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1. A kutatás előzménye és a célkitűzések 

A logisztikai rendszerekben Európában a közép- és nagytávolságú közúti 
áruszállítások 73 %-át nyergesvontató-félpótkocsi járműszerelvények végzik [23]. 
Autópályákon közlekedve gyakran tapasztalhatjuk, hogy az ilyen 
járműszerelvények szinte folyamatos „vonatot” képezve közlekednek [11]. Ezek 
egy része, különböző gyártóművek közötti ipari áruszállításokat végez, másik 
részük az ipar-nagykereskedelem relációban késztermékeket szállít logisztikai 
elosztó központokba. 

Biztosítási adatok bizonyítják, hogy ezek a járműszerelvények viszonylag 
gyakran szerepelnek a baleseti statisztikákban. Még gyakrabban fordul elő, hogy 
megérkezéskor a rakomány és/vagy a szállított csomagolt termék sérült. 

A közlekedési balesetek egy részében a helytelenül felhelyezett és rögzített 
rakományok elmozdulása, szétesése következtében beálló menetdinamikai 
változások is szerepet játszanak, nem beszélve a rakfelületekről esetenként leeső 
rakományokról, amely a közlekedés más résztvevőit is veszélyeztetik.  

Az árusérülések zöme azonban csak a megérkezés utáni kicsomagolás során 
derül ki. Ez ellen a feladók gyakran „túlcsomagolással” védekeznek, jelentős 
többletköltséget okozva [s3] [2], illetve egyutas csomagolások esetén a környezetet 
fokozottan terhelve [s5] [3].  

Az előzőekben felsorolt problémákat vizsgálva azt a célt tűztem ki, hogy 
megvizsgáljam ezeknek a járműszerelvényeknek a dinamikai tulajdonságait, 
figyelembe véve a járműrakfelület és a szállított árutömeg kölcsönhatását, annak 
érdekében, hogy a minimálisan szükséges csomagolási ráfordítással a megfelelő 
áruvédelem megoldható legyen, és a rakomány a járműszerelvény dinamikai 
tulajdonságait ne befolyásolja kedvezőtlenül. 

 
2. A kutatás során alkalmazott módszerek és az értekezés felépítése 

A bevezető fejezetek után az értekezés harmadik fejezetében 
rendszerelméleti alapokból kiindulva felépítettem egy olyan komplex rendszert, 
amelynek részrendszerei: 
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- a pálya, 
- a járműszerelvény (vontatójármű + félpótkocsi), 
- a rakomány és 
- a rakományt képző csomagolt terméktömeg. 

Ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérjem, a közlekedésbiztonságtól a termék 
ép megérkezéséig és a csomagolás minimalizálásáig, feltétlenül vizsgálni kell a 
részrendszerek közötti kölcsönhatásokat. Ezzel egy új komplex rendszert építettem 
fel, mivel a felsorolt részrendszerek más-más tudományágat, szakmát jelentettek, 
amelyek között nem volt „átjárás”.  

Az értekezés negyedik fejezetét az irodalomkutatás és annak feldolgozása 
képezi. Ezt azért helyeztem a rendszer felépítése után, mert arra voltam kíváncsi, 
hogy ilyen jellegű tárgyalásmódra van-e szakirodalmi példa.  

Az útépítés tudománya csak közlekedési eszköz kategóriákban gondolkodik 
[1] [4] [5] [18] [19], amikor pl. pályageometriát, útburkolatot tervez, vizsgál és 
forgalomtechnikai kérdésekkel foglalkozik [6] [7] [8] [20] [21] [22].  

Az útépítési tudomány „tehergépkocsi” kategóriával foglalkozik, de 
járműdinamikai szempontból nagyon szűkkörű a nyergesvontató-félpótkocsi 
szerelvények dinamikai tulajdonságait modellező szakirodalom [11] [12] [13] [15]. 

A rakományok- és a termék- csomagolásrendszerek rázásvédelmével 
kapcsolatos irodalom ugyan bőséges [14] [17] [10] [9] [s4], de ezek általában 
konkrét járműveken történő rezgésmérések alapján mindig „belefutnak” a 
laboratóriumi rezgésszimulációk problémakörébe, az ott alkalmazott harmonikus 
és sztochasztikus összetevők arányának meghatározásába, az egyes frekvencia 
keskenysávokban ható rezgésgyorsulásértékek szükséges nagyságába és a 
vizsgálati idő redukálási problematikájába [10] [11] [16] [s4].  

Az értekezésben rendszerelméleti alapokból kiindulva komplex rendszert 
építettem fel, az inputokat és outputokat és a részrendszerek kapcsolatait 
definiálva, és a rendszer és környezete kapcsolatait, visszacsatolásait 
meghatározva. 
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Az ötödik fejezetben a logisztikai folyamatok figyelembevételével a pálya-
jármű-rakomány-csomagolt termék rendszer gyakorlatban is alkalmazható 
tervezhetőségi lehetőségeit ismertettem, azok előnyeinek és hátrányainak 
felsorolásával. Ami a gyakorlatban a legnagyobb hiány, az egy olyan viszonylag 
gyors és könnyen kezelhető számítógépes szimulációs módszer, amellyel az árut 
feladó cégeknél ad-hoc keletkező rakományoknak a rakfelület különböző részein 
várható rezgésterheléseit megadja, és ennek alapján az operátor el tudja dönteni, 
hogy adott esetben az érzékenyebb rakományokat az igénybevételi szempontból 
kíméletesebb rakfelületi részekre helyezi. A kidolgozandó rendszernek azt is 
figyelnie kell, hogy az egyenletes terheléselosztás az áthelyezések hatására ne 
boruljon fel. 

A hatodik fejezetben konkrét rezgésmérési folyamatot állítottam össze, 
annak érdekében, hogy a közutak valamennyi típusa esetén, azokon különböző 
sebességekkel haladva továbbá a haladás közbeni tranziens jelenségeket 
figyelembe véve a rezgéskép összefüggései kimutathatók legyenek. A rezgésmérő 
műszer beállításánál a digitális jelfeldolgozás tudományos ismereteit használtam 
fel. A Shannon mintavételezési tételt felhasználva, meghatároztam, az vizsgált 
esetre vonatkozó Nyquist határt. A spektrumszivárgás elkerülésére 
simítóablakozást használtam anti-aliasing szűréssel.  

A kiértékelésnél diszkrét Fourier-transzformációt, inverz Fourier-
transzformációt, auto- és keresztkorrelációt, konvolúciót és cepstrum analízist 
alkalmaztam [s8]. Felhasználtam a Fourier transzformáció főbb azonosságait, mint 
a Parseval és Wiener-Hincsin tétel, a linearitás tételét, a konvolúciós spektrumot és 
a modulációs tételt (amelyeket az értekezés 1. mellékletében ismertettem). A 
függvényértékek kiszámítására és a diagramok készítésére Matlab környezetben 
került sor (amelyet az értekezés 2. melléklete tartalmaz). Kimutattam, hogy a 
korrelációt a függvények vizuális értékelése mellett a Pearson korrelációs 
együttható segítségével – sztochasztikus rezgés esetén – a kapcsolat szorosságára 
hogyan lehet számszerű eredményt is megadni. Próbafüggvényekkel vizsgáltam, 
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hogy nem teljes periódusú rezgéskép esetén milyen együtthatóértékek adódnak, 
illetve a fáziseltolódás azt mennyire befolyásolja.  

A hetedik fejezetben a rendszer mechanikai modelljét alkottam meg rugó-
csillapító- és tömegelemekből, valamint a gerjesztés és a válasz 
figyelembevételével kétdimenziós négy szabadságfokú és háromdimenziós tizenhat 
szabadságfokú rezgőrendszerként (1. ábra, amely megegyezik az értekezés 86-87. 
ábráival). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: A vontató és félpótkocsi 16 szabadságfokú rendszermodellje 

Mindkét modell esetére szimulációs eljárást dolgoztam ki, amelyeknél a 
modelleket különböző intenzitású és frekvenciájú függvényekkel lehet gerjeszteni. 
Megvizsgáltam, hogy az előző fejezetekben kapott mérési eredmények 
kiértékeléséből származó paraméterek mellett, milyen rakfelületmozgások 
keletkezhetnek, mind lengésút, mind lengésgyorsulás (2. ábra = 96. ábra) 
szempontjából. Mindkét szimulációs modellt Matlab környezetben készítettem el 
(amely az értekezés 3. mellékletében található). 
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2. ábra: A 16 szabadságfokú modell rakfelületén kialakuló maximális gyorsulások különböző gerjesztő 

körfrekvenciák esetén 

 
3. Az új tudományos eredmények összefoglalása, 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 [s8].  
Bizonyítás: Szabad rakományfelfekvés esetén a rakomány jellemző frekvencia átviteli 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 frekvencia keskenysávokban 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, üzemanyag ellátó 
rendszer) rendszeréből származó gerjesztések, amelyek a nyeregszerkezet-
királycsap kapcsolaton keresztül adódnak a félpótkocsira, egyrészt a fordulatszám 
különbségek miatt összességében nem teljesen harmonikusak, másrészt egy 
nagyságrenddel kisebbek, mint az út-, és rakománygerjesztésből származó hatások 
[s7] [s5].  
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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 (4. ábra, azaz 
az értekezés 61. ábra adatai):  

 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 3. és 4. ábrán látható. (Megegyezik az értekezés 58. és 61. ábráival). 

 
3. ábra: Álló jármű, járó motor gyorsulás-idő függvény 

 
4. ábra: Álló jármű, járó motor teljesítménysűrűség spektrum függvény 
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Megjegyzés: A 3. 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 [s8]. (5. ábra, amely megegyezik az 
értekezés 65. ábrájával.)  
Bizonyítás: Összekötő úton 80 km/h haladási sebesség mellett függőleges irányban: 

21,6 0,002838 / −  Hz g Hz (ld. 67. ábra) 

Összehasonlításul valamennyi úttípus esetén függőleges irányban 60 km/h-ás haladási 
sebességnél az 1. táblázatban összesítettem a jellemző frekvencia és PSD értékeket (5. ábra 
alapján). 

 

 
5. ábra: Különböző útminőségeken 60 km/h menetsebességnél generált 10 másodperc 

hosszú jelek teljesítményspektrumainak összehasonlítása (függőleges irány) 
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1. táblázat: PSD függvények különböző útminőségeken haladva 60 km/h sebességgel 

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 [s6] [s8]. 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 6. ábrán (= 67. ábra) 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 2. táblázat tartalmazza. 

 
6. ábra: Összesítő PSD függvény azonos útminőségen különböző haladási sebesség mellett 
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2. 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 [s6]. 
Bizonyítás: 5 km/h sebesség esetén max. 0,76g (m/s2) (ld.76. ábra). 

10 km/h sebesség esetén max. 2,41g (m/s2) (ld.77. ábra). 
15 km/h sebesség esetén max. 1,92g (m/s2) (ld.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” [s8]. (Bizonyítás: ld. 7. ábra = 69. ábra.) 
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7. 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, azonban ha a gyorsulás-
idő függvényt két időben eltolt szakaszon autokorreláltatjuk, és az eltolt 
függvényekből képezzük a Pearson együtthatót, akkor reális eredményhez jutunk 
[s8]. 
Bizonyítás: A 8. ábrán (= 70. ábra) két közvetlenül egymás után kivett PSD és autokorreláció 

függvénynek Pearson korrelációs együttható látható (0,73). Pearson szerint a jelek akkor 
mutatnak erős hasonlóságot, ha az együttható értéke a 0,25 értéket meghaladja. 
Vizsgálataim során az autópályán haladást leszámítva a korrelációs együttható értéke 0,25 
alatt volt, tehát még azonos úttípuson, azonos sebességgel haladva sem beszélhetünk a 
gyorsulás-idő függvények stacionaritásáról.  
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8. ábra: Két közvetlen egymás utáni jel PSD-jének és autokorrelációs függvényének 
összehasonlítása 

 
8. tézis 

Az 1-7 tézisek figyelembevételével új szimulációs modellt alkottam [s3] 
[s6]. 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: A 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 9. ábrán (= 93. ábra) 
látható. 
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9. ábra: a 16 szabadságfokú szimulációs modell reprezentációs adatokkal feltöltött 
változatának átviteli függvénye 

4. Összefoglalás, a kutatás továbbfejlesztési lehetőségei 

Az értekezésben a nyergesvontató félpótkocsi szerelvények rakfelületének 
dinamikai viszonyait vizsgáltam. 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 alakítottam át. A korábbiakhoz 
képest ennek az a jelentősége, hogy az elemzés során a jármű-rakomány 
kölcsönhatásokat is figyelembe vettem.  

Az értekezés második részében azt tárgyaltam, 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 tervezési eljárást különböztettem 
meg, amelyek a logisztikai feladattól függenek: 

- Gyorsulásmérésekkel egy adott járműtípuson, egy adott rakomány 
próbaszállítása és a próbaszállítás eredményének kiértékelése. 

- Rázóberendezésen történő szimulációval a mintarakomány vizsgálata és 
az eredmények alapján történő optimalizálása. 

- Számítógépes szimulációs módszer kidolgozása a járműrakfelület és a 
rakomány közötti várható rezgések meghatározására. 
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Valós körülmények között végrehajtott méréssel feltérképeztem a 

nyergesvontatók félpótkocsijának rezgéselemzését. 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.  

A mért értékek alapján, azok felhasználásával kétféle számítógépes 
szimulációs eljárást dolgoztam ki. Az egyik eljárás négy szabadságfokú 
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 
felhasználni, 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 pozíciókba 
legyen helyezhető.  

Általános szimulációs modellként – főként vizsgálati és elemzési célokra – 
összeállítottam egy 16 szabadságfokú modellt is. Ez a szimulációs modell 
elsősorban arra szolgál, hogy különböző struktúrájú és tengelyelrendezésű 
szerelvénygyártmányok esetén azok műszaki paramétereit figyelembe véve a 
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várható rakfelületmozgások meghatározhatók legyenek. Ennél a modellnél 
lehetőség van arra, hogy mind a vontatójármű, mind a félpótkocsik gyártóinak 
folyamatos műszaki fejlesztéseit figyelembe vegye.  

Szükségesnek tartom konkrét mérések folytatását annak tisztázására, hogy 
az egyes járműgyártók vontató és félpótkocsi típusai között rezgési viszonyok 
szempontjából van-e számottevő eltérés. 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. 
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.  

Néhány terület – a teljesség igénye nélkül – amelyben eredményeim 
hasznosíthatók: 

- A rázóigénybevételek laboratóriumi  szimulációjának továbbfejlesztése. 
- A laboratóriumi rázóvizsgálatok időtartamrövidítése (csak a jelentős PSD 

értékű frekvenciasávokban szükséges a rázóvizsgálat). 
- Alternatív eljutási útvonalak esetén a minimális rázkódást okozó útvonal 

kiválasztása. 
- Rakományelhelyezési és rögzítési megoldások kiválasztása és 

méretezése.  
- Vegyes rakományok esetén a rázkódásra érzékeny rakományok kisebb 

rázási igénybevételű rakfelület részen történő elhelyezése.  
- Légrugók vezérlésének rezgési szempontból történő továbbfejlesztése 

(frekvenciaelhangolás, max. PSD értékek csökkentése). 
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