, amelyek a 

szállítmány bármely komponensében sérülést okozhatnak. 

A témát a közlekedésüzem irányából megközelítve mechanikai befolyásoló tényező az 

útpálya felületének a minősége, az út vonalvezetése és a közlekedési viszonyok. 

A járműszerkezetek szempontjából legalább ilyen fontos a jármű felépítése, műszaki 

állapota, a kerekek kiegyensúlyozottsága, a futómű rugó-csillapítás karakterisztikája és a 

motor-hajtómű rendszerből a rakfelületre átadódó rezgések. 

A pálya-jármű-rakomány együttest egy komplex rendszerként kezelve kell vizsgálni a 

rakott jármű menetdinamikai tulajdonságainak figyelembevételével. Ha a járművön 

elhelyezett rakomány dinamikai hatásokra elmozdulhat, az egységrakomány egyes elemei 

vagy rétegei megcsúszhatnak, ezek egyrészt a jármű stabilitását veszélyeztethetik, másrészt a 

rakfelületről leeshetnek. Mindkét eset a közlekedésben résztvevők biztonságát is veszélyezteti 

az áruk sérülése mellett. Az útpálya minőségének megóvása érdekében a járművek 

tengelyterhelése korlátozott. Ha a megmozduló rakomány az eredetileg meghatározott 

tengelyterhelést megváltoztatja, az valamelyik tengelyen túlterhelést okozhat. A hatóságok 

egész Európában rendszeresen ellenőrzik a tengelyterheléseket, és túllépés esetén jelentős 

bírságokat szabnak ki. 

Az előzőekben leírt problémakör hatalmas tudományos témakört ölel fel. Ebből 

választottam ki egy olyan részt feldolgozásra, amely a legkevésbé kutatott és a szállítási károk 
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okozásának szempontjából nem elhanyagolható tényező. A dolgozat célja a szállítási 

folyamatok során a járműrakfelületen fellépő függőleges irányú rezgések vizsgálata, az ehhez 

szükséges méréstechnika kidolgozása, a rezgések elemzése és a rakomány-jármű rendszerben 

tapasztalható kölcsönhatások rendszerszintű kezelése a menetbiztonság és rakományépség 

együttes biztosítására. 
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2 A témaválasztás motivációi 
 

Felsőfokú tanulmányaim során ismerkedtem meg a szállítási csomagolás tervezésével. 

Az oktatás jelentős része a Széchenyi István Egyetem Csomagolásvizsgáló Laboratóriumában 

folyt. Az elméleti ismeretek mellett ott láttam először, hogy teljesen kész csomagolási 

mintákon milyen valós igénybevételi vizsgálatokat végeznek. A vizsgálatok közül a 

legérdekesebb a rázóvizsgálat volt. A meglepő az volt, hogy a viszonylag csekély 

rezgésgerjesztés hatására egységrakományok rétegei elkezdtek szétcsúszni, a rakat a rögzítés 

ellenére levándorolt a rakodólapról, olykor minden átmenet nélkül a teljes halmaz erősen 

rezonálni kezdett, a csomagból a termék zörgő hangokat adott, vagy az egész halmaz 

„ugrálni” kezdett. Már ekkor kezdett érdekelni a rázómozgások dinamikai tulajdonságainak 

mechanikai modellezése. 

Végzés után a versenyszférában dolgoztam csomagolástechnikai területeken. Ott 

tapasztaltam, hogy viszonylag sűrűn jönnek reklamációk szállítási sérülésekről. Gyakran 

ugyanaz a termék azonos csomagolásban egyes esetekben sérül, máskor pedig nem. Szállítási 

sérülések esetén az okok kivizsgálásánál parttalan vita folyt a terméket feladó cég, a 

csomagolóanyagokat gyártó beszállító és a fuvarozást lebonyolító vállalkozások között. 

Valamennyi résztvevő igyekezett a felelősséget magáról elhárítani. Különösen akkor volt 

bonyolult a szituáció, amikor a külső csomagolás és az értékes árukat tartalmazó 

egységrakomány kívülről épnek tűnt, de a becsomagolt terméken horpadások, 

festékleverődések, dörzsölés nyomok látszottak, vagy maga a termék nem működött. Az ilyen 

jelenségek nagy valószínűséggel a termékek rázkódásából származhattak, de az érintett cégek 

ezt a fajta igénybevételt nagyon nehezen akarták megérteni. Még a csomagoló cégek is 

hadilábon állnak a rázkódások elleni párnázás tervezésével. 

Később egy olyan cégnél helyezkedtem el, ahol egy szórakoztatóelektronikai 

berendezéseket gyártó cégnek nyomtatott hullámpapírlemez dobozokat gyártottak. Ezeket a 

dobozokat lapra hajtogatottan elszállították a több száz kilométerre fekvő 

szórakoztatóelektronikai gyártónak, ahol több-kevesebb ideig tárolták számunkra ismeretlen 

körülmények között. Tudvalevő, hogy a papíralapú csomagolások a légnedvességre 

érzékenyek, és a mechanikai behatásokat sem szeretik. Felületük olykor lakkozott, ezért a 



17 
 

halmazban könnyel elcsúsznak. Bizonyos tárolási idő után bekerültek a dobozok a termékeket 

gyártó sorra, majd a belső párazáró elemek és a termék és tartozékaik elhelyezése után 

lezárták azokat. A csomagolt termékekből egységrakományokat képeztek, sík, fa rakodólapon 

és a késztermék raktárba helyezték. Bizonyos idő elteltével megtörtént a kiszállítás. A 

termékeket Európa-szerte terítették. A szállítás közúton, nyergesvontató-félpótkocsi 

szerelvényekkel történt. Szerencsés esetben sérülés nem történt, más esetben igen. Kár esetén 

elsősorban a termék előállítója került nehéz helyzetbe azáltal, hogy a márkanév csorbult. Az 

így keletkezett vagyoni és nemvagyoni kárt a logisztikai folyamat résztvevőinél igyekezett 

behajtani több-kevesebb sikerrel. 

Ezek az esetek megerősítik, hogy a logisztika fontos része a műszaki tervezésnek, 

amelynek során a termék konstrukcióját, és a csomagolási védőrendszert együttesen, mint 

komplex rendszert szükséges kezelni. 

Tanulmányoztam, hogyan lehet felmérni a szállítással kapcsolatos globális károkat, 

hogy érdemes-e ezzel a témával foglalkozni. Egy lehetőséget erre azok a szállítmányok 

szolgáltatnak, amelyre biztosító intézeteknél biztosítást kötöttek. Egy biztosítási szakértő egy 

évre összesítette a Németországban biztosítás keretében kifizetett kárösszegeket. Becslése 

szerint jellemzően évente 200-250 millió Euro összeget fizetnek ki a biztosító intézetek 

kárrendezésre közúti szállítmányok esetén [80]. Arra semmilyen becslést nem találtam, hogy 

vajon a szállítmányok hány százalékára kötnek egyáltalán biztosítást. A biztosítók a károk 

kifizetése előtt általában szakértőkkel megvizsgáltatják, hogy a logisztikai folyamat 

résztvevői közül, ki felelős a káreseményért. Ha a felelősség nem a biztosított félé, akkor a 

biztosítók a felelőstől behajtják/ visszaperelik a kifizetett összeget. 

Súlyosabb tétel, ha a nem megfelelő csomagolás / rakodás / rakományrögzítés miatt 

baleset történik. (Pl.: rakomány lezuhanása a rakfelületről, a jármű stabilitásvesztése az 

elmozduló rakományok miatt, stb.) Ugyanezen biztosítási szakértő szerint Németországban 

évente 10-12 halálos kimenetelű baleset történik ilyen okokra visszavezethetően. 

A választott témát más irányból megközelítve környezetgazdálkodási kérdéskörbe 

jutunk. Ha rakományvédelmi szempontból az indokoltnál több csomagolást használunk fel az 

egyértelmű pazarlása a rendelkezésre álló erőforrásnak [12] [61]. A csomagolás a 

felhasználónál hulladékká válik és ezek újrahasznosítása, vagy megsemmisítése szintén 

költséges és környezetterhelő. Ha a csomagolás belső terébe a szükségesnél több párnázó 

elemet helyeznek, az indokolatlanul megnöveli a csomagolás külső méretét és az egy 

küldeménnyel továbbítható darabszám lecsökken, azaz ugyanannyi terméket több szállítási 
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kapacitáslekötéssel lehet továbbítani. Az így keletkező többletfuvarok is nagyobb 

környezetterhelést jelentenek. 

Az értekezésben a fenti gondolatmenetet követve, megpróbálom azt az 

optimumkritériumot megközelíteni, amely a lehető legkisebb csomagolóanyag 

felhasználásával, a lehető legmagasabb áruvédelmet biztosítja a szállítójármű kapacitásának a 

lehető legjobb kihasználtsága mellett. Hogy ezek az optimumkritériumok teljesüljenek a 

következő komponenseket egységes rendszerként szükséges kezelni: 

- termék, 

- csomagolás, 

- egységrakományképzés, 

- rakományelhelyezés és rögzítés, 

- járműjellemzők, 

- pályaadottságok, 

- logisztikában keletkező hatások. 

A pálya-jármű-rakomány-termék rendszer olyan optimumát kell megkeresni 

feltehetőleg valamilyen iteratív módon, hogy a termék biztonságosan jusson el a fogyasztás, 

vagy felhasználás helyére a lehető legkisebb költségráfordítással. 

 

A sérüléseknek a pálya-jármű rendszerből származó ütések, rezgések az elsődleges 

okai [8]. Ezért szükséges a lehető legpontosabban szimulálni a szállítás során fellépő 

igénybevételeket. Jelenleg erre tökéletesen jó megoldás nincs [77]. Az elmúlt 50 évben a 

járműrezgések kísérleti szimulációja ugrásszerűen fejlődött az egyszerű mechanikai 

berendezésektől a korszerű, számítógép által vezérelt rázóasztalokig [34]. Azonban a 

legkorszerűbb modellezést is az jellemzi, hogy a jármű rakfelületre, mint merev testre tekint, 

holott a gyakorlat azt mutatja, hogy a tartós rezgések hatására a rakfelületek kisebb–nagyobb 

mértékben csavaró és hajlító alakváltozást is elszenvednek, azaz rugalmas testként 

viselkednek [47] [51]. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a haladás közbeni tartós, 

szélessávú, térbeli rezgésekhez hozzáadódik az ívben haladásból, a bólintásból, fékezésből, 

gyorsításból, valamint a lejtő-emelkedő átmenetekből keletkező tartós és nagyon alacsony 

frekvenciájú rezgések [48]. Az előbb leírt jelenség erősen konstrukciófüggő is és annyira 

összetett, hogy szinte modellezhetetlennek tűnik. Az elméleti számítások, különösen azok, 

amelyeket „papíron” számítógép segítsége nélkül végzünk, általában a két szabadságfokú 

rezgőrendszerig terjednek ki, holott a jármű rakfelülete egy hat szabadsági fokkal rendelkező 

rezgőrendszer. Éppen ezért a rakományok tervezésekor az elméleti számítások mellett (ami 
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jelentős egyszerűsítésekre kényszerül, a valós rendszerhez képest) laboratóriumi szimulációt 

is alkalmaznak [10]. A dinamikai terhelések szimulációja azonban számos problémát vet fel. 

Amellett, hogy merev testként kezeli a jármű rakfelületét, a térbeli mozgásrendszert sem tudja 

egyidejűleg előállítani. A szuperpozició elvét alkalmazva a függőleges-, a hossz- és 

keresztirányú rezgésekre viszont nem teljesen a valós mozgást kapjuk vissza [22]. 

Megoldandó probléma az is, hogy a tényleges igénybevételekből, melyik legyen a mértékadó, 

amihez a rakomány védőfunkcióját kell tervezni [50].  

 

2.1 Szakirodalmi háttér 
 

Az értekezésben a szakirodalmi háttér részletes ismertetését a későbbi 4-es fejezetben 

mutatom be. Ennek oka, hogy már az eddigi szakirodalmi eredmények megértése is a téma 

mélyebb tanulmányozását igényli. Így, egyrészről a szakirodalmi eredmények érthetőbbé 

válnak a későbbiekben az olvasó számára, másrészről pedig a meglévő eredmények vizsgálata 

során tapasztalható hiányosságok, illetőleg a módszertani egyezőségek a dolgozatban soron 

következő saját tudományos munkát bemutató fejezetével könnyebben összevethetők. 
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3 A pálya-jármű-rakomány rendszer jellemzői szállítástechnikai 
szempontból 

 

3.1  A pálya alrendszer, mint rázóigénybevételt befolyásoló tényező 
 

Aki már közlekedett közúton, az minden bizonnyal tudja, hogy az úthálózat jellemzői 

és állapota a közlekedésbiztonságot alapvetően befolyásoló tényező. Hosszabb távok 

megtétele esetén a legkülönfélébb úttípusokkal és burkolatokkal találkozunk. 

Az utak vonalvezetése (kanyarok, emelkedők/lejtők) az utak tervezési sebességétől 

függ. Ebből a szempontból irányadó a nemzeti fejlesztési miniszter 16/2017. (V.25.) NFM 

rendelete, amely átvette az Európai Unió tervezési irányelveit. A rendelet két kategóriát 

különböztet meg [125]: 

- kültéri közutak, 

- beltéri közutak. 

Az 1. és 2. táblázat foglalja össze a közúttípusokat, jelölésüket és egyéb jellemzőiket 

[126] [127]. 

 
1. táblázat: A külterületi közutak osztályozása 

Külterületi közutak Tervezési 

osztály jele 

Környezeti 

körülmények 

Tervezési 

sebesség 

(km/h) 

gyorsforgalmi utak autópálya K.I. A 130 

autóút K.II. B C 110 

főutak I. rendű K.III. A B 90 

C 90 

II. rendű K.IV. A 90 

B 70 

C 60 

mellékutak - vasútállomás-

hoz, révhez, 

repülőtérhez 

vezető út 

- összekötő út 

K.V. A 90 

B 70 

C 50 
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2. táblázat: A belterületi közutak osztályozása 
Belterületi közutak Tervezési 

osztály jele 

Hálózati 

funkció 

Környezeti 

körülmények 

Tervezési 

sebesség 

(km/h) 

gyorsforgalmi 

utak 

autópálya B.I. A 110 

B C 90 

autóút B.II. A 90 

B C 80 

főutak I. rendű B.III. a A  80 

B 70 

C 60 

b A 70 

B 60 

C 50 

D 40 

II. rendű B.IV. c A 60 

B 50 

C 40 

mellékutak gyűjtőút B.V. D 40-30 

A B 40 

lakóút, 

kiszolgáló út, 

vegyes 

használatú út 

B.VI. d C 30 

D - 

egyéb közút kerékpárút, 

gyalogút 

    

 
A környezeti körülmények jelentését a kül- és belterületi utak esetére a 3. táblázat tartalmazza. 
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3. táblázat: A környezeti körülmények kül- és belterületi utak esetén 
Környezeti körülmények jele Közút 

külterület belterület 

A síkvidék, természeti és/vagy 

épített környezet 

korlátozások nélkül 

beépítetlen vagy lezárt 

beépített terület, nem 

érzékeny környezet 

B dombvidék, természeti 

és/vagy épített környezet 

korlátozások nélkül 

beépítetlen- vagy lazán 

beépített terület érzékeny 

környezettel 

síkvidék korlátozásokkal, de 

még alkalmazható a B 

osztály 

C hegyvidék sűrűn beépített terület, nem 

érzékeny környezet sík-, vagy dombvidék 

korlátozásokkal 

D  sűrűn beépített terület, 

érzékeny környezet 

 

A tervezési sebesség függvényében a következő paraméterek előírtak: 

- legkisebb körívsugár, 

- legkisebb átmeneti ív, 

- legnagyobb hosszesés, 

- legkisebb oldalesés, 

- legnagyobb túlemelés, 

- túlemelés kifuttatása min./max., 

- legkisebb megállási látótávolság, 

- legkisebb előzési látótávolság, 

- keresztszelvény méretek min./max., 

- forgalmi sáv szélességek. 

A fenti rövid összefoglalásból látható, hogy az utak tervezési sebessége a 

személygépkocsi közlekedésen alapul. A nehéztehergépkocsik haladási sebessége korlátozott 

az alábbiak szerint: 

- autópálya: 80 km/h, 

- autóút: 70 km/h, 
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- külterületi főutak: 70 km/h, 

- belterületi utak: 50 km/h. 

A külterületi főutak tervezési sebessége jelentősen meghaladja a nyergesvontató – 

félpótkocsi szerelvények megengedett haladási sebességét, így azok vonalvezetése (kanyarok, 

lejtők stb.) a kisebb haladási sebességek miatt kedvező körülményeket teremt azok forgalmi 

viselkedésére. A belterületi főutak esetén a két megengedett sebesség gyakorlatilag 

megegyezik, így a nehéz tehergépkocsik is kénytelenek a sokkal jobb manőverező képességű 

személygépkocsik tempójával közlekedni, de ez egyben a járműszerelvény nagyobb 

dinamikai igénybevételét is jelenti. Nem véletlen, hogy a legtöbb rakománykár a városi 

közlekedési szakaszokon következik be. 

Az útpályák károsodásának megakadályozása érdekében a nyergesvontatók 

tengelyterhelése korlátozott. A nyerges vontató ma már kizárólag kéttengelyes, amelyből a 

hátsó tengely hajtott. A nem hajtott mellső kormányzott tengely max. terhelése 10 tonna, amíg 

a hajtott hátsó tengelye max. 11,5 tonna lehet. 

A félpótkocsik hármas tengelycsoporttal rendelkeznek általában, és ebben az esetben: 

ha: 

- a szélső tengelyek távolsága < 2,6 m, a megengedett terhelés 21 tonna, 

- a szélső tengelyek távolsága < 3,6 m, a megengedett terhelés 24 tonna. 

[Forrás: Nemzeti Közlekedési Hatóság] 

Ezeket a terhelési határokat az útügyi hatóságok ellenőrzik, és túllépésüket bírságolják. 

Ennek az az oka, hogy a tengelyterhelés, illetve annak túllépése úthibákhoz vezethet. 

Az útépítési folyamat során a végső kopóréteg elkészültével megnézik az elkészült 

útfelület egyenetlenségeit. Ez gyakorlatilag az elkészült új út műszaki átadásának feltétele. 

Az útburkolat kezdeti egyenetlenségeit a 1. ábrán látható profilográf műszerrel mérik 

[132]. Nyilvánvaló, hogy a kezdeti egyenetlenségek alacsony értéke, egyben az út élettartamát 

is pozitívan befolyásolja. A pályák mindenkori egyenetlenségét folyamatosan mérik, az 

értékeket megadják és szükség esetén a javítás ügyében intézkednek [1] [3][7] [27] [55]. 
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1. ábra: Profilográf 
 [Forrás: gepnet.hu] 

 

Az útfelület egyenetlenségeit úgy definiálhatjuk, hogy a szabályos, sík felülettől  

milyen jellemző mértékkel tér el [41]. Ez befolyásolja a járműdinamikát, a közlekedés 

minőségét és a vízelvezetést [87] [93] [126] [58]. Ilyen a hosszirányú profil, a keresztirányú 

profil és a keresztirányú esés. A hosszirányú profilban fontos a hosszirányú eltérések 

hullámhossza (vízszintes távolság az eltérések ismétlődése között) és az eltérések függőleges 

magassága. Az egyenetlenség az útfelület elhasználódása során folyamatosan nő. Ezek a 

fáradás miatti repedések hossz- és keresztirányban, a bordázódás és feltorlódás. A 

profilográfos mérésekkel az útfelület elhasználódása, annak időbeli üteme nyomonkövethető 

[28] [36] [19] [27]. 

A jellemző, utazási kényelmet befolyásoló úthibák a következők [40] [97]: 

- kátyú, 

Az utak használata során a forgalmi igénybevétel és környezeti hatások nyomán 

létrejött, a szerkezet bontásával járó károsodás, egy-, vagy több pályaszerkezeti réteg 

kisfelületű (max. 2 m2) folytonossági hiánya. 

- pontatlan kátyúzás, 

A kátyúk javításánál a pályaszint magassági eltolódása. 

- alakváltozás (deformáció, torzulás), 

Nyírás, összenyomódás hatására létrejövő felületi torzulás. 
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- egyenetlen pályafelület (hullámosság, egyenetlenség, amorf deformáció 

keréknyomokban) [65], 

A burkolat szintjének egyenetlen változása (süllyedés, kiemelkedés, hossz- és/vagy 

keresztirányban, nem kifejezetten keréknyomokban. 

- keréknyom (vályúképződés, nyomvályú, kis sugarú keréknyom, nagy sugarú 

keréknyom), 

A nehézgépjárművek ismételt áthaladása következtében keletkező keresztirányú 

alakváltozás, plasztikus deformáció, amely kifejezetten a keréknyomokban észlelhető, 

és az oka részben a kopás is. 

- gyűrődés (hullámosodás), 

A burkolat hosszirányú kiemelkedése, eredeti szintjéből kidomborodása (általában 

egyéb deformációval kísért jelenség). 

- a pályaszerkezet süllyedése, 

Körülhatárolhatóan egy meghatározott helyen a pályafelület süllyedése, altalaj elázás, 

közműmeghibásodás háttöltés süppedés miatt. 

- repedés (törés), 

Útpálya folyamatosságának megszakadása, a részek kisebb- nagyobb elmozdulásaival. 

- hajszálrepedés (hosszanti fáradásos repedés), 

A járművek kerekeinek nyomában kialakuló, az úttengellyel közel párhuzamos 

vékony, finom repedések, amelyek pókhálószerű repedezettséggé alakulhatnak át. 

- mozaikos repedés, 

Megközelítően mozaikszerű, vagy hálószerű repedések együttese, amely általában 

teherbírási elégtelenség miatt jön létre. 

- burkolat szélének letörése, 

A pályaszerkezet széle teherbírási, vagy megtámasztási hiányosság miatt megsüllyed 

és a burkolat hosszirányban megreped, letöredezik a padka mentén. 

- keresztirányú repedés (reflexiós repedés), 

Az úttengelyre közel merőlegesen, egymástól meghatározott távolságra kialakuló 

ismételt repedések. 

- szabálytalan irányú repedés (útrepedés, vonalrepedés), 

Alaprétegben keletkező szabálytalan repedések átütése a burkolaton. 

- összedolgozási hiba, 
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Munkahézag hibája, vonalhiba, amely hossz- vagy keresztirányban keletkező 

egyenesvonalú repedés, amely két aszfaltburkolati sáv összedolgozásánál, vagy 

aszfaltterítés újrakezdésénél jelentkezik. 

- bomlás, 

A kopóréteg vagy a burkolat anyagának szétesése, elmálása. 

- hámlás (tányérosodás), 

Kis területen létrejövő, csak a kopórétegben jelentkező üvegszerű folytonossági hiány. 

- leválás, 

A kopóréteg lemezszerű kitöredezése. 

- az érdesség lecsökkenése (kisimulás), 

Az aszfalt kopóréteg elveszíti mikró- és makróérdességét. 

- érdesítő kipergése, 

A zúzottkő érdesítő nem köt bele az aszfaltba. 

- nyitott felület (szivacsos felület), 

Az útpályán foltokba, sávszerűen jelentkező hézagos felület. 

- belterületi utakon szinthibásan kiképzett közműcsatorna fedelek (2. ábra). 

 
2. ábra: Nem az út síkjában fekvő csatornafedél 

[Forrás: saját felvétel] 
 

A fenti hibákon felül két speciális eset említendő: 

- közutak vasúti átjárója, 
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- menetdinamikai útküszöb. 

A közutak vasúti átjárói rendkívül eltérő képeket mutatnak. Egyes esetekben minden 

zökkenés nélkül átjárható, a sín-útburkolat hézag kicsi és szintben vannak. Más esetekben az 

útpálya megsüllyed, kitöredezik, a sínek szintje magasabb, a sín-aszfalt burkolat 

találkozásánál jelentős vízszintes hézag és magasságkülönbség van. A 3. ábra rosszminőségű 

vasúti átjárót mutat be. 

 

 

3. ábra: Rosszminőségű vasúti átjáró 
[Forrás: kisalfold.hu] 

 

A menetdinamikai útküszöb („fekvőrendőr”) mint sebességcsökkentő eszköz 

keresztirányú bukkanót jelent. Meglepő módon a menetdinamikai útküszöb profiljára sem 

hazai, sem EU szabvány nincs. Van eset, amikor külön, acél elemekből állítják össze (készen 

kapható), más esetben az útburkolat anyagából készül. Az előre gyártott és a helyszínen 

lecsavarozható menetdinamikai útküszöböt mutat be a 4. ábra. 
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4. ábra: Menetdinamikai útküszöb 
[Forrás: basiconline.hu] 

 
A menetdinamikai útküszöb előtt 30 km/h sebességkorlátozó táblát kell kihelyezni. A 

maximum 30 km/h sebességgel történő áthaladásnál a járműben jelentős dinamikai hatás nem 

keletkezhet, és keresztmetszeti profilját ennek megfelelően kellene kiképezni. Erre jelenleg 

semmiféle garancia nincs. Megjegyzem, hogy a menetdinamikai útküszöb nem csak 

közutakon, hanem magánutakon és üzemi belső úthálózaton is gyakran előfordul, mint 

sebességcsillapító eszköz. 

 

Az 5. ábrán szabványos útkeresztmetszetet mutatok be. Ez azért fontos, mert az 

útkeresztmetszetek a csapadékvíz elvezetése miatt az út mindkét széle felé enyhe dőléssel 

épül. A vizsgálat szempontjából ez azért jelentős, mert pl. a rakfelületeken végzett 

gyorsulásmérés során a névleges függőleges irány mindig a rakfelület síkjára merőleges. A 

valódi függőleges iránynál az útfelület dőlését figyelembe véve a mért értéknek csak a valódi 

függőleges komponensét kell figyelembe venni, amely kisebb mint a mindenkori mért érték. 

 

 

5. ábra: Egy szabványos útkeresztmetszet az oldaldőlések szögének bejelölésével 
[Forrás: 16/2017. (V.25.) NFM rendelet] 

 

 

http://www.basic-online.hu/UploadedProductFiles/1_745041003-1_fekvorendor_kulon.png
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3.2  A kiválasztott járműtípus jellemzői (jármű alrendszer) 
 

Az európai távolsági szállításokra (fuvarozásokra) túlnyomórészt nyergesvontató- 

félpótkocsi szerelvényeket használnak [80]. Az általában vizsgált témához legközelebb álló 

változat a kéttengelyes vontatóból és a háromtengelyes utánfutóból álló szerelvény.  Az 

igényes árukat továbbító ipari- és kereskedelmi szállításoknál ezt a típust használják. Ennek a 

típusnak egy jellemző változata a 6. ábrán látható. 

 

 

6. ábra: Nyergesvontató- félpótkocsi szerelvény 
[Forrás: saját felvétel] 

 

A mai termelési logisztikai alapelveknek megfelelően a különböző nagy gyártók 

(Mecedes-Benz, Volvo, Renault, Iveco, Scania, stb.) egymáshoz közelálló, vagy azonos 

fődarabokból építik fel a vontatókat. A vizsgálat szempontjából fontos tényezők (futási 

tulajdonságok) a kerékátmérők, a mellső- és hátsó futómű és a rugózás, amelyek az arra 

specializálódott cégek termékei. Az 7. ábrasorozat egy nyergesvontató főbb jellemzőit 

fényképen mutatja be. Mivel az utánfutókat más cégek állítják elő, ahhoz hogy a vontató 

valamennyi utánfutóhoz kompatibilis legyen, a fő méretek egységesítettek [131] [133] [136] 

[137] [138] [124]. 
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7. ábra: Nyergesvontató főbb jellemzői 

[Forrás: saját felvételek] 
 

A különböző gyártók vontatói gyakorlatilag bármely más gyártó utánfutóihoz 

illeszthetőek olyannyira, hogy sokszor váltják is az utánfutókat, ha a logisztikai láncban több 

utánfutót használnak. Ekkor az utánfutók nagy része „megrakás alatt van”, azaz álló, letalpalt 

állapotban vár, másik része pedig útközben tartózkodik. Az utánfutó fel-, illetve 

lecsatlakoztatás néhány percet vesz igénybe. A kívánt nyeregmagasság beállítása a vontató 

hátsó futóművének légrugóival történik. A vontató tipikus hátsó futóműve a négy légrugóval a 

8. ábrán látható (Mercedes-Benz Actros). A nyomásszabályozó automatika minimálisra 

csökkenti a kanyarodásnál fellépő oldaldőlést. 
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8. ábra: A vontató futóműve a légrugókkal együtt 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

A vontató fontos része maga a nyeregszerkezet. Az ISO által szabványosított 

nyeregszerkezet a 9. ábrán látható [123]. 

 

 

9. ábra: Szabványos nyeregtányér a főbb geometriai méretek bejelölésével 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

Különösebb mechanikai ismeretek nélkül is belátható, hogy a nyeregszerkezet-

királycsap kapcsolat igen erős mechanikai igénybevételeknek van kitéve. A királycsap a 10. 

ábrán látható. 
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10. ábra: Szabványos királycsap 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

Baleset következtében sérült nyeregszerkezet metszetét a 11. ábra mutatja be. 

 

11. ábra: Kikopott királycsap ülék metszetének felvétele 
[Forrás: Nick James productions, USA] 

 

A félpótkocsi szokásos kialakítása a 12. ábrán látható letalpalt állapotban. 

Konstrukciójuk a főbb gyártóknál közel azonosak. A félpótkocsi három tengelye egymástól 

független merev tengely és ezek a merev tengelyek légrugózásúak, amely a 13. ábrán látható 

[134] [135].  
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12. ábra: A vizsgált félpótkocsi felvétele 
[Forrás: www.koegel.com] 

 
 

 

13. ábra: A vizsgált félpótkocsi futómű-légrugózás struktúrája 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

A menetirány szerinti első tengely felemelhető. Terheletlen futásnál azt fel is szokták 

emelni a gumiabroncs kopásának elkerülésére, és a menetellenállás csökkentésére [134]. 

Egyre több utánfutó esetén alkalmazzák az LSP (Load Spread Program) nevű 

futóműszabályozást [32], amely a rakomány tömegeloszlásához igazítja a három tengelyt, és 

ezáltal a nyeregterhelést is csökkenti, olyan esetekben, amikor a rakomány nagy része az 

utánfutó elején van elhelyezve [134]. A tengelyterheléstől függően az LSP automatikusan 

lecsökkenti a nyomást az utánfutó tengelyének légrugóiban, és ezáltal helyreállítja a 
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megfelelő tengelyterheléseket pl. részleges rakodás után. A rendszer részét képező 

automatikus kanyarfelismerő program aktiválja az LSP-t szűk kanyarok esetén 30 km/h alatti 

sebesség esetén (maximum 24 tonna tengelyegység terhelésig). A rendszer előnyei szűk 

kanyarban és tolatáskor jelentkeznek elsősorban. Gyakorlatilag ez a dinamikus 

tengelytávmódosítás helyettesíti a hátsótengely-kormányzást. A rendszer hatásmechanizmusát 

a 14. ábra mutatja be [129]. 

 

14. ábra: Az automatikus kanyarfelismerő program (LPS) működési elve 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

A fenti tényeket azért fontos rögzíteni, mivel nyilvánvalóan hatással vannak a 

rakfelület lengési/rezgési igénybevételeire. 

Az utánfutó felépítmények lehetnek: 

- „dobozos” kialakításúak (zárt felépítmény hátsó rakodóajtóval), 

- oldalfalas-függőponyvás kialakításúak, 

- konténerszállító alvázas (főbb méreteit a 15. ábra mutatja be), 

- hőszigetelt (zárt), 

- hűtő (zárt) hűtőberendezéssel együtt (értelemszerűen hőszigetelt falakkal). 
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15. ábra: Konténerszállító alvázas utánfutó főbb méretei 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

A felépítmény típusa szintén befolyásolja a menetközbeni rezgési tulajdonságokat, 

mivel a zárt keret merevebb viselkedést tesz lehetővé. 

Külön problémát jelent a konténerszállító alvázas félpótkocsi, amelyen a konténer nem 

ül mereven, hanem a konténer (ISO 1A-3C) a sarokelembe illeszkedő tüskéken ül. 

Fontos tényező mind a vontató, mind a vontatott jármű esetén alkalmazott légrugó 

típusa. A csillapítatlan és csillapított légrugó egységeket szintén néhány nagy, erre 

specializálódott gyártó állítja elő (Firestone, Bridgestone, ASSC, Drossel) [128] [130]. A 

légrugók típusának kiválasztása a járműfejlesztés hasznos folyamata (teljes löket, légkamrák 

száma, rugómerevség, csillapítási karakterisztika, stb.). A vizsgálat szempontjából fontos 

paraméter a gyorsulásamplitudó erősítése a frekvencia függvényében. Ebben valamennyi 

légrugó típus megegyezik. A járműfelépítmény számára az 1-2 Hz és 13-15 Hz 

tartományokban erősíti fel az input rezgésgyorsulásokat [39] [91]. Amennyiben pl. 

rakfelületen rezgésgyorsulást mérünk (szélessávú, véletlenszerű input gerjesztés) és pl. FFT 

analízissel a fenti két frekvenciasávban relatív magas értékeket kapunk, az nagy 

valószínűséggel a légrugózási rendszer átviteléből származik. 
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Az utánfutók padlózata úgy van méretezve, hogy a gépi hajtású villástargoncák 5,5-7,1 

tonna targonca tengelyterheléseit is elviseljék. A homlokfal, oldalfal és hátfal szilárdsága az 

EN 12642 XL szabvány szerint ebben a sorrendben min. 50 kN, 81 kN, 31 kN. 

A rázkódási tulajdonságok vizsgálatánál fontos szempont, hogy az utánfutó 

félpótkocsik a menetirány szempontjából hátrafelé, mintegy 3-5°-os szögben lejtenek. Ennek 

az az oka, hogy a félpótkocsi menet közbeni iránytartását javítsák, továbbá a nyeregterhelést 

némileg csökkentsék. Amennyiben a jármű rakfelületének a rezgéseit mérjük, a mérőműszer 

x, y, és z koordinátáit mindig az utánfutó rakfelületének relációjában kell értelmezni. 

Tulajdonképpen a koordinátarendszer a jármű rakfelületén „dinamikusan” utazik. Ugyanez 

érvényes, ha nem sík úton haladunk, ilyen esetekben a dőléshez hozzáadódik a pálya 

emelkedési, illetve süllyedési szöge is. 

 

3.3 A rakomány alrendszer jellemzői 
 

A szállításra előkészített rakományok részben egyedi árudarabok, részben valamilyen 

egységrakományképző eszközön, gépi mozgatásra alkalmas, többnyire villástargoncával 

mozgatható rakományegységek. 

A rakományok elhelyezésére és rögzítésére vonatkozó főbb szabványok és előírások 

[114] [119] [120] [121] [134].: 

- EN 12642, 

Fontosabb előírásai: 

 homlokfal 0,5-szer a hasznos teher (statikus!), 

 hátsó fal 0,3-szer a hasznos teher, 

 oldalfal 0,4-szer a hasznos teher, 

 kanyarodáskor az oldalfalak maximum 300 mm-re hajolhatnak ki, 

 kötelező felszereltségek: 

külső keretben körbefutó rögzítő lyukak, 

ponyva és/vagy rakonca, 

két sor oldalléc fából vagy alumíniumból. 

- EN 12642 XL, 

Előírás: fokozott oldalstabilitás kísérleti ellenőrzésére. 

- VDI 2700 (VDI Német Mérnök Egyesület), 

Tartalma: 

 Tehereloszlási terv, 
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 Leszorító erők, 

 Darabáruk, 

 Papírtekercsek, 

 Betonacél, 

 Italos rekeszek. 

Megjegyzés: csak Németországban kötelező. 

- StVO (Straßenverkehrsordnung: Németországban a KRESZ-nek megfelelő 

szabályzat). 

  

A 16. ábrán egy német precizitással megrakott nyergesszerelvény látható. 

 

 
16. ábra: Gondos rakományelhelyezés egy utánfutón 

[Forrás: www.cargobull.com] 
 

 
Az EN 12642 XL szabvány szerinti minősítéshez a 17. ábrán látható kísérletet kell 

végrehajtani szabványos terhelőtömeggel. 

A 18. ábrán acéllemez-tekercs rögzítése látható az utánfutó körbefutó keretében 

elhelyezett rögzítőszemekhez. 
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17. ábra: Az EN 12642 XL szabvány szerinti próbaterhelés 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

 

18. ábra: Acéllemez-tekercs rögzítése 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

A 19. és 20. ábrán a rugalmas hevederrel történő rögzítés látható a rugalmas heveder 

teherbírási adatlapjával. 
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19. ábra: Rugalmas hevederrel történő rögzítés    
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

 

20. ábra: Rugalmas heveder teherbírási adatlapja 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

A 21-24. ábrákon alakzáró rakományrögzítési módszerek láthatóak.  
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21. ábra: Térelválasztó köztes fal alakzáró rögzítéshez 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

 

22. ábra: Térelválasztás rudazattal és hevederrel 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

 

23. ábra: A térelzáró rudazat rögzítési pontjai az oldalfalon 
[Forrás: www.cargobull.com] 
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24. ábra: Hosszirányú elmozdulás ellen védő beakasztható rudazat 
[Forrás: www.cargobull.com] 

 

Az egyes rakományokat alapvetően kétféle módszerrel lehet a menetközbeni 

elmozdulás ellen biztosítani: 

- lekötéssel és 

- alakzárással. 

 

Lekötéssel rögzítés esetén (lánc, rugalmas heveder) – megfelelő lekötőerő 

alkalmazásával – a rakomány együtt mozog a félpótkocsi rakfelületével. Rezgésvizsgálati 

szempontból feltételezhető, hogy az így rögzített rakomány jól követi a rakfelület rezgési 

viszonyait, egy egységet képez az utánfutó felépítményével. Ebben az esetben a rakfelület 

rezgései elvileg megegyeznek a rakományegység rezgésével. Természetesen a 

rakományegységen belül, az ott elhelyezett csomagolt, vagy csomagolatlan termékek fajtájuk 

és párnázásuk függvényében reagálnak erre a gerjesztésre. Fontos megjegyezni, hogy ebben 

az esetben a rakományegység nem válik el a félpótkocsi rakfelületéről, azaz a rakomány nem 

tud „ugrálni” (26. ábra). 

Az alakzárással történő rögzítést olyan esetben alkalmazzák, amikor a 

rakományegység, illetve például az azt képező csomagolások nem tudják elviselni a 

függőleges lekötő erőt. Ilyen esetekben keresztrudakkal, felfűzhető köztes távtartókkal, 

pótfalakkal történhet az elválasztás. Rezgéstani szempontból ilyenkor szabadon állnak a 

rakományok, tehát nem képeznek egy lengőrendszert a félpótkocsi felépítményével [99] [100] 

[101] [102] [103]. 
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25. ábra: A leszorítás szimulálása a rázóasztali vizsgálatnál 
[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 

 
Bizonyos gerjesztéseknél a rakományegység felugorhat, amint az a 25. ábrán látható 

rázóasztali vizsgálatnál is megtörténhet. A felugrás akkor következhet be, ha a rakomány saját 

frekvenciája (fn natural frequency) megegyezik, illetve nagyobb, mint a gerjesztés 

frekvenciája (ff): 
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f
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  (1)   

 

Az M erősítési tényező  az alábbi módon írható fel: 
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Ha az  ff  és fn éppen megegyezik (hányadosuk 1), az a rezonancia jelenség és ekkor az 

erősítés nagysága elvileg végtelen. A 26. ábrán az is látható, hogy az  ff / fn  hányados 

függvényében hogyan alakul az erősítési tényező és mely tartományban mozog fázisban a 

rakfelülettel, és mely tartományban történhet „ugrálás” (ellentétes fázisban történő mozgás). 
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26. ábra: Az erősítési tényező értéke az ff /fn arány függvényében 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Nyilvánvaló, hogy a vizsgálat szempontjából a két rakományrögzítési módszer 

lengéstani szempontból markánsan különbözik, amelyet a modellalkotáskor figyelembe kell 

venni. 

A rakomány alrendszer másik jelentős tényezője, hogy a rakomány egyes elemei 

hogyan tagolhatók, elhelyezkedésük mennyire egyenletes. A félpótkocsi gyártói úgynevezett 

tehereloszlási görbéket adnak meg (27. ábra).  

 

 

27. ábra: Utánfutó terhelési diagramja a rakomány tömegközéppontjának függvényében 
[Forrás: www.cargobull.com] 
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A 27. ábrán az A, B, C és D szakaszokra eső tömegközéppont alapján adják meg az 

utánfutó megengedett terheléseit. Ha például a rakomány jelentős tömege az utánfutón túl 

hátulra esik ekkor, a vontatón a nyeregnyomás túl alacsony lesz, azaz a vontató hátsó (hajtott) 

tengelye nem kap elegendő terhelést és így a hajtás bizonytalanná válik. Fordított esetben a 

nyeregterhelés túl nagy lesz, még megengedett terhelés mellett is túllépheti a vontató hátsó 

tengelye a megengedett „tengelynyomást”, megemelheti a vontató mellső futóművét és így a 

kormányzás válik bizonytalanná. 

 

3.4 A termék-csomagolás alrendszer – mint a komplex lengőrendszer része 
– jellemzői 
 

A termék-csomagolás alrendszer fogalom megnevezése még szakmai körökben is sok 

félreértésre ad okot [82]. Gyakran úgy értik, hogy az tulajdonképpen csomagolási 

tevékenységek, illetve magát a csomagolást jelenti. Az értekezésben a termék-csomagolás 

alrendszer alatt magát a terméket – annak minden tulajdonságával együtt –, valamint az 

egységbe fogó, és a terméket védő csomagolást értjük. Ez önmagában is egy komplex 

rendszer és a kitűzött vizsgálat célja szempontjából egy rendkívül összetett rezgőrendszert 

jelent. Mivel az értekezés tárgya és célja, hogy a termék sérülésmentesen a fogyasztóhoz 

illetve, felhasználóhoz eljusson, ahhoz teljesülnie kell annak a két feltételnek, hogy maga a 

termék kifogástalan állapotban legyen, továbbá hogy a csomagolás állapota ne adjon okot a 

gyanakvásra a vevőnél, illetve felhasználónál, hogy annak tartalma esetleg károsodott. A 

vizsgált termékek minden esetben csomagolt állapotban voltak. Ömlesztett tömegáruk, 

csomagolás nélküli áruk, folyadékok és gázok tartályos szállításával az értekezés nem 

foglalkozik.  

A termék-csomagolás rendszereket két fő csoportba sorolhatjuk: 

- fogyasztási cikkek termék-csomagolás rendszerei, 

- nyersanyagok, illesztések, részegységek, ipari berendezések és eszközök termék-

csomagolás alrendszerei. 

A fogyasztási cikkek csomagolási alrendszerei általában a következő részekből állnak: 

- fogyasztási csomagolás (beleértve a termék jellegétől függően szükséges belső 

burkolásokat, párnázásokat és a csomagolás külső héjazatát), 

- gyűjtőcsomagolás, amely a fogyasztási csomagolásokat kereskedelmi szempontból 

elosztási logisztikai egységekké fogja össze, 

- szállítási csomagolás, amely rakodási egységgé fogja össze a gyűjtőcsomagolásokat. 
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A 28. ábra egy szokásos csomagolási rendszert mutat be a rendszer komplexitásának 

igazolására. Az ábrán acéllemez konzervdobozok láthatók, amelyben a termék található. A 

termék lehet cseppfolyós halmazállapotú (pl. levesek, szószók, stb.), sűrűn folyó (pl. 

főzelékek, háziállat tápok stb.) és akár szilárd halmazállapotú (pl. lekvárok, dzsemek). A 

fogyasztók egy vagy néhány darab dobozt vásárolnak és visznek haza fogyasztásra. Ezek a 

dobozok ma már általában tépőfedéllel vannak ellátva, hogy a fogyasztók számára egyszerűen 

nyithatóak legyenek. Műszakilag ez a doboztető elgyengítését jelenti a nyitóvonalban és 

emiatt a rázkódásokra, ütésekre kényes. A doboztető belső felülete a töltőanyag (termék) 

jellegétől függően megfelelő lakkbevonattal van ellátva a korrózió elkerülése érdekében. Ez a 

lakkbevonat mechanikai igénybevétel hatására szintén sérülhet. Ha a dobozon bármilyen 

sérülési nyom (repedés, horpadás) található a vevők nem fogják megvenni. A 28. ábrán látható 

fémdobozok a kereskedelemben már felcímkézve és/vagy nyomtatva, megfelelő jelölésekkel, 

vonalkódokkal ellátva kerülnek. Az árucímkék sérülései, dörzsölődései is vásárlói gyanakvást 

okoznak. A vonalkódok sérülései értékesítési, logisztikai problémákat okoznak (pl. leltározás, 

pénztári fizetés stb.).  

 

28. ábra: Jellemző, konzervdobozokból álló termék-csomagolás-egységrakomány rendszer 
[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 

 

Kereskedelmi, logisztikai célból a 28. ábrán látható fogyasztói csomagolásokból a 

raktárakban és üzemekben kezelhető egységeket képeznek. Ebben az esetben ez a 
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gyűjtőcsomagolás hullámpapírlemez tálcából és zsugorfólia burkolatból áll. Ez a 

gyűjtőcsomagolás nem tekinthető merev egységnek. Mozgatáskor, emeléskor hajlik, és maga 

a hullámpapírlemez rugóként is működik. Ha egy dobozt ebből az egységből kiveszünk, azt 

látjuk, hogy a hullámpapírlemez maradó deformációt is szenvedett. 

A félmerev gyűjtőcsomagolásokból a szállítás céljára rakodólapon egységeket 

képeznek és az így kialakított halmazt nyújtható vagy zsugorfóliával és/vagy pántokkal 

rögzítik. Ez a szállítási csomagolás. Az így felépített termék-csomagolás rendszer jól 

érzékelhetően egy rugalmas, viszonylag laza rendszer, amely a félpótkocsi rezgéseit jól át 

tudja venni. Ha figyelembe vesszük azt is, hogy a dobozban folyékony halmazállapotú termék 

van, amellyel a doboz nincs is teletöltve, azok a rezgés hatására szintén önállóan mozogni 

kezdenek. 

A fent leirtakból jól érzékelhető, hogy mint rezgőrendszer, a termék-csomagolás 

alrendszer – mint nem merev rendszer – jelentősen visszahat a járműfelület rezgéseire. 

Továbbá az is érzékelhető, hogy rezgéselemzési szempontból a termék-csomagolás alrendszer 

minden egyes eleme, illetve annak megváltoztatása a teljes rendszer viselkedésére is kihat. 

A 28. ábrán bemutatott termék-csomagolás alrendszer olyan szempontból kísérleti 

változat, hogy a doboz anyagát képző acéllemez vastagsága milyen mértékig csökkenthető. 

Amint ez a doboz képén látható (28. ábra), a doboz palástja hullámosított, hogy a hőmérséklet 

hatására dilatáló termék hőmozgását a doboz követni tudja. Rázásérzékenység szempontjából 

ez azzal a következménnyel jár, hogy a doboz függőleges irányban nem merev, 

tulajdonképpen egy hosszirányú rugó van kialakítva. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a 

rakodólapon több rétegben elhelyezett áru alsó rétege viseli a legnagyobb statikus 

előterhelést, míg a felső réteg teljesen terheletlen, tehát minden egyes réteg már statikus 

terhelésnek van kitéve. Erre az induló, eltérő statikus terhelésre szuperponálódik a rakfelület 

rezgéséből átvitt dinamikus terhelés. Ezért az egyes rétegek rezgésjellemzői eltérőek, ami 

befolyásolja a jármű rakfelületénke rezgési viselkedését is. 

A kísérlet során egyes doboztetők enyhén kinyíltak, a nedves anyag (aszpikos 

macskaeledel) kifolyt és a hullámpapírlemez tálcát eláztatta. Mivel a hullámpapírlemez a 

nedvesség hatására elveszíti szilárdságát, a halmaz többé nem volt stabil. Ha a 29. ábrán 

látható tálcák geometriai méretei nincsenek illesztve a rakodólap méretéhez, akkor emiatt az 

elnyúló tálcák beesnek a függőleges kürtőkbe és a teljes rakat tönkremegy (30. és 31. ábra) 

azáltal, hogy a leeső dobozok palástja beszakad. 
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29. ábra: Az egységrakományképző eszközön fennmaradó üres terek 
[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 

 

 

30. ábra: A függőleges kürtőbe beesett gyűjtőcsomagolás állapota 
[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 

 

 

31. ábra: Az esés hatására megsérült dobozok és a töltőanyag hatására elázott 
hullámpapírlemez tálca 

[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 
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32. ábra: A dinamikus halmazterhelés hatására keletkezett benyomódások a hullámpapírlemez 
felületen 

[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 
 

A fent leírt helyzeten javíthat, ha a halmazmagasságot csökkentjük. Ez persze azzal jár, 

hogy a félpótkocsi belső magasságát (2,7–3,0 m) nem tudjuk kihasználni teljes mértékben. 

Az ábrák alapján az is nyilvánvaló, hogy az ilyen típusú rakományokat 

rakományrögzítő hevederekkel nem lehet a rakfelületekre leszorítani, tehát csak szabad 

felfekvéssel és alakzáró elemekkel lehet a vízszintes elmozdulásokat meggátolni. Így sok 

különálló egységből felépített lengőrendszer van egymás mellett. A 32. ábrán az is látható, 

hogy a hullámpapírlemez tálcába a terhelés hatására a doboz alsó pereme gyűrűsen 

benyomódik, ami ráadásul nem egyszerre történik, hanem időben folyamatosan nő a 

benyomódás mértéke (viszkoelasztikus időfüggő alakváltozás). Ez azt jelenti, hogy a szállítás 

folyamán a gyűjtőcsomagolás rugó-csillapítás karakterisztikája folyamatosan változik. 

Ráadásul a növekvő benyomódás miatt az eredetileg viszonylag feszes zsugorfóliás rögzítés is 

fokról-fokra fellazul, így a dobozok egy bizonyos szállítási idő elteltével „ugrálni” is tudnak. 

Tovább bonyolítja a helyzetet az, hogy a hőmérséklet változására a műanyag fóliák 

keményedhetnek/lágyulhatnak, tehát a rugózási karekterisztika hőmérsékletfüggő is. 

A sok változó miatt az ilyen felépítésű csomagolási rendszerekre formális mechanikai 

modell nehezen állítható. Ha optimalizálni akarjuk a rendszert, azt csak laboratóriumi 

körülmények között végzett rázásszimulációval tudjuk megtenni. 

Érdemes röviden áttekinteni a fenti logisztikai problémát gazdasági szempontból is. A 

cél az lehet, hogy a teljes logisztikai folyamat összköltsége minimális legyen. Ehhez össze 

kell hangolni a dobozok geometriai méreteit oly módon, hogy a rakodólap felülete teljesen 

kihasználható legyen. A dobozok szükséges lemezszilárdságát úgy kell meghatározni, hogy a 

félpótkocsi teherbírásra megfelelően kihasználható legyen. Figyelembe kell venni az egyes 
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logisztikai elemek arányait is. Pl. erősebb acéllemez ára és a szállítási költség csökkenése a 

magasabb halmaz miatt, hogyan viszonyulnak egymáshoz. 

Az előzőekben leírt esetet azért mutattam be viszonylag részletesen, hogy a termék 

csomagolás rendszerek tervezésének nehézségeit érzékeltessem. A gyakorlatban ez a tervezés 

inkább heurisztikus és sokszor az eredményessége is csak a gyakorlatban derül ki. 

A 33. ábrán egy egyszerűbb fogyasztói csomagolás-rendszer látható, amely műanyag 

flakonokat (PE palackokat) tartalmaz. 

 

 

33. ábra: Folyékony töltőanyagot tartalmazó műanyag kannákból képzett egységrakomány 
állapota rázás után 

[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 
 

A bemutatását csak azért tartom fontosnak, mert kocsirakomány mennyiség szállítása 

esetén ez a folyadéktömeg a menetdinamiakai változások során meg tud lódulni és emiatt a 

jármű-rakomány alrendszer közös tömegközéppontja folyamatosan, a mozgás frekvenciájának 

függvényében változik. A gyakorlatban az italszállítás a jármű stabilitás egyik sarkalatos 

kérdése. A kidolgozott és a későbbeikben bemutatott szimulációs modell ezt az effektust nem 

tudja kezelni. 

A fogyasztási cikkek másik nagy termékcsoportja a háztartási kis és nagygépek, 

szórakoztatáselektronikai termékek, egészségügyi mérőműszerek, stb. Ez a termékcsoport 
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rezgésérzékenységi szempontból szintén kritikus. A jellemző termék-csomagolás 

alrendszerünk a következő sematikus ábrán (34. ábra) látható. 

 

Por és karcvédő burkolat

Külső dobozPárnázó 
elemek

Por és karcvédő 
burkolat

Termék
1,2, …, i, …, n kritikus eleme

 

34. ábra: A háztartási iparcikkek jellemző fogyasztási csomagolása 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

A rezgésérzékenység szempontjából először magát a terméket kell megvizsgálni. A 

termék külső háza ugyan általában eltakarja a berendezés belső struktúráját, de a gyakorlatban 

gyakran előfordul, hogy az ép külső és belső csomagolás, valamint a termék kifogástalan 

külső háza ellenére, maga a berendezés nem működik. Ennek sokszor az az oka, hogy a 

terméken belül levő mechanikai, elektromos és elektronikai elemek valamelyike a szállítási 

rázkódások hatására lelazul, betörik, szétesik. Sok esetben a termék tartozékait (villamos 

csatlakozok, sütőlapok, cserélhető tálcák, üvegpolcok stb.) a készülék belső terében helyezik 

el rögzítetlenül, amelyek szabadon „ugrálhatnak” és karcokat, sérüléseket okozhatnak. Ezeket 

a fent felsorolt elemeket nevezzük kritikus elemeknek. A kritikus elemek kiderítésére sokszor 

magán a csomagolatlan terméken célszerű rázóvizsgálatot végezni, amellyel a problémás 

részek kiszűrhetők. Ezek konstrukciós módosítása jelentősen lecsökkentheti a csomagolási 

rendszerrel szemben támasztott követelményeket. Az optimalizálási cél az, hogy a termék 

geometriai méreteit a csomagolási rendszer külső, befoglaló, geometriai mérete minél kisebb 

mértékben haladja meg, azaz ne „levegőt” szállítsunk. 

A 34. ábrán a terméket „körülöleli” egy por-, karc-, pára- és dörzsölődés ellen védő 

általában műanyagból készült fólia. Az anyagra nézve ez lehet HDPE (High-density 

polyethylene), LDPE (Low-density polyethylene), struktúráját tekintve sík vagy habosított 

fólia, esetleg légpárnás fólia. Magát a terméket ütések és rázkódások ellen mozgáscsillapító 
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(párnázó) elemekkel kell védeni. Anyagukat tekintve ezek általában extrudált, vagy 

duzzasztott polisztirolból, illetve habosított polietilénből, ritkábban egy- vagy 

kétkomponenses poliuretánból készülhetnek. Környezetvédelmi szempontból terjedőben 

vannak a természetes alapú, lebomló anyagú párnázó anyagok (pelyhesített kukorica, 

duzzasztott rizs/kukorica stb.). A párnázás történhet: 

- teljes kitöltéssel (a külső csomagolás és a termék közötti szabad tér teljes kitöltésével), 

- a termékfelületek alátámasztásával, 

- a termék éleinek megtámasztásával, 

- a termék sarkainak megtámasztásával. 

A párnázó elemek célja kettős: 

- a „kis” (0-1g) nehézségi gyorsulású, de széles frekvenciasávú rezgések csillapítási 

frekvenciájának elhangolását a kritikus frekvenciasávokból, illetve a gerjesztőrezgés 

felvétele és deformációs munkává alakításával a rezgésgyorsulások csökkentése, 

- a „nagy” (>1g) nehézségi gyorsulású, ütési tranziens típusú hatások (leejtés) termék 

által elviselhető mértékűre csökkentése. 

 

A probléma az, hogy a kis rezgések csillapítása lágyabb, a nagy intenzitású ütési 

tranziensek csillapítása keményebb rugókarakterisztikát igényel. Természetesen mindez függ 

a termék által a párnázásra kifejtett statikus terhelés nagyságától is. A cél az, hogy mindkét 

esetben a párnázó anyag rugókarakterisztikáján belül kell maradni.  

 

Valamennyi párnázóanyag esetén számolni kell azzal a „kellemetlen” jelenséggel, 

hogy a viselkedésük mind tartós rázásra, mind ütésre viszkoelasztikus, és emellett a terhelési 

idő függvényében ez a tulajdonság módosul [12]. Az ilyen jellegű anyagok időbeli 

viselkedésével a reológia tudománya foglalkozik. A jelenség a gyakorlatban úgy zajlik le, 

hogy már a termék párnázóanyagra helyezésekor a termék tömegének hatására egy kezdeti 

összenyomódással kell számolni [13]. A párnázóanyag karakterisztikáját úgy kell 

megválasztani, hogy ez a kezdeti összenyomódás – bár igen kis mértékben – létrejöjjön, 

hiszen így kerülünk be a párnázóanyag rugalmassági tartományába [68]. Ha nincs kezdeti 

összenyomódás, akkor az merev felfekvésnek számít, és a rázás/ütés csillapító hatás nem jön 

létre. Azonban a terhelés hatására létrejövő kezdeti összenyomódás – a párnázóanyag 

struktúrája miatt – a terhelési idő növekedésével kisebb- nagyobb mértékben folytatódik. Erre 

jellemző statikus, állandó terhelés mellett felvett diagramot a 35. ábra mutat be. 
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35. ábra: A párnázó anyagállandó terhelés mellett felvett jellemző alakváltozási diagramja 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Az ábrán az is látható, hogy az összenyomódás nem lineáris. Kezdetben a 

párnázóanyag felveszi a satikus terhelésnek megfelelő rövid idejű induló állapotát, amely a 

rugózáshoz szükséges, majd egy időben tartós enyhén emelkedő összenyomódási szakasz 

kezdődik, amelynek során a párnázó anyag pl. habszerkezete rétegről-rétegre roncsolódik 

(viszkózus alakváltozás), és ha az összenyomódás elér egy kritikus szintet, bekövetkezik a 

párnázóanyag teljes tönkremenetele. A csomagolástechnikai problémát súlyosbítja, hogy a 

növekvő összenyomódás miatt a párnázott termék fokról-fokra ellazul és a rázóigénybevétel 

hatására a rakfelülettől is el tud válni, és így a rezgésátvitel is bizonytalanná válik (pl. 

megváltozik a kritikus frekvenciasávok összetétele). Azonban nem csak ez okoz gondot, 

hanem az összenyomódás során a párnázóanyag terhelt felülete fokról-fokra felkeményedik, 

így csillapítási tulajdonságai frekvenciaátvitele is megváltozik. Az előzőekben leírt 

gondolatmenet még nem vette figyelembe, hogy az alap statikus terheléshez adódik a tartós 

rázásból és a tartós rázás közben időnként adódó ütési tranziensek párnaszerkezetet módosító 

hatása. 

A párnázások másik bonyolult viselkedése a késleltetett alakváltozás, amely rugalmas, 

viszkózus és képlékeny elemeket egyaránt, egyidőben tartalmaz [82] [107]. Egy polisztirol 

párnázótömb egyszerű nyomóvizsgálatából kiderül, hogy a felterhelés-visszaterhelés folyamat 

jelentős hiszterézist tartalmaz (36. ábra). 
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36. ábra: Erő-összenyomódás diagram polisztirol párnázóanyag ciklikus fel- és visszaterhelés 
során 

[Forrás: SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 
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A 36. ábra tíz (1., 5. és 10. fel- és leterhelés) alkalommal történő fel- és leterhelést 

tartalmaz és látható, hogy minden egyes fel- és leterhelés eltérő karakterisztika szerint 

történik.  A 36. ábrából a következő tények állapíthatók meg: 

- Sem az összenyomódás, sem a visszarugózás nem lineáris. 

- A terhelés levételét az anyag visszarugózása késleltetve követi. 

- A fel-leterhelés karakterisztikája jelentősen eltér egymástól (hiszteréztis). 

- Mindkét karakterisztika a nyomókísérlet előtolási sebességétől függ (ezzel 

frekvenciafüggő is). 

- A kísérlet többszöri ismétlése jelentősen eltérő karakterisztikát eredményez. 

- A visszaterhelés után a diagram nem fut be a kiiduló nulla pontba (képlékeny 

deformáció). 

 

A csomagolástechnikai párnázások előzőekben leírt „kellemetlen” viselkedését tetézi, 

hogy a legtöbb párnázóanyag mechanikai viselkedése erősen hőmérséklet- és nedvességfüggő 

[10] [12] [14]. Miután a szállítások értelemszerűen szabadtérben történnek, alapvetően 

befolyásoló tényezőnek kell tekinteni a szállítási folyamatok alatti időjárási viszonyokat, 

főként a hőmérséklet és a relatív légnedvesség tartalom aktuális értékeit és azok változásának 

dinamikáját is. 

Áttérve az ipari szállítási csomagolásokra egy jellemző megoldást mutat be a 37. ábra. 

 

  
37. ábra: Jellemző ipari csomagolások struktúrája 

[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 
 

Az ipari csomagolások esetén a fogyasztói csomagolás elmarad és termelési logisztikai 

szempontok kerülnek előtérbe. A gyűjtőcsomagolás nagyságát általában a gyártósori 

kiszolgálás optimalizásához választják meg. A 37. ábrán látható – és tipikusnak tekinthető – 
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csomagolási rendszer külső csomagolása az iparban szokásos fedeles, merevfalú 

műanyagláda, amelynek geometriai méretei jellemzően egységesítettek és annyi terméket 

tartalmaznak, amelyek a szállítási célt jelentő gyártóhelyen a gyártósorok megfelelő 

időintervallumú kiszolgálására alkalmasak. Ezek általában többutas felhasználásúak [8]. A 

ládában elhelyezett vákuumformázott műanyagtálcákban helyezkednek el a termékek, 

amelyek több rétegben kerülnek be a ládába. A rózsaszín poliuretán hab elem végzi a 

termékek leszorítását és mozgáscsillapítását/párnázását.  A szállítási folyamat alatti 

rázkódások a termelési logisztikában a következő kihívásokat/problémákat okozhatják: 

- A fészekből kieső termékek sérülhetnek. 

- A termékeket gyakran ipari robot veszi ki a fészekből és helyezi át, és amennyiben a 

fészekből a termék kiesik, a robot nem tudja pozícionálni magát.  

- Szintén a robotkezeléssel kapcsolatos probléma, hogy ha a tálca (főként a peremeinél) 

deformálódik, kisebb-nagyobb mértékben letörik, a robot fel sem ismeri a tálcát, és 

mint azonosítatlan tárgy megáll.  

- Az elektronikus elemeket tartalmazó termékek a tartós rázás hatására 

elektrosztatikusan feltöltődhetnek és szikra formájú kisülés hatására az elektronikus 

elemek tönkremennek A 37. ábrán a fekete és rózsaszín színek alkalmazása a 

csomagolásban azt mutatja, hogy ezek a műanyag csomagolóeszközök antisztatizáló 

adalékot tartalmaznak az ESD (Electrostatic Discharge) védelem érdekében. 

- Az elektrosztatikus feltöltődés másik káros hatása a lebegő por vonzása, amely a 

termék beépítését/beszerelését zavarhatja, ezért ilyen esetekben is ESD 

csomagolóeszközöket szoktak használni. 

- A rázás hatására a fészkekben „ugráló” termékek ledörzsölhetik a tálca anyagát, por, 

vagy kisebb méretű forgács keletkezhet, és az így szennyeződött termékeket a 

felhasználó nem tudja/akarja megtisztítani, mert ez nem tartozik bele a technológiai 

folyamatába. 

- A rázás hatására a terméken elhelyezett feliratok azonosító címkék eldörzsölődhetnek 

és így az azonosító rendszerek (pl. vonalkód olvasók) nem ismerik fel a terméket. 

 

Az ipari csomagolások másik jellemző csoportja a 38. ábrán látható. 
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38. ábra: Csúszótalpas farekesz nagyméretű és nagytömegű gépek csomagolására 
[Forrás: saját felvétel, SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 

 

A viszonylag nagyméretű gépek, szerkezetek többnyire fa alapanyagú külső 

csomagolásba kerülnek (pl. csúszótalpas faláda/farekesz/fakeret), amelyhez általában magát 

az alapszerkezetet csavarkötéssel rögzítik, míg a tartozékokat tartalmazó kisebb csomagok a 

csomagoláson belüli szabad helyeken vannak elhelyezve és rögzítve. Az ilyen típusú 

csomagolások esetén a merev facsomagolás csak nagyon csekély mértében csillapítja a jármű 

rakfelületből származó rezgéseket ezért gyakran a terméken belüli részegységek sérülhetnek 

meg (belül elhelyezett elektronikus szabályozott rendszerek, csapágyazások stb.). 

Szállítástechnikai szempontból az ilyen merev termék-csomagolás alrendszerek 

rakományrögzítő hevederekkel rögzíthetők és ily módon egy egységet képeznek a jármű 

felépítményével [134]. 

 

3.5 A pálya-jármű-rakomány-csomagolt termék rendszer elvi struktúrája 
 

A 3.1-3.4 fejezeteket összefoglalva, a következőkben összeépítem a pálya-jármű-

rakomány-csomagolt termék rendszer lengéstani modelljét. A 39. ábra a pálya-jármű 

kapcsolatot tűnteti fel, mint az első rezgésbefolyásoló tényezőt. A mindenkori gerjesztés a 

következő tényezők függvénye: 
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- a közút típusa, 

- az út futófelületének anyaga, 

- a kopóburkolat felületi egyenletessége, 

- a 2.1 pontban felsorolt úthibák, 

- a mindenkori haladási sebesség, 

- speciális, egyedi az út vonalvezetésétől függő sajátosságok (közút-vasút 

kereszteződés, hidak fel és lefutó ágai, geometriai sebességcsökkentő eszközök: 

menetdinamikai útküszöbök, körforgalom előjelző elemek, elsőbbségadás kötelező 

előjelző burkolati elemek stb.), 

- a vontató és félpótkocsi gumiabroncsainak típusa, 

- a vontató és félpótkocsi kerékátmérőbeli különbsége, 

- a vontató és félpótkocsi keréknyomásbeli eltérése, 

- az egyes futókerekek kiegyensúlyozottsági foka. 

 

 

39. ábra: A pálya-jármű kapcsolat struktúrája, mint rezgést befolyásoló tényező 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 
A 40. ábra a jármű alrendszer rezgéseiben, illetve rezgésátviteleiben szerepet játszó 

elemeket mutatja be. A rezgésgerjesztésben illetve rezgésátvitelben szerepet játszó főbb 

tényezők a következők: 

- a vontató jármű motor-hajtómű rendszeréből származó, főként fordulatszámmal 

arányos harmonikus gerjesztések, 

- a vontató-félpótkocsi kapcsolatban keletkező, illetve továbbított rezgések 

(nyeregszerkezet-királycsap kapcsolat), 

- rugózás-csillapítás a vontatójárművön és a félpótkocsi futóművén. 
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40. ábra: Rezgések a jármű alrendszerben 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

A 41. ábrán a rakfelület és rakomány közötti rezgésátviteli pontok láthatók.  A 

rakfelület-rakomány kapcsolatban a rezgésátvitelt befolyásoló tényezők a következők: 

- a pálya-jármű rendszerből a rakfelületet érő input gerjesztés, 

- a rakomány által az input rezgésre adott válaszrezgés, 

- a rakomány válaszrezgésére módosuló és a rakfelületet érő output gerjesztés, 

- a rakomány rakfelülethez való lekötésének rugalmassági tulajdonságai az input/output 

viszonyban, 

- szabadon felfekvő rakományok esetén az eltérő rezgési fázisokból adódó 

„rakományugrálás”, 

- a rakfelületen elhelyezett teljes rakománytömeg nagysága és a teljes rakomány 

tömegközéppontjának geometriai helyzete. 

 

 

41. ábra: A rakfelület-rakomány alrendszer kapcsolatban keletkező rezgések 
[Forrás: saját szerkesztés] 

A rakomány 
válaszrezgése
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A 42. ábrán a csomagolt termék és az abból képzett halmazok valamint a rakfelület 

rakomány kapcsolat közötti rezgésviszonyok rendszert befolyásoló kapcsolatai láthatók. A 

kapcsolat főbb befolyásoló tényezői a következők: 

- a csomagolt termékekből álló halmaz rugó-csillapítás rendszere, 

- az egyes termékeket tartalmazó csomagolások rugó-csillapítás karakterisztikája, 

- az egyes termékek tömegeloszlása, 

- a halmazban található csomagolt termékek eredő tömegeloszlása, 

- a termékek belső struktúrája és a bennük található rezgésre hajlamos szerkezeti elemek 

rezonanciafrekvenciái, 

- a termékek külső csomagolásának és párnázó elemeinek rezgés hatására történő 

karakterisztika módosulásai. 

 

 

42. ábra: A szállított termék-csomagolás alrendszer belső rezgésviszonyai és annak hatása a 
járműrakfelület-rakomány kapcsolatra 

[Forrás: saját szerkesztés] 
 

A fent felsorolt rezgési kölcsönhatások eredőjeként a rakfelület mozgásviszonyait kell 

elemezni ahhoz, hogy különböző ráhelyezett rakományok esetére általánosan érvényesíthető 

modellt kapjunk.  

  

termék

Csillapító elem 
pl. PS hab
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4 A járműrakfelület-rezgésekre és a csomagolásvizsgálati célú 
rezgésszimulációra vonatkozó szakirodalmi előzmények 

 
4.1 Bevezetés 
 

A téma kidolgozásához a kapcsolódó szakirodalmi forrásokat áttekintve azok 

alapvetően két csoportba sorolhatók [62]: 

- jármű rakfelületen szállítási folyamat közben végzett rezgésmérések és azok 

kiértékelési lehetőségei, 

- a valós rezgések laboratóriumi körülmények közötti előállításának lehetőségei és 

kiértékelési problémái különböző típusú rázóberendezéseken. 

 
A rezgések és ütések szimulálása, amelyek szállítás közben érhetik a terméket, a 

csomagolás fejlesztésének fontos lépése, hiszen a védelem hatékonyságát teszteli. A 

szimuláció pontossága azonban rendkívül fontos az optimalizálás érdekében. A szigorú 

szimulációk biztosítják a termék sértetlenségét, de túlméretezett csomagolást 

eredményezhetnek, és közvetlen hatásuk van a disztribúciós költségekre [50]. A túl 

megengedő szimuláció pedig nem megfelelő termékvédelmet okozhat. Ezért a szimulációnak 

reprodukálni kell a közúti jármű által okozott különböző ütéseket és rázásokat. Ilyenek többek 

között a rezgések az út egyenetlensége miatt, az útfelület hibái miatt (repedések, kátyúk, stb.) 

és a jármű meghajtása miatt (kerekek, motor, hajtás, stb.) [68]. 

Az elmúlt évtizedekben különböző módszereket dolgoztak ki a járművek által okozott 

rezgések szimulálására. A rezgések komplex természete miatt ezek a módszerek különbözőek 

és mindegyik módszer a többi hiányosságainak pótlásával próbálkozik. Az eszközeik is 

eltérőek, heurisztikus megközelítés alkalmazásán kívül jobbára statisztikai és jelfeldolgozáson 

alapuló módszereket is jelent. Öt szimulációs eljárás értékelését végezte el Richards az 1990-

es években [67] [108], de azóta sok új módszer jelent meg. Először a szabványügyi 

szervezetek által javasolt módszerek kerülnek bemutatásra. Ezen módszerek hiányosságainak 

bemutatására sok elemzés született, amelyek alternatívákat is javasolnak. Ezek az alternatívák 

öt csoportba sorolhatók: idő-esemény ismétlő, nem-Gauss szimuláció, nem állandó 

szimuláció, tranziens események szimulálása és harmonikus szimuláció.  
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4.2 Szabványosított módszerek 
 

Az első tesztberendezés úgy működött, hogy a tesztasztal alatt excenteres bütyköt 

helyeztek el, amelyet különböző fordulatszámmal forgattak és ezzel állították elő a különböző 

frekvenciájú mozgásokat. Az asztal a négy sarkán vezetve volt, hogy pontosan csak 

függőleges mozgást végezzen. Az eszköz egyszerű volt. Ha a bütykök elég gyorsan forogtak, 

az asztal elvált a bütyöktől minden fordulatnál, amellyekkel ismétlődő ütéseket hozott létre, 

amint azt leírják az ASTM D999-08-as szabványban [112]. A módszert napjainkban is 

használják, annak ellenére, hogy később sok kritika érte, hogy ismétlődő ütéseket hoz létre a 

tényleges rezgések helyett. Ezért Kipp óvatosságra int a vizsgálatból történő 

következtetésekkel kapcsolatban [45]. 

A mérési módszerek fejlődésének természetes útja volt, hogy egy adott frekvenciájú 

gerjesztést alkalmazzanak azért, hogy az ütés jellegű jelenségeket elkerüljék, amint leírták a 

D3580-95, ISO EIC-60068-2-6 ASTM szabványban [110] [111] [113] [115] [116] [117] 

[118]. A gerjesztő jel ennél a módszernél a szinuszos gerjesztési frekvencia pásztázásával 

történik. Ezt a módszert azért kritizálják, mert nem reprodukálja a közúti gerjesztés 

véletlenszerűségét [53]. Többen javasolják inkább vizsgálati vagy tervezési eszköznek, mint 

csomagolás teljesítmény tesztnek [42] [43] [44] [45].  

Ezen módszerek korlátai vezettek az 1980-as évek elején az olyan a véletlenszerű 

rezgések alkalmazásához, mint a szabványos közúti rezgést tesztelő módszer. Ezek az 

eljárások véletlenszerű Gauss rezgéseket alkalmaznak különböző teljesítménysűrűség 

spektrummal (Power Spectral Density, PSD), amelyek a különböző járműtípusok esetére 

érvényesek [22]. Ezek a PSD értékek előállíthatók a járművek mérésével, az út vizsgálatával 

és dinamikus járműmodellekkel. Rouillard és Sek megállapítja azonban, hogy a jármű 

mérésén alapuló PSD értékek jobb eredményt adnak, mivel nincs szükség hozzá modell-

approximációra [76] [77]. A módszer előnye a vizsgálati idő lerövidítése a szimuláció 

intenzitásának növelésével. A kapcsolat a tényleges és a tesztbeni időtartam között megadható 

a Basquin modellel [4]:  

 

 
 

=   
 

k

j t

t j
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t a

 , (3) 

 

ahol a tt : a teszt időtartama, tj : tényleges haladási időtartam, at: a teszt intenzitás, aj: 

az adott út intenzitása, a k pedig állandó, amely a vizsgált anyagtól/terméktől függ, általában 
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k=2 vagy k=5-öt használnak [17].  

A szabványos véletlenszerű rezgésekkel történő tesztelésnek számos hátránya van. A 

cél PSD értékeken alapuló véletlenszerű rezgés tesztelése gyakran alkalmazott módszer a 

csomagolás hatékonyságának vizsgálatára, azonban sok kutató megkérdőjelezi a módszerrel 

előállított rezgések Gauss-i voltát (annak ellenére, hogy sok szabvány alkalmazza ezt a 

módszert). Azért hogy megértsük a módszer legnagyobb hibáját, meg kell értenünk a 

folyamatot, amely a rezgési jel generálását alátámasztja. A mesterséges jel a közúti jármű 

rezgési jelének cél PSD értéke alapján áll elő, hogy tartalmazza az adott jármű gerjesztésének 

a specifikus frekvencia-eloszlását. 

 

 

43. ábra: Közúti jármű rezgés jelének Gauss-i szintézise: a) jármű jel; b) a jármű jelének PSD-
je a szintézishez; c) Gauss-i szintézis jel [50] 

 

A PSD értékek nem tartalmaznak idő információt, csak az átlagos jel- teljesítményt, 

mint a frekvencia függvényét. Ezért, hogy véletlen jelet kapjunk, a PSD-t át kell alakítani egy 

amplitúdóspektrummal és egy véletlen fázissal. Ezután ez a spektrum kerül inverz Fourier-

transzformációval átalakításra idősorrá. Ez állítja elő a véletlen Gauss jelet, amely megfelel az 

adott frekvencia-spektrumnak [43] [22] [72] [81]. 

A problémát az jelenti, hogy az így előállított Gauss-jelek állandó állapota miatt ez a 

módszer nem reprezentálja a valódi járműrezgést [77] [122]. Az út egyenetlenségének 

változása miatti, illetve a sebességből adódó rezgés-fluktuációk nem jellemzhetők állandó 

RMS (root mean square) jellel. A nagy amplitúdójú események, amelyek nem jelennek meg a 

PSD-ben, szintén nincsenek bent a jelben. Ezért a nagy amplitúdójú események hiányoznak a 
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csak PSD értékeken alapuló rezgés tesztekből, aminek szignifikáns hatása lehet a 

terméksérülésekre (43. ábra) [69].  

Aggályos a szabványokban található cél PSD értékek véletlenjel  generálása is, mert 

nem szükségszerűen reprezentálja a valódi közúti járműrázkódásokat. Ezek a funkciók 

túlságosan leegyszerűsítik a jármű dinamikus viselkedését. Léteznek elnagyolt szimulációk is, 

amelyek minden dinamikus közúti viselkedést tartalmaznak, és ahol a PSD alakja nincs 

pontosan előállítva. Ez azt okozza, hogy a szimulált jel energiája szélesebb frekvencián oszlik 

el, ahelyett, hogy egy szűk frekvenciasávban fókuszálódna, mint a valóságos esetben, amely 

mechanikai rezonanciákat is tartalmaz.  

A módszer további hátránya az időtömörítés. A mesterséges jelerősítések, amelyek a 

nagy amplitúdójú eseményeket reprezentálják, normál eloszlásúak (Gauss), amely nem 

érvényes a jármű általi gerjesztésekre. Ezért a nagy amplitúdójú események előfordulási 

valószínűsége nagyobb az időtömörített jelekben.  

 

4.3 Az események ismétlése az időtartományban 
 

A jármű rezgéseinek megismétlésére megfelelőbb eljárás – a PSD-alapú Gauss-i 

reprodukció hátrányai nélkül –, az idő-esemény rezgések visszajátszása rázóberendezésen, 

amelyet járműméréseknél rögzítettek. Bármilyen egyszerűnek is tűnik ez a módszer, a 

következő alapvető gondokkal jár.  

Egy ilyen idő-esemény ismétlés statisztikailag nem szignifikáns [26], vagyis egy út 

ilyen ismétlődését használva csak a lehetséges összes út egy mintáját kapjuk. Ez az út lehet a 

szokatlannál jobb, vagy rosszabb, és ezt nem tudjuk eldönteni, amíg kellően nagyszámú 

mintánk nincs. Sok út használatakor megmarad a kérdés, hogyan válasszuk ki objektíven a 

tipikus utat. 

Megoldás lehet az egyes utak különböző időben rögzített értékének ismétlése, hogy 

növeljük a teszt szignifikancia-szintjét. Ez azonban nagyon hosszú tesztelési időt igényel, 

mivel a jel szignifikánsan nem tömöríthető [42].  

 

4.4 A nem-Gauss-i szimuláció 
 

A PSD alapú járműrezgés-szimuláció normál eloszlású (Gauss-i) jeleket generál. 

Mivel a járművek rezgése köztudottan nem-Gauss-i eloszlásúak, hanem csúcsosak (nagy a 

kurtózis értékük), ezért adott RMS értékre a Gauss-i jelnek alacsonyabb a maximuma mint a 
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csúcsos jelnek [69] [74].  

Néhány kutató megpróbált véletlen rezgési jeleket generálni a cél PSD alapján, 

másfajta (nem-Gauss-i) eloszlásokkal [57] [96] [89] [37]. Az egyik megoldás „zero-memory”, 

nemlineáris monoton függvényt használt [86]. Ugyan ez az idő szempontjából jó, de a 

szintetizált jel spektrális tulajdonságai nem feltétlenül őrződnek meg. A spektrum és a 

kurtózis kezelésére a mesterséges jel esetében Van Baren a szabványában öt adaptív szűrőt 

javasol [94] [95].  

A nem-Gauss-i szimuláció legfőbb hátránya, hogy nem tudja reprodukálni a 

járműgerjesztés nem állandó (nemstacionárius) természetét. A jármű sebessége és az útfelület 

változik az út során, ezért a gerjesztés nem ismétlődő. Ennek időbeli értékelése a jel 

statisztikai időeltéréseivel lehetséges. Például a középérték és az RMS érték szórása nem 

változik az idő függvényében, a jelet gyengén állandónak, vagy tágabb értelemben állandónak 

hívjuk. Mivel azonban nem célszerű azt bizonyítani, hogy egy jel erősen állandó (miközben a 

lehetséges statisztikai állapotok időtől függetlenek), Bendat és Piersol [5] azt állítja, hogy „a 

gyenge stacionáriusság bizonyítása igazolja az erős állandóságot is” [6]. 

Ennek a definíciónak megfelelően, a korábban ismertetett nem-Gauss-i szimulációk 

szükségszerűen stacionáriusak, mert rögzített eloszláson alapulnak, vagyis a statisztikai 

események, amelyek ezt az eloszlást leírják, időben állandók. Ebben az értelemben ez a 

szimuláció nem tudja visszaadni a közúti rezgések nemstacionárius voltát.  

 

4.5 A nemstacionárius szimuláció 
 

A járművek nemstacionárius rezgéseinek szimulációjával több kutató is foglalkozott. 

Mind hasonló megközelítést alkalmaztak, felbontották a jeleket stacionárius szakaszokra. 

Több módszert is alkalmaztak ehhez, amelyeket az alábbiak mutatnak be. Megjegyzendő, 

hogy a közúti jármű rezgési jelét szétdarabolva Gauss-i szegmensekre, a jel nem-Gauss-i 

tulajdonsága nem a járműgerjesztésnek köszönhető [70], hanem a jel RMS értékeinek 

fluktuációjából származik [71], tehát természetét tekintve nemstacionárius. Vagyis nem az 

útfelület és a jármű dinamikus viselkedése okozza a rezgés nem-Gauss-i voltát, hanem a 

különböző erősségek véletlen Gauss-i folyamatainak sorba rerndezett kombinációja. Ez 

igazolja a jelszétbontás használhatóságát közúti rezgések szimulálására [22] [69] [72] [78] 

[79] [18]. 
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- Osztott spektrumú szétbontás 

 

Az első kezdeményezés a nemstacionárius természetű közúti járműrezgések 

szimulálására a jelek alacsony- és nagy amplitúdójú eseményekre történő szétbontása volt 

[24]. Két PSD-t állítottak elő 70%-ban a jármű rezgés jele alapján a legalacsonyabb 

gyorsulási szinttel és 30%-ban a legmagasabb gyorsulási szinttel. Ez azon a feltételezésen 

alapult, hogy az alacsony spektrum felel meg a jármű reakcióira az útfelület változására, a 

magas szintű spektrum pedig a tranziens jellegű eseményekre, mint kátyú, menetdinamikai 

útküszöb stb. [23] [85]. 

Azonban egy jelerősség kiválasztása a PSD előállítására erősen szubjektív. Például 

Wallin 80-20%-os arányt használt [98], Kipp hármas osztott spektrumot használt 70-25-5%-

kal [42]. Továbbá az osztott spektrumok számának meghatározására Kipp javasolta a 

valószínűségi osztott spektrum alkalmazását: „annak a valószínűsége, hogy az adott PSD szint 

az összes rögzített esemény szintje alatt lesz”. Az általa javasolt profilok a 100%, 99%, 95%, 

90%, 80% és alatta. Sajnos nem áll rendelkezésre elég publikált információ ennek a 

módszernek az implementálásáról és validálásáról.  

Wolfsteiner és Breuer [105] is javasolta a vasúti járművek rezgésének szétbontását 

több PSD-re. Ez az idő figyelembevételével történt, de kevés információ található arról, 

hogyan. Így ennek a módszernek a használhatósága nehezen határozható meg, de a szerzők 

szerint hatékony módszer a végeselem analízis szimulációhoz.  

 

- Szétbontás véletlenszerű Gauss-sorozattal 

 

A másik módszer a nemstacionárius közúti rezgések megközelítésére annak 

feltételezése, hogy a PSD alakja konstans, majd szétdarabolni a jelet különböző amplitúdójú 

Gauss-i szegmensekre. A véletlenszerű Gauss-i sorozat szétdarabolást (random Gaussian 

sequence decomposition- RGSD) először Charles javasolta, majd Rouillard alkalmazta [69] 

[22].  Az alapötlet a rezgésjel nem-Gauss-i eloszlását több Gauss-eloszlásúvá darabolni. 

Amint az a 42. ábrán látható, egy csúcsos normál eloszlású járműrezgés tekinthető Gauss-i 

eloszlások összegeként. Mindegyik sorozat közreműködése σi  szórással (RMS értékkel) 

súlyozásra kerül egy gerjesztési dózissal (Dt) hogy megfeleljen a jeleloszlásnak  p(x) [69] 

[22]. 

Ez a gerjesztési dózis írja le az összes Gauss-i sorozat időfrakcióját (time fraction): 



66 
 

 

 

2

1

1( ) exp
22=

  
 = −  σΠσ    

∑
n

i

i ii

D xp x  . (4) 

 

A gerjesztési dózis azonban nem ad információt a sorozatok időtartamáról és a jelen 

belüli helyzetéről. Ennek megadásához a Gauss-i szegmenseket az időjelben azonosítani kell 

a kumulatív összeggel, bootstrap (IBM statisztikai szoftver) algoritmussal. Ez az algoritmus 

kellően „robosztus” és megbízhatóan felfedezi a szignifikáns változásokat a gyorsulási 

jelerősségben (acceleration magnitude signal). Az eredmények azonban függnek a jel 

hosszától, amivel az RMS értéket számítjuk. A rövid hossz nem reprezentálja a jel 

nemstacionárius voltát, egy hosszú jel nem érzékeli a rövid távú nemstacionárius állapotokat.  

A különböző járművek és utak rázási vizsgálatának elemzése azt mutatja, hogy a 

Gauss-i szegmensek statisztikai eloszlása hiperbolikus görbét követ. Ezek a mérések kis 

teherautók, furgonok, nyerges vontatók bevonásával történtek, különböző rakományokkal, 

véletlenszerűen kiválasztott rosszul karbantartott vidéki és városi utakon, autópályákon, 

Victoria államban (Ausztrália) [69]. A körülményekről részletesebb információkat találunk 

Rouillard cikkében [69]. A vizsgált minták megfelelnek Ausztrália úthálózatának, de állítása 

szerint használható más fejlett országok esetében is.  

 

44. ábra: Gauss-i bontás lineáris skálán a bal oldalon, logaritmikus skálán a jobb oldalon [50] 
 

A nemstacionárius mesterséges jelet a szegmensek időtartamának hiperbolikus 

eloszlásból származtatjuk, kombinálva az RMS értékek eloszlásával (a gerjesztési dózis 

alapján), így előállítva először a modulációs függvényt (45.a ábra). Ezután megszorozzuk a 

modulációs függvényt egy véletlenszerű Gauss-i függvénnyel (PSD mérés alapján, 45.b ábra), 

így megkapjuk a szimulációhoz a mesterséges nemstacionárius jelet (45.c ábra) [88]. 
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A jel nemstacionáriusságának szintje megbecsülhető a gerjesztési dózis és a 

stacionárius jelhez szükséges gerjesztési dózis arányával. 

 

45. ábra: Véletlenszerű Gauss-i sorozat bontása: a) modulációs függvény b) véletlen Gauss-i 
függvény c) mesterséges nemstacionárius jel [50] 

 

- Jármű- és útkarakterisztikán alapuló szimuláció 

 

Az RGSD-hez hasonló szimulációs módszer a jármű- és útkarakterisztikán alapuló 

szimuláció. A Rouillard és Sek által javasolt módszer előnye, hogy a szimulációhoz nem 

szükséges mérés [77]. Mint az RGSD esetében, ez a módszer is modulált random Gauss-i 

függvényt használ, de kizárólag megalapozott modelleket használ. 

Például a jármű frekvencia-válasz függvény (vehicle frequency response function - 

FRF) a Cebon által publikált különböző járműtípusok paramétereiből kerül kiszámításra [21]. 

Ez a jármű PSD az FRF és az út PSD görbéjének kombinálásával állítható elő, összekapcsolva 

a jármű sebességével [52] [30]. A szállítás során keletkező rázási jel szintetizálható az ismert 

útegyenetlenség osztályozásokkal és a megfelelő járműsebességekkel és időtartammal. A 

jármű sebességének függése az út egyenetlenségétől is figyelembe vehető, vagyis a nagyobb 

sebesség a jó úton, alacsonyabb sebesség a rosszabb minőségű utakon. Ez a módszer 

gyakorlatias és megvalósítható a közúti rezgések szimulálására, de a szerző szerint csak 

megközelítő eredményt ad, hiszen az eredő jel generikus PSD-eken alapszik. 
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- Wavelet-alapú Gauss-i bontás 

 

A jármű rezgés- jele a diszkrét Wavelet-transzformáció (DWT) felhasználásával 

szétbontható Gauss-i elemekké, amint az Griffith cikkében látható [33]. Ez a módszer 

kihasználja az idő, és a frekvencia jó felbontását a DWT-ben annak érdekében, hogy a jelben 

található Gauss szegmenseket iterációs módszerrel megtalálja.  

A 46. ábrán látható, hogy az első lépés a jármű rezgéséből mért PSD alapján egy 

random Gauss-i jel generálása. Ezután a DWT a Gauss-i és a mért jelek alapján építhető fel. A 

Gauss-i jel DWT-jének maximum-, és minimum értékei segítségével részekre bontjuk a jármű 

jelét. A jel szegmensei Gauss-inak tekinthetők, ha a jármű DWT-je belefér ebbe a 

tartományba. Ezek a szegmensek az első Gauss-i összetevők, amelyeket az eredeti jelből 

nyerünk ki. Amint ez megtörtént, az új Gauss-i jel generálása következik a jel maradék PSD 

értékeiből, és a DWT függvényt összehasonlítjuk egy előre meghatározott valós jelszakasszal. 

Az iterációs lépések után a jel maradékát tekintjük a jel nem-Gauss-i részének, és a legjobb 

Gauss-i közelítéssel illesztjük [84] [85].  
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46. ábra: Wavelet-alapú Gauss-i bontás, Griffith cikke alapján [50] 
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Ez az iterációs ciklus alkalmazható újra mindegyik Gauss-i részre, hogy javítsuk a 

Gauss-i illeszkedést. Amint mindegyik összetevő Gauss-i volta megfelelő (kurtózis feltétel 

alapján), elkészítjük a mesterséges jelet az összes összetevő PSD értéke és időtartama alapján. 

Annak ellenére, hogy a javasolt algoritmus nem veszi figyelembe az időtartam-eloszlását az 

egyes szegmenseknek, mégis jó módszer a nemstacionárius jelek szegmensenként eltérő PSD 

értékű szétbontására. 

 

- A Bayes-i detektor 

 

A jármű rezgés Gauss-i sorozatának bontására alkalmazható statisztikai alapú 

megközelítést javasol Thomas, aki Bayes-i detektort alkalmaz az egymást követő mérések 

szintjének, varianciájának és/vagy autokorrelációjának változásának azonosítására [92]. Az 

azonosítás egyszerűsítésére Box-Cox transzformációt alkalmaz a járműjelre, a mérés 

skálájának módosítására. Az AMOC (automatikus klaszterezés) algoritmus, mint Bayes-i 

detektor kerül alkalmazásra az átalakított jelen annak érdekében, hogy a jel különböző 

véletlen folyamatait szétválassza [20]. Ez a módszer komplexnek tűnik, de széles körben 

ismert és az alkalmazott statisztika sok területén használják. Ennek a gyors iterációjú 

algoritmusnak egyik hátránya az instabilitás veszélye. Ezen túl az algoritmusnak sok 

tényezőrere van szüksége. Alkalmazásához további vizsgálatok szükségesek.  

 

4.6 Tranziens esemény szimuláció 
 

Az út gerjesztése nem csak véletlenszerű gerjesztésekből áll, tranziens eseményeket is 

tartalmaz. Ilyen történik többek között, amikor a jármű kátyún, menetdinamikai útküszöbön, 

vasúti kereszteződésen halad keresztül. Sok próbálkozás történt az ilyen események 

integrálására a szimulációkban. Kipp [42] véleménye szerint ez nem triviális. Szerinte 

egyszerűen hozzáadni a tranzienseket egy véletlenszerű jelhez nem vezet eredményre. A 

felhasználónak kell eldönteni milyen erős, és abból mennyi jelet adjon hozzá, majd hogyan 

ossza el ezeket megfelelően. A tranziensek alakját is meg kell határozni a jármű dinamikai 

viselkedését figyelembe véve (strukturális módok gerjesztése a behatás által). 

Rouillard és Richmond [75] módszert javasolt a dinamikus viselkedés figyelembe 

vételére mesterséges tranziensek generálásánál, inverz Fourier-transzformációval a vasúti 

járművek spektrumában, amelyet módosítottak egy állandó nulladik fokú fázissal. Ez a 
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transzformáció hasonló hullámcsomagot (wave packet) eredményezett, mint a közúti jármű 

reagálása egy ilyen behatásra. 

A tranziens esemény szimuláció előtt, azok detektálása is kihívás, amelyet el kell 

végezni ahhoz, hogy megjelenésüket a valódi jelben jellemezni lehessen. A legelterjedtebb 

módszer, hogy a jelsorozat rögzített mintákon vett crest-faktora (c) kerül felhasználásra a 

tranziens események detektálásához több szerző által [77] [69] [89] [30] [29] [73] [76], ami a 

csúcsérték ( p ) és az RMS ( σ ) érték közötti arány: 

 
pc =
σ

 . (5) 

 

Ez a módszer erősen heurisztikus, mivel két szubjektív feltételen nyugszik:  

(1) az RMS-hez használt jel szegmens időtartama nagyon fontos, különösen 

nemstacionárius jeleknél [77], és  

(2) mi a határa a tranziens esemény definiálásának.  

Bruscella egy fejlett módszert javasol a tranziensek kinyerésére a mozgó RMS drop-

off távolsága és a crest factor alapján [18]. Amint ezek az indikátorok elérnek egy bizonyos 

szintet, az eseményt tranziensnek tekinti, és a szegmens eltávolításra kerül a jelből. Ennek 

ellenére a módszer szubjektív marad, hiszen a detektálás több, felhasználó által definiált 

paramétertől függ.  

Lu és Ishikawa is erősen szubjektív módszert alkalmazott a tranziens események 

azonosítására video elemzéssel, amelyet tranziens események detektálására használtak egy 

jármű gyorsulásértékeinek felhasználásával az Oscope szoftverrel (Ono Sokki® Yokohama, 

Japan) [51] [52]. Sajnos a szoftver algoritmusáról nem áll rendelkezésre elegendő információ. 

Tehergépjármű függőleges gyorsulási értékeinek, és ugyanezen értékek tranziens események 

nélküli elemzésével megmutatták, hogy az ütés nagyobb hatást kelt bizonyos jármű 

sebességeknél, és növeli a jármű válaszának frekvenciatartományát. Anélkül, hogy módszert 

javasolna a tranziensek detektálására, ez a cikk kiemeli a tranzienseknek és a véletlen 

szélessávú rezgéseknek a jármű válaszára gyakorolt hatásának fontosságát. 

Wavelet bontást javasol Wei és Fwa annak érdekében, hogy a folytonossági hiányokat 

(repedéseket) az út profiljában azonosítsa, amelyek a jármű rezgésének tranziens 

eseményeinek felelnek meg [104]. Ennek érdekében a Wavelet segítségével az útprofilt 

szétbontják frekvencia alsávokra. A tanulmány alapján, amikor ilyen folytonossági hiány 

található az útprofilban, néhány alsáv jobban gerjesztődik, mint a többi, ami elősegíti 

beazonosításukat. Bár a módszert csak mesterségesen hozzáadott folytonossági hiányok 
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esetében tesztelték, így a felhasználó határozza meg a frekvenciákat, és nem feltétlenül állítja 

elő a valóságot. A közúti járművek rezgésvizsgálatánál a jel alsávokra bontása lehet egy 

pontos módszer a tranziens események jellemzésére.  

 

4.7 Harmonikus szimuláció 
 

Általánosan elfogadott, hogy a járműrezgés véletlen folyamatokból áll (tranziens 

események véletlen megjelenésével), de ez nem jelenti azt, hogy harmonikus 

(determinisztikus) elemek nincsenek benne. Ezeket a rezgéstípusokat nem az út kelti, hanem a 

jármű maga, mint a motor, meghajtás, kiegyenlítetlen kerekek [31]. A vasúti járművek 

rezgéseinél ugyan jól ismert ez a fajta rezgés, de a közúti jármű rezgéseknél csak 

érintőlegesen foglalkoznak vele, ahogy ezt Charles közleményében írja [22]. Javasolja, hogy a 

vízesés-diagramm segítségével vizsgálható a jármű sebességének függése bizonyos 

rezgésektől, de konkrét alkalmazást nem javasol. 

 

4.8 Összegezés, következtetések 
 

A szakirodalom áttekintése alapján összegezéseként elmondható, hogy a közúti 

járművek rezgéseinek vizsgálata több évtizedes múltra tekint vissza, és bár a kezdeti 

szimulációs módszereket jelentősen továbbfejlesztették, a jelenlegi módszerek is jelentős 

korlátokkal rendelkeznek. Az irodalomkutatásból megállapítható, hogy a Gauss-i PSD-alapú 

(szabványosított), időismétlő (time replication), és a nem-Gauss-i módszerek nem kielégítően 

pontosak a járműrezgések szimulálásához, részben statisztikai korlátai, részben a valódi 

rezgések természetével szembeni diszkrepanciájuk miatt.  

E hátrány ellenére a Gauss-i PSD-alapú módszer széles körben alkalmazott maradt 

napjainkban a közúti közlekedési rezgések szimulálására, főleg azért, mert a legtöbb 

nemzetközi szabvány ezt írja elő. Ez az alkalmazott gyakorlat a csomagolás hatékonyságának 

biztosítására, de az optimalizálásra távolról sem a legjobb. A közúti jármű rezgések 

egyszerűsítése általában növeli a gerjesztések nagyságát. Ezért, a szabványos eljárásoknak 

megfelelő csomagolások általában túltervezettek.  

Egy kielégítően jó szimulációs eljárásnak a járműrezgések három részét kell 

reprodukálni: a nemstacionárius véletlenszerű, a tranziens és a harmonikus összetevőket. 

Eddig több hatékony módszer írja le a nemstacioner tulajdonságot, pl. az RGSD, Wavelet 

alapú Gauss-i bontás, és a Bayes-i detektor. A másik két gerjesztéshez egyenlőre nem 
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született validált módszer.  

A pontosabb járműrezgés szimulációhoz két elemet kell tehát továbbfejleszteni. 

Először is a tranziens és harmonikus jelösszetevők pontosabb jellemzését, másodszor egy 

általános módszert, amely mindhárom tulajdonságot vizsgálja. 

A témára vonatkozó nemzetközi szakirodalmat áttanulmányozva a következő területen 

találkoztam hiányokkal: 

- A jármű alrendszer területén a nyergesvontató-félpótkocsi szerelvények dinamikai 

viselkedéséről nincs külön sem modell, sem rezgési viszonyokat ismertető elemzés. A 

tehergépkocsikat egy kategóriának veszik és légrugó/laprugó felbontásban vizsgálják. 

Nem esik említés a korszerű, elektronikával szabályozott menetdinamikai 

tulajdonságjavító rendszerekről. Az egyes gyártók folyamatosan fejlesztik a járműveik 

menetdinamikai szabályozó elektronikus rendszereit és szoftvereit, ezek azonban nem 

jelennek meg a tudományos szakirodalomban, mert a gyártók ezeket titkolják. Ezért 

fordultam a gyártóművi honlapokhoz, amelyek ugyan csak a fejlesztés 

hatásmechanizmusait ismertetik, de az értekezésben amúgy is csak ezek az outputok 

fontosak. A részletes műszaki konstrukció az eredmények szempontjából érdektelenek. 

- A rakomány alrendszeren belül annak nemlineáris, viszkoelasztikus tulajdonságairól 

nem esik említés, holott a rakomány és járműalrendszer rezgési szempontból 

folyamatos kölcsönhatásban van. 

Nagyon sok konkrét rezgésgyorsulásmérésről esik szó – többnyire légrugó és laprugó 

vonatkozásban –, de kiértékelésük kizárólag a gyors Fourier-transzformáció (FFT) 

eredményeit és annak hiányosságait, korrekciós lehetőségeit taglalja. Az elemzésekre számos 

egyéb matematikai eljárás is található (autó- és keresztkorreláció, cepstrum analízis, inverz 

FFT, ablakfüggvények stb.), de ezekre példát a szakirodalomban nem találtam. 
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5 A termék-csomagolás-, rakományelhelyezés és rögzítés tervezési 
lehetőségei a félpótkocsi dinamikai tulajdonságainak 
figyelembevételével  

 

5.1 A járműrakfelületen és a rakományon rezgésgyorsulásmérő műszerek 
elhelyezése és a felvett jelek kiértékelése alapján a csomagolási 
rendszer optimalizálása 

 

A 4. fejezetben leírtak szerint ezt a módszert szokták alkalmazni, azonban, ha a logisztikai 

rendszereket figyelembe vesszük, akkor ennek a módszernek az alkalmazása számos a 

későbbiekben megfogalmazott hátrányos tényezővel bír. A mérés lebonyolításának elvi 

sémája a 47. ábrán látható [63]. 

 

47. ábra: A rezgésmérő műszer alkalmazásával összeállított tervezési folyamat sémája 
[Forrás: SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium, mérőműszer] 

 

Logisztikailag a módszer alkalmazása akkor indokolt, ha ugyanazt a rakományt 

ugyanazon viszonylatokban rendszeresen szállítják. Az első mérés után a rakfelületen és a 

rakományon elhelyezett mérőműszerek eredményeit ki kell értékelni, a szállítás végpontján a 

rakomány és a csomagolt termékek állapotát át kell tanulmányozni, és ha nem tapasztalható 

sérülés deformáció stb., akkor felül kell vizsgálni, hogy a termék-csomagolás rendszerben, 

milyen védelmi csökkentések hajthatók végre. 

A műszer által szolgáltatott adatok számítógéppel kiértékelhetők, tanulmányozható a 

rögzített gyorsulás-idő függvény. A gyorsulás-idő függvényből FFT (gyors Fourier-

transzformáció) analízissel az egyes frekvenciasávokba eső PSD értékek is meghatározhatók. 

A jármű különböző útviszonyok között halad ezért a gyorsulás-idő függvényben 

autókorrelációs függvény alkalmazásával a nem-stacionaritás is meghatározható. A felvett 

gyorsulás-idő függvényre a 48. ábra mutat példát, míg a gyors Fourier-transzformációból 

származó frekvenciatérben történő kiértékelését a 49. ábra szemlélteti. 
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48. ábra: Valós körülmények között rögzített függőleges irányú rezgésgyorsulások a szállítási 
idő függvényében 

[Forrás: SZE Csomagolásvizsgáló laboratóriumi mérés] 

 

 

49. ábra: A 48. ábrán látható gyorsulás idő függvény gyors Fourier-transzformáltja (a piros 
színnel ábrázolt függvény a 48. ábra függőleges gyorsulásainak PSD értékeit mutatja) 

[Forrás: SZE Csomagolásvizsgáló laboratórium] 
 

Az eljárás előnyei: 

- Egy adott szállítási relációra, egy adott járműtípuson, adott rakomány esetén pontos 

értékek adódnak a várható rezgési igénybevételekről és a jellemző kritikus 

frekvenciákról. 

- A rakomány, illetve csomagolásnál felhasznált anyagok iterációs eljárással 

folyamatosan csökkenthetők a még éppen megfelelő mértékig. 
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- Rázóberendezésen történő vizsgálathoz pontos gyorsulás-idő függvény adódik és a 

csomagolási rendszer redukálása rázóvizsgálattal ellenőrizhetővé válik. 

 

Az eljárás hátrányai: 

- Az eredmény csak változatlan feltételek mellett alkalmazható.  

- Az útviszonyokban bekövetkezett változások nem vihetők át a rendszerre. 

- A járműtípus és a gépkocsivezető vezetéstechnikája még ebben az esetben is eltérhet. 

- A haladási sebességeknek azonosnak kell lenni, ami sokszor pl. időjárási és látási 

viszonyok stb. megváltozásakor, vagy akár forgalmi okokból megváltozhatnak. 

- Amennyiben a tervezés rázóberendezésen történő vizsgálatot is tartalmaz a vizsgálati 

idő nem csökkenthető.  

- Az így kapott eredményekből statisztikailag szignifikáns és általánosítható 

következtetések nem vonhatók le.  

- Az első szállítás végrehajtásához el kell készíteni egy teljes kocsirakomány árut, 

amelynél az is kockázatot jelent, hogy esetleg a mintaszállítmány megsérül. 

 

5.2  Laboratóriumi körülmények között rázóvizsgálatok elvégzése 
 

Különösen értékes áruk esetén napjainkban laboratoriumi körülmények között egy 

elkészített mintarakományon rázóvizsgálatot szoktak végezni. A rázóvizsgálat alapján a 

rakomány állapotát áttanulmányozva a termék-csomagolás rendszeren a szükséges 

megerősítések, illetve gyengítések elvégezhetőek és a rázóvizsgálatot addig ismételjük, amíg 

a minimálisan felhasználandó csomagolóanyagok meghatározásra nem kerülnek [60].  

Az eljárás előnyei: 

- A vizsgálathoz mindössze egy darab mintarakomány elkészítése szükséges. 

- Az igénybevétel erőssége a konkrét szállítási relációk ismeretében tetszőlegesen 

beállítható. 

- A laboratóriumi vizsgálatokra számos szabvány található és a szabványos vizsgálat 

alkalmazása biztosítja, hogy a vizsgálat reprodukálhatósági foka magas. (Megjegyzés: 

konkrét sérüléssel kapcsolatos jogviták esetén a magas reprodukálhatósági vizsgálat 

alapvető követelmény.) 

 

Az eljárás hátrányai: 

- A vizsgálathoz mindenképpen mintarakományt kell készíteni. 
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- A vizsgálat időigényes és szükség esetén többször is meg kell ismételni. 

- A vizsgálat költséges. 

- A kiválasztott vizsgálati szabvány jelentős mértékű átlagoláson alapul és egyedi 

problémás eseteket nem szokott tartalmazni. Más esetekben a szabványos vizsgálat 

jelentős túlterhelést szokott tartalmazni a vizsgálati eredmény biztonságának 

növelésére. 

- A szabványos vizsgálati eljárásokkal kapcsolatos nemzetközi, szakirodalom által 

hangoztatott fenntartásokat a 3. fejezetben ismertettem. 

- A műszaki feltételek jelenlegi állása szerint csak függőleges rázóvizsgálatokat lehet 

végezni, a valóságos rakfelület mozgások nem szimulálhatóak. 

- A főként Európában használatos és témául választott nyergesvontató+félpótkocsi 

szerelvényekre az ISO szabványok egyáltalán nem tartalmaznak vizsgálati eljárást. A 

Észak-Amerikában használatos szabványok pedig elsősorban az ott alkalmazott 

járműtípusokra vonatkozó adatokat ismertetnek. 

 

5.3 A járműrakfelület rezgőmozgásának számítógépes szimulációja 
 

Számítógépes szimulációs módszerek a nyergesvontató+félpótkocsi szerelvényekre 

jelenleg egyáltalán nem állnak rendelkezésre. Éppen ezért az értekezésben azt a célt tűztem ki, 

hogy kidolgozzak egy olyan szimulációs eljárást, amelynél bemenő adatként mind a 

járműszerelvény, mind a szállítandó rakomány paraméterei tetszőlegesen változtathatók. Az 

eljárás legyen nagyon gyors és ad hoc logisztikai feladatok esetén a rakományok elhelyezése 

rezgéstani szempontból optimalizálható legyen. 

 

Az eljárás előnyei: 

- Konkrét szállítási esetekre a szállítmányozóknál rendelkezésre álló layout programok 

(pl.: easycargo3d.com, QPM) lefutásával egyidőben a tervezett rakományelrendezésen 

a várható dinamikai hatások közvetlenül figyelembevehetők és kedvezőtlen eredmény 

esetén a rakományelrendezés módosítható. 

- Egyenlőtlen tehereloszlás esetén a rakomány dőlése is figyelembevehető. 

- Az eredmények alapján a gépkocsivezetőt tájékoztatni lehet, hogyan kerülje el a 

kritikus szituációkat (pl. túl magas és/vagy aszimmetrikus tömegközéppont vezetésre 

gyakorolt hatása stb.). 

- Az eljárás gyors és alacsony munkaráfordítással alkalmazható. 
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- „Vegyes” rakományok esetére is alkalmazható (pl. gyűjtőfuvarozás). 

- Az ad hoc érkező járművek jellemzői (tengelyelrendezés, kerékátmérő közvetlenül 

bevihetők). 

 

Az eljárás hátrányai: 

- A kidolgozott szimulációs modell validálása sok, statisztikailag reprezentatív mérést 

igényel. 

- A tartós rázás hatására létrejövő kifáradási effektusok (pl. a párnázásnál, a 

lekötéseknél) nem vehetők figyelembe. 
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6 Valós körülmények között végzett rezgésgyorsulásmérés lebonyolítása 
és a kapott eredmények alapján a kiértékelési eljárások kidolgozása 

 

6.1 A vizsgálat célja 
 

A 4. fejezet érzékelteti, hogy a konkrét körülmények között felvett gyorsulás-idő 

függvények kiértékelésénél és azok rázóvizsgálattá való átalakításánál milyen problémak 

merülnek fel, különösen, amikor ezekből az értékekből rázóvizsgálati eljárásokat próbálnak 

kidolgozni. Éppen ezért a következőkben főként a matematikai alapok áttekintésével 

igyekszem feltárni olyan lehetőségeket, amelyekkel a 4. fejezetben leírtak szerint a 

szakirodalom még nem foglalkozott. 

 

6.2 A mérés körülményei és lebonyolítása 
 

6.2.1 A mérési körülmények   
 

6.2.1.1 A vizsgált szállítmány 

Tehergépkocsi:  

- Renault nyerges vontató (280 kW, diesel),  

- Vontatható maximális tömeg: 33 480 kg. 

  

Félpótkocsi:   

- Wilkien Oldenburt, 

 -  Rugózás: Légrugó. 

Rakomány (50. ábra): 

- 14 db többutas motortartó paletta (528 898), tömeg: ~400 kg/db, 

- 3 db EA 837 Gen3 Q5 motor, tömeg: 174 kg/db, 

- 3 db EA 837E  EVO B8/C7/D4 motor, tömeg: 184 kg/db, 

- Rakomány össztömege:  6 674 kg. 
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50. ábra: A vizsgált rakomány 
[Forrás: saját felvétel] 

6.2.1.2 A szállítás körülményei   

A mérésre 2016. 01. 29-én került sor Győr-Moson-Sopron megye közútjain, összesen 5 

óra 30 perc időtartamban. A 4. táblázat valamint az 51. és az 52. ábra tartalmazza a mérések 

főbb jellemzőit [16].   

 

 

51. ábra: A vizsgálat során bejárt útvonal 
[Forrás: saját felvétel GPS óra segítségével] 
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52. ábra: A szállítmány menetsebessége 

[Forrás: saját felvétel GPS óra segítségével] 
 

 4. táblázat: A mérés főbb eseményei (CET) 
Kezdés  Befejezés  Út  Sebesség  Útminőség  

09:55:43  10:05:42  Győr  0 – 50 km/h  Városi út  

10:11:03  10:47:00  M1  

60 km/h 
70 km/h 
80 km/h 
90 km/h  

Autópálya  

10:50:36  11:23:57  86  
40 km/h  
60 km/h  
80 km/h  

Másodrendű  
főút  

12:16:15  12:34:21  Ikrény  25 km/h  
50 km/h  

Vasúti 
átkelőhely  

12:37:16  13:02:55  1  
40 km/h  
60 km/h  
80 km/h  

Elsőrendű főút  

13:17:47  14:32:50  Szigetköz  
40 km/h  
60 km/h  
80 km/h  

Harmadrendű út  

14:52:01  14:52:10  
Győr  

Kinizsi P. 
utca  

5 km/h  
10 km/h  
15 km/h  

Menetdinamikai 
útküszöb  

14:44:37  15:10:00  Győr  0 – 50 km/h  Városi út  
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Az 53. és 54. ábrák azon mérési helyszíneket mutatják be, amelyeken a tranzienseket mértük 
(vasúti kereszteződésen és menetdinamikai útküszöb).  
  

 
53. ábra: A vasúti átkelőhelyen történő mérés 

[Forrás: saját felvétel] 
 

 
54. ábra: A menetdinamikai útküszöbön történő mérés 

[Forrás: saját felvétel] 
 

6.2.1.3 A mérőműszer  

A méréshez SAVER 3X90 Shock and Vibration adatrögzítő eszköz került használatra 

(55.ábra). Az eredmények értékelése – szűrési feltételekhez és Fourier számításhoz – a Xware 

szoftverrel, továbbá a MATLAB R2014a programmal történt.  

A mérőberendezés beépített háromirányú piezoelektromos gyorsulásérzékelővel van 

ellátva. A megfelelő mennyiségű adat felvételét és rögzítését egy lítium-ion elempár 

biztosította. A felmerülő gyorsulások és rázkódási események mind a függőleges, mind a 

kereszt-, és hosszirányban rögzítésre kerültek. Az adatok időbeli feltüntetése közép-európai 

időzónában szerepel.  
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A műszer helyzetének megválasztására úgy került sor, hogy a felvett gyorsulás jelek a 

lehető legközelebb legyenek a motorhoz (ugyanakkor egy esetleg fészekből való kimozdulás 

esetén a mérőberendezés ne sérüljön). A mérőműszer pozícióját az 56. ábra szemlélteti.  

 

55. ábra: Az alkalmazott mérő és adatrögzítő műszer 
[Forrás: SZE csomagolásvizsgáló laboratórium] 

 

 

56. ábra: A mérőműszer elhelyezése 
   [Forrás: saját felvétel] 

 

A műszer:   

- Helye: a jármű rakodófelületén.  

- Pozíciója: utolsó előtti paletta alatt, hármas tengely felett. 

- Rögzítése: 4 db csavarral a rakfelülethez. 

 

6.2.1.4 A módszertan  

A mérés során a mérőberendezést úgy állítottuk be, hogy időalapon végezzen 

adatrögzítést az alábbiak szerint [38] [2] [15]:  
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Idő alapú adatok (Timer Triggered Data): 

Felvétel hossza: 1000 msec 

Minta/másodperc: 500 Hz  

Minta méret: 1000  

Ébredési gyakoriság: 1000 msec  

Frekvencia felbontás PSD-hez: 1Hz anti-aliasing filter frekvencia: 250 Hz  

Vizsgált frekvencia tartomány: 1 – 200 Hz  

  

A műszerek bekapcsolása a gyártónál az egységrakomány képzése során történt, majd 

ez a bekapcsolt állapot egészen a rakomány gyárba való visszaérkezéséig fennállt. A műszer 

rögzítette a mozgást mindhárom irányban, kiszámítva annak eredő irányát, illetve megadva az 

eredő irány szerinti csúcsértékét gyorsulásban kifejezve (G), és a rázómozgás valós 

teljesítményét (RMS G). A műszer az irányonként gyorsulás jelek értékeit is rögzítette a teljes 

mintavételezési hosszon, illetőleg az egyes minták csúcsértékeit is megadta irányonként.  

  

A műszer csatornakiosztása:  

CH1: laterális vagy keresztirányú, 

CH2: horizontális vagy hosszirányú (menetirányú), 

CH3: vertikális vagy függőleges irányú. 

 

6.3 A felvett gyorsulás-idő függvények kiértékelése 
 

6.3.1 A függőleges irányú rázások vizsgálatának indoklása 
 

Megjegyzés: 

A kiértékelésnél alkalmazott matematikai összefüggéseket az 1. melléklet, az 

analízis során használt Matlab kódokat a 2. melléklet tartalmazza.  

 

Bármelyik úttípuson, bármilyen sebességgel áthaladva a rakfelületen mérhető és 

rögzíthető gyorsulások közül a függőleges irányú rázás nagyságrendekkel nagyobb, mint a 

másik kettő elmozdulás. Példaképpen az 57. ábrán az egyidőben felvett három irány 

teljesítménysűrűség spektruma látható. 
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57. ábra: A három egymásra merőleges tengely irányú jelekből képzett spektrumok 
összehasonlítása [Forrás: saját szerkesztés] 

 
Az ábrán a CH1 csatorna a vízszintes keresztirányú, a CH2 a vízszíntes hosszirányú, 

míg a CH3 a függőleges irányú gyorsulásokból képzett PSD értékeket mutatja be. A d jelölés 

csak a rakfelületen elhelyezett műszert jelöli, míg az M jelölés az autópályán haladást jelzi. A 

60-as számok a haladási sebességet mutatják km/h-ban. Az ábrából az is leolvasható, hogy a 

kiugrónak tekinthető frekvenciatartományok mindhárom esetben megegyeznek, azonban a 

PSD érték több nagyságrenddel meghaladja függőleges irányban a vízszintes irányú rezgések 

PSD értékeit. A többi ábrát nem mellékeltem, azonban minden úttípus és haladási sebességnél 

ilyen nagymértékű különbség adódik.  

 

 

6.3.2 A vontató jármű motor-hajtómű rendszeréből származó rezgések átvitele a 
félpótkocsira 
 

A gyorsulás-idő függvényeket vizsgálva haladás közben nem volt elválasztható a 

motor-hajtómű rendszerből származó elvileg fordulatszám arányos harmonikus gerjesztő jel. 

Emiatt azt a megoldást választottam, hogy a jármű álló helyzetében bekapcsolt motor mellett 

a félpótkocsi rakfelületén mértem gyorsulásokat. A motorfordulatszámot, azaz a 

gerjesztőfrekvenciát a gépkocsivezető gázadással változtatta. Az így felvett gyorsulás 

függvényt az 58. ábra szemlélteti mindhárom irányban.  
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58. ábra: A függőleges, hossz- és keresztirányú gyorsulásfüggvények  
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Ami az ábrából elsőként feltűnik az az, hogy a vízszintes hossz- és a függőleges irányú 

gyorsulásértékek a negatív tartományba esnek. Ez abból adódik, hogy amikor a 

járműszerelvény menetkész állapotban van, a gépkocsivezető a légrugók vezérlését a rakodási 

pozícióból „dinamikus” azaz haladási módba állítja. A gyártóművek azért állítottak be két 

ilyen állapotot, hogy rakodási helyzetben a félpótkocsi rakfelülete vízszintes legyen, hogy pl. 

villástargoncás megrakáskor a ferde rakfelület ne okozzon gondot. Haladáshoz azonban 

részben a nyeregterhelés csökkentése, részben a nyomtartás miatt a félpótkocsit a terheléstől 

függően kisebb-nagyobb mértékben hátradöntik. Az oldalsó dőlést pedig az útprofil okozza. 

1,33° 

Rakfelületre merőleges 
tengely

Tényleges függőleges 
tengely

z

x
x

z

 

z

η

 
  

 

 

59. ábra: Haladáskor hossz-és kersztirányban észlelt dőlésszög 
[Forrás: saját szerkesztés] 
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Ebből egy fontos megállapítás következik a jármű rakfelületre elhelyezett 

gyorsulásadók a rakfelülethez képest érzékelik a függőleges és a kétirányú vízszintes 

irányokat, és gyakorlatilag a koordináta-rendszer a jármű rakfelületéhez kötött. Ebből 

következik, hogy a pl. függőleges irányban regisztrált gyorsulásértékek nem a függőleges 

irányt, hanem a rakfelülethez képesti függőleges irányt mérik. A valós függőleges irányban 

mért mennyiségek a rakfelülethez képesti függőleges irányban mért mennyiségektől 

különböznek. A szakirodalomban sehol nem lelhető fel, hogy pl. a szabványos függőleges 

rázóvizsgálatoknál a rakfelület nem vízszintes állapotát figyelembe veszik. A mérésnél a 

hosszirányban észlelt dőlésszög 1,33˚ volt, míg keresztirányban 1,23˚ (59. ábra). Amennyiben 

ezt a szabványok nem vették figyelembe úgy a valóságosnál nagyobb gyorsulásampitudókat 

alkalmaztak. Másik megoldás, hogy az ún. függőleges rázóvizsgálatnál a vízszintes 

asztalfelületet a két dőlésszögnek megfelelően el kell téríteni. Az álló jármű esetén felvett 

gyorsulás-idő függvény autokorrelációs függvényét az 60. ábra mutatja be. 

 

60. ábra: A vizsgált jelnek a három tengely szerinti autokorrelációs függvényei 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Az 60. ábrán látható, hogy míg a függőleges és vízszintes keresztirányú gyorsulás jelek 

harmonikus tulajdonságot mutatnak, addig a vízszintes hosszirányban felvett jel (CH2) 

sztochasztikus. Az ábrán az is látszik, hogy a függőleges irányú gyorsulások ebben az esetben 

is jelentősen meghaladják a vízszintes irányban mért gyorsulásértékeket. Az autokorrelációs 

függvényből képzett PSD függvényt a 61. ábra mutatja be. 
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61. ábra: Az x, y, z irányú jelek teljesítménysűrűség-spektruma 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

A 61. ábra legfőbb tanulsága az, hogy a vonatató által a motor-hajtóműből származó 

rezgések PSD értékei a menet közben mértekhez képest elhanyagolhatóak. Megállapítható 

tehát, hogy a vontató jelentős mértékű harmonikus gerjesztést a félpótkocsira nem ad át. 

 

6.3.3 A függőleges irányú gyorsulás-idő függvények kiértékelése útfajták és 
haladási sebességek szerint 
 

A mért gyorsulások kiértékelésénél a következő sorrendet tartottam be valamennyi 

úttípus és sebességváltozat esetén [49] [56] [64] [107]: 

- Minta kivétele a felvett gyorsulás-idő függvényből. 

- A kivett minta FFT-vel történő PSD- frekvenciafüggvényének előállítása. 

- A felvett gyorsulás-idő függvény ∆t-vel eltolt mintájából autokorrelációs függvény 

előállítása. 

- Az eredeti gyorsulás-idő függvény ∆t-vel eltolt mintájából autokorrelációs függvény 

előállítása. 

- A Pearson-féle korrelációs függvény számítása mindkét autokorrelációs függvényből. 

- Cepstrum függvény előállítása az eredeti gyorsulás-idő függvény alapján. 

- Cepstrum függvény előállítása az autókorrelációs függvényekből. 

- Keresztkorrelációs függvények előállítása az eltérő útfajták és eltérő haladási sebesség 

autókorrelációs függvényei között.  
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A gyorsulás-idő függvények kiértékeléséhez 5 és 10 másodperc időtartamú 

szakaszokat vettem ki. Az autókorrelációs függvény képzésekor a Matlab programmal végzett 

eljárás csak adott ∆t eltolású számítást végez. Az így képzett autokorrelációs függvény 

nagyon gyenge korrelációt mutatott minden esetben, ami arra utal, hogy még azonos úton, 

azonos sebességgel haladva sem tekinthető a gyorsulás-idő függvény stacionáriusnak. 

Véleményem szerint ennek több oka van: 

- A függvényben nem találhatok még harmonikus rezgéshez közelítő összetevők sem.  

- Az észlelt frekvenciatartomány nagyon széles és erős sztochasztikussága miatt olyan 

szakaszok sem láthatók, amelynél a rezgés fázisban történik. 

- Mivel az alapjel számtalan különböző frekvenciájú és gyorsulásértékű összetevőt 

tartalmaz, amelyek egymásra szuperponálódnak, ezért teljes periódusok sem láthatók 

egyetlen frekvenciasávban sem.  

Az autokerrelációs függvény képzésénél a fentiek miatt megpróbáltam, hogy a ∆t 

értékét úgy változtatom, hogy az autokorreláltatott szakasz átfedését lecsökkentem és a két 

irányban keletkező felszabaduló szakaszokat nulla értékre állítottam be. Az így beállított 

esetekben már erősebb stacionaritás tapasztalható és a Pearson-féle korrelációs együttható is 

elfogadható értéket vesz fel. 

Felmerült az az ötlet is, hogy mi történik, ha nem a nyers gyorsulás-idő függvényeket 

autokorreláltatom, hanem az azokból képzett FFT függvényeket. Ezzel az eljárással 

matematikai tévedést nem követek el. Az ezekből képzett autokorrelációs függvények, már 

igen szoros 0,9 körüli Pearson-féle korrelációs együtthatót adtak. Az a tapasztalatom, hogy a 

Pearson-féle korrelációs együttható rendkívül érzékeny a jelek fajtájára. Ha két különböző 

frekvenciájú szinusz jelet eltolásmentesen egymásra helyezek, a korrelációs együttható értéke 

1-re adódik. Ha az egyik jelet egy radiánnal eltolomm a másik jelhez képest, a korrelációs 

együttható értéke azonnal leesik 0,3 értékre. Még rosszabb lett a helyzet akkor, amikor a teljes 

periódusból egy kisebb szakaszt levágtam. Ebben az esetben nagyságrenddel kisebb 

együtthatót kaptam. Ennek a paraméter vizsgálatnak az a tanulsága, hogy sztochasztikus jel 

esetén csak erősen sávszűrőzött, vagy ablakozott függvények esetén használható a Pearson-

féle korrelációs együttható. Felmerült az a gondolat is, hogy egy nagyon alacsony Pearson-

féle korrelációs együttható esetén (pl. 0,03) vajon a kisértékű korrelációs együttható értékének 

változása jelenthet-e szorosabb, vagy lazább korrelációt. Ugyanolyan heurisztikus módszerrel, 

mint amit előzőekben írtam, próbafüggvényekkel kipróbálva kiderült, hogy például egy 0,034 
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korrelációs együtthatójú függvény jobban illeszkedik egymásra, mint egy 0,033 értékű. Ez azt 

jelenti, hogy korreláció szempontjából ezek a kis értékek is mértékadók lehetnek.  

 

A Cepstrum analízisnél az vizsgálható, hogy az eredeti gerjesztő jelnek találhatók-e a 

frekvenciatartományban felharmonikusai. Amennyiben található, azok frekvenciasávjai a 

quefrency értéknél leolvashatók. 

 

A következőkben néhány általánosítható, illetve speciális függvényt ismertetek.  A 62. 

ábrán a különböző útminőségeken 60 km/h sebességnél generált 2 másodperc hosszú jel 

autokorrelációs függvényeit hasonlítom össze. Az ábrából az olvasható le, hogy az autópálya 

és az elsőrendű út ampítúdó ingadozásai kisebbek, mint a másik két jelé. Az is látható, hogy 

mindegyik jel rendelkezik egy nagy frekvenciájú összetevővel ami a 63. ábrán látható FFT 

függvényben 135 Hz körül található. 

 

62. ábra: Különböző útminőségeken 60 km/h menetsebességnél generált 2 másodperc hosszú 
jel autokorrelációs függvényeinek összehasonlítása  

[Forrás: saját szerkesztés] 
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63. ábra: Különböző útminőségeken 40 km/h menetsebességnél generált 2 másodperc hosszú 
jelek teljesítményspektrumainak összehasonlítása (függőleges irány) 

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

A 64. ábrán látható FFT függvény még egy kiugró értéket is tartalmaz, amely kizárólag 

60 km/h sebességnél volt tapasztalható. 

 

 

64. ábra: Különböző útminőségeken 60 km/h menetsebességnél generált 2 másodperc hosszú 
jelek teljesítményspektrumainak összehasonlítása (függőleges irány) 

[Forrás: saját szerkesztés] 
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A 10 mp hosszússágú mintákat is szükséges megvizsgálni annak tisztázására, hogy 

mely frekvenciasávok azok, amelyek hosszabb időn át hatnak a rakfelületre. Ugyanis 

előfordulhat, hogy a rövid időtartamú mintában nem lesznek megtalálhatók az esetleg kiugró 

nagyságú PSD értékek. Erre mutat be FFT függvényt az 65. ábra. 

 

65. ábra: Különböző útminőségeken 60 km/h menetsebességnél generált 10 másodperc hosszú 
jelek teljesítményspektrumainak összehasonlítása (függőleges irány) 

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

A vizsgálatból megállapítható, hogy a különböző útminőségeken és 

sebességtartományokon általában három spektrumon találhatók mértékadó keskenysávok. 

Furcsa módon 60 km/h sebességnél egy 4. keskenysáv is fellépett.  

Az első keskenysáv valamennyi esetben 1-3 Hz tartományba esett. Ez jellemzően a 

légrugó sajátfrekvenciája. 

A második keskenysáv 7-15 Hz frekvencia tartományba esett. Feltételezésem szerint 

ebbe a tartományba esik a kiegyensúlyozatlan kerekek forgásából származó gerjesztés. 

A harmadik sáv 20-70 Hz közé esik, amelynek forrása pontosan nem adható meg.  

A 60 km/h sebességnél megjelent egy 120-150 Hz frekvenciasávon kiemelkedő PSD 

érték. E két utóbbi frekvencia-tartomány, miután viszonylag széles, valószínűleg a jármű 

rakfelület és annak alvázszerkezete valamint a rakfelülettől elváló rakomány rakfelületre mért 

ütéseiből származik.  

A 10 másodperces mintákat vizsgálva elmondható, hogy az elsőrendű útról és az 

autópályáról származó jelek PSD értéke a másod- és harmadrendű utakról származó PSD 
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értékekhez képest jelentősen alacsonyabbak. Az is meglepő eredmény, hogy az autópályán 

számított PSD értékek magasabbak voltak, mint az elsőrendű úton számított értékek. Ezzel 

kapcsolatban megjegyzem, hogy ez az útszakasz egy nemrég elkészült, gyakorlatilag új 

állapotú út volt.  

A 66. ábra a sebességfüggésre mutat be példát. 

 

66. ábra: Különböző sebességek autópálya útminőségen generált 10 másodperc hosszú jel 
autokorrelációs függvényeinek összehasonlítása (függőleges irány) 

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Az autokorrelációs függvényen az látszik, hogy a legnagyobb gyorsulásamplitúdok 90 

km/h-ás sebességnél keletkeznek. A rosszminőségű harmadrendű utat választva mintának, a 

67. ábrán látható függvényt kapjuk. 

 

67. ábra: Különböző sebességek harmadrendű úton generált 10 másodperces jelek 
teljesítménysűrűség-spektrumainak összehasonlítása (függőleges irány) 

[Forrás: saját szerkesztés] 
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Viszonylag rosszabb útminőségek esetén a PSD értéket az befolyásolja, hogy egy-egy 

kivett 10 másodperces szakaszra mennyi úthiba jut. Több szakaszt is kivéve az derült ki, hogy 

860 km/h-ás sebesség mellett keletkeztek a legkisebb értékek, ami azt is jelentheti, hogy a 

vizsgált szerelvény ezen a sebességen képes a legjobban eltüntetni az úthibák okozta 

„felütödéseket”. 

Meglepő módon a jobb útminőségek esetén is igaz, hogy a 80 km/h sebességen 

rögzített jelek adták a legkisebb PSD értékeket (68. ábra). 

 

 

68. ábra: Különböző sebességek autópályán generált 10 másodperces jelek 
teljesítménysűrűség-spektrumainak összehasonlítása (függőleges irány) 

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Megállapítható, hogy útviszonyoktól függetlenül, az általam vizsgált jármű-rakomány 

rendszerre a 80 km/h menetsebesség tekinthető optimálisnak. Persze az is nyilvánvaló, hogy 

ez a megállapítás kizárólag az általam vizsgált esetre érvényes. A későbbiekben érdemes lenne 

ugyanezt a kísérletet más járművön más rakománnyal megvizsgálni, hogy egyértelműen ki 

lehessen jelenteni, hogy létezik-e rezgéstani szempontból optimális haladási sebesség. A 

kérdést logisztikai szempontból megközelítve felmerül, hogy van-e értelme optimális haladási 

sebességet megállapítani, hiszen a haladó járműnek a forgalomba kell illeszkednie és ilyen 

szempontból nem biztos, hogy a gépkocsivezető a forgalom ritmusát nem betartva más 

sebességgel fog haladni. 
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A cepstrum függvényeket vizsgálva kiderült [67], hogy az előzőekben ismertetett 

frekvenciasávok egy gerjesztő függvény felharmonikusait képezik [46]. Miután a mérésekben 

tiszta harmonikus jelet nem is találtam, ezért nyilvánvalóan azok felharmonikusai sem 

létezhetnek.  

A 69. ábra az autópályán 80 km/h haladási sebesség mellett felvett PSD-, és az abból 

képzett cepstrum függvényt mutatja be [64]. A cepstrum függvényből jól látható, hogy a 

gerjesztő jelek 0-0,2 quefrency értékek között találhatóak. Efölött jelentős maplitudójú jelek 

már nem találhatók a függvényben. Alacsony maplitudójú értékek egészen 5 másodperc 

quefrency értékig találhatóak. Ez a jelenség valamennyi felvett gyorsulás-idő függvény 

variánsra igaz. Ezekből két alapvető következtetés vonható le: 

- A kis frekvenciatartományokban (0-15 Hz) egymástól független gerjesztőjelek 

találhatóak.  

- A magasabb frekvenciatartományokban ezeknek a jeleknek a felharmonikusai nem 

találhatóak meg. 

A cepstrum analízisből összefoglalásként megállapítható, hogy a gerjesztő jelek 

különböző külső forrásokból származnak és ezekből felharmonikusok a magasabb 

frekvenciasávokban nem keletkeznek.  
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69. ábra: PSD és az abból képzett cepstrum függvény 80 km/h sebességgel autópályán 
haladva  

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Azonos útminőségen haladva a gyorsulás-idő függvény stacionaritásának 

vizsgálata 

 

A gyakorlat általában az azonos útminőségen, azonos sebességgel haladó járművek 

esetén általában feltételezik, hogy a sztochasztikus jel stacionárius, azaz ergodikus ha 

időtartománybeli értékei egyenlőek a sokaságszerinti értékeivel. Ennek olyan szempontból 

van jelentősége, hogy a csomagolástechnikai rázóvizsgálatoknál a rezgésszimulációs 

programok ilyen esetekre azonos gerjesztett jelet állítanak elő. 



96 
 

Autokorrelációs függvény segítségével megvizsgáltam a felvett gyorsulás-idő 

függvények stacionaritását azonos útminőségen, azonos haladási sebességgel haladva. Első 

közelítésként az autokorrelációs függvényeket a “nyers” gyorsulás-idő függvényekből 

generáltam és egyrészt az autokorrerlációs függvény ábrája, másrészt a Pearson féle 

korrelációs együttható az autokorreláltatott jelek teljes függetlenségét mutatta. Ez a tény 

megdönti az azonos út, azonos haladási sebesség, stacionárius jel feltételezést.  

Az autokorrelációs vizsgálatot megismételtem olyan módosítással, hogy két külön 

gyorsulás-idő függvény jelet vettem ki mintaként, mindkettőnek elkészítettem a PSD 

függvényét. Ennek eredményét a 70. ábra mutatja be [64]. 

  

70. ábra: Két közvetlen egymás utáni jel PSD-jének és autokorrelációs függvényének 
összehasonlítása  

[Forrás: saját szerkesztés] 
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A következőkben néhány példát mutatok be a felvett gyorsulás-idő függvény 

stacionaritásának vizsgálatára. A 71. ábrán a felvett gyorsulás-idő függvényből, amelyet 

harmadrendű úton 40 km/h sebességnél vettem fel négy szakaszra bontottam. 

 

71. ábra: 10 másodperc hosszú függőleges irányban detektált gyorsulásfüggvény 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Már a gyorsulás-idő függvényből is jól látszik, hogy a függvény milyen erősen 

változik a folyamatos haladás közben is. A 72. ábra azt mutatja be, hogy ha a 0-3 Hz, 7-15 Hz 

és a 30-50 Hz tartományokban keskenysávszűrést végzek, akkor a keskenysávokba tartozó 

értékek folyamatosan változnak. A 73. ábra bemutatja a 10 másodperces jelből kivágott négy 

szakasz PSD értékeit (bal oldali ábra) és az autokorrelációs függvényeit (jobb oldali ábra). 
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72. ábra: A 10 másodperces gyorsulásfüggvény és keskenysávban szűrt függvényei 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

 

73. ábra: A 10 másodperces jelből kivágott négy szakasz PSD értékei (bal oldalon), illetve 
autokorrelációs függvényei (jobb oldalon) 

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Az ábrákból kiderül, hogy még egy rövid szakaszon sem stacionárius a rezgés. Először 

a gyorsulás-idő függvények Pearson-korrelációs (két mennyiség kapcsolatának vizsgálata) 

együtthatóit határoztam meg, amelyek a sok zavarjel miatt igen alacsony értéket mutattak. 

Ezután az FFT függvények alapján számítottam ki a Pearson korrelációs együtthatót. Az így 

számított értékek 0,8 és 0,9 közé estek, amelyek már azt mutatják, hogy bár nem szoros, de 

azért van némi korreláció.  
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A következőben azt vizsgáltam meg, hogy mit kapunk ha a négy szakaszt önálló 

jelként kezelem és a különböző permutációkban a keresztkorreláció függvényeket számítom 

ki. A 74. ábra a szakaszok keresztkorrelációs függvényeit (kereszteteljesítmény-

sűrűségspektrum) tartalmazza.  Az ábrából jól látható, hogy a keresztkorreláció esetén a 

jellemző frekvenciák és PSD értékek milyen jelentős eltérést tartalmaznak. 

 

 

74. ábra: A 60 km/h-ás sebességű harmadrendű út I-II szakaszának keresztkorrelációs 
függvényei (függőleges irány) 

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

A bemutatott eredmények azt bizonyítják, hogy még azonos körülmények között 

végezve a mérést, mind a jellemző frekvenciák, mind az azokhoz tartozó PSD értékek csak 

tartományként adhatók meg, konkrét értékek megadása tévedés. 

Kipróbáltam azt is, hogy cepstrum elemzéssel sikerül-e a gerjesztőfüggvény 

spektrumában megtalálni a 135 Hz körüli frekvenciák (ld. 68. ábra) keskenysávjait. Amint azt 

a 75. ábra tanúsítja ez az érték nem található meg és gyakorlatilag a teljes tartományban a 

véletlenszerűen fellépő, szélessávú, zajszerű rezgések az elemzést erősen torzítják.  
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75. ábra: A cepstrum eljárással szétválasztott két jel spektruma 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 
A vizsgálat legfőbb tanulsága az, hogy az út és sebességváltozatoktól függetlenül 

jellemző harmonikus rezgéseket és azok felharmonikusait nem lehet megtalálni és ebből 

kifolyólag rázóberendezésen történő vizsgálatnál sincs értelme szinuszos, csúszófrekvenciás 

vizsgálatokat végezni [9] [10] [11].  

 

6.3.4 A függőleges irányú gyorsulás-idő függvények kiértékelése nagyméretű 
egyedi, ritkán előforduló úthibán való áthaladáskor 
 

A jármű szerelvény haladás közben találkozhat olyan jelenséggel, amely egyedi 

nagymértékű gyorsulás-igénybevételt jelent. A gyakorlatban ez jelentős méretű kátyút, vagy 

rosszul kiépített közút-vasút kereszteződést jelent. Ezek a járművek természetesen üzemi 

belső úthálózaton is közlekednek és a belső üzemi úthálózatokon a sebesség korlátozására 

nagyon gyakran geometriai sebességkorlátozó elemeket képeznek ki. Ezeknek számos fajtája 

van, azonban én a méréshez a magyarországi, belterületi utakon használatos szabványos, már 

a 4. és 54. ábrákon korábban bemutatott menetdinamikai útküszöböt vettem alapul. 

A konkrét mérést úgy végeztem, hogy a jármű szerelvény három különböző 

sebességgel halad át a menetdinamikai útküszöbön. Ezt azért is választottam, hogy a vontató-

félpótkocsi kapcsolat jellegére illetve a nyeregszerkezet viselkedésére választ kapjak. A 

nyeregszerkezet nagyon közel esik valamennyi gyártmány esetén a vontatójármű hátsó 

tengelyéhez. Így elsősorban azokat a jeleket vizsgálom, amelyeknél a vontató hátsó tengelye 

halad át a menetdinamikai útküszöbön és a felfutás pillanatában a félpótkocsit „megemeli”. A 

76. ábrán az 5 km/h-val, a 77. ábrán a 10 km/h-val, a 78. ábrán a 15 km/h-val történő 

áthaladás gyorsulás-idő függvénye látható. 
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76. ábra: A menetdinamikai útküszöbön 5 km/h-val történő áthaladás gyorsulás-idő 
függvénye 

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

 

77. ábra: A menetdinamikai útküszöbön 10 km/h-val történő áthaladás gyorsulás-idő 
függvénye 

[Forrás: saját szerkesztés] 
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78. ábra: A menetdinamikai útküszöbön 15 km/h-val történő áthaladás gyorsulás-idő 

függvénye 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 
A három gyorsulás-idő függvényből autokorrelációs függvényt képeztem, amely a 79. 

ábrán látható.  

 

 

79. ábra: A menetdinamikai útküszöbön a különböző sebességekkel való áthaladások 
autokorrelációs függvényei 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Már a gyorsulás-idő függvényekből jól látható a vontató mellső- és hátsó tengelyének 

és a félpótkocsi hármas tengelyének áthaladása. A legalacsonyabb sebesség esetén 1g-nél 

nagyobb csúcsgyorsulás nem keletkezett, míg a közepes sebességnél 2,3g, míg a legnagyobb 
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sebességnél 1,9g volt regisztrálható. Ennek az ütési tranziensnek azonban igen kicsi volt az 

időtartama, illetve megfordítva nagy frekvencián történt, dirac típusú impulzus keletkezett.  

Az autokorrelációs függvényen az látszik, hogy van némi összefüggés a nagyobb 

sebesség-erősebb ütés között. Érdemes megemlíteni, hogy a legnagyobb áthaladási 

sebességnél ez a dirac jellegű impulzus kisebb volt, mint a közepes áthaladási sebességnél. 

Elvileg ez azt jelenti, hogy a nagymértékű úthibán való áthaladás esetén is definiálhatunk egy 

optimális áthaladási sebességet. A 80. ábrán elkészítettem a három áthaladási sebesség FFT 

függvényét. 

 

 

80. ábra: A menetdinamikai útküszöbön a különböző sebességekkel való áthaladások 
teljesítménysűrűség-spektrumai 

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

A 81., 82., és 83. ábrán a gyorsulás-idő függvényből különválasztottam a vontató első, 

második és a félpótkocsi hármas tengelycsoportjának jelalakját és a három sebességváltozatra 

autokorreláltattam.  
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81. ábra: Az első tengely autokorrelációs függvényei különböző sebességű áthaladáskor a 
menetdinamikai útküszöbön 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

 

82. ábra: A második tengely autokorrelációs függvényei különböző sebességű áthaladáskor a 
menetdinamikai útküszöbön 
[Forrás: saját szerkesztés] 
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83. ábra: A félpótkocsi hármas tengelycsoportjának PSD függvényei különböző sebességű 
áthaladáskor a menetdinamikai útküszöbön  

[Forrás: saját szerkesztés] 

 

Az elemzésből az következik, hogy maga a dirac jellegű impulzus az FFT analízis 

során szétbomlik és keletkezik egy 7-10 Hz és 28-32 Hz valamint egy 79-82 Hz tartományba 

eső kimagasló PSD érték. Ezek az értékek egymásnak nem felharmonikusai. Figyelemreméltó 

azonban, hogy bármely tengelyt tekintve a kirugózási tulajdonságok más jelleget mutatnak, 

mint folyamatos haladás során.  Ebből valószínűsíthető, hogy a légrugó progresszívre 

tervezett csillapítása az ilyen nagy ütéseket más karakterisztika szerint csillapítja. Ettől a jel 

továbbra sem lesz harmonikus, tehát ebben a pontban is ki lehet zárni a szinuszos 

rázóvizsgálati kísérlet elvégzésének indokoltságát. Az eltérő kirugózási karakterisztikákat 

figyelembe véve feltétlenül szükségesnek tartom, hogy rázóberendezéssel történő szimuláció 

során a szimulált sztochasztikus jelalakot, mind időben, mind frekvenciatartományban, mind 

PSD értékben módosítani kell. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez csak az általam vizsgált 

szerelvényre érvényes. Valószínűsíthető, hogy más típusú járműveknél is eltérhet a nagy 

intenzitásról történő kifutó karakterisztika a haladás közbeni jellemzőktől.  
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7 Félpótkocsi függőleges dinamikájának analitikus számítása 
 

Számítógépes program segítségével meghatározható tetszőleges gerjesztés esetén a 

rakfelület bármely pontjának elmozdulás-, sebesség- vagy gyorsulás válasza. A meghatározás 

során megoldandó feladatok: 

- létre kell hozni a nyerges vontató-félpótkocsi szerelvény mechanikai modelljét, 

- meg kell oldani a mechanikai modell mozgásegyenletét, 

- a mozgásegyenlet megoldásából a rakfelület bármely pontjának elmozdulása, 

sebessége, gyorsulása már egyszerűen számítható. 

 

7.1 A járműmozgások áttekintése 
 

A járműtest mozgásai alapvetően két osztályba sorolható: haladó (transzlációs), illetve 

elforduló (rotációs) mozgások. Az egyes mozgásfajták értelmezéséhez fel kell venni egy 

járműhöz kötött koordinátarendszert, amelynél az x tengely jelenti a haladási irányt, az y 

tengely a keresztirányt, a z tengely pedig a járműre merőleges irányt. Attól függően, hogy 

mely tengely mentén/körül történik az adott mozgás, az alábbi elnevezéseket szokás használni 

az egyes mozgásfajtákra [108]: 

- Transzlációs mozgások: 

o rángatás: az x tengely mentén kialakuló hosszirányú ( )x t∆  rezgés, 

o szitálás: az y tengely mentén kialakuló keresztirányú ( )y t∆  rezgés, 

o rázás: a z tengely mentén kialakuló függőleges ( )z t∆  rezgés. 

- Rotációs mozgások: 

o támolygás: az x tengely körül kialakuló ( )x t∆ϕ  szögelfordulás. 

o bólintás: az y tengely körül kialakuló ( )y t∆ϕ  szögelfordulás. 

o kígyózás: a z tengely körül kialakuló ( )z t∆ϕ  szögelfordulás. 

Az egyes mozgásfajták aszerint is megkülönböztethetőek, hogy a pálya síkjában, vagy 

arra merőlegesen történnek. Eszerint a rakfelület síkjában történő mozgások a rángatás, 

szitálás, illetve kígyózás, míg a pálya síkjára merőleges mozgások rázás, támolygás és 

bólintás. Az áru védelme szempontjából az utóbbi csoport a kritikus, ezért a vizsgálatok 

tárgyát képező mechanikai modellek csak a pálya síkjára merőleges (függőleges) dinamikával 

foglalkoznak. 

Az egyes mozgásfajtákat a 84. ábra szemlélteti. 
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84. ábra: A járművön kialakuló rezgőmozgások szemléltetése 
[Forrás: saját szerkesztés] 

 

7.2 A mechanikai modell létrehozása 
 

A jármű függőleges mozgásai dinamikai modelljének megalkotása során általában 

diszkrét – tömegekből, rugókból és csillapításokból felépített – rendszereket szokás 

alkalmazni. Az így felépített modellek a mozgás szabadságfoka szerint (síkbeli, vagy térbeli) 

csoportosítható. Egy hagyományos, tehát négy kerékkel rendelkező jármű esetén (pl. egy 

vontató esetén) az alábbi modelleket szokás megkülönböztetni: 

Síkbeli járműmodellek [108] [110]: 

- Egy szabadságfokú negyedjárműmodell, amelynél a jármű negyede végez 

rezgőmozgást. 

- Két szabadságfokú negyedjárműmodell, amelynél különválasztjuk a rugózott és 

rugózatlan tömeget, azaz külön kezeljük az abroncs valamint a felfüggesztés 

merevségét és csillapítását. 

- Két szabadságfokú, egytömegű féljárműmodell, amelynél a rugózott és rugózatlan 

tömeget nem választjuk szét, viszont figyelembe vesszük a modell forgásból származó 

mozgását is, ezért itt már szükség van a tömeg forgástengelyre számított másodrendű 

nyomatékára. A vizsgálat ebben az esetben történhet a jármű hossztengelyére 

merőleges síkban (rázás és támolygás), vagy a hossztengelymetszet síkjában (rázás és 

bólintás). 

- Négy szabadságfokú féljárműmodell, amely az előző kettő kombinációja. 
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Térbeli járműmodellek: 

Ezen járműmodellek már a felépítmény mindhárom rányú mozgását, azaz a rázást, bólintást 

és támolygást is figyelembe veszik. A rúgózott-rugózatlan tömegek különválasztása szerint 

lehet: 

- három szabadságfokú járműmodell, amely nem különíti el a rugózott és rugózatlan 

tömeget, 

- hét szabadságfokú modell, amely különválasztja a rugózott és rugózatlan tömeget. 

 

Jelen munkában a nyergesszerelvényre kétféle mechanikai modellt – egy síkbelit és 

egy térbelit – építettem fel. A két modell szabadságfokai az alábbiak szerint alakulnak: 

- Síkbeli modell (85. ábra): négy szabadságfokú féljárműmodell (két szabadságfokú 

vontató + két szabadságfokú félpótkocsi). A modell nem választja külön a rugózott és 

rugózatlan tömeget, viszont figyelembe veszi mind a vontató, mind a félpótkocsi 

bólintását. [59] [61] 

- Térbeli modell (86-87. ábrák): tizenhat szabadságfokú járműmodell (hét 

szabadságfokú vontató + kilenc szabadságfokú pótkocsi). A modell különválasztja a 

rugózott és rugózatlan tömegeket, valamint külön kezeli a félpótkocsi három 

tengelyét. 

 

85. ábra: A négy szabadságfokú nyerges szerelvény mechanikai modellje 
[Forrás: saját szerkesztés] [59] 

 

A 85. ábrán szereplő négy szabadságfokú modell jelölései: 

Az általános koordináták: 

q1: az m1 tömegű vontató súlypontjának függőleges elmozdulása (rázás) 

q2: a J2 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypont körüli szögelfordulása (bólintás) 

q3: az m3 tömegű félpótkocsi súlypontjának függőleges elmozdulása (rázás) 

q4: a J4 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypont körüli szögelfordulása (bólintás) 
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qg1, qg2, qg3: az adott útgerjesztések 

Tömegek és tehetetlenségi nyomatékok: 

m1: a vontató tömege, 

J2: a vontató súlypontján átmenő y tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m3: a félpótkocsi tömege, 

J4: a félpótkocsi súlypontján átmenő y tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka. 

Rugómerevségek és csillapítások: 

k1, k2, k3: az abroncsok és felfüggesztések rugómerevsége, 

k4, k5: nyereg-királycsap kapcsolat merevsége, 

c1, c2, c3: Az abroncsok és felfüggesztések csillapítása, 

c4, c5: a nyereg-királycsap kapcsolat csillapítása. 

Méretek, távolságok: 

l1: az első kerekek távolsága a vontató súlypontjától, 

l2: a hátsó kerekek távolsága a vontató súlypontjától, 

l3: a királycsap távolsága a vontató súlypontjától, 

l4: a királycsap távolsága a félpótkocsi súlypontjától, 

l5: a (helyettesítő) hátsó tengely távolsága a félpótkocsi súlypontjától. 

 

86. ábra: A tizenhat szabadságfokú nyerges szerelvény vontató részének mechanikai modellje 
a nyeregszerkezet csatolási modelljével 

[Forrás: saját szerkesztés] 
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87. ábra: A tizenhat szabadságfokú nyerges szerelvény félpótkocsi részének mechanikai 
modellje a nyeregszerkezet csatolási modelljével 

[Forrás: saját szerkesztés] 
 

A 86-87. ábrákon szereplő tizenhat szabadságfokú modell jelölései: 

Az általános koordináták: 

q1: az m1 tömegű kerék z irányú elmozdulása (rázás), 

q2: az m2 tömegű kerék z irányú elmozdulása (rázás), 

q3: az m3 tömegű vontatótengely z irányú elmozdulása (rázás), 

q4: a J4 tehetetlenségi nyomatékú vontatótengely x tengely körüli szögelfordulása (támolygás), 

q5: az m5 tömegű vontató súlypontjának a z irányú elmozdulása (rázás), 

q6: a J6 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypontjának az x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q7: a J7 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypontjának az y tengely körüli szögelfordulása 

(bólintás), 

q8: az m8 tömegű pótkocsitengely z irányú elmozdulása (rázás), 

q9: a J9 tehetetlenségi nyomatékú pótkocsitengely x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q10: a m10 tömegű pótkocsitengely z irányú elmozdulása (rázás), 
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q11: a J11 tehetetlenségi nyomatékú pótkocsitengely x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q12: az m12 tömegű pótkocsitengely z irányú elmozdulása (rázás), 

q13: a J13 tehetetlenségi nyomatékú pótkocsitengely x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q14: az m14 tömegű félpótkocsi súlypontjának a z irányú elmozdulása (rázás), 

q15: a J15 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypontjának az x tengely körüli szögelfordulása 

(támolygás), 

q16: a J16 tehetetlenségi nyomatékú vontató súlypontjának az y tengely körüli szögelfordulása 

(bólintás). 

qg1…qg10: az adott útgerjesztések 

 

Tömegek és tehetetlenségi nyomatékok: 

m1: a bal első kerék tömege, 

m2: a jobb első kerék tömege, 

m3: a vontató hátsó tengelyének és kerekeinek a tömege, 

J4: a vontató hátsó tengelyének és kerekeinek x irányú tehetetlenségi nyomatéka, 

m5: a vontató tömege, 

J6: a vontató x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

J7: a vontató y tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m8: a félpótkocsi első tengelyének tömege, 

J9: a félpótkocsi első tengelyének az x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m10: a félpótkocsi középső tengelyének tömege, 

J11: a félpótkocsi középső tengelyének az x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m12: a félpótkocsi hátsó tengelyének tömege, 

J13: a félpótkocsi hátsó tengelyének az x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

m14: a félpótkocsi tömege, 

J15: a félpótkocsi x tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka, 

J16: a félpótkocsi y tengelyre számított tehetetlenségi nyomatéka. 

 

Rugómerevségek és csillapítások: 

k1, …, k4: a vontató abroncsainak merevsége, 

k5, …, k8: a vontató felfüggesztéseinek merevsége, 
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k9, …, k14: a félpótkocsi abroncsainak merevsége, 

k15, …, k20: a félpótkocsi felfüggesztéseinek merevsége, 

k21, k22, k23: a nyereg-királycsap kapcsolat merevsége, 

c1, …, c4: a vontató abroncsainak csillapítása, 

c5, …, c8: a vontató felfüggesztéseinek csillapítása, 

c9, …, c14: a félpótkocsi abroncsainak csillapítása, 

c15, …, c20: a félpótkocsi felfüggesztéseinek csillapítása, 

c21, c22, c23: a nyereg-királycsap kapcsolat csillapítása. 

 

Méretek, távolságok: 

Vontató: 

Az S1 koordinátarendszer origója a vontató súlypontja, ahol a tengelytávolságok: 

h1: az első kereke távolsága az y tengelytől, 

h2: a hátsó kerekek távolsága az y tengelytől, 

h3: a jobb első kerék távolsága az x tengelytől, 

h4: a bal első kerék távolsága az x tengelytől, 

h5: a jobb hátsó felfüggesztés távolsága az x tengelytől, 

h6: a bal hátsó felfüggesztés távolsága az x tengelytől. 

h7: a jobb hátsó kerék távolsága a hátsó vontató tengely súlypontjától, 

h8: a bal hátsó kerék távolsága a hátsó tengely súlypontjától, 

h9: a királycsap távolsága az y tengelytől. 

A félpótkocsi: 

Az S2 koordinátarendszer origója a félpótkocsi súlypontja, ahol a tengelytávolságok: 

h10: a királycsap távolsága az y tengelytől, 

h11: az első tengely távolsága az y tengelytől, 

h12: a középső tengely távolsága az y tengelytől, 

h13: a hátsó tengely távolsága az y tengelytől, 

h14: a jobb oldali felfüggesztések távolsága az x tengelytől, 

h15: a bal oldali felfüggesztések távolsága az x tengelytől, 

h16: a jobb oldali kerekek távolsága a pótkocsi tengelyek súlypontjától, 

h17: a bal oldali kerekek távolsága a pótkocsi tengelyek súlypontjától. 
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7.3 A mozgásegyenlet felírása 
 

A mozgásegyenlet felírása a másodfajú Lagrange egyenlet segítségével történt. A 

Lagrange-féle mozgásegyenlet fizikai tartalma egyenértékű az impulzus tétellel, viszont sok 

esetben előnyösebb a használata, mivel nem szerepelnek benne azok a külső erők, 

amelyeknek nincs teljesítménye. Feltéve, hogy a rendszer kis kitérésű lengéseket végez a q=0 

egyensúlyi helyzet körül, a Lagrange egyenlet az alábbi alakban írható fel [25]: 

 1,ig
i i i i

i n
d E E D U Q
dt q q q q

=  2, ...., 
 ∂ ∂ ∂ ∂

− + + = ∂ ∂ ∂ ∂  

 ,       (6) 

ahol:       

- n a rendszer szabadságfoka, 

- E a rendszer teljes kinetikai energiája, 

- U a rendszer teljes potenciális energiája, 

- D a rendszer Rayleigh-féle disszipatív potenciálja, 

- igQ : Az általános erő i-edik koordinátájának az a része, amely nem fejezhető ki a 

bal oldalon álló deriváltak segítségével (gerjesztőerő), 

- iq : az i-edik általános koordináta, 

- iq : az i-edik általános koordináta idő szerinti első deriváltja (összetett függvény 

deriválási szabálya alapján). 

Az E, U és D mennyiségek a síkbeli modell esetén az alábbi alakokban írhatók fel: 

2 2 2 2
1 1 2 2 3 3 4 4

1
2

E m q J q m q J q = + + +      

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 2 2

1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 5 4 3

2 2
4 3 4 4 1 3 2 5 4 2

1
2 g g gU k q l q q k q l q q k q l q q

k q l q q l q k q q

= − − + + − + + − +

+ − − − + − 

  

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 2 2

1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 5 4 3

2 2
4 3 4 4 1 3 2 5 4 2

1
2 g g gD c q l q q c q l q q c q l q q

c q l q q l q c q q

= − − + + − + + − +

+ − − − + − 

        

     

 

Az E, U és D mennyiségek a térbeli modell esetén az alábbi alakokban írhatók fel: 
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11

2 2 2 2 2
12 12 13 13 14 14 15 15 16 16

1
2

E m q m q m q J q m q J q J q m q J q m q J q

m q J q m q J q J q

= + + + + + + + + + + +

+ + + + + 

          

    

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( )

2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 3 3 8 4 3 4 3 7 4 4

2 2 2
5 5 4 6 1 7 1 6 5 3 6 1 7 2 7 5 6 6 2 7 3 6 4

2 22
8 5 5 6 2 7 3 5 4 9 8 17 9 5 10 8 16 9 6

2

11 10 17 11 7 1

1
2 g g g g

g g

g

U k q q k q q k q h q q k q h q q

k q h q h q q k q h q h q q k q h q h q q h q

k q h q h q q h q k q h q q k q h q q

k q h q q k

= + + − + + − + − − +

+ + − − + − − − + + + − − +

+ − + − + + + − + − − +

+ + − + ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( )

2 2

2 10 16 11 8 13 12 17 13 9

2 2
14 12 16 13 10 15 14 15 15 11 16 8 15 9

2 2
16 14 14 15 11 16 8 14 9 17 14 15 15 12 16 10 15 11

2
18 14 14 15 12 16 10 14 11 19 14 15 15

g g

g

q h q q k q h q q

k q h q q k q h q h q q h q

k q h q h q q h q k q h q h q q h q

k q h q h q q h q k q h q

− − + + − +

+ − − + + + − − +

+ − + − + + + + − − +

+ − + − + + +( )
( ) ( )
( ) ( )

2
13 16 12 15 13

2 2
20 14 14 15 13 16 12 14 13 21 14 10 16 5 9 7

2 2
22 15 6 23 16 7

h q q h q

k q h q h q q h q k q h q q h q

k q q k q q

+ − − +

+ − − + + − − − +

+ − + − 

 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 3 3 8 4 3 4 3 7 4 4

2 2 2
5 5 4 6 1 7 1 6 5 3 6 1 7 2 7 5 6 6 2 7 3 6 4

22
8 5 5 6 2 7 3 5 4 9 8 17 9 5 10 8 1

1
2 g g g g

g

D c q q c q q c q h q q c q h q q

c q h q h q q c q h q h q q c q h q h q q h q

c q h q h q q h q c q h q q c q h

= + + − + + − + − − +

+ + − − + − − − + + + − −

+ − + − + + + − + −

         

            

        ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

2

6 9 6

2 2 2 2

11 10 17 11 7 12 10 16 11 8 13 12 17 13 9 14 12 16 13 10

2 2
15 14 15 15 11 16 8 15 9 16 14 14 15 11 16 8 14 9

17 14 15 15 12 16

g

g g g g

q q

c q h q q c q h q q c q h q q c q h q q

c q h q h q q h q c q h q h q q h q

c q h q h q

− +

+ + − + − − + + − + − − +

+ + + − − + − + − + +

+ + + −

 

           

         

   ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( )

2 2
10 15 11 18 14 14 15 12 16 10 14 11

2 2
19 14 15 15 13 16 12 15 13 20 14 14 15 13 16 12 14 13

2 2 2
21 14 10 16 5 9 7 22 15 6 23 16 7

q h q c q h q h q q h q

c q h q h q q h q c q h q h q q h q

c q h q q h q c q q c q q

− + − + − + +

+ + + − − + − + − + +

+ − − − + − + − 

     

         

       

 

Elvégezve a kijelölt deriválásokat, a mozgásegyenlet tömören az alábbi formában írható fel: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t+ + = +g gMq Cq Kq Wq Vq   , (7) 

 
ahol M a tömegmátrix, C a csillapítási mátrix, K a merevségi mátrix, W az útgerjesztés első 

deriváltjának együtthatómátrixa, V az útgerjesztés együtthatómátrixa. 
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7.4 A mozgásegyenlet megoldása 
 

A (7) mozgásegyenlet megoldására kétféle módszer áll rendelkezésre: 

- direkt időintegrálás módszere (numerikus megoldás), 

- módszuperpozíciós módszer (analitikus megoldás). 

 

A direkt időintegrálás lényege, hogy a t időváltozó szerint valamilyen véges differencia 

eljárást kell alkalmazni (például Runge-Kutta módszer, vagy Newmark módszer). Ennek 

segítségével tetszőleges gerjesztés hatására közelítő megoldás adódik időtartományban [54].  

A módszuperpozíciós módszer segítségével az állandósult állapot egzakt megoldása 

kapható meg harmonikus gerjesztés esetén, amely jól szemléltethető a frekvenciatérben [90]. 

Ennek segítségével megfigyelhető, mely gerjesztő frekvenciák a legkritikusabbak és ezen 

gerjesztőfrekvenciák esetén mekkora gyorsulások lépnek fel. A továbbiakban ezt módszert 

mutatom be. A 88. ábra a megvalósítandó vizsgálat modelljét szemlélteti a négy 

szabadságfokú rendszer esetén. A rendszer a kerekek számának megfelelő számú bemenettel, 

illetve a szabadságfoknak megfelelő számú kimenettel rendelkezik. A mozgásegyenlet 

analitikus megoldásával megkapható a bemenetek és kimenetek közti kapcsolatot megadó 

H(s) átviteli függvények  mátrixa, amely egy tetszőleges kerék egységnyi útgerjesztése esetén 

a frekvencia függvényében megadja egy tetszőleges kimenet mozgásjellemzőit (rázás, 

bólintás, támolygás). Ezek ismeretében a rakfelület tetszőleges pontjának maximális 

elmozdulása vagy gyorsulása egyszerűen meghatározható. 

 

 

88. ábra: A négy szabadságfokú rendszermodell 
 [Forrás: saját szerkesztés] 

 

Mivel az átviteli függvény változója a frekvencia és nem az idő, a t idő változóról a 

komplex s jσ ω= +  Laplace változóra térünk át, amely a   betúvel jelölt Laplace 

transzformációval valósítható meg.  
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0

( ) ( ) ( ) .
∞

−= = ∫ sts t t e dtQ q q  (8) 

 

A mozgásegyenlet mindkét oldalának a Laplace transzformáltját véve, a Laplace 

transzformáció szabályai szerint zérus kezdeti feltételek mellett a mozgásegyenlet az alábbi 

alakban írható fel [35]: 

 

 ( ) ( )2 ( ) ( ).s s s s s+ + = + gM C K Q W V Q  (9) 

 

ahol az ( )2s s+ +M C K  együtthatómátrix az úgynevezett dinamikus merevség. A dinamikus 

merevség felhasználásával a rendszer válasza: 

 

 ( )( ) ( ) ( )s s s s= +-1
gQ Z W V Q . (10) 

 

A (10) összefüggésből már kiolvasható a gerjesztés és az arra adott válasz közti 

kapcsolatot megteremtő átviteli függvény mátrixa: 

 

 ( )( ) ( )s s s= +-1H Z W V . (11) 

 

Egy mátrix inverze megkapható a mátrix adjungáltjának, illetve determinánsának 

hányadosaként, így a (11) egyenlet az alábbi alakban is felírható: 

 

 
( )( )adj ( )

( )
( )

s s
s

s
+

=
Z W V

H
Z

. (12) 

 

Az átviteli függvény nevezőjének – a karakterisztikus polinomnak – a zérushelyein 

alakulnak ki végtelen nagyságú kitérések. Ezen helyeket szokás a rendszer pólusainak 

nevezni, amelyek meghatározása az alábbi sajátérték probléma megoldását igényli: 

 

 2( ) 0 0.= ⇒ + + =s s sZ M C K  (13) 
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A fenti sajátérték feladat megoldása ebben a formában nem lehetséges, általánosított 

sajátérték feladat alakra kell hozni. Ennek eléréséhez a (9) mozgásegyenletet ki kell egészíteni 

egy azonossággal: 

 
( )
( ) ( )2

( )
.

( ) ( )

− = 


+ + = + 

s s s

s s s s sg

M M Q 0

M C K Q W V Q
 (14) 

 

A fenti egyenletrendszert egy mátrix egyenletben felírva a mozgásegyenlet állapottér 

alakja (állapotegyenlet) adódik, amely egy elsőrendű differenciálegyenlet rendszer: 

 

 

( ) ( )

( )( )
( )( )

s s

s ss s
s

ss

 
 −          + =                    
 

g

g

gBA GU U

Q0 M M 0 Q 0 0
QM C 0 K Q W V

(( (( (( ((

((

. (15) 

 

A fenti egyenletben bevezetett új változókat felhasználva az állapotegyenlet tömör 

alakban: 

 

 ( ) ( ) ( )s s s+ = gA B U GU . (16) 

 

Mivel az állapotegyenlet elsőrendű differenciál egyenlet rendszer, ez már egy 

általánosított sajátérték feladatot biztosít, amely az alábbi alakból oldható meg: 

 

 0s + =A B . (17) 

 

Mivel az állapotegyenlet dimenziója a rendszer szabadságfokának kétszerese, ezért a 

fenti sajátérték feladat 2n db komplex sajátértéket (pólust) szolgáltat, amelyek páronként 

egymás konjugáltjai. Ezeket a spektrál mátrixban célszerű összefoglalni, amely a 

sajátértékeket tartalmazó diagonálmátrix (18). Az egyes sajátértékeket imaginárius részük 

szerint növekvő sorrendben szokás a mátrixba beírni, először a pozitív előjelűeket, majd a 

konjugáltjaikat, azaz a negatív előjelűeket. 
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1

1

n

n

∗

∗

 
 
 
 

Λ =  
 
 
 
  





λ

λ
λ

λ

. (18) 

 

ahol:  ,i i i i i ij jλ σ ω λ σ ω∗= + = − . A valós rész a csillapítási tényező, míg a képzetes rész a 

csillapított saját körfrekvencia. Minden komplex sajátértékhez tartozik egy komplex 

sajátvektor (lengéskép), amelyek szintén páronként egymás konjugáltjai. Ezeket egy mátrixba 

rendezve a modálmátrix adódik: 

 

 1 1 1 1

1 1

n n n n

n n

∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗

 
Ψ =  

  

 

 

λψ λ ψ λ ψ λ ψ
ψ ψ ψ ψ

. (19) 

 

Az állapotegyenlet megoldásához az állapot egyenletet a modálmátrix segítségével a 

modális térbe kell transzformálni. Csillapítatlan rezgőrendszerek esetén a sajátvektorok mind 

a tömeg, mind a merevségi mátrixra nézve ortogonálisak. Ez csillapított esetben is igaz, 

mindössze most tömeg és merevségi mátrixok szerepét az A és B hipermátrixok veszik át. A 

transzformált A mátrixot Θ -val jelölve a transzformált B mátrixra −ΛΘ adódik: 

 

1

1

n

n

∗

∗

 
 
 
 

= = 
 
 
 
  

TΨ AΨ Θ





ϑ

ϑ
ϑ

ϑ

. (20) 

 

 

1 1

1 1

n n

n n

∗ ∗

∗ ∗

− 
 
 
 −

= = − − 
 
 

−  

TΨ BΨ ΛΘ





λϑ

λ ϑ
λ ϑ

λ ϑ

. (21) 
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A mátrixok diagonális tulajdonsága miatt a transzformáció függetleníti az 

egyenleteket, így azok már egymástól függetlenül megoldhatók. A (22) egyenlet az 

állapotegyenlet modálmátrixszal történő transzformációját foglalja össze. 

 
) ( )

( ) ( ) ( )
s s

s s s s
Θ

+ =  
−

T -1 T -1 T
g

m mU ( U
Ψ AΨ Ψ U Ψ BΨ Ψ U Ψ GU

ΛΘ
 

(( ((

. (22) 

 

Alkalmazva a (22)-ben bevezetett mennyiségeket, az állapotegyenlet a modális térben 

az alábbi alakú 

 ( ) ( ) ( )s s s− = T
m gI Λ ΘU Ψ GU . (23) 

 

Ebből az állapotvektor a modális térben a következő alakban írható fel: 

 ( )( ) ( )s s s= − -1 -1 T
m gU I Λ Θ Ψ GU , (24) 

 

amelyet a fizikai térbe visszatranszformálva:  

 ( )( ) ( ) ( )s s s s= = − -1 -1 T
m gU ΨU Ψ I Λ Θ Ψ GU . (25) 

 

Az átviteli függvény a kerekek egységnyi amplitúdóval történő gerjesztése esetén adja 

meg az egyes általános koordináták elmozdulásait. Ezt egy R-rel jelölt terhelési mátrixban 

foglaljuk össze, amelynek egyes oszlopai az egyes terhelési eseteket tartalmazzák, így 

oszlopainak száma megegyezik a kerekek p számával. 

 

 
11 11 1 1

1 1

0 0

0 0

p p

n n n p n p

W s V W s V

W s V W s V

 
 
 
 

=  + + 
 
 

+ +  

R



 





 



. (26) 

 
Ezt behelyettesítve az állapotvektor képletébe a terhelés helyére, az állapotvektor helyett az 

átviteli függvény mátrixot kapjuk: 
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 ( )( )s s= − -1 -1 TH Ψ I Λ Θ Ψ R . (27) 

 

Célszerű bevezetni az alábbi jelölést: 

 ( )
1

1, , 1,,
n

ij ki kj kj
k

i n j pW s Vψ
=

=  2, ...., =  2, ...., Γ = +∑ . (28) 

 

Ennek felhasználásával az átviteli függvény mátrix tömören: 

 ( )( )s s= − -1 -1H Ψ I Λ Θ Γ  (29) 

Az átviteli függvény mátrix k-adik általános koordinátájához és j-edik kerékre ható egységnyi 

amplitúdójú útgerjesztéshez tartozó eleme, a modális szuperpozíció elvét felhasználva: 

 
1 1

1
( )

n
ki i ij ki i ij

kj
i i i

H s
s s

− ∗ ∗− ∗

∗
=

 Ψ Γ Ψ Γ
= +  − − 

∑
ϑ ϑ

λ λ
. (30) 

 

Az átviteli függvény mátrix egy 16x10-es méretű komplex függvényeket tartalmazó 

mátrix, amelynek kj-edik eleme megadja a k-adik általános koordináta maximális kitérését és 

fáziskésését a j-edik kerékre ható egységnyi amplitúdójú útgerjesztés esetén az s 

függvényében, ami szintén egy komplex szám, aminek képzetes része a gerjesztő-frekvencia, 

míg valós része a csillapítási tényező. 

A frekvencia átviteli függvény (FRF) az átviteli függvény 0σ =  -nál vett metszete, 

tehát s jω=  helyettesítéssel adódik az átviteli függvényből. 

 
1 1

1
( )

n
ki i ij ki i ij

kj
i i i

H
j j

− ∗ ∗− ∗

∗
=

 Ψ Γ Ψ Γ
= +  − − 

∑
ϑ ϑ

ω
ω λ ω λ

. (31) 
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7.5  Numerikus példák 
 

Megjegyzés: 

Az analízis során használt Matlab kódokat a 3. melléklet tartalmazza.  

 

Az előző pontban bemutatott elmélet demonstrálására a 7.2 pontban bemutatott négy- 

és tizenhat szabadságfokú modellek paramétereire az 5. és 6. táblázatokban megadott 

numerikus adatok lettek megadva. 

 

7.5.1 A négy szabadságfokú modell eredményei 
 

5. táblázat: A négy szabadságfokú modell esetén alkalmazott reprezentációs adatok 
1 6 000m kg=  6

4 10 /k N m=  1 0,5l m=  

2
2 20 000J kgm=  

5 5 000k Nm=  2 2,5l m=  

3 20 000m kg=  3
1 2 3 10 /c c c Ns m= = =  3 2,3l m=  

2
4 100 000J kgm=  3

4 10 /c Ns m=  4 5l m=  

1 2 3 88 888 /k k k N m= = =  3
5 5 10c Nsm= ⋅  5 5,3l m=  

 

A 89. ábra a (31) átviteli függvényt szemlélteti mindhárom kerék azonos fázisú 

gerjesztése – mint bement – és a 3. általános koordináta – mint kimenet – esetén. Mivel az 

átviteli függvény komplex, kétváltozós függvény, ezért két darab kétváltozós függvény 

segítségével ábrázolható, amelyek függőleges tengelye lehet a valós rész és a képzetes rész 

vagy az amplitúdó és a fázis rész. A 89. ábra az utóbbi ábrázolási módot alkalmazza. Az ábra 

amplitúdó része azt szemlélteti, hogy mekkora a félpótkocsi függőleges elmozdulásának a 

nagysága (a félpótkocsi rázása) a kerekekre ható gerjesztő körfrekvencia és a csillapítási 

tényező függvényében. A fázis rész azt mutatja, hogy a maximális kitérés mennyit siet/késik a 

gerjesztéshez csúcsértékéhez képest. 
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89. ábra: A négy szabadságfokú modell félpótkocsijának rázásához tartozó átviteli függvény 
 [Forrás: saját szerkesztés] 

 

A 90. ábra a fenti átviteli függvényből képzett frekvencia átviteli függvény, azaz a 89. 

ábra 0σ = -nál vett metszetét ábrázolja 0-50 rad/s frekvenciatartományban. Ezen az ábrán a 

függőleges elmozdulás mellett a 4q  általános koordináta, azaz a félpótkocsi bólintása is 

szemléltetésre került a rázás mellett. 

 
90. ábra: A négy szabadságfokú modell félpótkocsijának rázásához és bólintásához tartozó 

elmozdulás FRF-ek 
 [Forrás: saját szerkesztés] 
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A 91. ábra az elmozdulás kétszeres deriválásával származtatott gyorsulás FRF-eket 
ábrázolja. 

 

 
91. ábra: A négy szabadságfokú modell félpótkocsijának rázásához és bólintásához tartozó 

gyorsulás FRF-ek 
 [Forrás: saját szerkesztés] 

 

A 91. ábráról leolvasható maximális gyorsulás és szöggyorsulás ismeretében 

előállítható a pótkocsi bármely pontjának maximális gyorsulása. A jelen vizsgálat tárgyát 

képező kétdimenziós feladat esetén ez az alábbi képletből számítható: 

 

 3 4 SAq - q r= + × =A S SAa a ε r   . (32) 

 

A 92. ábra a pótkocsi rakfelületén kialakuló maximális gyorsulásokat szemlélteti 

különböző gerjesztő frekvenciák esetén. A vízszintes tengelyen a 0 pont a pótkocsi 

súlypontjának felel meg. A jobb átláthatóság kedvéért az 5-, 15- és 20 rad/s gerjesztő 

körfrekvenciákhoz tartozó függvények a bal, míg a többi gerjesztő körfrekvenciához tartozók 

a jobb oldali függőleges tengelyen kerültek skálázásra. 
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92. ábra: A négy szabadságfokú modell rakfelülete mentén kialakuló maximális gyorsulások 
különböző gerjesztő körfrekvenciák esetén 

 [Forrás: saját szerkesztés] [59] 
 

A 92. ábra alapján látható, hogy a legnagyobb gyorsulások a pótkocsi két végén lépnek 

fel, ezen belül is elsősorban a pótkocsi hátsó végében. A frekvenciafüggést vizsgálva azt 

láthatjuk, hogy 10-, 25-, illetve 30 rad/s gerjesztő frekvenciák esetén lépnek fel jelentősebb 

gyorsulások. A 89. és 90. ábrák amplitúdó részeit megfigyelve látható, hogy 9, illetve 27 rad/s 

körül csúcsok találhatók, azaz ezek rezonancia helyek. Ezzel magyarázható, hogy ezen 

frekvenciák környékén lépnek fel a rakfelületen a legnagyobb gyorsulások. 

 
7.5.2 A tizenhat szabadságfokú modell eredményei 
 

6. táblázat: A tizenhat szabadságfokú modell esetén alkalmazott adatok 
tömegjellemzők: méretek: 

1 2 100m m kg= =  1 0,5h m=  

3 8 10 12 300m m m m kg= = = =  2 2,5h m=  
2

4 9 11 12 500J J J J kgm= = = =  9 2,3h m=  

5 6 000m kg=  10 5h m=  
2

6 5 000J kgm=  11 4h m=  
2

7 20 000J kgm=  12 5,3h m=  

14 20 000m kg=  13 6,6h m=  
2

15 50 000J kgm=  3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 1
h h h h h h

h h h h m
= = = = = =

= = = = =
 

2
16 100 000J kgm=  

merevségek: csillapítások: 
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1 2 3 4 9 10 11

12 13 14 400 000 /
k k k k k k k

k k k N m
= = = = = = =

= = = =
 1 2 3 4 9 10 11

12 13 14 1000 /
c c c c c c c

c c c Ns m
= = = = = = =

= = = =
 

5 6 7 8 15 16 17

18 19 20 50 000 /
k k k k k k k

k k k N m
= = = = = = =

= = = =
 5 6 7 8 15 16 17

18 19 20 4 000 /
c c c c c c c

c c c Ns m
= = = = = = =

= = = =
 

21 1000 000 /k N m=  21 200 /c Ns m=  

22 23 5 000k k Nm= =  22 23 5 000c c Nsm= =  
 

A 93. ábra a tizenhat szabadságfokú modell esetén szemlélteti a félpótkocsi rázásához 

tartozó átviteli függvényt, miközben mind a tíz kerék azonos fázisú gerjesztést kap. 

 

 

93. ábra: A tizenhat szabadságfokú modell félpótkocsijának rázásához tartozó átviteli 
függvény 

 [Forrás: saját szerkesztés] 
 

Térbeli modell révén itt már a hossztengely (x tengely) körüli szöglengések is 

megjelennek (támolygás). Amennyiben az összes kerék azonos fázisban van gerjesztve, ez a 

mozgásfajta nem jelenik meg. Ha a jobb és baloldali kerekek gerjesztése között ϕ = π  

nagyságú fáziseltérés van, tehát pont ellentétes fázisban vannak gerjesztve, akkor ez a jellegű 

mozgásfajta dominál. A 94. és 95. ábrák azt az átmeneti esetet szemléltetik, amikor mind a 10 

kerék kap gerjesztést, de a jobb oldali kerekekre ható gerjesztés / 2ϕ = π  fáziskésésben van a 

bal oldali kerekekre ható gerjesztéshez képest. Ebben az esetben látható, hogy mindhárom 

mozgásfajta – a rázás, a bólintás és a támolygás is – megjelenik. 
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94. ábra: A tizenhat szabadságfokú modell félpótkocsijának rázásához és bólintásához tartozó 
elmozdulás FRF-ek 

 [Forrás: saját szerkesztés] 
 

 

95. ábra: A tizenhat szabadságfokú modell félpótkocsijának rázásához és bólintásához tartozó 
gyorsulás FRF-ek 

 [Forrás: saját szerkesztés] 
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A 94. ábra segítségével meghatározhatjuk a rakfelület tetszőleges pontjának maximális 

gyorsulását. A (32) összefüggéshez képest annyi a különbség, hogy figyelembe kell venni az x 

tengely körüli szöggyorsulást is, így az alábbi összefüggés adódik: 

 x y y x 14 15 SAy 16 SAxq +q r - q r= + × = + × + × =A S SA S SA SAa a ε r a ε r ε r    . (33) 

Térbeli esetben a rakfelület x és y koordinátája mentén is változik a maximális 

gyorsulás. A 96. ábrán 3D-ben szemlélteti a kialakuló maximális gyorsulásokat. A gerjesztés 

ebben az esetben is az eddig alkalmazott / 2ϕ = π  fáziseltéréses gerjesztés. 

 

96. ábra: A tizenhat szabadságfokú modell rakfelületén kialakuló maximális gyorsulások 
különböző gerjesztő körfrekvenciák esetén 

 [Forrás: saját szerkesztés] 
 

A 96. ábrán megfigyelhető, hogy a maximális gyorsulások tekintetében a rázás és a 

bólintás dominál. A 94-95. ábrák alapján mind a rázásból, mind a bólintásból 27-28 rad/s 

gerjesztőfrekvencia esetén található egy-egy csúcs, azaz ezen frekvencia környékén van egy-

egy rezonanciahely. Ennek megfelelően a 96. ábrán a 25 rad/s gerjesztő frekvenciához 

tartozik a legnagyobb kialakuló gyorsulás. Ez a frekvencia egyébiránt összhangban van a 

négy szabadságfokú modellből kapott eredményekkel, ahol szintén ezen 

frekvenciatartományban adódtak a legnagyobb gyorsulások. Mivel az x tengely körüli 

szöglengésekből nem adódnak jelentős gyorsulások, ezért az esetek többségében a négy 

szabadságfokú modellből is egy jó közelítés adódik a kritikus frekvenciákra, illetve az ezeken 

fellépő maximális gyorsulásokra. 
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8 Új tudományos eredmények 
 
 

A témára vonatkozó nemzetközi szakirodalmat áttanulmányozva a következő területen 

találkoztam hiányokkal: 

- Számos szakirodalmi forrás a konkrét mérések alapján képzett FFT függvényből 

kialakított rázóasztali szimulációról és annak problematikájáról szól, de a valós 

körülmények között felvett gyorsulás-idő függvény a szimulált értéktől eltér. A 

szakirodalom zöme az eltérés csökkentésének módozatait probálja különböző 

matematikai módszerekkel csökkenteni (pl. a Gauss-i eloszlás „célszerű” torzitásával, 

Wawelet transzformációval). Ezekben az irodalmakban sem találtam utalást az 

Európában és Észak-Amerikában jelenleg tömegével futó légrugós, kéttengelyes 

nyergesvontató és háromtengelyű légrugós félpótkocsi szerelvények ilyen jellegű 

mérésére és vizsgálatára.  

A fenti indokok alapján döntöttem úgy, hogy az utóbbi járműváltozatok dinamikai 

tulajdonságait vizsgálom meg, és az értekezésben a következő új tudományos eredményekről 

számolok be: 

1. Komplex rendszert alkottam a rezgési tulajdonságok vizsgálatára, amelynek 

alrendszerei: 

- a pálya, 

- a vontató + félpótkocsi szerelvény, mint jármű, 

- a rakomány és 

- a csomagolt termék (termék + fogyasztói-, gyűjtő-, és szállítási-csomagolás). 

A komplex rendszer felépítésének előnye főként az, hogy a alrendszer iterációkat is 

figyelembe tudja venni. Ebből a legfontosabb új eredmény, hogy a jármű-rakomány 

alrendszer kölcsönhatását két részre bontottam:  

- szabad felfekvéssel és csak „alakzárással” rögzített rakományok és 

- mereven a rakfelületen rögzített rakományok. 

Szabad felfekvés esetén a rakomány elválhat a rakfelülettől („ugrálhat”) és vízszintes 

pozícióját is megadott határok között változathatja („csúszkálhat” és „elfordulhat”). Ez azt is 

jelenti, hogy a rezgésjellemzők (amplitúdó, fázis, frekvenciatartomány, periódus) 

folyamatosan változnak a szállítási folyamatok alatt.  

2. Meghatároztam, hogy a rezgések a szállított terméken és a kereskedelmi szempontból 

fontos fogyasztói csomagoláson milyen jellegű károkat okozhatnak: 
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- felületek ledörzsölődése, bevonatsérülések, 

- rezgésre érzékeny alkatrészek rezonancia következtében történő törése, 

- a termék és a csomagolás tartós rázása miatti fáradásos jellegű törése, repedése, 

- a nem fázisban mozgó termék és a csomagolástechnikai párnázóanyagok 

dörzsölődésből származó porosodása, 

- a nem fázisban mozgó termék és a csomagolás elektrosztatikus feltöltődése, 

- a viszkoelasztikus tulajdonságú párnázó- és csomagolóanyagok és eszközök 

folyamatos terhelés hatására történő nemlineáris alakváltozása (pl. a párnázóanyagok 

folyamatos összenyomódása miatt az eleinte mereven rögzített termék felborulása 

„lötyögése”), 

- folyadékokat tartalmazó csomagolásokban a folyadék hullámzása. 

3. Konkrét rezgésgyorsulásmérést végeztem valós jármű valós rakományrendszerén, 

amelyekből a következő új tudományos eredményt kaptam: 

- a nyergesvontató félpótkocsijának rakfelülete – ellentétben a szakirodalomban 

leírtakkal – sohasem vízszintes még vízszintes úton sem: 

o az útprofil miatt oldalra, az út széle felé dől, 

o a nyeregterhelés csökkentésére és a szerelvény menetdinamikai 

tulajdonságainak javítására a félpótkocsi hátrafelé dől. 

4. A mérést végző műszerrel a rakfelület dőlése álló helyzetben meghatározható. A valós 

függőleges irány a mért „függőleges” iránynak csak a dőlésszöggel módosított 

komponense. Ebből következik, hogy a jelenleg alkalmazott rázóvizsgálati eljárások, 

szabványok nagyobb méretű rezgésterhelést írnak elő a vizsgált rakománnyra, ami a 

csomagolás túltervezéséhez vezet. 

5. Módszert dolgoztam ki a nyergesvonató motor-hajtómű-segédhajtások rendszeréből a 

nyeregszerkezet királycsap által a félpótkocsira átadódó harmonikus és 

fordulatszámmal arányos rezgések vizsgálatára. 

A kidolgozott módszer alapján meghatároztam, hogy az így átvitt RMS és PSD érték 

egy nagyságrenddel kisebb, mint a menet közben mérhető, tartós, szélessávú, zajszerű, 

sztochasztikus rezgés RMS és PSD értéke, de a kapott RMS és PSD érték 

felhasználható szinuszos, változtatható frekvenciával történő rázóvizsgálatokhoz.  

6. A menetközben felvett gyorsulás-idő függvény alapján állítom hogy: 

- A fellépő rezgésgyorsulás-értékek még azonos útfajták és azonos haladási sebesség 

mellett sem stacionáriusak. Az autokorrelációs függvény alakja és a Pearson-féle 
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korrelációs együttható alacsony, mind a gyorsulás-idő, mind annak FFT függvényeit 

időben eltolva korreláltatva. 

- Keskenysávszűrést alkalmazva egyetlen frekvencián sem található jelentős 

harmonikus összetevő és ebből adódóan teljes periódus. A nemstacionatitást a teljes 

periódus hiánya okozza. 

- Nem az út kategóriája (pl. autópálya), hanem a burkolat aktuális állapota határozza 

meg a várható rezgési terhelést. 

- Az FFT függvény invertálásával (cepstrum, quefrency) a felvett gyorsulás–idő 

függvény visszakapható. Nincs szükség a Gauss-i eloszlás módosítására és egyéb 

torzító eljárások alkalmazására a rázóasztali szimuláció során. Az értekezésnek nem 

tárgya a laboratóriumi rázóvizsgálatok esetén a vizsgálati idő tömörítése (time 

compression) problémakör, de a jellemző frekvenciasávok és az ott mért RMS és PSD 

értékek alapján valószínűsíthető, hogy a rázóasztali szimulációkat ebben a 

tartományban és értékkészletben célszerű csak elvégezni. 

- Egy konkrét jármű-rakományrendszer esetére útviszonyoktól függetlenül 

meghatározható az optimális sebesség, amelynél valamennyi 

frekvenciakeskenysávban a keletkező RMS és PSD értékek a legalacsonyabbak. 

- Ütési jellegű tranziensek esetén (kátyú, menetdinamikai útküszöb, vasúti átjáró) 

szintén definiálható az optimális áthaladási sebesség. A maximális gyorsulásamplitudó 

mindig a vontató hátsó tengelyének áthaladásakor keletkezik. 

7. Logisztikai okoból gyakori eset, hogy vegyes rakományok keletkezhetnek 

(gyűjtőszállítás), amelyeknél előzetes tervezésre, rázóvizsgálatok elvégzésére nincs 

lehetőség. Az ilyen esetek kezelésére kidolgoztam két számítógépes szimulációs 

eljárás: 

- Az egyik esetben a négy szabadságfokú „rapid” számítási eljárást és 

- a másik esetnben a tizenhat szabadságfokú, hosszadalmasabb és több paramétert 

igénylő eljárást. 

A jármű és a rakomány paraméterei részben gyártóművi adatokból, részben mért, vagy 

szakmailag becsült paraméterekkel vehetők fel. Mindkét modell validálását a valós 

méréseknél felvett adatokkal végeztem el. 

A modellek arra is alkalmasak, hogy konkrét rakományok esetén a rázóigénybevétel 

szempontjából kedvezőbb elhelyezési poziciókat hatátozzunk meg és ezekre a 

helyekre helyezzük el a kritikusnak tekinthető rakományokat. 
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Tézisek 
1. tézis (6.3.1. fejezet) 

Megállapítottam, hogy a pálya-jármű-rakomány-csomagolt termék rendszer esetén 

rakfelülethez rögzített rakományok esetén egy input gerjesztésű-, szabad felfekvéssel és csak 

alakzáró rögzítéssel elhelyezett rakományok esetén két input gerjesztéssel kell számolni a 

rendszer mechanikai modelljében [64]. 
Bizonyítás: Szabad rakományfelfekvés esetén a rakomány jellemző frekvenciaátviteli sávjai megegyeznek a 

pálya-jármű rendszer jellemző frekvenciasávjaival. A pályagerjesztett jármű és a rakomány 

tömegarányai 1-6 érték között lehetnek általában és különösen a nagyobb értékek esetén az egyes 

frekvenciakeskenysávokban a „felugró” rakomány visszagerjeszt a pálya-jármű rendszerre. 

 

2. tézis (6.3.2. fejezet) 

Megállapítottam, hogy az elvileg harmonikus gerjesztést jelentő és a vontató jármű 

motor-hajtómű-segédhajtások (kompresszor, generátor, üzemanyagellátó rendszer) 

rendszeréből származó gerjesztések amelyek a nyeregszerkezet-királycsap kapcsolaton 

keresztül adódnak a félpótkocsira egyrészt a fordulatszám különbségek miatt összeségében 

nem teljesen harmonikusak, másrészt egy nagyságrenddel kisebbek, mint az út-, és 

rakománygerjesztésből származó hatások [63] [11]. 
Bizonyítás: Mivel haladás közben még csak harmonikushoz közeli rezgések sem jelentek meg a sztochasztikus 

gyorsulás-idő függvényben, ezért álló jármű, járó motor esetére végeztem el a mérést különböző 

gázpedál állások mellett. A jellemző PSD (Power Spectral Density, teljesítménysűrűség spektrum) 

értékek az egyes frekvencia keskenysávokban  (98. ábra=61. ábra alapján):  

függőleges irány:  
5 21,8 1,356 10 /− − ⋅  Hz g Hz  

5 21,734 10 /−3, 2 − ⋅  Hz g Hz  

5 22,127 10 /−38,5 − ⋅  Hz g Hz  

6 28,653 10 /−39,7 − ⋅  Hz g Hz  

vízszintes keresztirány:  
6 21,8 0,735 10 /− − ⋅  Hz g Hz  

vízszintes hosszirány: nem mérhető 

A felvett gyorsulás-idő és FFT (fast Fourier transform, gyors Fourier-transzformáció) függvény a 

97. és 98. ábrán látható. (Megegyezik a 6.3.2. fejezetben szereplő 58. és 61. ábrákkal) 



132 
 

 
97. ábra: Álló jármű, járó motor gyorsulás-idő függvény 

 

 
98. ábra: Álló jármű, járó motor teljesítménysűrűség spektrum függvény 

 

Megjegyzés: A 97. ábrán látható 0 pont eltolás (offset hiba) a „dynamic” állásban hátradőlő rakfelület 

és az út oldallejtése miatt van! 

 

3. tézis (6.3.3. fejezet) 

A rossz út (harmadrendű út jelentős hosszon kátyúkkal és egyéb úthibákkal) nagy 

haladási sebességnél 4,3-5,1-szeres erősítést eredményez a PSD értékekben, szinte változatlan 

frekvenciaösszetétel mellett [64]. (99. ábra megegyezik a 65. ábrával.) 

Bizonyítás: Összekötő úton 80 km/h haladási sebesség mellett függőleges irányban: 21,6 0,002838 / −  Hz g Hz (67. 

ábra) 

Összehasonlításul valamennyi úttípus esetén függőleges irányban 60 km/h-ás haladási sebességnél 

az 7. táblázatban összesítettem a jellemző frekvencia és PSD értékeket. 
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99. ábra: Különböző útminőségeken 60 km/h menetsebességnél generált 10 másodperc hosszú jelek 

teljesítményspektrumainak összehasonlítása (függőleges irány) 
 

7. táblázat: PSD függvények különböző útminőségeken haladva 60 km/h sebességgel (a 97. ábra alapján) 
Úttípus frekvencia [Hz] PSD [g2/Hz] 

autópálya 2,7 5,13210-5 

10,1 0,0001295 

20,4 5,29710-5 

Elsőrendű főút 20,4 0,0001555 

47,0 0,0002078 

66,3 7,27110-5 

132,7 0,000129 

Másodrendű főút 1,9 3,12510-5 

8,9 0,000129 

Harmadrendű út 2,7 0,0001695 

9,8 0,0004031 

20,4 0,0002078 

134,2 0,0002781 

Összekötő út 137,2 0,0002029 

 

4. tézis (6.3.3. fejezet) 

Azonos útminőségen különböző sebességgel haladva definiálható az optimális haladási 

sebesség [62] [64]. Az optimális haladási sebesség az, amelynél a teljes 

frekvenciatartományban minden frekvenciasávban a legalacsonyabb PSD érték detektálható. 
Bizonyítás: pl. autópályán 60, 70, 80 és 90 km/h sebességgel haladva az 100. ábrán (megegyezik a 68. ábrával) 

látható PSD értékek adódtak. Ebben az esetben az optimális haladási sebesség 80 km/h volt. Ez a 

jelenség valamennyi útminőség esetén tapasztalható volt. Az alacsony frekvenciasávokban 0-15 Hz 

frekvenciaeltolás alig jelentkezett, míg magas frekvenciákon a jelentősebb PSD értékek 

frekvenciasávjai jelentősen eltolódtak. A mért értékeket a 8. táblázat tartalmazza. 
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100. ábra: Összesítő PSD függvény azonos útminőségen különböző haladási sebesség mellett 

 

8. táblázat: PSD függvények azonos útminőségen haladva különböző sebességek mellett 
Sebesség [km/h] Frekvencia [Hz] PSD [g2/Hz] 

60 46,9 0,0001201 

135,3 0,0003738 

70 11,3 0,0004772 

80 10,9 0,0003512 

90 14,5 0,001006 

98,1 0,0001555 

142,0 0,0002132 

 

5. tézis (6.3.4. fejezet) 

Nagymértékű úthibán – ez esetben menetdinamikai útküszöbön – alacsony sebességgel 

áthaladva keletkezik a legalacsonyabb ütésgyorsulás [62]. 
Bizonyítás: 5 km/h sebesség esetén max. 0,76g (m/s2) (76. ábra) 

 10 km/h sebesség esetén max. 2,41g (m/s2) (77. ábra) 

 15 km/h sebesség esetén max. 1,92g (m/s2) (78. ábra) 
 

6. tézis (6.3.3. fejezet) 

A cepstrum vizsgálattal meghatároztam a nagy maplitudójú jeleket, amelyek az alapvető 

gerjesztést reprezentálják, és amelyek 0-0,2 quefrency érték között találhatóak. A kis 

maplitúdójú jelek a válaszra utalnak és 5 másodperc quefrency értékig megtalálhatóak. A 

quefrency értékek a Nyquist határnál határértékben 0-hoz tartanak. Ebben az esetben ez azt 

jelenti, hogy a rakfelület 0,2 Hz frekvencián mintegy „hullámzik” [64]. (Bizonyítás: ld. 101. 

ábra=69. ábra) 
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101. ábra: PSD és az abból képzett cepstrum függvény 80 km/h sebességgel autópályán haladva 

 

 

7. tézis (6.3.3. fejezet) 

Próbafüggvényekkel meghatároztam, hogy a Pearson korrelációs együttható a – nyers – 

gyorsulás-idő függvények számára a fáziseltolás és a nem teljes periódusú rezgések miatt csak 

nagyon alacsony értéket ad. Ha azonban a gyorsulás-idő függvényt két időben eltolt 

szakaszon autokorreláltatjuk, és az eltolt függvényekből képezzük a Pearson együtthatót, 

akkor reális eredményhez jutunk [64]. 
Bizonyítás: A 102. ábrán (megegyezik a 70. ábrával) két közvetlenül egymás után kivett PSD és autokorreláció 

függvénynek Pearson korrelációs együttható látható (0,73). Erős koreláció esetén az együttható 

értéke 0,95 fölött van és Pearson szerint még tapasztalható összefüggés, ha az együttható értéke a 

0,25 értéket meghaladja. A vizsgálatok során kiderült, hogy (az autópályán haladást leszámítva) még 

azonos úttípuson, azonos sebességgel haladva sem beszélhetünk a gyorsulás-idő függvények 

stacionaritásáról. 
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102. ábra: Két közvetlen egymás utáni jel PSD-jének és autokorrelációs függvényének összehasonlítása 

 

8. tézis (7. fejezet) 

Az 1-7 tézisek figyelembevételével új szimulációs modellt alkottam. [59] [62] A modell 

konkrét járműszerelvény esetén a szükséges kiinduló adatokkal (tengelyelrendezés, 

tengelytáv, teljes hossz stb.) és a rugózási adatokkal (rugómerevségek, csillapítások) 

feltölthetők a gyártóművi specifikációkból. A szimulációval a rakfelület teljes hosszában a 

várható lengésutak és rezgésgyorsulások értékei határozhatóak meg. 
Bizonyítás: Az új modell 16 szabadságfokkal rendelkezik. Az értekezésben leírt műszaki paraméterek alapján a 

modell a megfelelő paraméterekkel feltölthető és konkrét esetekre a mozgásviszonyok előállíthatók. 

A modell átviteli függvénye a 103. (megegyezik a 93. ábrával) ábrán látható. 

 

103. ábra: a 16 szabadságfokú szimulációs modell reprezentációs adatokkal feltöltött változatának átviteli 
függvénye  
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9  Összefoglalás, a kutatás továbbfejlesztési lehetőségei 
 

Az értekezés a nyergesvontató félpótkocsi szerelvények rakfelületének dinamikai 

viszonyait vizsgálja. A vizsgálatnál elsősorban logisztikai szempontokat vettem figyelembe. 

Logisztikai szempontból az áruszállítások fő célja a szállítmány és azon belül az egyes 

termékek épségben való megérkezése a rendeltetési helyre. Éppen ezért az eddig szokásos 

pálya-jármű rendszereket pálya-jármű-rakomány-csomagolt termék rendszerré bővítettem ki. 

A korábbiakhoz képest ennek az a jelentősége, hogy a vizsgálat során a jármű-rakomány 

kölcsönhatásokat is figyelembe vettem.  

Az értekezés második része azt tárgyalja, hogy milyen tervezési módszerek állnak 

rendelkezésre arra a célra, hogy a rakományokat úgy tervezzük meg, hogy a várható rezgési 

igénybevételeknek, mind a rakomány, mind annak egyes komponensei ellenálljanak. 

Háromféle rakománytervezési eljárást különböztettem meg, amelyek a logisztikai feladattól 

függenek: 

- Egy adott járműtípuson, adott rakomány próbaszállítása gyorsulásmérések végzése és 

a próbaszállítás eredményének kiértékelése. 

- Mintarakomány vizsgálata rázóberendezésen történő szimulációval és az eredmények 

alapján történő optimalizálása. 

- Számítógépes szimulációs módszer kidolgozása a járműrakfelület és a rakomány 

közötti várható rezgések meghatározására. 

 

Valós körülmények között végrehajtott méréssel feltérképeztem a nyergesvontatók 

félpótkocsijának rezgéseit. A mért eredmények kiértékeléséhez igénybe vettem az általános 

rezgéselemzés legújabb módszereit, beleértve azokat is, amelyeket eddig más jellegű rezgések 

elemzésére használtak (akusztika, elektronika, digitális jeltovábbítás). A mérések kiértékelése 

során meghatároztam, hogy a nyergesvontató félpótkocsi szerelvények esetén a mértékadó 

rezgési igénybevétel a járműrakfelületek mindenkori síkjára merőleges irányú. Kritikával 

illettem a jelenleg alkalmazott függőleges rázóvizsgálati eljárásokat és szabványokat, mivel 

azok feltételezik az abszolút függőleges irányt, holott menetdinamikai okokból a 

nyergesvontatók félpótkocsijai még vízszintes úton haladva sem vízszintes síkúak, hanem a 

nyeregterhelés csökkentésére és a menetdinamikai tulajdonságok javítására, a terheléstől 

függően, kisebb-nagyobb értékben hátrafelé dőlnek. A konkrét mérésből megállapítottam, 

hogy a rakfelület függőleges rezgései szélessávú, zajszerű, sztochasztikus rezgések. Ezekben 

harmonikus rezgésösszetevők nem találhatóak.  
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A mért értékek alapján, azok felhasználásával kétféle számítógépes szimulációs 

eljárást dolgoztam ki. Az egyik eljárás négyszabadságfokú járműmodellből indul ki, és 

viszonylag kevés változtatható paraméter felhasználásával, viszonylag durva, de gyors 

eredményt ad a rakfelület egyes pontjain várható mozgásviszonyokra. Ezt olyan esetekben 

tartom célszerűnek alkalmazni, amikor fuvarozó cégeknél előforduló változó összetételű 

szállítmányok keletkeznek. Logisztikai szempontból ez az eljárás arra használható, hogy a 

rezgésre kényes rakománydarabokat heurisztikus módon kiválasztva a kényesebb 

rakományokat a rezgéstani szempontból enyhébb rakfelületi pozicíókba legyen helyezhető.  

Általános szimulációs modellként – főként vizsgálati célokra – felépítettem egy 

tizenhat szabadságfokú modellt is. Ez a szimulációs modell elsősorban arra szolgál, hogy 

különböző struktúrájú és tengelyelrendezésű szerelvénytípusok esetén azok műszaki 

paramétereit figyelembe véve a várható rakfelületmozgások meghatározhatók legyenek. Ennél 

a modellnél lehetőség van arra, hogy mind a vontatójármű, mind a félpótkocsik gyártóinak 

folyamatos műszaki fejlesztéseit figyelembe vegye.  

 

Egy kutatómunkát befejezni sohasem lehet, legfeljebb abba-, vagy félbehagyni. 

Szükségesnek tartom például a konkrét mérések folytatását annak tisztázására, hogy az egyes 

járműgyártók vontató és félpótkocsi típusai között rezgési viszonyok szempontjából van-e 

számottevő eltérés. A későbbiekben fontos lenne megvizsgálni, hogy főként a félpótkocsi váz 

és padlószerkezete hogyan reagál a különböző terhelési viszonyokra és terheléseloszlásokra. 

Az értekezésben a félpótkocsi szerkezetét merevnek tekintettem, azonban nyilvánvaló, hogy a 

terhelés növekedésével várhatóan egyre nagyobb hajlító és csavaró lengések is felléphetnek az 

egyenlőtlen pályaviszonyok és a sokszor előforduló aszimmetrikus rakományterhelés miatt. 

Az értekezésben elsősorban az 1-∞ frekvenciatartományt vizsgáltam a mérőműszer adottságai 

miatt.   Ugyanakkor fontosnak tartom a 0-1 Hz tartomány vizsgálatát is. Ugyanis a 

gyorsítások, lassítások, ívben haladások, lejtőn átmenetek stb. viszonylag hosszú időn át 

fellépő gyorsulásokat eredményeznek és ezek a menetdinamikai tulajdonságok a 

nyergesvontató- félpótkocsi szerelvényekre nincsenek kidolgozva. Ennek elsősorban 

rakományrögzítési-, és a jármű menetstabilitására vonatkozó jelentősége van. 

További kidolgozást igényel - rakományképzési és csomagolástechnikai szempontokat is 

figyelembe véve - a rázóasztali vizsgálatok továbbfejlesztése. Ezek közül a legfontosabb a 

vizsgálati idő rövidítése anélkül, hogy a vizsgálati rakományra túlzott rázó igénybevételt 

terhelnénk.  
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Summary 

In my thesis, I have examined the dynamic behaviour of the platform of semi-trailer 

trucks. During my investigation, first of all I have taken into account logistic points of view. 

From logistic point of view, the main objective of goods transportation is the safe arrival of 

the cargo and the given products at the place of destination. With regard to this, I have 

transformed the usual so far track-vehicle systems into a system of track-vehicle-load-

packaged goods. Compared to the earlier used systems, its significance is that – during my 

analysis – I have taken into account also the vehicle-load interactions. 

In the second part of my thesis, I have examined what kind of planning methods could 

be used for planning the cargo in such a way that both the cargo and its components could 

resist the expected vibration loads. 

I have differentiated three different procedures which depend on the logistic task: 

- by measuring the acceleration on a given vehicle type, the test transport of a given 

cargo and the evaluation of the results of the test transport, 

- by simulation on a vibration test system, the examination of the sample cargo and its 

optimization on the basis of the results, 

- elaboration of a computer simulation method for defining the expected vibrations 

between the platform of the vehicle and the cargo. 

 

I have studied the vibrations of the semi-trailer by measurements carried out under real 

circumstances. For evaluation of the measured results, I have applied the latest methods of the 

general vibration analysis, including those ones which have been used for the analysis of other 

kinds of vibrations so far (acoustics, electronics, digital signal transmission). In the course of 

evaluation of the results, I have determined that – in case of the semi-trailer trucks – the 

dominant vibration load is perpendicular to the prevailing plane of the vehicle platform. 

I have criticized the currently applied vertical vibration testing methods and standards, 

since they presume the absolute vertical direction, whereas - due to vehicle dynamic causes - 

the plane of the semi trailer is not paralell with the plane of the road even if the road is 

horizontal. Instead of this, the semi trailer has a load-depending tilting backwards to achieve a 

smaller fifth-wheel load on the truck and better vehicle dynamic properties. From the actual 

measurement I have established that the vertical vibrations of the platform are broad-band, 

noisy, stochastics vibrations. No harmonics vibration components can be found. 
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On the basis of the measured values, by applying them I have elaborated two kinds of 

computer simulation methods. Either of the methods is based on a four degrees-of-freedom 

vehicle model and by applying relatively few variable parameters it provides a relatively 

rough, but quick result as to the motion behaviour expected at the given points of the 

platform. I think it is reasonable to apply this in such cases when cargos of different parts and 

components are being transported by transport companies. From logistic point of view, this 

method can be utilized to place the goods that are more sensitive to vibrations to a place of the 

platform where they are exposed to lighter vibrations. 

As a general simulation model – mainly for testing and analysis purposes – I have 

compiled a 16 degrees-of-freedom model as well. This simulation model can be used first of 

all for defining the expected motions on the platform in case of semi trailers of different 

structure and axle arrangement by taking into account their technical parameters. In case of 

this model, there is a possibility to take into account the continuous technical developments 

both of the manufacturers of the truck and of those of the semi trailers. 
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Mellékletek 
 

1. melléklet: 

 

 A mintavételezéssel kapcsolatos problémák és megoldási lehetőségük 

 

Korábban – amíg a jelfelvétel és jelelemzés analóg módon történt – a digitális 

jelfeldolgozásból származó problémák nem merültek fel. A digitális jelfeldolgozással 

kapcsolatban az a fő probléma, hogy be kell állítani egy ún. mintavételezési frekvenciát, 

amely egyenlő időközökben vesz mintát a gyorsulásszenzorok által kibocsátott analóg jelből. 

Az ilyen estekben előfordulhat, hogy az analóg jel csúcsértéke a két mintavételezési időpont 

közé esik és a csúcsérték elvész. A problémára megoldást a Shannon-féle mintavételezési tétel 

adja: 

 1 
2

sf f>  , (M1) 

ahol: 

sf  – (sampling frequency) mintavételezési frekvencia, 

1f  -  vizsgált frekvencia. 

Ebből a tételből származik az a határfrekvencia, aminél nagyobb frekvenciát már nem 

érdemes vizsgálni, mert a digitális Fourier-transzformáció hamis értéket adna vissza. Az  
2

sf

hányadost a Nyquist féle határnak is hívják. További problémát okozhat, ha a felvett jelben 

nagyobb frekvenciájú harmonikusok is találhatók, mint a Nyquist féle határfrekvencia. Ilyen 

esetekben a nagyobb frekvenciájú harmonikus jelenléte a gyorsulás-idő függvényben meg 

tudja változtatni a spektrum vizsgálható tartományát is. Ez úgy történik, hogy egy nagyobb 

frekvenciájú komponens betranszformálódik a vizsgált tartományba és a spektrumon egy 

alacsonyabb frekvenciaértékének az amplitudóját megnöveli. Ez a spektrumon hamis 

frekvenciát jelent. Ennek kiküszöbölésére anti- aliasing szűrőt kell használni. A mérési 

esetben ezt a szűrést úgy állítottam be, hogy 250 Hz-es frekvenciaértéknél nagyobb 

harmonikusból származó gyorsulásértéket ne rögzítsen.  

A jel szűrésekor a jel bizonyos frekvenciasáv szerinti időfüggvénye kerül kiértékelésre. 

A jel spektrumát aluláteresztő-, felülátersztő-, illetve keskenysáv-szűrővel meg kell szorozni, 
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amivel súlyozni lehet a frekvenciák amplitudóit. A kapott szűrt spektrum azokat a 

frekvenciaértékeket tartalmazza, amit vizsgálni szeretnék, majd ezt visszatranszformálva meg 

kapom a szűrt időfüggvényt. A számos szűrőtípusból ebben az esetben a Butterworth és 

Elliptikus szűrők váltak be. 

Amennyiben a mintavételezés nem koherens a jelben éppen megtalálható vizsgált 

frekvenciával, illetve annak többszörösével is található frekvenciasáv, akkor fellép az 

úgynevezett spektrumszivárgás. A koherencia hiánya azt jelenti, hogyha kétszer egymás mellé 

helyeznénk a gyorsulás-idő függvényt, az illesztéseknél ugrásokat lehetne látni. A digitális 

Fourier-transzformáció ez esetben hamis eredményt adna. A tényleges frekvenciacsúcsok a 

spektrumban „elkenődnek”, avagy a spektrumfüggvény a frekvenciacsúcsok környezetében 

alacsonyabb amplitudóértéket ad, mint ami valós.  

A spektrumszivárgás csökkentése érdekében a jelet simítóablakkal szorozzák meg. 

Gyakorlatilag az ablakozási művelet mintegy súlyozza az adatsort. Az adatsor széleit kisebb 

együtthatóval, míg a középérték környezetét nagyobb együtthatóval szorozza fel. Az 

ablakozással a spektrumszivárgás mértéke lecsökkenthető, mert az előbbiekben említett 

ugrások a gyorsulás-idő függvényben számottevően lecsökkenek. A téma kidolgozása során a 

következő ablaktípusokat probáltam ki: 

- négyszögimpulzus, 

- Hanning ablak, 

- Hamming ablak, 

- Gauss függvény. 

A különböző simítóablakok hatását a spekrumszivárgás csökkenésére az M1. ábrán 

mutatom be. 

 
M1. ábra: Különböző simítóablakok hatása a spektrumszivárgás csökkentésére 

[Forrás: Digitális jelfeldolgozás] 
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A mérés során felvett jel nagy valószínűséggel determinisztikus és sztohasztikus 

jeleket is tartalmaz. A determinisztikus jelek a járműrendszerben található és különböző 

fordulatszámon forgó alrendszereiből keletkeznek, míg a sztochasztikus jelek részben az 

útgerjesztésből, részben a rakományok rendezetlen mozgásából származnak. Determinisztikus 

jelek esetén a spektrum Fourier-transzformációval közvetlenül létrehozható amennyiben a 

mintavételi tételeket betartjuk. 

A sztochasztikus jel esetén más a helyzet. A jelnek csak a statisztikai jellemzőit lehet 

megadni, azt is előre megadott időpontokra vonatkozóan, így egy értéksorozattal állunk 

szemben. Ilyen esetben a spektrum közvetlenül nem kapható meg Fourier-transzformációval, 

hanem előtte a jelsorozatot önmagával korreláltatni kell. Az így nyert függvényt 

autokorrelációs függvénynek hívjuk, amely már Fourier-transzformálható. 

Itt kell megemlíteni, hogy a konvulúciós spektrum által keltett problémát a cepstrum 

analízissel probálom meg áthidalni. Ebben az esetben a probléma magja az, hogy a gerjesztés 

és az átvitel jele valamint ezek spektruma keveredik és ennek következtében a válasz 

spektrumából nem lehet visszakövetkeztetni a gerjesztés és az átvitel spektrumára. 

Megjegyzem, hogy a cepstrum analízist a gépek rezgési tulajdonságainak elemzésénél (pl. 

csapágyhiba) elterjedten használják. A témámban megvizsgálom, hogy cepstrum analízis 

segítségével a járműrakfelület és rakomány közötti kölcsönhatások detektálhatók-e.  

A matematikai értelmezése a cepstrumnak: 

 ( ) ( ) ( )*  y t u t h t= , (M2) 

ahol: 

( ) : y t  a válaszfüggvény, 

 ( ) :u t  a gerjesztő függvény, 

 ( ) :h t  az átviteli függvény. 

A konvolúció spektrum szerint a spektrumok közötti kapcsolat: 

 ( ) ( ) ( )Y f U f H f= , (M3) 

ahol: 

( ) : Y f   a válasz spektruma, 

( ) : U f  a gerjesztés spektruma, 
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( ) :H f  az átvitel spektruma. 

Egy matematikai „cselt” alkalmazva, vagyis a spektrumok összefüggésének az 

egyenletének a logaritmusát véve: 

 ( ) ( ) ( )log logY f U f H f   =    . (M4) 

A logaritmikus azonosságot használva a szorzat összegre bontható: 

 ( ) ( ) ( )log logY f U f log H f     = +      . (M5) 

Majd véve a fenti egyenlet inverz Fourier-transzformáltját megkapjuk a cepstrum 

függvényt: 

 F -1 ( ){ }log Y f  =   F -1 ( ) ( ){ }log U f log H f   +    . (M6) 

 Kissé szebb alakra véve, felhasználva a Fourier-transzformáció linearitási tételét, 

miszerint összegekre, különbségekre a Fourier-transzformáció, valamint inverz művelete 

tagonként elvégezhető 

 F -1 ( ){ }log Y f  =   F -1 ( ){ }log U f  +   F -1 ( ){ }log H f   . (M7) 

Fontos megjegyzés, hogy a cepstrum függvény vízszintes tengelye a „quefrency” 

amely az időt jelöli változójaként. A függőleges tengely, a „maplitude”, melynek magas 

értékeinél levő quefrency értékeinél lehet következtetni bizonyos jelenségekre. 

Miután megkaptuk a cepstrum függvényt, kezdetét veheti a „liftering” nevű eljárás, 

amely a szűrés (filtering) megfelelője. Eszerint aluláteresztő, valamint felüláteresztő 

„lifterrel” az alacsony quefrency értékeket szétválasztom a magas quefrency-vel rendelkező 

értékeket.  

A gerjesztéshez rendszerint a magas quefrency-ájú értékek tartoznak, az átvitelhez 

pedig az alacsony quefrency-ájú értékek. 

Ahhoz hogy a szűrt cepstrumokból spektrumokat kapjak, képezni kell szűrt cepstrum 

Fourier-transzformáltját, majd pedig az exponenciálisát. Így megkapom a spektrumát az 

átvitelnek és a gerjesztésnek. Amennyiben a fázisértékeket megőrzöm, akár az átvitel akár a 

gerjesztés időfüggvénye visszaállítható. A cepstrum analízis folyamatát az M2. ábra mutatja 

be. 
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Mintavételezett jel

Ablakozás

abs(DFT)

Log

IDFT

Cepstrum szűrés
(liftering)

Átviteli függvény
(kis quefrency)

Gerjesztő függvény
(magas quefrency)

Cepstrum analízis

 

M2. ábra: A Cepstrum analízis áttekintés 

 

Matematikai összefüggések és tételek a kiértékelés céljára 

 

Az alábbiakban összefoglalom, hogy a jelek számítógépes kiértékeléséhez milyen 

matematikai összefüggéseket alkalmaztam. Ezt azért is össze kell foglalnom, mert a Matlab 

programmal történő kiértékelés eredményei ezen képletsorozat értelmezése nélkül nem ad 

átlátható eredményt.  

A folytonos Fourier-transzformáció: 

 ( ) ( )
2

2

1 

T

jft

T

C f c t e dt
T

−

−

= ∫ , (M8) 

ahol: 

( ) :C f   a Fourier-transzformáció során kapott spektrum, 

 ; :
2 2
T T −  

  időtartam, 

( ) :c t  időfüggvény, 
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:f   a frekvenciaváltozó 

:jfte−   analizáló függvény (forgó vektor). 

Az Euler azonosság értelmében: 

( ) ( )cosjxte xt jsin xt− = +           

Jelölés: F ( ){ } ( ) c t C f=  

Megjegyzés: Az imaginárius együtthatót a j-vel jelölöm. 

A diszkrét Fourier-transzformáció (DFT): 

 
1

0

1( ) ( ) 0,1,2,... 1,
 − −  
 

=

= ,           = −∑
kfN j
N

k
X f x k e f N

N
 (M9) 

ahol: 

( )x k : a mintavételezett jel időtartománybeli értékei, 

:N   a minták száma. 

Diszkrét Fourier-transzformáció esetén a spektrum frekvenciafelbontás: 

  sff
N

∆ = , (M10) 

ahol: 

:sf  –a mintavételi frekvencia, 

:f∆  – a frekvenciafelbontás. 

 

Inverz Fourier-transzformáció 

A spektrumból időfüggvényt lehet létrehozni, ezt a transzformációt inverz Fourier-

transzformációnak nevezik: 

 ( ) ( )
2

1

 
f

jft

f

g t C f e df= ∫ . (M11) 

Jelölés: 

F -1 ( ){ } ( ) C f c t=  

Tehát az analizáló függvény csak egy előjelben tér el. Továbbá az integrálás határai 

attól függenek, hogy a jelnek milyen részét szeretném kiemelni. Amennyiben csak a spektrum 

egy részét (szűrés),  akkor a határok helyes megválasztásával megkapható az időfüggvény egy 

olyan változata, amelyben csak az adott frekvenciatartománybeli komponensek vannak. 
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Autokorreláció, keresztkorreláció, konvolúció 

A korreláció két tetszőleges érték közötti lineáris kapcsolat irányát, nagyságát adja 

meg, és megmutatja, hogy a két érték független-e egymástól. A továbbiakban főleg a 

jelfeldolgozás szempontjából kerül bemutatásra a korreláció. 

Autokorreláció: Egy adott jelet megszorozva önmagával, de olyan módon, hogy egy 

vízszintes tengelyen értelmezett paraméterrel eltolva az egyik jelet, majd a kapott paraméter 

értékének függvényében kapható meg az eredeti jel és az eltolt jel szorzatának integráljaként 

az autokorrelációs függvényt. 

 ( ) ( ) ( ) xxR u t u t dtt t
∞

−∞

= −∫ , (M12) 

ahol: 

( ) :u t  a jel, 

( ) :u t t−  az eltolt jel, 

:t  a vízszintes tengelyen a paraméter, hogy mennyivel van eltolva a függvény, 

( )xxR t : az autokorrelációs függvény. 

 

Keresztkorreláció során két különböző jel közötti kapcsolat kerül vizsgálat alá. 

 ( ) ( ) ( )1 2 xyR u t u t dtt t
∞

−∞

= −∫  (M13) 

ahol: 

( ) ( )1 2, :u t u t  a két jel, 

( ) :xyR t  a keresztkorrelációs függvény. 

 

A keresztkorreláció esetén értelmezhető egy együttható, ami jellemzi a korreláció 

mértékét. Amennyiben az adatok teljesen lineárisan összefüggenek, akkor ennek a 

korrelációnak az értéke -1 illetve 1 (aszerint, hogy csökkenő, vagy növekvő tendenciát mutat 

ez az egyenes). Az autokorrelációs függvény együtthatója mindig 1. Amennyiben az 

együttható a 0, az azt jelzi, hogy a jelek egymástól lineárisan teljesen függetlenek. Ezt az 

együtthatót Pearson korrelációs együtthatónak nevezik. 

Tehát a korreláció nem más, mint a jel, és az időben eltolt jel konvolúciója. 
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Létezik egy egyszerűsített jelölés: 

 ( ) ( ) ( )*h f t g tt =  

ahol: 

'* '   - jelöli a konvolúció műveletét, 

( ) :f t  az időfüggvény, 

( ) :g t  a súlyfüggvény, 

( ) :h t  a kapott mozgóátlag. 

Teljes alakjában kiírva: 

 ( ) ( ) ( ) h f t g t dtt t
∞

−∞

= −∫ . (M14) 

 

 
M3. ábra: Egy három harmonikusból felépülő gyorsulás időfüggvény (1), és a belőle képzett 

autokorrelációs függvény (2), valamint a (2)-es függvényből képzett teljesítménysűrűség 

spektrum (PSD) (3) 

 

A Fourier-transzformáció néhány fontosabb azonossága: 

- Parseval tétel 

 ( ) ( )2 2
 E u t dt U f df

∞ ∞

−∞ −∞

= =∫ ∫ , (M15) 

ahol: 

:E   a jel összes energiája. 
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A Parseval tétel szerint az időtartományban meghatározott összes energia 

mennyiségének egyenlőnek kell lennie a frekvenciatartományban kiszámított összes 

energiával. A teljes energiát kis df tartományokra bontva megkapható a teljesítménysűrűség 

spektruma a jelnek. 

-  Wiener- Hincsin tétel 

 ( ) ( ) jft
x xxS f R e dtt

∞
−

−∞

= ∫ , (M16) 

ahol: 

( ) :xS f   a teljesítménysűrűség spektrum, 

( ) :xxR t   az autokorrelációs függvény. 

 

A Wiener-Hincsin tétel kimondja, hogy az időfüggvényből képzett autokorrelációs 

függvény Fourier-transzformáltja kiadja a teljesítménysűrűség spektrumot. 

 

- Linearitás tétele 

Ha adott két bemenő jel: ( ) ( )1 2,u t u t  

 ( ) ( )1 1
jftU f u t e dt

∞
−

−∞

= ∫  

 ( ) ( )2 2
jftU f u t e dt

∞
−

−∞

= ∫  

A két bemenő jel összege illetve különbsége esetén a Fourier-transzformáció a művelet 

tagjaira külön-külön elvégezhető: 

 F ( ) ( ){ }1 1 2 2 1 c u t c u t c± = F ( ){ }1 2  u t c±  F ( ){ }2 u t  

Természetesen a linearitás tétele igaz az inverz Fourier-transzformációra is: 

 F -1 ( ) ( ){ }1 1 2 2 1 k U f k U f k± =  F -1 ( ){ }1 2  U f k±  F -1 ( ){ }2  U f , (M17) 

ahol: 

1 2 1 2, , , c c k k  – a jelek illetve a spektrumok együtthatói. 

 

- Konvolúció spektrum 
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )       y t u t w t dt Y f U f W ft
∞

−∞

− → =∫ , (M18) 

ahol: 

( )y t = F -1 ( ) Y f .  

Tehát a két jel konvolváltja megegyezik a két jel külön-külön vett spektruma 

szorzatából vett inverz Fourier transzformáltjával azaz: 

( ) :w t  az átvitel időfüggvénye, ( ) :W f   az átvitel spektruma 

( ) :u t   a gerjesztés időfüggvénye, ( ) :U f  a gerjesztés spektruma 

( )y t : a válasz időfüggvénye, ( ) :Y f   a válasz spektruma 

 

Leegyszerűsítve a konvoluciós-spektrum tétel hatását harmonikus esetekre az M4. ábra 

mutatja be. 

 
M4. ábra: A konvolúció spektrum-tétel hatása egyes jel időbeli és spektrumbeli 

alakjára 
[Forrás: Digitális jelfeldolgozás] 

 

-  Modulációs tétel 
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Egy adott f0 frekvenciaértékkel modulálva az u(t) jelet: 

 ( ) ( ) ( ) ( )00
0 j f f tjf t jftu t e e dt u t e dt U f f

∞ ∞
− −−

−∞ −∞

  = = − ∫ ∫ . (M19) 

Példaként a koszinuszos moduláció: 

Kapcsolat a komplex exponenciális függvénnyel: 

 ( )
0 0

0cos
2

jf t jf te ef t
−+

=  

A jel modulált spektruma: 

 ( ) ( ) ( )
0 0

0cos
2

jf t jf t
jft jfte eu t f t e dt u t e dt

∞ ∞ −
− −

−∞ −∞

+
  = ∫ ∫  

 ( ) ( ) ( ) ( )0 01 1
2 2

j f f t j f f tu t e dt u t e dt
∞ ∞

− − − +

−∞ −∞

= +∫ ∫  

 ( ) ( )0 0
1
2

U f f U f f = − + +   

A moduláció egy ábrában összefoglalva az M5. ábrán látható. 

 
M5. ábra: A frekvenciamoduláció hatása a spektrumra 

[Forrás: Digitális jelfeldolgozás] 
 

Az M5. ábra alapján meg lehet állapítani, hogy minden jelet át lehet vinni egy másik 

hordozó frekvenciára. A moduláló frekvencia egy diszkrét frekvenciaérték ezért a spektrumon 

két dirac jel látszik a pozitív és negatív tartományban. A két dirac delta jel az ordinátára 

szimmetrikus. A moduláció képletéből leolvasható, hogyha a két időtartománybeli jelet 

összeszorozzuk, akkor az 1. és a 2. spektrum konvolúciója jelenik meg. 

 

 



162 
 

 

2. melléklet 

 

 

 
M6. ábra: A teljesítménysűrűség-spektrumok előállításának a MATLAB kódja (bal), és a 

Cepstrum analízis során a szétválasztott jelek előállításának a MATLAB kódja (jobb) 
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3. melléklet 

 

A 4 szabadságfokú modell függvényhívásai, diagramjai: 

% Model rendszermátrixai, sajátértékfeladata %%%%%%%%%%%%%%%%% 
A=model(1); 
Amat=syscalc(A); 
Aeig=eigcalc(Amat); 
  
% Gerjesztési esetek %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
E5=excitation(1,1,1); 
E10=excitation(1,2,1); 
E15=excitation(1,3,1); 
E20=excitation(1,4,1); 
E25=excitation(1,5,1); 
E30=excitation(1,6,1); 
  
% Átviteli függvények %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
xTF=[-0.2:0.001:0]; 
yTF=[0:0.001:10]; 
  
TFS_3=tfscalc(E5, Amat, Aeig,1,4,3,1,xTF,yTF); 
  
figure ('Name','Átviteli függvény 3') 
  
subplot(2,1,1) 
surf(xTF,yTF,abs(TFS_3),'edgecolor','none') 
set(gca, 'zscale', 'log') 
view(60,30) 
shading interp 
brighten(.8) 
lightangle(90,90) 
daspect([1,15,3000]) 
axis([-0.2 0 0 10 0.01 1000]) 
title('Amplitúdó') 
set(gca,'fontsize',20) 
  
subplot(2,1,2) 
surf(xTF,yTF,angle(TFS_3),'edgecolor','none') 
view(60,30) 
shading interp 
brighten(.8) 
lightangle(90,90) 
daspect([1,15,20]) 
zlim([-pi pi]) 
title('Fázis') 
set(gca,'fontsize',20) 
  
% Frekvencia átviteli függvények %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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y=[0:0.1:50]; 
  
FRFq3=frfscalc(E10, Amat, Aeig, 1, 4, 3, 1, y); 
FRFq4=frfscalc(E10, Amat, Aeig, 1, 4, 4, 1, y); 
FRFa3=frfscalc(E10, Amat, Aeig, 1, 4, 3, 3, y); 
FRFa4=frfscalc(E10, Amat, Aeig, 1, 4, 4, 3, y); 
  
figure ('Name','FRF - elmozdulás') 
  
ax1 = subplot(2,1,1); 
semilogy(ax1,y,abs(FRFq3),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]','FontSize',14) 
ylabel('Elmozdulás/egységnyi gerjesztés [-]','FontSize',14) 
hold on 
semilogy(ax1,y,abs(FRFq4),'r','LineWidth',1) 
axis([0 50 0.0001 inf]) 
legend('függőleges elmozdulás FRF-je', 'szögelfordulás FRF-
je') 
set(gca,'fontsize',20) 
title(ax1,'Amplitúdó') 
grid on 
  
ax2 = subplot(2,1,2); 
plot(ax2,y,angle(FRFq3),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]','FontSize',14) 
ylabel('Fáziskésés [-]','FontSize',14) 
hold on 
plot(ax2,y,angle(FRFq4),'r','LineWidth',1) 
legend('függőleges elmozdulás FRF-je', 'szögelfordulás FRF-
je') 
set(gca,'fontsize',20) 
ylim([-pi pi]) 
title(ax2,'Fázis') 
grid on 
  
figure ('Name','FRF - gyorsulás') 
  
ax3 = subplot(2,1,1); 
semilogy(ax3,y,abs(FRFa3),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]','FontSize',14) 
ylabel('Gyorsulás/egységnyi gerjesztés [1/s^2]','FontSize',14) 
hold on 
semilogy(ax3,y,abs(FRFa4),'r','LineWidth',1) 
axis([0 50 0.001 inf]) 
legend('függőleges gyorsulás FRF-je', 'szöggyorsulás FRF-je') 
set(gca,'fontsize',20) 
title(ax3,'Amplitúdó') 
grid on 
  
ax4 = subplot(2,1,2); 
plot(ax4,y,angle(FRFa3),'b','LineWidth',1) 
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xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]','FontSize',14) 
ylabel('Fáziskésés [-]','FontSize',14) 
hold on 
plot(ax4,y,angle(FRFa4),'r','LineWidth',1) 
legend('függőleges gyorsulás FRF-je', 'szöggyorsulás FRF-je') 
set(gca,'fontsize',20) 
ylim([-pi pi]) 
title(ax4,'Fázis') 
grid on 
  
% Rakfelület gyorsulások %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
xp=-8:0.1:6; 
  
P5=platform2D (E5 ,Amat, Aeig, 3, xp); 
P10=platform2D (E10 ,Amat, Aeig, 3, xp); 
P15=platform2D (E15 ,Amat, Aeig, 3, xp); 
P20=platform2D (E20 ,Amat, Aeig, 3, xp); 
P25=platform2D (E25 ,Amat, Aeig, 3, xp); 
P30=platform2D (E30 ,Amat, Aeig, 3, xp); 
  
figure 
yyaxis left 
hold on 
plot(xp,P5.zp,'b','LineStyle','-','LineWidth',1) 
plot(xp,P15.zp,'b','LineStyle','--','LineWidth',1) 
plot(xp,P20.zp,'b','LineStyle','-.','LineWidth',1) 
xlabel('Félpótkocsi rakfelülete [m]','FontSize',14) 
ylabel('gyorsulás/egységnyi gerjesztés [1/s^2]','FontSize',14) 
yyaxis right 
plot(xp,P10.zp,'r','LineStyle','-','LineWidth',1) 
plot(xp,P25.zp,'r','LineStyle','--','LineWidth',1) 
plot(xp,P30.zp,'r','LineStyle','-.','LineWidth',1) 
ylabel('gyorsulás/egységnyi gerjesztés [1/s^2]','FontSize',14) 
set(gca,'fontsize',20) 
grid on 
xlim([-8 6]) 
legend('5 rad/s', '15 rad/s', '20 rad/s', '10 rad/s', '25 
rad/s', '30 rad/s') 
set(gca, 'XDir','reverse') 
 

A 16 szabadságfokú modell függvényhívásai, diagramjai: 

% Model rendszermátrixai, sajátértékfeladata %%%%%%%%%%%%%%%%% 
A=model(2); 
Amat=syscalc(A); 
Aeig=eigcalc(Amat); 
  
% Gerjesztési esetek %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
E5=excitation(2,7,2); 
E10=excitation(2,8,2); 
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E15=excitation(2,9,2); 
E20=excitation(2,10,2); 
E25=excitation(2,11,2); 
E30=excitation(2,12,2); 
  
E5c=excitation(2,7,4); 
E10c=excitation(2,8,4); 
E15c=excitation(2,9,4); 
E20c=excitation(2,10,4); 
E25c=excitation(2,11,4); 
E30c=excitation(2,12,4); 
  
% Átviteli függvények %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
xTF=[-0.2:0.01:0]; 
yTF=[0:0.01:10]; 
  
TFS_14=tfscalc(E5, Amat, Aeig,1,16,14,1,xTF,yTF); 
  
figure ('Name','Átviteli függvény - 14') 
  
subplot(2,1,1) 
surf(xTF,yTF,abs(TFS_14),'edgecolor','none') 
set(gca, 'zscale', 'log') 
view(60,30) 
shading interp 
%brighten(.8) 
lightangle(90,90) 
daspect([1,15,3000]) 
axis([-0.2 0 0 10 0.01 1000]) 
title('Amplitúdó') 
set(gca,'fontsize',20) 
  
subplot(2,1,2) 
%figure ('Name','Átviteli függvény - több beviteles - fázis') 
surf(xTF,yTF,angle(TFS_14),'edgecolor','none') 
view(60,30) 
shading interp 
%brighten(.8) 
lightangle(90,90) 
daspect([1,15,20]) 
title('Fázis') 
set(gca,'fontsize',20) 
  
% Frekvencia átviteli függvények %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
y=[0:0.1:50]; 
  
FRFq14=frfscalc(E5, Amat, Aeig, 1, 16, 14, 1, y); 
FRFq15=frfscalc(E5, Amat, Aeig, 1, 16, 15, 1, y); 
FRFq16=frfscalc(E5, Amat, Aeig, 1, 16, 16, 1, y); 
FRFa14=frfscalc(E5, Amat, Aeig, 1, 16, 14, 3, y); 
FRFa15=frfscalc(E5, Amat, Aeig, 1, 16, 15, 3, y); 
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FRFa16=frfscalc(E5, Amat, Aeig, 1, 16, 16, 3, y); 
  
FRFq14c=frfscalc(E5c, Amat, Aeig, 1, 16, 14, 1, y); 
FRFq15c=frfscalc(E5c, Amat, Aeig, 1, 16, 15, 1, y); 
FRFq16c=frfscalc(E5c, Amat, Aeig, 1, 16, 16, 1, y); 
FRFa14c=frfscalc(E5c, Amat, Aeig, 1, 16, 14, 3, y); 
FRFa15c=frfscalc(E5c, Amat, Aeig, 1, 16, 15, 3, y); 
FRFa16c=frfscalc(E5c, Amat, Aeig, 1, 16, 16, 3, y); 
  
figure ('Name','FRF -elmozdulás - azonos fázis') 
  
ax1 = subplot(2,1,1); 
semilogy(ax1,y,abs(FRFq14),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]') 
ylabel('Elmozdulás/egységnyi gerjesztés [-]') 
hold on 
semilogy(ax1,y,abs(FRFq16),'r','LineWidth',1) 
axis([0 50 0.001 inf]) 
legend('függőleges elmozdulás FRF-je', 'y tengely körüli 
szögelfordulás FRF-je') 
set(gca,'fontsize',20) 
title(ax1,'Amplitúdó') 
grid on 
  
ax2 = subplot(2,1,2); 
plot(ax2,y,angle(FRFq14),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]') 
ylabel('Fáziskésés [-]') 
hold on 
plot(ax2,y,angle(FRFq16),'r','LineWidth',1) 
%axis([0 50 0.001 inf]) 
legend('függőleges elmozdulás FRF-je', 'y tengely körüli 
szögelfordulás FRF-je') 
set(gca,'fontsize',20) 
ylim([-pi pi]) 
title(ax2,'Fázis') 
grid on 
  
figure ('Name','FRF - gyorsulás - azonos fázis') 
  
ax3 = subplot(2,1,1); 
semilogy(ax3,y,abs(FRFa14),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]') 
ylabel('Gyorsulás/egységnyi gerjesztés [1/s^2]') 
hold on 
semilogy(ax3,y,abs(FRFa16),'r','LineWidth',1) 
axis([0 50 0.01 inf]) 
legend('függőleges gyorsulás FRF-je', 'y tengely körüli 
szöggyorsulás FRF-je') 
set(gca,'fontsize',20) 
title(ax3,'Amplitúdó') 
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grid on 
  
ax4 = subplot(2,1,2); 
plot(ax4,y,angle(FRFa14),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]') 
ylabel('Fáziskésés [-]') 
hold on 
plot(ax4,y,angle(FRFa16),'r','LineWidth',1) 
legend('függőleges gyorsulás FRF-je', 'y tengely körüli 
szöggyorsulás FRF-je') 
set(gca,'fontsize',20) 
ylim([-pi pi]) 
title(ax4,'Fázis') 
grid on 
  
figure ('Name','FRF - elmozdulás - pi/2 fáziskésés') 
  
ax5 = subplot(2,1,1); 
semilogy(ax5, y,abs(FRFq14c),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]') 
ylabel('Elmozdulás/egységnyi gerjesztés [-]') 
hold on 
semilogy(ax5, y,abs(FRFq15c),'r','LineWidth',1) 
hold on 
semilogy(ax5, y,abs(FRFq16c),'g','LineWidth',1) 
axis([0 50 0.001 inf]) 
legend('függőleges elmozdulás FRF-je', 'x tengely körüli 
szögelfordulás FRF-je','y tengely körüli szögelfordulás FRF-
je') 
set(gca,'fontsize',20) 
title(ax5,'Amplitúdó') 
grid on 
  
ax6 = subplot(2,1,2); 
plot(ax6, y,angle(FRFq14c),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]') 
ylabel('Fáziskésés [-]') 
hold on 
plot(ax6, y,angle(FRFq15c),'r','LineWidth',1) 
hold on 
plot(ax6, y,angle(FRFq16c),'g','LineWidth',1) 
ylim([-pi pi]) 
legend('függőleges elmozdulás FRF-je', 'x tengely körüli 
szögelfordulás FRF-je','y tengely körüli szögelfordulás FRF-
je') 
set(gca,'fontsize',20) 
title(ax6,'Fázis') 
grid on 
  
figure ('Name','FRF - gyorsulás - pi/2 fáziskésés') 
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ax7 = subplot(2,1,1); 
semilogy(ax7,y,abs(FRFa14c),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]') 
ylabel('Gyorsulás/egységnyi gerjesztés [1/s^2]') 
hold on 
semilogy(ax7,y,abs(FRFa15c),'r','LineWidth',1) 
hold on 
semilogy(ax7,y,abs(FRFa16c),'g','LineWidth',1) 
axis([0 50 0.01 inf]) 
legend('függőleges gyorsulás FRF-je', 'x tengely körüli 
szöggyorsulás FRF-je','y tengely körüli szöggyorsulás FRF-je') 
set(gca,'fontsize',20) 
title(ax7,'Amplitúdó') 
grid on 
  
ax8 = subplot(2,1,2); 
plot(ax8,y,angle(FRFa14c),'b','LineWidth',1) 
xlabel('Gerjesztő körfrekvencia [rad/s]') 
ylabel('Fáziskésés [-]') 
hold on 
plot(ax8,y,angle(FRFa15c),'r','LineWidth',1) 
hold on 
plot(ax8,y,angle(FRFa16c),'g','LineWidth',1) 
ylim([-pi pi]) 
legend('függőleges gyorsulás FRF-je', 'x tengely körüli 
szöggyorsulás FRF-je','y tengely körüli szöggyorsulás FRF-je') 
set(gca,'fontsize',20) 
title(ax8,'Fázis') 
grid on 
  
% Rakfelület gyorsulások %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
xp=-8:0.1:6; 
yp=-1:0.1:1; 
  
P5=platform3D (E5 ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P10=platform3D (E10 ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P15=platform3D (E15 ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P20=platform3D (E20 ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P25=platform3D (E25 ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P30=platform3D (E30 ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
  
P5c=platform3D (E5c ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P10c=platform3D (E10c ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P15c=platform3D (E15c ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P20c=platform3D (E20c ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P25c=platform3D (E25c ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
P30c=platform3D (E30c ,Amat, Aeig, 3, xp, yp); 
  
figure ('Name','Rakfelület gyorsulás - azonos fázis') 
surf(xp,yp,P5.zp,'FaceColor','b') 
hold on 
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surf(xp,yp,P10.zp,'FaceColor','r') 
surf(xp,yp,P15.zp,'FaceColor','g') 
surf(xp,yp,P20.zp,'FaceColor','y') 
surf(xp,yp,P25.zp,'FaceColor','m') 
daspect([1 1 50]) 
xlim([-8,6]) 
set(gca,'fontsize',20) 
view(150,30) 
  
figure ('Name','Rakfelület gyorsulás - pi/2 fázis') 
surf(xp,yp,P5c.zp,'FaceColor','b') 
hold on 
surf(xp,yp,P10c.zp,'FaceColor','r') 
surf(xp,yp,P15c.zp,'FaceColor','g') 
surf(xp,yp,P20c.zp,'FaceColor','y') 
surf(xp,yp,P25c.zp,'FaceColor','m') 
daspect([1 1 50]) 
xlim([-8,6]) 
set(gca,'fontsize',20) 
view(150,30) 
 

A 4 és 16 szabadságfokú modell jellemzőinek bevitele: 

function f=model(i) 
switch i 
    case 1 % 4 szabadságfokú modell 
    % méretek: 
    h(1)=0.5; h(2)=2.5; h(3)=2.3; h(4)=5; h(5)=5.3; 
    % tengelyek: 
    ax1=h(5)+h(4)+h(3)+h(1); 
    ax2=h(5)+h(4)+h(3)-h(2); 
    ax3=0; 
    ax=[ax1;ax2;ax3]; 
  
    % tömegek: 
    m(1)=6000; m(2)=20000; m(3)=20000; m(4)=100000; 
    % merevségek: 
    k(1)=88888; k(2)=88888; k(3)=266664; k(4)=1000000;         

k(5)=5000; 
    % csillapítások: 
    c(1)=1000; c(2)=1000; c(3)=1000; c(4)=1000; c(5)=5000; 
     
    n=size(m,2); % szabadságfokok száma 
    g=3; % gerjesztések száma 
    
    % Általános koordináták: 
    q = sym('q', [1 n]); 
    v = sym('v', [1 n]); 
    z = sym('z', [1 g]); 
    w = sym('w', [1 g]); 
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    % Rugóenergia: 
U = 0.5*k(1)*(q(1)-h(1)*q(2)-z(1))^2+... 
    0.5*k(2)*(q(1)+h(2)*q(2)-z(2))^2+... 
    0.5*k(3)*(q(3)+h(5)*q(4)-z(3))^2+... 
    0.5*k(4)*(q(3)-h(4)*q(4)-q(1)-h(3)*q(2))^2+... 
    0.5*k(5)*(q(4)-q(2))^2; 
  
    % Disszipációs energia: 
D = 0.5*c(1)*(v(1)-h(1)*v(2)-w(1))^2+... 
    0.5*c(2)*(v(1)+h(2)*v(2)-w(2))^2+... 
    0.5*c(3)*(v(3)+h(5)*v(4)-w(3))^2+... 
    0.5*c(4)*(v(3)-h(4)*v(4)-v(1)-h(3)*v(2))^2+... 
    0.5*c(5)*(v(4)-v(2))^2; 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
    case 2 % 16 szabadságfokú modell 
    % méretek: 

h(1)=0.5; h(2)=2.5; h(3)=1; h(4)=1; h(5)=1; h(6)=1; 
h(7)=1; h(8)=1; h(9)=2.3; h(10)=5; 

    h(11)=4; h(12)=5.3; h(13)=6.6; h(14)=1; h(15)=1; h(16)=1; 
h(17)=1; 

    % tengelyek: 
    ax1=h(13)+h(10)+h(9)+h(1); 
    ax2=h(13)+h(10)+h(9)-h(2); 
    ax3=h(13)-h(11); 
    ax4=h(13)-h(12); 
    ax5=0; 
    ax=[ax1;ax1;ax2;ax2;ax3;ax3;ax4;ax4;ax5;ax5]; 
     
    % tömegek: 
    m(1)=100; m(2)=100; m(3)=300; m(4)=500; 
    m(5)=6000; m(6)=5000; m(7)=20000; 
    m(8)=300; m(9)=500; m(10)=300; m(11)=500; m(12)=300; 

m(13)=500; 
    m(14)=20000; m(15)=50000; m(16)=100000; 
    % merevségek: 
    k(1)=400000; k(2)=400000; k(3)=400000; k(4)=400000; 
    k(5)=50000; k(6)=50000; k(7)=50000; k(8)=50000; 

k(9)=400000; k(10)=400000; k(11)=400000; k(12)=400000; 
k(13)=400000; k(14)=400000; 

    k(15)=50000; k(16)=50000; k(17)=50000; k(18)=50000; 
k(19)=50000; k(20)=50000; 

    k(21)=1000000; k(22)=5000; k(23)=5000; 
    % csillapítások: 
    c(1)=1000; c(2)=1000; c(3)=1000; c(4)=1000; 
    c(5)=4000; c(6)=4000; c(7)=4000; c(8)=4000; 
    c(9)=1000; c(10)=1000; c(11)=1000; c(12)=1000; c(13)=1000; 

c(14)=1000; 
    c(15)=4000; c(16)=4000; c(17)=4000; c(18)=4000; 

c(19)=4000; c(20)=4000; 
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    c(21)=200; c(22)=5000; c(23)=5000; 
     
    n=size(m,2); % szabadságfokok száma 
    g=10; % gerjesztések száma 
     
    % Általános koordináták: 
    q = sym('q', [1 n]); 
    v = sym('v', [1 n]); 
    z = sym('z', [1 g]); 
    w = sym('w', [1 g]); 
     
    % Rugóenergia: 
U = 0.5*k(1)*(q(1)-z(1))^2+... 
    0.5*k(2)*(q(2)-z(2))^2+... 
    0.5*k(3)*(q(3)+h(8)*q(4)-z(3))^2+... 
    0.5*k(4)*(q(3)-h(7)*q(4)-z(4))^2+... 
    ... 
    0.5*k(9)*(q(8)+h(17)*q(9)-z(5))^2+... 
    0.5*k(10)*(q(8)-h(16)*q(9)-z(6))^2+... 
    0.5*k(11)*(q(10)+h(17)*q(11)-z(7))^2+... 
    0.5*k(12)*(q(10)-h(16)*q(11)-z(8))^2+... 
    0.5*k(13)*(q(12)+h(17)*q(13)-z(9))^2+... 
    0.5*k(14)*(q(12)-h(16)*q(13)-z(10))^2+... 
    ... 
    0.5*k(5)*(q(5)+h(4)*q(6)-h(1)*q(7)-q(1))^2+... 
    0.5*k(6)*(q(5)-h(3)*q(6)-h(1)*q(7)-q(2))^2+... 
    0.5*k(7)*(q(5)+h(6)*q(6)+h(2)*q(7)-q(3)-h(8)*q(4))^2+... 
    0.5*k(8)*(q(5)-h(6)*q(6)+h(2)*q(7)-q(3)+h(7)*q(4))^2+... 
    ... 
    0.5*k(15)*(q(14)+h(15)*q(15)+h(11)*q(16)-q(8)-

h(17)*q(9))^2+... 
    0.5*k(16)*(q(14)-h(14)*q(15)+h(11)*q(16)-

q(8)+h(16)*q(9))^2+... 
    0.5*k(17)*(q(14)+h(15)*q(15)+h(12)*q(16)-q(10)-

h(17)*q(11))^2+... 
    0.5*k(18)*(q(14)-h(14)*q(15)+h(12)*q(16)-

q(10)+h(16)*q(11))^2+... 
    0.5*k(19)*(q(14)+h(15)*q(15)+h(13)*q(16)-q(12)-

h(17)*q(13))^2+... 
    0.5*k(20)*(q(14)-h(14)*q(15)+h(13)*q(16)-

q(12)+h(16)*q(13))^2+... 
    ... 
    0.5*k(21)*(q(14)-h(10)*q(16)-q(5)-h(9)*q(7))^2+... 
    0.5*k(22)*(q(15)-q(6))^2+... 
    0.5*k(23)*(q(16)-q(7))^2; 
  
    % Disszipációs energia: 
D = 0.5*c(1)*(v(1)-w(1))^2+... 
    0.5*c(2)*(v(2)-w(2))^2+... 
    0.5*c(3)*(v(3)+h(8)*v(4)-w(3))^2+... 
    0.5*c(4)*(v(3)-h(7)*v(4)-w(4))^2+... 
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    ... 
    0.5*c(9)*(v(8)+h(17)*v(9)-w(5))^2+... 
    0.5*c(10)*(v(8)-h(16)*v(9)-w(6))^2+... 
    0.5*c(11)*(v(10)+h(17)*v(11)-w(7))^2+... 
    0.5*c(12)*(v(10)-h(16)*v(11)-w(8))^2+... 
    0.5*c(13)*(v(12)+h(17)*v(13)-w(9))^2+... 
    0.5*c(14)*(v(12)-h(16)*v(13)-w(10))^2+... 
    ... 
    0.5*c(5)*(v(5)+h(4)*v(6)-h(1)*v(7)-v(1))^2+... 
    0.5*c(6)*(v(5)-h(3)*v(6)-h(1)*v(7)-v(2))^2+... 
    0.5*c(7)*(v(5)+h(6)*v(6)+h(2)*v(7)-v(3)-h(8)*v(4))^2+... 
    0.5*c(8)*(v(5)-h(6)*v(6)+h(2)*v(7)-v(3)+h(7)*v(4))^2+... 
    ... 
    0.5*c(15)*(v(14)+h(15)*v(15)+h(11)*v(16)-v(8)-

h(17)*v(9))^2+... 
0.5*c(16)*(v(14)-h(14)*v(15)+h(11)*v(16)-
v(8)+h(16)*v(9))^2+... 

    0.5*c(17)*(v(14)+h(15)*v(15)+h(12)*v(16)-v(10)-
h(17)*v(11))^2+... 

    0.5*c(18)*(v(14)-h(14)*v(15)+h(12)*v(16)-
v(10)+h(16)*v(11))^2+... 

    0.5*c(19)*(v(14)+h(15)*v(15)+h(13)*v(16)-v(12)-
h(17)*v(13))^2+... 

    0.5*c(20)*(v(14)-h(14)*v(15)+h(13)*v(16)-
v(12)+h(16)*v(13))^2+... 

    ... 
    0.5*c(21)*(v(14)-h(10)*v(16)-v(5)-h(9)*v(7))^2+... 
    0.5*c(22)*(v(15)-v(6))^2+... 
    0.5*c(23)*(v(16)-v(7))^2; 
end 
f.q=q; f.v=v; f.z=z; f.w=w; f.n=n; f.g=g; f.m=m; f.h=h; f.U=U; 
f.D=D; f.ax=ax; 
end   
 

Gerjesztési esetek megadása: 

function f=excitation(r,o,e) 
switch r % útgerjesztések nagysága: 
    case 1 
        r=ones(1,3); 
    case 2 
        r=ones(1,10); 
end 
  
switch o % útgerjesztések körfrekvenciája 
    case 1 
        o=ones(1,3)*5; 
    case 2 
        o=ones(1,3)*10; 
    case 3 
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        o=ones(1,3)*15; 
    case 4 
        o=ones(1,3)*20; 
    case 5 
        o=ones(1,3)*25; 
    case 6 
        o=ones(1,3)*30; 
    case 7 
        o=ones(1,10)*5; 
    case 8 
        o=ones(1,10)*10; 
    case 9 
        o=ones(1,10)*15; 
    case 10 
        o=ones(1,10)*20; 
    case 11 
        o=ones(1,10)*25; 
    case 12 
        o=ones(1,10)*30; 
end 
  
switch e % útgerjesztések fázisa 
    case 1 
       e=zeros(1,3); 
    case 2 
       e=zeros (1,10); 
    case 3 
       e=zeros(1,10); 
       e(1:2:9)=0; 
       e(2:2:10)=pi; 
    case 4 
       e=zeros(1,10); 
       e(1:2:9)=0; 
       e(2:2:10)=pi/2; 
end  
f.r=r; f.o=o; f.e=e;  
end 
 

Rendszermátrixok kiszámítása: 

function f = syscalc(model) 
n=model.n; g=model.g; m=model.m; h=model.h;  
q=model.q; v=model.v; z=model.z; w=model.w; 
U=model.U; D=model.D; 
  
% általánosított erők: 
for i=1:n 
    Qkg(i)=diff(U,q(i)); 
    Qcg(i)=diff(D,v(i)); 
end 
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% merevségi -és csillapítási mátrix: 
for i=1:n 
    for j=1:n 
       K(i,j)=diff(Qkg(i),q(j)); 
       C(i,j)=diff(Qcg(i),v(j)); 
    end 
end 
f.K = double(K); 
f.C = double(C); 
  
% tömegmátrix: 
f.M=diag(m,0); 
  
% útgerjesztés együtthatómátrixai: 
for i=1:n 
    for j=1:g 
        V(i,j)=-diff(Qkg(i),z(j)); 
        W(i,j)=-diff(Qcg(i),w(j)); 
    end 
end 
f.V = double(V); 
f.W = double(W); 
end 
 

Sajátérték feladat számítása: 

function f=eigcalc(sysmat) 
M=sysmat.M; K=sysmat.K; C=sysmat.C; 
n=size(M,1); 
O=zeros(n,n); 
% állapot mátrixok: 
A=[O,M;M,C]; 
B=[-M,O;O,K]; 
% sajátérték feladat 
E=-inv(A)*B; 
[F,D]=eig(E); 
[sorted, idx]=sort(imag(diag(D))); 
id=zeros(1,2*n); 
id(1:n)=idx(n+1:2*n); 
id(n+1:2*n)=idx(n:-1:1); 
D=D([id],[id]); 
F=F(:,[id]); 
a=F.'*A*F; 
F=F(n+1:2*n,:); 
f.D=D; f.F=F; f.a=a; 
end 
 

Átviteli függvény egy bemenet esetén: 
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function f = tfcalc(sysmat, eigmat, MS, ME, IN, OUT, d, x, y) 
    V=sysmat.V; W=sysmat.W; 
    D=eigmat.D; F=eigmat.F; a=eigmat.a; 
    n = size(V,1); 
  
    [x, y] = meshgrid(x,y); 
    s = complex (x,y); 
    f=0; 
    for i=MS:ME 
            G1=0; 
            G2=0; 
            for k=1:n 
                G1=G1+F(k,i).*(W(k,IN)*s+V(k,IN)); 
                G2=G2+F(k,n+i).*(W(k,IN)*s+V(k,IN)); 
            end 
            f=f+(F(OUT,i).*(1./a(i,i)).*G1)./(s-
D(i,i))+(F(OUT,n+i).*(1./a(n+i,n+i)).*G2)./(s-D(n+i,n+i)); 
    end 
    switch (d) 
        case 1 
            f=f; 
        case 2 
            f=y*1i.*f; 
        case 3 
            f=-y.^2.*f; 
    end 
end 
 

Átviteli függvény több bemenet esetén: 

function f = tfscalc(excitation, sysmat, eigmat, MS, ME, OUT, 
d, x, y) 
    V=sysmat.V; W=sysmat.W; 
    D=eigmat.D; F=eigmat.F; a=eigmat.a; 
    e=excitation.e; r=excitation.r; 
    n = size(V,1); 
    g=size(r,2); 
     
    G=(r'.*exp(e.*1i)'); 
    [x, y] = meshgrid(x,y); 
    s = complex (x,y); 
    f=0; 
    for j=1:g 
    for i=MS:ME 
            G1=0; 
            G2=0; 
            for k=1:n 
                G1=G1+F(k,i).*(W(k,j)*s+V(k,j)); 
                G2=G2+F(k,n+i).*(W(k,j)*s+V(k,j)); 
            end 
            f=f+G(j)*((F(OUT,i).*(1./a(i,i)).*G1)./(s-
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D(i,i))+(F(OUT,n+i).*(1./a(n+i,n+i)).*G2)./(s-D(n+i,n+i))); 
    end 
    end 
    switch (d) 
        case 1 
            f=f; 
        case 2 
            f=y*1i.*f; 
        case 3 
            f=-y.^2.*f; 
    end 
end 
 

Frekvencia válasz függvény egy bemenet esetén: 

function f=frfcalc(sysmat, eigmat, MS, ME, IN, OUT, d, y) 
    V=sysmat.V; W=sysmat.W; 
    D=eigmat.D; F=eigmat.F; a=eigmat.a; 
    n = size(V,1); 
    f=0; 
    for i=MS:ME 
       G1=0; 
       G2=0; 
       for k=1:n 
          G1=G1+F(k,i).*(W(k,IN)*(y*1i)+V(k,IN)); 
          G2=G2+F(k,n+i).*(W(k,IN)*(y*1i)+V(k,IN)); 
       end 
       f=f+(F(OUT,i).*(1./a(i,i)).*G1)./(y*1i-
D(i,i))+(F(OUT,n+i).*(1./a(n+i,n+i)).*G2)./(y*1i-D(n+i,n+i)); 
    end 
    switch (d) 
        case 1 
            f=f; 
        case 2 
            f=y*1i.*f; 
        case 3 
            f=-y.^2.*f; 
    end 
end 
 

Frekvencia válasz függvény több bemenet esetén: 

function f=frfscalc(excitation, sysmat, eigmat, MS, ME, OUT, 
d, y) 
    V=sysmat.V; W=sysmat.W; 
    D=eigmat.D; F=eigmat.F; a=eigmat.a; 
    e=excitation.e; r=excitation.r; 
     
    n = size(V,1); 
    g=size(r,2); 
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    G=(r'.*exp(e.*1i)'); 
    f=0; 
    for j=1:g 
    for i=MS:ME 
       G1=0; 
       G2=0; 
       for k=1:n 
          G1=G1+F(k,i).*(W(k,j)*(y*1i)+V(k,j)); 
          G2=G2+F(k,n+i).*(W(k,j)*(y*1i)+V(k,j)); 
       end 
       f=f+G(j)*((F(OUT,i).*(1./a(i,i)).*G1)./(y*1i-
D(i,i))+(F(OUT,n+i).*(1./a(n+i,n+i)).*G2)./(y*1i-D(n+i,n+i))); 
    end 
     
    end 
    switch (d) 
        case 1 
            f=f; 
        case 2 
            f=y*1i.*f; 
        case 3 
            f=-y.^2.*f; 
    end 
end 
 

Rakfelület gyorsulásai 2D esetben: 

function f = platform2D (excitation ,sysmat, eigmat, type, xp) 
r=excitation.r; o=excitation.o; e=excitation.e; 
V=sysmat.V; W=sysmat.W; 
D=eigmat.D; F=eigmat.F; a=eigmat.a; 
  
% INPUT MÁTRIX (gerjesztés) 
G=(r'.*exp(e.*1i)'); 
% TRANSFER MÁTRIX 
Hd=F*(((1./diag(a))./((o*1i)-diag(D))).*(F.'*(W.*(o*1i)+V))); 
Hv=Hd.*(1i*o); 
Ha=Hd.*(-1*o).^2; 
% OUTPUT MATRIX 
Qd=Hd*G; 
Qv=Hv*G; 
Qa=Ha*G; 
Q=[Qd,Qv,Qa]; 
f.zp=abs(Q(3,type)+Q(4,type)*xp'); 
end 
 

Rakfelület gyorsulásai 3D esetben: 

function f = platform3D (excitation ,sysmat, eigmat, type, xp, 
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yp) 
r=excitation.r; o=excitation.o; e=excitation.e; 
V=sysmat.V; W=sysmat.W; 
D=eigmat.D; F=eigmat.F; a=eigmat.a; 
  
% INPUT MÁTRIX (gerjesztés) 
G=(r'.*exp(e.*1i)'); 
% TRANSFER MÁTRIX 
Hd=F*(((1./diag(a))./((o*1i)-diag(D))).*(F.'*(W.*(o*1i)+V))); 
Hv=Hd.*(1i*o); 
Ha=Hd.*(-1*o).^2; 
% OUTPUT MATRIX 
Qd=Hd*G; 
Qv=Hv*G; 
Qa=Ha*G; 
Q=[Qd,Qv,Qa]; 
meshgrid(xp,yp); 
f.zp=abs(Q(14,type)+Q(15,type)*yp'-Q(16,type)*xp); 
end 
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