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ELŐSZÓ 
 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) az ország legnagyobb 

tudományos rendezvényeként a tehetséges alkotó fiatalok színvonalas bemutat-

kozási lehetősége, így fontos eleme a minőségi magyar felsőoktatással kapcsola-

tos nemzetstratégiai törekvéseinknek. A konferencia hat évtizedes múltra tekint 

vissza. A konferenciasorozat célja a felsőoktatásban tanuló tehetséges hallgatók 

munkájának megbecsülése, a tanár-diák kapcsolatok erősítése, támogatása, a 

hallgatók tudományos tevékenységének országos nyilvánossága és elismerése. 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az oktatásért felelős mi-

nisztériummal és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével minden pá-

ratlan év tavaszán 16 tudományterületi szekcióban hirdeti meg az Országos Tu-

dományos Diákköri Konferenciát.  

A szekciókba, amelyek az egyes tudományterületek országos döntői, azok a 

fiatalok nevezhetnek, akik a megelőző intézményi, kari konferenciákon erre tel-

jesítményükkel jogosultságot szereztek. Lehetőséget kapnak a bemutatkozásra és 

a versenyben való részvételre a határon túli magyar egyetemisták, valamint a ki-

emelkedő középiskolás kutató diákok is. 

A legkiválóbb diákokat Pro Scientia Aranyéremmel, legeredményesebb mes-

tereiket a Mestertanár Aranyéremmel ismerik el. 

A XXXII. OTDK szekcióinak üléseit 2015. március 25. és április 18. között 

rendezték meg az ország számos egyetemén, főiskoláján. A konferencián 525 kü-

lönféle szekcióban összesen 4603 pályamunkát mutattak be hallgatók, összesen 

közel 1500 minősített helyezés, valamint további 679 különdíj került kiosztásra.  

A helyezettek között volt a Széchenyi István Egyetem számos hallgatója is, 

amely eredmény az intézményben közel két évtizede folyó intenzív tehetséggon-

dozási tevékenységnek köszönhető. Az OTDK-n megmérettetett díjazott pálya-

munkák kivonata olvasható az Optimi Nostri sorozat köteteiben. 

A következő, XXXIII. OTDK megrendezésére 2017 tavaszán kerül sor, 

amelyre az addig soron következő intézményi fordulókban jogosultságot lehet 

szerezni. Minden kollégánknak és minden diákunknak eredményes felkészülést 

és szereplést kívánunk 2017-ben! 

 

 

A SZERKESZTŐK 
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AGÓCS TAMÁS, SZABÓ ZSOLT 

KORSZERŰ SZIMULÁCIÓS MÓDSZEREK, VIRTUÁLIS 

FÉKPAD- ÉS MOTORMODELLEK 

A KÖLTSÉGHATÉKONY FELSŐOKTATÁSÉRT 

Konzulens: Dr. Hanula Barna 

dékán, egyetemi docens (AHJK BMT) 

1. BEVEZETÉS 

Dolgozatunk témája egy hosszú távú projekt, melyet a Széchenyi István Egye-

tem, Belső Égésű Motorok Tanszékével együttműködve fejlesztünk a 2013-as év 

elejétől kezdődően. Célunk, az utóbbi években átalakult új fejlesztési stratégiák 

és technológiák megismertetése a járműmérnök szakon tanuló hallgatókkal, va-

lamint motoros ismereteik és gyakorlati készségeik továbbfejlesztése. Ennek 

megvalósításához számos korszerű eszközt használtunk fel és vezettünk be az 

oktatásba. Az alapvető ötlet az volt, hogy létrehozzunk egy virtuális motorvizs-

gáló labort, mellyel képesek vagyunk egy motor fékpadi viselkedését szimulálni, 

a hallgatók pedig egyenként, önállóan végezhetik el azokat a méréseket, amire 

máskülönben csak költséges berendezések használatával nyílna lehetőség. Ez, a 

szak létszámát figyelembe véve nem is lenne lehetséges, ugyanis ha minden hall-

gató önálló méréseket végezne a fékpadon, az olyan sok időt venne igénybe, ami 

nem fér bele a féléves tematikába. 

További célunk, hogy a hallgatók találkozzanak a fékpadi mérésekhez hasz-

nált szoftverekkel, ismerjék meg az ott elvégezhető vizsgálatokat és legyenek ké-

pesek megkülönböztetni a helyes mérési eredményeket a valótlantól. Ehhez a fel-

adathoz először szükségünk volt egy olyan fejlett fékpadvezérlő szoftverre, 

amely akár egy virtuális környezetből érkező jeleket is képes felismerni a beme-

neti, ill. kimeneti csatornáin. Erre legalkalmasabbnak az AVL List GmbH 

CAMEO nevű fékpadi szoftvere volt, a motor és fékpad modelleket pedig Matlab 

Simulink segítségével készítettük el. A szimuláció során ezek helyettesítik a fizi-

kai berendezéseket, így a környezet bármely számítógépen használható, ami ren-

delkezik az említett programokhoz szükséges licencekkel. A modellek elkészíté-

sét részletesen dokumentáltuk, a működőképes rendszert felépítettük és megtar-

tottuk az első gyakorlatot is a hallgatóknak a 2013-as őszi félév végén. Meggyő-

ződésünk, hogy ezzel a mérnökhallgatók az eddigieknél lényegesen behatóbban 

ismerhették meg a fékpadi vizsgálatokat. 



 5 

További tervünk az volt, hogy a motorok viselkedéséről is átfogó ismereteket 

adjunk át hallgatóinknak, melyhez a virtuális fékpadénál pontosabb modelleket 

szerettünk volna alkotni. A megoldást az alacsonyrendű matematikai modellek 

lecserélése jelentette komplex fizikai, kémiai, matematikai modellekre, amelyhez 

új szoftveres környezetre volt szükség. A Belső Égésű Motorok Tanszéken már 

használatban volt az AVL GmbH BOOST nevű programja, ami speciális beállí-

tások után képes Matlab Simulink-kel kommunikálni. A programot számos hall-

gató használja gyakorlottan egyszerű motorok elméleti felépítésére, most viszont 

szerettük volna bevonni ezt a felületet a virtuális fékpadlabor működésébe. A 

BOOST azonban elsősorban motormodellek felépítésére használható, valósidejű 

szimulációt és fékpadi méréshez hasonló feladat végrehajtására nem alkalmas. 

Újból fel kellett építenünk egy MATLAB Simulink modellt, amivel létrehozható 

a kapcsolat a BOOST-ból C-kódként exportált modellekkel. Projektünk során ti-

zenegy különböző típusú belső égésű motornak a vezérlését készítettük el, me-

lyeket a hallgatók vizsgálatnak vethetnek alá. A Simulink környezetet úgy alakí-

tottuk ki, hogy a hallgatók képesek legyenek különböző paraméterek változtatá-

sára. Így megfigyelhetik a különböző motorok viselkedését számos üzemállapo-

ton keresztül és képet kaphatnak arról, hogy egy tényleges mérés során milyen 

nagyságrendű adatok fogadhatók el egy adott motortípustól. Ez utóbbi képesség 

különösen hasznos a mérnöki gyakorlatban, hiszen napjainkban a mérések nagy 

többsége számítógépen keresztül történik, ahol bármikor előfordulhatnak a vizs-

gálat végeredményét befolyásoló körülmények, hibák. A mérnöknek meg kell 

tudnia állapítani a kapott értékek helyességének valószínűségét, idegen szóval a 

„kredibilitást”, azaz lehetséges-e adott körülmények között a kapott eredmény, 

vagy mérési hibáról beszélhetünk. 

A következő oldalakon bemutatjuk a projekt megvalósításához felhasznált 

szimulációs módszereket, melyek oktatási célra való felhasználása eddig példát-

lan. Olyan eljárásokat és kutatási módszereket honosítottunk meg a Belső Égésű 

Motorok Tanszék számítógépes laborjában, amelyekkel a mérnökhallgatók csak 

a végzés után, az iparban találkozhattak, hazánk területén belül pedig még ott 

sem.  

Bár kutatási területünk a belső égésű motorok és feladatunk is ennek, illetve a 

motorikus vizsgálatoknak a bemutatása és oktatásának korszerűsítése, fontosnak 

tartjuk a korszerű szimulációs technológiák és fejlesztési módszerek megismer-

tetését is a leendő mérnökökkel. Az eddig megtartott laborgyakorlatok is arra vi-

lágítottak rá, hogy a hallgatók fokozott érdeklődést mutatnak ezen területek iránt 

és hasznosnak tartják az ilyen irányú képzést. 
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1.1. AZ ÖTLET 

A virtuális motorfékpad labor megszületéséhez a járműipar utóbbi éveiben ug-

rásszerű fejlődésnek indult módszer adta az ötletet. Az úgynevezett modell alapú 

fejlesztést a jármű elektronikai rendszereit vezérlő szoftveres funkciók bővülése 

hívta életre. Az elmúlt két évtizedben a járművekben megjelenő szoftver alapú 

kényelmi és biztonsági szolgáltatások aránya 20-ról 80 százalékra emelkedett, 

ezzel növelve a komplexitást és a hibalehetőségeket is. Ezek minimalizálása 

hosszú és körültekintő tesztelést igényel. Mind az egyre bonyolultabb szoftverek, 

mind pedig az ezek tesztelésére irányuló eljárások igen körülményesek, ha C-kód 

alapú fejlesztőkörnyezettel dolgozunk. Tapasztalatok szerint a hagyományos kézi 

programozással végzett, és a modell alapú szoftverfejlesztés között 25-35% idő-

és pénzbeli megtakarítás érhető el. Ennek az új módszernek az egyik eszközét, a 

Model-In-The-Loop szimulációt használhatjuk fel arra, hogy egy oktatási célra is 

alkalmas virtuális környezetet hozzunk létre. 

1.2. ÚJ MÓDSZER 

Az új megközelítés szerint az elektronikai vezérlőegységek (ECU) fejlesztése a 

megrendelő igényeinek részletezésével kezdődik. A rendszer működési vázlata 

után az egyes funkciók leírása következik, ebben a fázisban van először lehetőség 

Model-In-The-Loop (MiL) szimuláció alkalmazására. Ez egy jellemzően grafi-

kus programnyelven, például - esetünkben is – MATLAB Simulink segítségével 

készült modellt tartalmaz, mely a funkciók működését reprezentálja (1. ábra (1)). 

Ezen modellek segítségével kezdetét veszi a tesztelés, már a fejlesztés ilyen korai 

szakaszában, például egy külső számítógépről futtatva a járműben, vagy akár ra-

pid prototyping módszerrel (2). Az ilyen elven működő fejlesztőkörnyezet legna-

gyobb előnye, hogy az igényekhez szabott modelleket – melyeken már teszteket 

hajthattunk végre – képes átfordítani C-kódra, töredékére csökkentve ezzel a 

szoftverfejlesztés idejét. Az így elkészült szoftver segítségével verifikálható a 

modell, amely mostmár C-nyelven íródott programként van jelen és már végleges 

viselkedés is tesztelhető rajta, ezt a fázist Software-In-The-Loop-nak nevezi a 

szakma angol szakszóval (3). Az ezt követő integrációs teszt során a program 

más modulokkal való együttműködését vizsgálják, ekkor már gépi kódra fordítva 

és az alkalmazási területnek megfelelő hardveren (ECU), vagy egy azt szimuláló 

számítógépes környezetben futtatva (4). Az ECU modul kalibrálása, mely a mű-

ködési körülményekhez való jobb illesztést és a hatékonyabb működést segíti, 

ezután következik, immár Hardware-In-The-Loop folyamatként. A HiL szimulá-

torokat növekvő arányban használják az ideális jelleggörbék meghatározására. 

Ilyenkor lehetnek segítségünkre az ún. DoE, azaz Design of Experiment módsze-
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rek, amiket például az AVL CAMEO szoftvere képes biztosítani (5). Segítségé-

vel a fékpadon, vagy más mérőrendszeren tényleges méréssel töltött idő nagy-

mértékben csökkenthető a rendelkezésünkre álló modellek miatt. Ezeket képes a 

CAMEO az eredetileg szükséges mérések számának töredékéből felépíteni.  

Szokás a HiL módszert tényleges fékpadon elvégzett mérés közben is hasz-

nálni, ez esetben a már elkészült motor mögé felépíthető a teljes jármű modellje, 

mely magában foglalja a teljes erőátviteli rendszert, vezetőt és a gördülési ellen-

állást is. Így akár egy teljes NEDC ciklusmérés is leszimulálható egy még el nem 

készült jármű és egy már meglévő motor kombinálásával (6). 

1.3. V-MODELL 

Az eddig megismert struktúrák és metódusok mentén körvonalazódik egy folya-

mat, mely során egy elképzelésből működő szoftver lesz. Ezt a folyamatot V-

modellként, vagy V-diagramként szokták nevezni. Bár vannak más struktúrák is 

a metódus leírására, ez a legismertebb, leggyakrabban alkalmazott. Az 1. ábrán 

mutatjuk be a V-struktúrát és annak lépéseit. 

 

1. ábra: A V-modell 

1.4. MODELL INTEGRÁCIÓ 

A fejlesztés korábban taglalt lépcsőfokain a fizikai rendszerről alkotott modell az 

integráció különböző szintjein megy át. A 2. ábra szemlélteti a modellezés mély-

ségét a fejlesztés különböző fázisaiban egy motorvezérlő ECU példáján. 
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2. ábra: A fejlesztés különböző fázisai 

1.5. KIVÁLASZTÁS 

Az ebben a fejezetben részletezett szoftverfejlesztési módszer több jellemzője 

miatt is felkeltette az érdeklődésünket. A virtuális motorszimulációs labor szá-

mára először egy olyan fékpad vezérlésre alkalmas szoftvert kerestünk, amin ke-

resztül lehetséges a virtuális környezet (motor, próbapad) szimulálása is és képes 

ezt a virtuális környezetet úgy kezelni, mint ahogyan egy valóságos berendezés-

sel tenné. Másik szempont az volt, hogy a hallgatók olyan kezelőfelülettel talál-

kozzanak, amivel az iparban is jó eséllyel találják magukat szemben. Amikor 

megvizsgáltuk a piacot ilyen téren, ezen szempontoknak megfelelt az AVL 

CAMEO nevű programja, azonban mikor részletesebben is megvizsgáltuk, felfe-

deztük egy sokkal hasznosabb tulajdonságát is. A CAMEO alkalmas a fékpadi 

mérésekből DoE módszerek útján új matematikai modelleket alkotni, melyek az-

tán felhasználhatóak a virtuális motor és fékpad felépítésére. Mivel a harmadik 

fő kritériumunk az volt, hogy találjunk egy modellalkotásra alkalmas eszközt a 

virtuális labor elkészítéséhez, a CAMEO erre a feladatra is kiválóan alkalmasnak 

tűnt. 

Ahogyan azt ez a fejezet is bemutatta, a modell alapú szimulációs módszerek 

sokfélék lehetnek, sok célra használhatók fel és még sok a kiaknázatlan lehetőség 

a technológiában. Ennek szellemében igyekeztünk dolgozatunkat többféle mo-

dellalkotási módszer kipróbálásával alátámasztani. Az általunk programozott ala-

csonyrendű matematikai modellek után szerettük volna kipróbálni a komplex fi-

zikai, kémiai és matematikai modellek pontosságát is. Erre másik programot kel-

lett találni, választásunk a szintén AVL által készített BOOST-ra esett. Elsősor-

ban azért, mert mindenben alkalmas volt a célra, másodsorban pedig azért, mert 

azonos fejlesztő révén kompatibilitási problémák kisebb eséllyel merülhetnek fel, 

mintha más cég termékét próbáltuk volna meg az előző rendszerbe illeszteni. A 
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Belső Égésű Motorok Tanszéken már régóta használatos szoftver az oktatásban 

is, ezért a más tanórákon és foglalkozásokon elkészített BOOST modelleket is ki 

lehet próbálni a virtuális fékpad laboron keresztül. 

2. JELLEGMEZŐKRE ÉPÜLŐ FÉKPAD- ÉS MOTORMODELLEK 

2.1. FELADAT 

Ahhoz, hogy a hallgatók úgy használhassák a CAMEO szoftvert, ahogyan azt 

egy valós fékpadon is tennék, a motort és fékpadot egy modellel kell helyettesí-

teni. Olyan modellek megalkotására kell törekedni, melyek univerzális módon 

használhatóak benzines és dízel motortípushoz egyaránt. Könnyedén illeszthetők 

más-más motorhoz néhány adatsor kicserélésével, megkönnyítve ezzel a későb-

biekben az oktatók munkáját, ha más motor adatait szeretnék a szimulációba be-

illeszteni. 

2.2. MODELLALKOTÁS 

Három modellt készítettünk el, melyek közül kettő benzinmotor, a harmadik dí-

zelmotor adatait tartalmazza. A harmadik nem kerül bemutatásra, mivel felépí-

tése az első modellel megegyezik. Mindhárom esetben egy valódi motor lemért 

adatait értékeltük ki és használtuk fel. A modellek több alegységből épülnek fel. 

Erre azért van szükség, mert a CAMEO a bemenő és kimenő pontokat vizsgálja, 

ezért az általunk a CAMEO-ban később megjeleníteni és a mérésbe beilleszteni 

nem kívánt pontok szubmodellekbe kerültek.  

2.2.1. AZ ELSŐ MODELL 

Az általunk elkészített első modell egy benzinmotor. Elsőként a CAMEO-t hív-

tuk segítségül. Az AVL munkatársai továbbképzésére épített több olyan modellt 

is, mely az adott motor teljes valódi mérési adatait tartalmazza, a szoftver okta-

tását továbbképzési célokra megkönnyíti. A tőlük kapott adatok segítségével a 

saját céljainknak megfelelő számítógépes mérést állítottunk össze, hogy az ered-

ményeket kinyerhessük és felhasználhassuk a saját modelljeink megalkotásához. 

Az első modellnél beállítottuk a CAMEO-t úgy, hogy a fordulatszám és az effek-

tív nyomaték állításával, lambda értékét 1-en tartva megkapjuk a motor fajlagos 

fogyasztását, illetve károsanyag-kibocsátását, beleértve a CO, HC, NOx értéke-

ket.  

A modell elkészítésénél az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy miután a 

CAMEO-ba illesztése megtörtént, valóban úgy viselkedjen, mintha egy valódi 

motort mérnénk egy valós fékpadon. A mért értékek nem lehetnek konstansok a 

mérés alatt, hiszen azok egy valódi mérés során is folyamatos változást mutatnak 
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egy bizonyos tartományon belül, a szenzorok mérési pontosságának függvényé-

ben. Ezen kívül az egyes bemenő paraméterek megváltoztatásánál nem kapha-

tunk rögtön visszacsatolást a kimenő adatoknál, mivel a valódi motornál is idő 

kell, hogy elérjünk egy adott fordulatszám, vagy nyomaték értéket. A modell be-

meneti pontokból, késleltetés szubmodellből, rezonátor szubmodellből, az egyes 

kimeneti paraméterek szubmodelljeiből (Fajlagos fogyasztás, Lambda, NOx, 

HC, CO), kijelzőkből és kimeneti pontokból épül fel. 

2.2.2. KÉSLELTETÉS SZUBMODELL 

A késleltetés szubmodell a bemenetről érkező hirtelen változásokat megakadá-

lyozza. A kimeneti értékeknél a változás időben eltolva jelenik meg, a valóságban 

is lejátszódó folyamatoknak megfelelő módon. Ezen szubmodellnek a beépítése 

a sikeres laborgyakorlat szempontjából elengedhetetlen volt, mert fontosnak tar-

tottuk, hogy a diákok megértsék, hogy egy motoron az egyes paraméterek állan-

dósulása időt vesz igénybe. 

A működésére egy példa a 3. ábrán található. A képen a második modellben 

használt lambda változtatására adott reakció látható. Az ábrán a vízszintes ten-

gely az időt mutatja másodpercben, a függőleges tengely pedig a légviszony ér-

tékét. A kék (szögletes) vonal a bemenő jel, aminek változása rögtön jelentkezne 

a modell használata nélkül. A zöld (hullám)vonal már a szabályozókör által adott 

választ jelenti a bemenő jelre. Látható, hogy csak némi idő eltelte után tud a ki-

menő jel a bemenő jellel megegyező értéket felvenni, teljesítve ezzel az általunk 

előírt követelményeket. 

 

 

3. ábra: A késleltetés szubmodell működés közben 
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2.2.3. REZONÁTOR SZUBMODELL 

A rezonátor szubmodell hivatott a kimeneti konstans értékeket a valóságnak meg-

felelően folyamatos instabilitással ellátni szűk határokon belül. A motorikus fo-

lyamatok soha nem állandók, a motorra szerelt szenzoroknak is van hibahatáruk, 

ezért a modellben is változnia kell a kimeneti értékeknek egy szűk határon belül. 

Ezzel a szubmodellel az volt a célunk, hogy a diákok annak ellenére, hogy egy 

számítógépes szimuláció fut a háttérben, azt érezzék, hogy egy valódi motort 

mérnek pont úgy, mint egy valós fékpadon. 

2.2.4. SZUBMODELLEK 

Négy további szumbodellt készítettünk el a fogyasztásváltozás, valamint három 

károsanyag, a HC, NOx és CO kibocsátásának szimulálására. A fogyasztásválto-

zás szubmodellben háromdimenziós felületként vannak megadva az egyes pon-

tokban mért fogyasztásértékek a nyomaték és a fordulatszám változás függvé-

nyében. A két bemeneti paraméterhez egy kimeneti érték a válasz. A 

szubmodellből kilépve végül ez az adat fog megjelenni a főmodell kimenetén, a 

CAMEO ezt fogja kijelezni. 

A szoftver valójában ezeket az értékeket három dimenzióban jeleníti meg elő-

segítve a mérnökök munkáját. A diákok a mérés során az általuk kapott értékeket 

szintén megtekinthetik ezen a felületen. Könnyen átlátható, bármilyen pozícióba 

elfordítható, ezért a megértést nagyban elősegíti. 

A többi kimeneti paraméter szubmodelljére nem térünk ki. Ennek oka, hogy 

felépítésben megegyeznek a fent bemutatottal. A különbség csupán a beprogra-

mozott háromdimenziós felületekben van. A modellek úgy lettek elkészítve, 

hogy ezeket a felületeket egy külső fájlból olvassák be. A felületek bármilyen 

változtatása nem befolyásolja a modellek működőképességét, ezáltal később bár-

melyik oktató megváltoztathatja őket tetszés szerint. 

2.3. AZ ELSŐ MODELLBŐL KÉSZÜLT CAMEO MÉRÉS 

A mérést a diákok számára legkönnyebben megérthető módon építettük fel. Ké-

szítettünk kézzel állítható illetve automata üzemmódban végezhető mérést. Az 

előbbinél a diákok saját kezűleg változtathatják a bemenő paramétereket és meg-

figyelhetik a kimenő paraméterek változását. Az utóbbinál a CAMEO automati-

kusan végigmegy az összes mérési ponton, amit beprogramoztunk előre. Ezt a 

mérést úgy építettük fel, hogy minden egyes pontot lemérjen, amiből később a 

diákok megkapják az általunk Matlab-ban programozott értékeket. 
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A mérés elindítása után a szoftver gyakorlatilag semmilyen különbséget nem 

ismer fel az általunk definiált modell és egy valódi fékpad között, egy valós mé-

résnek megfelelő módon viselkedik. A megfelelő értékeket az általunk kívántra 

állítja, esetünkben ez a percenkénti 4000-s fordulatszámot és a 100 Nm-es nyo-

matékot jelenti. A diákoknak már csak annyi dolguk van, hogy a csúszkákat ál-

lítva vizsgálják a virtuális motor viselkedését és feljegyezzék az adatokat. 

A kézzel állítható mérés a 4. ábrán látható működés közben. A kép röviddel a 

rendszer indítása után készült, a paraméterek beálltak a megfelelő értékre, innen 

elkezdhető a mérés. 

 

 

4. ábra: A kézzel állítható mérés, működés közben 

2.4. A MÁSODIK MODELL 

A második modell szintén egy benzinmotor virtuális számítógépes modellje. Az 

adatokat itt is az AVL-től kapott mérési adatokból nyertük ki, majd készítettünk 

magunknak az oktatási célra megfelelő modelleket. Itt egy teljesen más motortí-

pus adataival dolgoztunk és a modellünk az előző továbbfejlesztett változatának 

tekinthető. Beépítettünk egy belső kapcsolót is, melynek segítségével két mérés 

között tudunk váltani a CAMEO-n belül. Erre azért volt szükség, hogy a motor 

működését az első modellhez hasonlóan lambda=1-nél megmutathassuk a diá-

koknak. Ezt követően bemutatjuk egy adott fordulatszámon, állandó fojtószelep-

állás mellett a lambda állításának a károsanyag-kibocsátásra, a fajlagos fogyasz-

tásra és a motor által leadott effektív nyomatékra gyakorolt hatását. 

  

effektív nyomaték 

fordulatszám 

fajlagos fogyasztás 

lambda 

NOx 

HC 

CO 
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2.4.1. A MÁSODIK MODELL ELSŐ MÉRÉSI MÓDJA 

Az első mérési mód teljesen megegyezik az első modellnél ismertetett módszer-

rel, egyedül a mérési tartományok különböznek, hiszen egy teljesen más mérés-

ből készült a modell, továbbá kapcsoló elemek lettek elhelyezve minden egyes 

szubmodellben. A továbbiakban nem mutatjuk be az 1-es mérési mód 

szubmodelljeit, mivel a részletes leírás az első modellnél megtalálható. 

2.4.2. A MÁSODIK MODELL MÁSODIK MÉRÉSI MÓDJA 

A második mérési módnál 3000-es percenkénti fordulatnál, állandó fojtószelep-

állás mellett történik a mérés. Ezzel a módszerrel a lambda széles tartományon 

belül változni fog, megvizsgálhatjuk, hogy a motor károsanyag-kibocsátására mi-

lyen hatással van az azonos mennyiségű levegőben elégetett különböző mennyi-

ségű tüzelőanyag. A mérés célja, hogy a diákok az elméletben már tanult diagra-

mokkal a valós mérés folyamán is találkozzanak, azokat könnyebben megértsék. 

A kapcsolóra 2-es jelet adva a modellünk átvált erre az üzemmódra. Beállítja 

a kívánt sebességet, aktiválja a méréshez szükséges szubmodelleket, az első mé-

résnél alkalmazottakat kikapcsolja. A lambda 0,7 és 1,24 között változtatható, 

ennek hatására a motor összes paramétere drasztikusan megváltozik. A 

károsanyag-kibocsátás, a fogyasztás és a motor által leadott nyomaték is széles 

tartományban fog változni a kedvező, vagy kedvezőtlen égési körülményeknek 

köszönhetően. 

2.5. A MÁSODIK MODELLBŐL KÉSZÜLT CAMEO MÉRÉS 

A második modellhez szintén készítettünk automatikusan működő és kézzel ál-

latható mérést. Működés közben az 5. ábrán látható módon néz ki a program fel-

használói felülete. A két mérési mód közti bemeneti csatornaváltó forgatógombja 

a kézi mérés indításakor 1-es állásban van, miután a program a kívánt nyomaték, 

fordulatszám, lambda értékekre beáll, elkezdhető a mérés. A csatornák közti vál-

tás bármikor megtörténhet, nem befolyásolja a modell működését. 1-es mérési 

módban a nyomaték és a fordulatszám csúszka állítható, 2-es módban a lambda 

csuszkát tudják a diákok használni az értékek megváltoztatására. 
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5. ábra: A második mérés, működés közben 

Mindkét mérési módhoz külön készült automatikus mérés. Ezzel a diákok egy 

gombnyomás segítségével láthatják, hogyan zajlik a fékpadon egy valódi mérési 

folyamat, a CAMEO elkezdi lemérni az összes beállított pontban a kívánt értéke-

ket és táblázatba rendezve egy kiértékelési fájlba menti el őket a későbbi felhasz-

náláshoz. 

3. FIZIKAI MOTORMODELLEK 

3.1. FELADAT 

Fizikai motormodellek valós idejű szimulációjának megteremtése annak érdeké-

ben, hogy a hallgatók számítógépes környezet segítségével tudják a motor több 

paraméterét egyszerre vezérelni, vizsgálva a kimeneteken adott válaszokat. A szi-

muláció során mért adatoknak hűen tükröznie kell a valós motor viselkedését.  

3.2. CÉLKITŰZÉS 

Az AVL BOOST-ban felépíthetők olyan motormodellek, melyek valós idejű szi-

mulációjára lehetőség nyílik Matlab Simulink program segítségével. A két prog-

ram összekötése lehetővé teszi, hogy a szoftverek egy összehangolt szimulációs 

háttérkörnyezetet biztosítsanak a hallgatók számára. A szoftvereket helyesen be 

kell állítani az ilyen jellegű felhasználásra, mivel eredetileg ilyen funkciót a szak-

emberek csak speciális esetekben alkalmaznak, olyan számítási feladatok elvég-

zésére, amire a BOOST nem, viszont a Simulink lehetőséget kínál. Cél ezt a funk-

ciót kihasználni, segítségével létrehoz egy olyan szimulációt, ami alkalmas arra, 

hogy a hallgatók valós időben vezérelni tudják a számukra elkészített motormo-

delleket. 

effektív nyomaték 

fordulatszám 

fajlagos fogyasztás 

lambda 

NOx 
HC 

CO 
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3.3. BOOST MODELLEK 

Ezen tanulmánynak célja, hogy a laborgyakorlathoz alkalmas motormodellek ké-

szüljenek el. Nem célja, hogy BOOST-ban saját motorokat építsünk, és azon de-

monstráljuk az elért eredményeket. Ennek legfőbb oka, hogy a szoftver elsajátí-

tásához több éves szakmai tapasztalatra van szükség, de még ebben az esetben is 

fennáll annak a veszélye, hogy egy hibás beállítás miatt a modell reakciója telje-

sen eltér a megkívánttól. Mindezt figyelembe véve az AVL mérnökei által készí-

tett validált motormodellek kerültek felhasználásra. 

3.4. MATLAB SIMULINK MODELLEK 

A BOOST-ban felépített motormodellek helyes működtetéséhez olyan Matlab 

Simulink modellekre van szükség, melyek teljesítik a felhasználói és a program-

kompatibilitási kritériumokat is. A kezelőfelületnek megegyezőnek kell lennie 

minden modell esetében, mivel a diákok a laborgyakorlaton véletlenszerűen kap-

nak egy-egy motortípust attól függően, hogy a rendelkezésre álló gépek közül 

melyikhez kerülnek. A laborgyakorlatok célja a motorikus folyamatok megérté-

sének könnyebbé tétele, nem a Matlab szoftver kezelésének oktatása, ezért a mo-

delleknek átláthatónak, egyszerűen kezelhetőnek kell lenniük, hogy a hallgatók a 

gyakorlat során akadálymentesen tudjanak méréseket, kiértékeléseket végezni 

rajtuk. 

A számítógép laborban található tíz gép mindegyikéhez egy-egy motormodell 

tartozik a BOOST-ban felépített motormodellek közül. A benzines és a diesel 

motormodellek vezérléséhez és monitorizálásához készült Simulink modellek 

csupán néhány helyen térnek el egymástól. A benzineseknél a valóságnak meg-

felelő mennyiségi szabályozáshoz, a fojtószelep vezérlésére szolgáló bemenet ta-

lálható meg. A dieseleknél a minőségi szabályozás biztosító befecskendezett 

üzemanyag mennyiség állítható. 

A Simulink blokkok eredetileg angol nyelvűek, azonban a modellek működé-

sének egyszerűbb megértéséhez minden blokk magyar elnevezéssel lett ellátva. 

A modellen belül található egyes blokkok a mértékegységek helyes megjeleníté-

sét teszik lehetővé, de helyet kaptak a modellben olyan plusz funkciókat ellátó 

blokkok is, melyek a motor kopogását, tönkremenetelét illetve lefulladását idézik 

elő. Ezek segítségével a diákok még közelebb juthatnak a motorok viselkedésé-

nek elsajátításához. 

A szelepek nyitási görbéinek megjelenítésére is külön részegységek vannak a 

motormodellen belül. A görbék segítségével a változtatható szelepvezérlés be-

mutatására, a fáziseltolások szemléltetésére tökéletesen megfelelő az általunk al-

kalmazott módszer. 
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A következő fejezetekben a motormodellen belül található szubmodellek ki-

alakításáról, működéséről lesz szó. Bemutatjuk az egyes blokkok felépítését, va-

lamint szerepét a modellen belül. 

3.4.1. A MOTOR LEFULLADÁSA 

A motor lefulladásának szimulálására további szubmodell felépítésére volt szük-

ség, mivel a BOOST modell reakciója nagyon lassú, több ciklus elteltével áll csak 

le a szimuláció. Ez a mi esetünkben nem engedhető meg, mivel a valós idejű 

ciklusszimuláció még a BOOST-ban lelassításra került, gyakran az eredeti sebes-

ségének tizedére, hogy a hallgatók láthassák a görbék alakulását. A lassítási funk-

ció nagy előnye magában rejti azt a hátrány, hogy irreálisan sokáig képes a motor 

az esetleges extrém lambda értékeken is üzemelni, ezért beépítésre került egy 

„lambda kontroll” nevű szubmodell, mely a benzines motorok szűk működési 

tartományát hivatott kontrollálni. 

A szubmodellbe érkező lambda érték szorzódik az A/F aránnyal, mivel a 

BOOST-on belül ennek állítására van csak lehetőség. Az A/F arány nem más, 

mint a levegő-üzemanyag keverékének aránya. A tökéletes égéshez szükséges 

keverési arány, a sztöchiometrikus egyensúly esetén a lambda = 1 értéket mutat, 

az ehhez szükséges levegő mennyiség üzemanyagonként eltérő lehet, esetünkben 

ez a 14,5/1 arány lesz. 

 Az 14,5-es erősítés után a jel három további úton mehet tovább, attól függően, 

hogy az összehasonlító blokkok melyike engedi tovább. A túl nagy A/F értékek 

esetén, mikor a keverék túl szegény az égés beindulásához, a szimuláció leáll. 

Ugyanez történik abban az esetben is, ha a keverékben már túl sok az üzemanyag 

ahhoz, hogy az begyulladhasson. A motor helyes üzemi tartományán belüli A/F 

értéket a szubmodell továbbengedi a kimenetre, ezáltal a szimuláció zavartalanul 

folytatódik.  

3.4.2. A MOTOR KOPOGÁSA 

A kopogás előidézésére is készült egy szubmodell, mely a „rezonátor” nevet 

kapta. Ez a motor üzemi tartományán belüli nyomásértékeket változtatás nélkül 

továbbengedi, az ettől eltérő értékekre viszont reakcióba lépnek a másik két ágba 

beépített blokkok. 

Egy bizonyos nyomásérték tartományban, ami modellenként eltérő, a 

szubmodell a valódi motoroknál megfigyelhető kopogást idézi elő. Egy előjel-

váltó és egy erősítő segítségével a nyomásérték a megadott tartományban a ko-

pogásnál is megfigyelhető alakot vesz fel, a motorban hirtelen lezajló nyomás-

lengéseket tökéletesen reprodukálja. Amennyiben a nyomásérték meghaladja a 
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motor által elviselhető értékhatárt, a szimuláció leáll, jelezve, hogy a motor tönk-

rement. 

A lambda kontrollálására szolgáló szubmodellel ellentétben ennek a kimeneti 

ágon is zavartalan a működése, mivel a kiindulási paraméterek normál üzemi tar-

tományon belül vannak a szimuláció kezdetekor. 

3.5. A SZIMULÁCIÓ FUTTATÁSA 

A diákoknak lehetőségük nyílik arra, hogy az előre beállított programfelületen 

vezérelni tudják az összes bemenő paramétert és vizsgálják azok hatását a kime-

neteken (6. ábra). A bemenetek állítására az ábra alján látható csuszkák segítsé-

gével van lehetőség. Ezek száma a motor bemeneti paramétereinek számával 

egyezik. A kimenetek, az idő függvényében vannak megjelenítve a Matlab-ba 

épített kijelző (scope) elemek segítségével. 

A görbék valós időben reagálnak a bemeneti paraméterek változtatására, lét-

rehozva ezzel annak lehetőségét, hogy a motor komplex működését bemutathas-

suk. Az elkészült programfelület minden modellnél minimális eltéréssel meg-

egyezik. A különbséget csak 1-1 paraméter jelenti, így ezek egyenként nem ke-

rülnek bemutatásra, mivel a modellek működéséről plusz információkat nem tar-

talmaznak. 

 

 

6. ábra: Szimuláció kezelői felülete Matlab Simulink-ben  
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3.6. A MODELLEK VALIDÁLÁSA 

A modellek helyes működését ebben az esetben is validációval kell igazolni. A 

BOOST-ban lefuttatott és kiértékelt ciklusszimulációk görbéinek megegyező ér-

tékeket kell adniuk az általunk Matlab-ban vezérelt modellel. A szimulációs ér-

tékek az első öt ciklusban még nem adnak kielégítő értéket, idő kell, míg ezek 

beállnak a megfelelő értékekre. A szakemberek sem szokták ezeket figyelembe 

venni, így az ötödik ciklustól vannak az ábrák itt is megjelenítve (7. és 8. ábra). 

Az ábrákon látható görbék közti minimális eltérést a két lefuttatott szimuláció 

között a hengerben definiált A/F arányok közti minimális különbség adja. 

Amennyiben ez a két érték is megegyezik, a két görbesereg tökéletesen fedi egy-

mást. 

 

7. ábra: Eredmények BOOST-ban 

 

8. ábra: Eredmények Matlab-ban 
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Az általunk véletlenszerűen választott értékek, görbék, mértékegységek a tesztek 

során tökéletesen megegyeztek a BOOST-ban kiértékelt adatok és a Matlab-ban 

futtatott szimulációk között, ezért a modellek hitelesnek, oktatási célokra alkal-

masnak tekinthetők. 

4. ÖSSZEFOGLALÁS 

Összefoglalásként elmondható, hogy a több állomást önmagába foglaló projek-

tünk elérte célját. Sikerült bevezetni mind az alap, mind a mesterszintű jármű-

mérnök képzésbe a virtuális motorvizsgáló laborgyakorlatot, ezáltal megismer-

tetve a hallgatókat olyan szoftverekkel, eljárásokkal és gyakorlati ismeretekkel, 

amelyekhez eddig Magyarországon még az iparban is csak kevésszer találkoz-

hattak a mérnökök, egyetemeken pedig teljesen ismeretlen volt. 

Dolgozatunknak két fő pillére a fékpadi mérési módszerek szélesebb körben 

való megismertetése a mérnökhallgatókkal, beleértve a szoftverek kezelését, az 

elvégzendő vizsgálatokat és az önálló mérési feladatokat is, valamint a motoros 

ismeretek bővítése, mely során a hallgatók fejlett szimulációs eljárások útján is-

merhetik meg a motorok jellemző viselkedését, és képet kaphatnak arról, hogy 

különböző üzemállapotokban milyen értékek fogadhatók el egy mérés eredmé-

nyeként. 

Piackutatásunk sikerrel járt, hiszen megtaláltuk a céljainkhoz legalkalmasabb 

eszközöket, eljutottunk a grazi székhelyű AVL List GmbH-hoz, ahol egy négy 

hetes továbbképzésben is részesültünk, hogy megismerhessük a programok mű-

ködését. Partnerkapcsolatot építettünk ki a vállalat CAMEO és fOX és csapatá-

val, melynek jegyében licenceket kaptunk a Belső Égésű Motorok Tanszék szá-

mítógépes laborjában lévő tíz munkaállomására. A CAMEO-t azért ítéltük külö-

nösen hasznosnak, mert egyszerre képes fékpadvezérlő szoftverként funkcio-

nálni, felhasználni virtuális környezetet bemenetként és az ehhez szükséges vir-

tuális környezet előkészítésében is segítséget nyújt, egyszerű matematikai mo-

dellek formájában. Projektünk másik részéhez, a komplex modellekkel történő 

szimulációhoz az ugyancsak AVL által készített BOOST szoftvert hívtuk segít-

ségül, mely a tanszéken már használatos különféle motortípusok viselkedésének 

szimulálására. A munka közben sikeres partnerkapcsolatot építettünk ki AVL 

BOOST grazi fejlesztő csapatával is. 

A 2013-as őszi félév végén sikeresen megtartottuk az első „virtuális fékpad” 

gyakorlatot, mely során a hallgatók a CAMEO szoftveren keresztül vezérelhették 

a motormodellek különböző paramétereit, tényleges fékpad nélkül. 2014 tava-

szán megtartottuk a második gyakorlatunkat a BSc szakos járműmérnök hallga-
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tóknak, ahol a komplex modelleken vizsgálhatták a motorok jellemzőit. A labor-

gyakorlat 2014 óta részét képezi a Belső Égésű Motorok Tanszék járműmérnök 

képzésének. 

5. KITEKINTÉS 

Az eddig megtartott gyakorlatok során, ahol az általunk kidolgozott módszer és 

eszközök kipróbálásra kerültek, a hallgatói visszajelzések alapján elmondhatjuk, 

hogy azok pozitív fogadtatásban részesültek. A járműmérnök mellett a gépész-

mérnökképzésen tanulók számára is beiktatjuk az ütemtervbe a számítógépes la-

borgyakorlatot. Ezzel a jövőben Győrből kikerülő mérnökök tudása szélesebb 

spektrumú lesz, gyakorlati érzékük és mérnöki gondolkodásmódjuk továbbfejlő-

dik. A jövőben szeretnénk a „virtuális fékpad” gyakorlatot minden olyan mér-

nökképzés részévé tenni, ahol motoros ismereteket oktatnak. Úgy gondoljuk, 

hogy az általunk kidolgozott módszerrel a belső égésű motorok oktatása gyakor-

latiasabbá, izgalmasabbá tehető és olyan helyeken, intézményekben is meghono-

sítható, ahol az korábban eszközhiány miatt nem volt lehetséges.  

A módszer hasznos lehet a BOOST-ot használó SZENGINE Formula Student 

versenycsapatának is, mivel ők is régóta használják már a programot motorjuk 

továbbfejlesztésére. 

A szimulátort szeretnénk minden −Széchenyi István Egyetemen tanuló− mér-

nökhallgató számára elérhetővé tenni és ezzel hozzájárulni az intézményünkből 

kikerülő mérnökök tudásszintjének növeléséhez a virtuális laborgyakorlatok adta 

lehetőségekkel (9. ábra). 

 

 

9. ábra: A hagyományos (balra) és az új oktatási módszer (jobbra) 
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MÁSODRENDŰ FŐUTAK KÜLTERÜLETI SZAKASZÁNAK LÁTHA-

TÓSÁGI VIZSGÁLAtA 

Konzulens: Dr. Koren Csaba 

egyetemi tanár (ÉÉKK KET) 

1. BEVEZETÉS 

Az emberi agy csaknem harmada a látást szolgálja, ezáltal a vezetés során a leg-

fontosabb érzékszervünk a szemünk. Az úthálózat fejlesztések során az egyik 

legfontosabb kritérium követelmény, hogy minél jobb belátást, láthatóságot tud-

junk biztosítani a közlekedő számára. A megfelelő látótávolságok kialakítása el-

engedhetetlen. Az ideális látótávolságok hiányában egy-egy balesetnek a bekö-

vetkezése nagyobb valószínűséggel történik meg, hiszen nincsenek biztosítva az 

előzésre-, vagy a megállásra vonatkozó szabályok. 

Az útszakaszok tervezése során nagy gondot kell fordítanunk a korrekt ma-

gassági-, illetve vízszintes vonalvezetésre. Ezek az adatok alapjaiban határozzák 

meg egy út látási viszonyait. Az utóbbi években, Európában és a világ számos 

más táján felvetődött a kérdés, hogyan lehetne a balesetek számát egyre inkább 

csökkenteni. Az adatok jelenleg csökkenő tendenciát mutatnak [KSH 2010; 

ORFK, 2011; ORFK, 2012]. E tendencia szoros összefüggésben áll azzal a törek-

véssel - hogy felismerve a balesetek számának alakulását az évek során - igyek-

szünk egyre inkább biztonságosabbá tenni a hazai utakat. A biztonságosabbá té-

telt meglévő útszakaszoknál természetesen a felülvizsgálat és a későbbi korrekció 

jelenti. 

Dolgozatomban jelenleg már egy meglévő főút kiválasztott mintaszakaszait 

vizsgálom a beláthatóság kérdéskörében.  

2. KÖZÚTI BIZTONSÁG ÉS A MEGÁLLÁSI LÁTÓTÁVOLSÁG 

A világ számos országa felismerte, hogy a baleseti statisztikák az 1980-as, ’90-

es évektől kezdődően riasztó képet festettek, ezért egyre inkább a biztonságosabb 

megoldások kerültek előtérbe. Kidolgozásuk érdekében felül kellett vizsgálni a 

már meglévő útszakaszokat, és meghatározni a különböző balesetek kiváltó okait. 

A magyarázatot a szakirodalom három különböző, egymással szoros kapcsolat-

ban álló tényezőhöz kapcsolja. E tényezőket hivatott bemutatni a következő ábra. 
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1. ábra Kiváltó okok részvétele a balesetekben [Koren, 2013] 

Jól látható, hogy a balesetek bekövetkezésében legnagyobb szerepet a járművek 

vezetői játsszák.  Az utak biztonságosabbá tételét szolgáló célkitűzések éppen 

ezért elsősorban politikailag bevezetett szigorításokat jelentettek és jelentenek 

manapság is. E szigorítások általános esetben az autóvezetőkre vonatkoznak. 

Megemlíthetnénk például a zéró tolerancia bevezetését, vagy a pontrendszer tel-

jes körű változtatását. A szankciók az egyes vétségekkel szemben is sokkal ko-

molyabbak lettek. Persze nem minden baleset miatt hibáztatható egyszerűen csak 

a járművezető, így ennek okán, az ábrán nem különálló, hanem egymással met-

sződő helyzetű diagramokat találunk. [Koren, 2012] 

A balesetek harmada az út műszaki adatai és állapota miatt következik be. 

Megfelelő útkonstrukcióval és felülvizsgálattal ezek azonban csökkenthetők. Az 

európai országok többsége nem csupán a járművezetők felelősségre vonásával és 

szigorúbb szabályokkal kívánja megoldani a halálozási ráta csökkenését, hanem 

helytálló műszaki elvek bevezetésével is. Műszakilag tehát az utak magassági-, 

és vízszintes nyomvonalvezetését úgy kell megoldani, hogy az minél inkább a 

biztonságos közlekedést szolgálja. A legmegfelelőbb biztonsági megoldások ér-

dekében az úton nem csak az autósok, de minden közlekedő számára ideális lát-

hatósági viszonyokat kell teremtenünk. Ideális viszonyok esetén, a résztvevők 

képesek időben észrevenni és reagálni az úton közlekedő másik járműre, kerék-

párosra, vagy gyalogosra. Ahhoz tehát, hogy minden egy balesetet el tudjunk ke-

rülni, korrekt megállási látótávolságot kell biztosítani. 

 

Megállási látótávolság 

Az út vonalvezetésének mind vízszintes-, mind pedig magassági értelem-

ben olyannak kell lennie, hogy a vezető még biztonságosan, féktávolságon belül 

meg tudjon állni. A Közutak tervezése ÚT 2-1.201-es műszaki előírás, a megállási 

látótávolságot 1,0 m-es szemmagasság, és 0,1 m-es akadály esetére fogalmazza 
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meg. A következő ábrán a különböző sebességekre vonatkozó látótávolság érté-

kek figyelhetők meg. 

4. DIGITÁLIS DOMBORZAT ÉS AZ ELÉRHETŐ ADATOK 

2. ábra Megállási látótávolságok a sebesség és hosszesés függvényében 

[MAÚT, 2008; BME 2010] 

Láthatósági vizsgálatok végzéséhez feltétlenül szükségünk van valamilyen for-

mában 3 dimenziós adatokra. A 3D adatok nem csupán a megjelenítés, de a vizs-

gálat végrehajtása érdekében is elengedhetetlenül fontosak. Ahhoz, hogy meg 

tudjuk állapítani, egy útszakaszon mennyire takarnak be különböző objektumok, 

mennyire lógnak bele valamilyen tereptárgyak a látóvonalunkba, vagy az út űr-

szelvényébe, szükségünk van egy domborzatmodell létrehozására. A következő 

alfejezetekben bemutatom mit is nevezünk domborzatmodellnek. 

4.1. DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEZÉS 

A számítástechnikával segített domborzatmodellezés az utóbbi néhány évtized-

ben rendkívül sokat fejlődött, ez a fejlődés a mai napig is tart. Térhódítása annak 

köszönhető, hogy a mérnöki munkák világában egyre nagyobb igények merülnek 

fel a 3 dimenziós ábrázolásra. Manapság egy munka végrehajtásának szigorú kö-

vetelménye a pontos magassági felmérés és ábrázolás. Minden esetben, amikor 

egy digitális modell előállítása a célunk, ki kell választanunk úgynevezett tám-

pontokat. A támpontok olyan pontok, melyeknek van vízszintes koordinátájuk, 

valamint a magasságuk valamilyen magassági rendszerben szintén meghatáro-

zott. A különböző eljárások persze különbözőképpen számolnak magassági mo-
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delleket, de ebben az egyben megegyeznek: mindegyiknek szüksége van a tám-

pontok meglétére. Ha a támpontok mérésből, vagy lekért adatokból már rendel-

kezésünkre állnak, akkor indulhat a számolás, már csak ki kell választanunk az 

eljárást. Az egyes interpolációs eljárások a támpontok segítségével különböző 

módon egészítik ki a magassági adatokkal nem rendelkező helyeket. A kiegészí-

tések elvégzését követően már rendelkezésünkre áll digitális formában a terep 

célszerűen egyszerűsített mása. 

Az alapján, hogy a támpontok miként oszlanak meg a terepen többféle mo-

dellről beszélhetünk: 

 a pontok szabályos rácsháló mentén helyezkednek el; 

 strukturális felépítéskor figyelembe veszik a domborzati jelleget; 

 teljesen véletlen módon helyezkednek el a pontok, nem tükrözik a terep 

alakulatait. 

Egy terület felmérése során elsősorban a strukturált modelleket szokás alkal-

mazni, vagy, ha van elegendő műszer és idő, akkor nagy pontszámú szabályos 

modellt is használhatunk. A szabályos modellek (GRID1) hátránya, hogy nem 

alkalmazkodnak teljes mértékben a felmért terep valós alakjához, azonban mind 

a mérés, mind pedig a számítás és a későbbiekben szükséges interpolálás egysze-

rűbben hajtható végre velük. 

3. ábra Egy terület GRID-, (bal oldalt) és TIN-modellje (jobb oldalt) [Szikszai, 2003] 

A legelterjedtebb alkalmazási lehetőség azonban az úgynevezett TIN2-modell, 

mely során a támpontokat szabálytalan háromszöghálózatban helyezzük el a te-

repen. Tehát a pontokat megpróbáljuk úgy kiválasztani, hogy azok minél jobban 

igazodjanak a terep alakulataihoz, ezáltal a később előállított DDM is sokkal job-

                                                      

1 Szabályos négyszöghálózat 

2 Triangulated Irregular Network – Szabálytalan Háromszög Hálózat 
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ban fogja tükrözni a valós állapotokat. A TIN-modell egyik leggyakoribb megol-

dása az egymással, oldalukkal kapcsolódó, a támpontokat csúcspontként kezelő, 

háromszögekből álló hálózat kialakítása, az ún. Delaunay háromszögelés, amely 

során igyekszünk a lehető legkisebb háromszögeket kialakítani a támpontokra 

illeszkedően. A dolgozat végrehajtása során én is TIN-modellt alkalmaztam a 

domborzatmodellek előállítására. [Horváth, 2011] 

4.2. DIGITÁLIS MODELLEK MAGYARORSZÁGON 

A mai világban némely esetben nem szükséges a már említett saját felmérés, mi-

den országban rendelkezésre állnak már digitális adatok a felhasználók külön-

böző igényeihez alkalmazkodva. Egy láthatósági vizsgálat esetében így könnyeb-

ben juthatunk adatokhoz, nem szükséges a néha túlzottan körülményes saját fel-

mérés. Annak érdekében, hogy minél jobb eredményt kapjuk, szükségünk van 

egy digitális domborzatra. Ez a domborzatmodell kiterjedhet egyszerűen csak az 

út felületére, vagy akár az út felületétől bizonyos távolságra is. A domborzatmo-

dell kiterjedésének akkor van jelentősége, ha a vizsgálat nem csupán az előzésre 

vagy a megállásra korlátozódik, hanem a környezet ismeretére is. Első lépésként 

el kell döntenünk, hogy milyen pontosságú vizsgálat készítése a cél, és ehhez 

milyen adatok jöhetnek szóba. Magyarországon – ahogy arról a bevezetőben is 

volt már szó – többféle adat érhető el, melyek mindegyikének más és más pon-

tossági jellemzői vannak. Az adatok természetesen nem csak pontossági jellem-

zőikben, hanem árukban is rendkívül eltérnek egymástól. Éppen ezért nem min-

den esetben a pontosság a döntő szempont. 

4.2.1. FÖMI DDM 

Magyarországon két nagy intézmény létezik, melyek digitális adatokat szolgál-

tatnak a felhasználók számára. Ezen intézmények közül az egyik a Földmérési és 

Távérzékelési Intézet (FÖMI). A FÖMI a magyarországi fölmérési munkák ko-

ordinálásáért felel elsősorban, azonban a koordinációs feladatok mellett adatokat 

is szolgáltat az ország teljes területéről. 

Nagy szerepet játszik a 3D domborzatmodellek előállításában, hiszen az ő tu-

lajdonában áll a jelenlegi legpontosabb magyar modell a DDM-5. A DDM-5 az 

EOTR3 M=1:10000-es méretarányú topográfiai térképekből levezetett digitális 

domborzatmodell. A DDM nevében az 5 jelző arra utal, hogy 5x5 m-es terepi 

felbontással készült és a modell magassági értékei valós magassági értékeket - 

Balti alapszintre vonatkozó, méter egységben, két tizedes jegyre adott magassá-
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got - jelölnek. A domborzatmodell készítése során az egyes területeket fotogram-

metriai úton javították és az előállított TIN hálózaton belül lineáris interpolációt 

végeztek. 

4.2.2. KATONAI DDM 

A Magyar Katonai Térképészet a másik nagy szereppel rendelkező intézmény a 

hazai gyakorlatban. A katonai térképészetet manapság HM Térképészeti Nonpro-

fit Kft. néven ismerik a köztudatban. Mint minden országban, Magyarországon 

is a kétféle (civil és a katonai) térképezés külön utakon jár. A katonaság már a 

kezdetektől (1919-től) a topográfiai térképezés gazdája. 

Az ő kezelésében áll a DDM-10 nevű domborzatmodell, mely Magyarország 

minden kerek tíz méteres pontjának magassági adatait tartalmazza. A modell 

alapját a Gaus-Krüger rendszerű topográfiai térképek jelentik. E topográfiai tér-

képekből került ugyanis levezetésre a modell 10x10 m-es terepi felbontással. A 

modell rendszerét tekintve, a felhasználó igényeinek megfelelően többféle vetü-

leti és szelvényrendszerben is kérhető, így például a mérnöki gyakorlatban hasz-

nált EOV4 rendszerben is, EOTR szelvényezéssel.  A katonai modell legnagyobb 

hibája, hogy a magassági értékeket egész számokkal (méter élesen) ábrázolja, 

ennek következtében a megjelenítés során a szintvonalak és maga a modell is 

lépcsőzetesek lesznek.  

4.2.3. GOOGLE SRTM 

A rohamos technikai fejlődésnek köszönhetően megjelentek a piacon olyan cé-

gek is, melyek meghatározott felbontás mellett kínálják saját adataikat a nagykö-

zönség számára. Az egyik ilyen multinacionális vállalat, a mindenki számára is-

mert Google Inc. A Google fejlesztésében álló program a Google Earth (Google 

Föld) segítségével manapság a felhasználók ingyen tölthetik le a program dom-

borzati adatait. 

A virtuális földgömb vetületi rendszere a WGS84 világ-koordinátarendszer, 

felszínét az 1996-ban elindított amerikai térképezési program az SRTM5 bizto-

sítja. A modell mérnöki szempontból cm-es, vagy dm-es pontosság elérésére nem 

alkalmas. A dolgozat fő vezérvonalát azonban épp az képezi, hogy vajon attól 

függetlenül, hogy az említett pontossági követelmények kielégítésére nem alkal-

mas a modell, egy láthatósági vizsgálat lefolytatására alkalmas lehet-e. 

A modell legnagyobb előnye az ingyenessége, ezért rendkívül sok felhasználó 

alkalmazza akár eredeti, akár javított formában. A javított forma azt jelenti, hogy 
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a letöltött adatot a felhasználó saját egyéb forrásból elérhető adatokkal pontosítja. 

Ez a fajta pontosítás a dolgozatomnak is tárgyát képezi, ezért a későbbiekben 

több szót fogok róla ejteni. 

5. MODELLEZÉS GIS ADATOK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

A GIS adatok felhasználása azért tűnt sokkal előnyösebbnek, mint az AutoCAD 

kínálta lehetőségek, mert ebben az esetben a felhasználó képes különböző attri-

bútum adatokkal is dolgozni, melyek minden egyes réteg esetén egy úgynevezett 

attribútum táblában vannak eltárolva. A spanyol TRIVIUM program, hasonlóan 

az AutoCAD Civil 3D-hez képes láthatósági vizsgálatok elvégzésére [Castro et 

al., 2009], de nem ötvözhetők a különböző elemzések. Egy térinformatikai prog-

ramban azonban több, más jellegű feltárást is végrehajthatunk ugyanazokkal az 

információkkal. 

5.1. ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEK 

Egy Google domborzat letöltésére többféle lehetőség is adódik. Az egyik, hogy 

ha rendelkezünk AutoCAD Civil 3D licenccel, akkor közvetlenül a programba 

importálhatók az adatok. A másik megoldási lehetőség letöltésre, hogy egy in-

gyenes forráskódú szoftvert a Sketch’ Up-ot használjuk. Itt képesek vagyunk köz-

vetlenül letölteni nem csak a domborzatot, de ezzel együtt a domborzat részét 

képező műholdas felvételeket is. További előnyként könyvelhető el, hogy ha egy-

szerre több, egymáshoz kapcsolódó területet szeretnénk megvizsgálni, úgy nem 

kell a két, vagy több modell egymáshoz illesztésével bajlódnunk, mert a program 

automatikusan elvégzi helyettünk. Sajnos itt is hátrányként jelentkezik, hogy a 

modell és a felvételek nem lesznek az eredeti helyükre illesztve, de ez esetben 

sokkal könnyebb az utólagos helyreigazítás. A domborzat meglétét követően le-

határoltam a kiválasztott mintaszakasz útfelületét. A nyomvonal kialakítása után, 

kerek 20 m-es távolságra egymástól felvettem az oda-, és vissza nyomvonalpon-

tokat. A 20 m-es távolság tűnt a legcélszerűbbnek. Ha a pontokat 5, vagy 10 m-

enként vettem volna fel a, akkor túlságosan sok adatom lett volna, ami számítási 

időben is nagyon megnövelné a futási időt. Az ennél nagyobb távolságok azon-

ban nem reprezentálnák megfelelően a domborzat alakulását. A pontok felvételét 

követően persze magassági illesztésre nem került sor, így csak a vízszintes koor-

dináták álltak rendelkezésemre egy Excel-táblázat formájában. 

5.2. MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEK 

Bár a térinformatikai programok sokféle lehetőséget biztosítanak egy felhaszná-

lói elemzésre, azonban egy láthatósági vizsgálat elvégzéséhez számba kell venni 
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a meglévő funkciókat és kikeresni, egymásután rakni őket egy jó eredmény el-

érése érdekében. Korábbi tanulmányaim során már volt szerencsém használni az 

ArcGIS-t, így működése nem volt ismeretlen számomra. A programban egy-egy 

művelet elvégzéséhez több, előre megírt lekérdezésből választhatunk, de lehető-

ségünk van arra is, hogy valamilyen szisztéma szerint megadhatjuk, mely lekér-

dezések, milyen adatokkal és milyen sorrendben hajtódjanak végre. Ezt a lehető-

séget reprezentálja a Model Builder nevű alkalmazás. [ESRI, 2013a] 

A Model Builder úgy képzelhető el, mint egy folyamatábra szerkesztője, 

ahová a meglévő funkciók egytől egyig behívhatók, és egymás után helyezve va-

lamilyen logikai kapcsolattal szerkeszthetők. Ez tökéletes lehetőséget nyújt egy 

olyan vizsgálatra, mint a láthatóság értékelése. 

6. LÉGVONALAS LÁTHATÓSÁGI VIZSGÁLAT 

Egy beláthatósági elemzés során fontos, hogy több szempontból kezdjünk neki a 

vizsgálódásnak. Az elemzés nem biztos, hogy első körben megfelelő eredményt 

fog adni. Első nekifutásra egy légvonalakban történő vizsgálat jutott az eszembe. 

A lényege, hogy a pontok között meghatározásra kerül, hogy a domborzati viszo-

nyok függvényében melyek azok látóvonalak, amik teljes egészében a felület fe-

lett futnak. A légvonalak létrehozásának lépéseit a továbbiakban ismertetem. 

6.1. FOLYAMATÁBRA A MODEL BUILDERBEN 

A légvonalas láthatóság létrehozásához sok műveleten kell végigmennie a prog-

ramnak, míg a keresett adatok megfelelőek lesznek az eredmények értékeléséhez. 

A folyamatábra egyes lépései muszáj, hogy megfelelő logika szerint kövessék 

egymást, hiszen ha ez a logika nem strukturáltan van felépítve, akkor téves ered-

mények keletkeznek. Fontos megemlítenem, hogy a létrehozási folyamatban 

minden esetben keletkeznek ideiglenes állományok, melyek mindössze addig 

szükségesek, amíg a következő funkció, amihez szervesen kapcsolódik, végre-

hajtódik. A végrehajtást követően persze már a továbbiakban nincs szükség 

ezekre az adatokra, így akár törölhetők is. 

A folyamatábra egy idő után akarva akaratlanul is átláthatatlanná válhat, erre 

találták ki az automatikus rendezés gombot, mellyel a Model Builder automati-

kusan önmaga rendezi el az egyes, egymás után meghatározott funkciókat. Az 

automatikus elrendezésre szükséges is volt, mivel a légvonalas láthatóság folya-

matábrája közel 50 egymás után következő műveletsort tartalmaz. 

Egy új modell építésénél nem csupán a kiindulást kell meghatározni, de a vég-

kimenetelt is. Fontos tudnunk, hogy melyek azok a funkciók, amiknél valamilyen 

külső adatforrásból importálunk, valamint melyek azok, amelyek a tényleges 
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végkimenetelt tartalmazzák. Az ilyen kritikus utak megjelölését szolgálja a para-

méterezés. Egy paraméter sok minden lehet, azonban beállításukat gondosan kell 

elvégezni, hogy minden megfeleljen az ArcGIS követelményeinek. 

6.2. A DOMBORZATMODELLTŐL A LÁTÓVONALAKIG 

A beolvasást követően rendelkezésemre álltak a kiindulási alapok. Korábban volt 

már szó a domborzatmodellekről, és arról, hogy egy-egy ilyen domborzat szer-

vesen kapcsolódik a láthatósági vizsgálatokhoz. Miután a szintvonalak már az 

ArcGIS-ben is kirajzolásra kerültek, előállíthatóvá vált a domborzatmodell. Egy 

3D adatokkal dolgozó modell a már említett „3D Analyst Tool” segítségével ál-

lítható elő [ESRI, 2013b]. Itt találunk egy „Creat TIN” funkciót, ami a TIN-mo-

dell létrehozását támogatja. A funkció beállítási lehetőségei között itt is szerepel 

a koordinátarendszer meghatározása, továbbá egy kiegészítő lehetőséggel is él-

hetünk, mellyel a létrehozott háromszögek előnyösebben illesztődnek a terep ala-

kulatihoz. 

A láthatósági vonalak létrehozásához nem egyszerűen csak egy terepet köve-

telünk meg, hanem azt, hogy ez a terep egy raszter legyen. Egy raszter előállítá-

sához a kialakított TIN-modellt át kell konvertálnunk egy raszteres felületté. A 

GeoTiff megléte után már illeszthetjük az út nyomvonalpontjait. Ha a pontok 

magassági adatai is rendelkezésünkre állnak, akkor megnézhetjük közöttük a lég-

vonalakat. Ezeket a légvonalakat tekintsük egyszerűen látóvonalaknak, hiszen 

ezeknél még nincsenek meghatározva, hogy metszik-e a terepet vagy sem. A lá-

tóvonalak létrehozásáért a „Construct Sight Lines” funkció a felelős. [ESRI, 

2013c] Megnyitásakor meg kell határozni, mik azok a pontok, vonalak, vagy fe-

lületek, amelyeket meg szeretnénk nézni, hogy látszódnak-e. Annak érdekében, 

hogy az oda és vissza pontok között is az út haladási irányának megfelelően lét-

rehozzam a látóvonalakat, bemeneti rétegnek külön-külön adtam meg az oda-, és 

vissza pontokat. Mindkét esetben a cél objektum és a kiinduló objektum is ugyan 

az volt, vagyis ha az oda pontokat nézzük, akkor a vonalak kiindultak az első 

pontból, és összekötötték azt minden további ponttal. Ezt követően javítani kellett 

a légvonalakt, mely több lépést foglalt magába. 

 0 hosszúságú vonalak törlése; 

 600 m-nél rövidebb vonalak leválogatása; 

 a redundancia csökkentése. 

6.3. LÁTHATÓSÁGI VONALAK 

A látóvonalakból láthatósági vonalak előállításához szükségünk van egy raszter 

felületre. A raszter felület megléte esetén csak annyi a dolgunk, hogy meg kell 
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adni a programnak, melyek a bemenő adatok. Jelen esetben a látóvonalak, vala-

mint a felület képi adatai. A program ezek alapján a látóvonalakból létrehozza a 

láthatósági vonalakat. Sok különbség a látóvonal és a láthatósági vonal között 

nincsen, azonban egy jelentős dologban mégis eltérnek. Például ha két pont kö-

zött a légvonalas összelátás nem teljes hosszban van biztosítva, tehát a látóvonal-

nak van olyan része, mely belemetsz a terepbe, akkor a láthatósági vonal ennek 

alapján kerül osztályzásra. Ez az osztályzást azt jelenti, hogy a „Line of Sight” 

funkció a bemenő vonalakat vagy egészben hagyja, vagy több egymáshoz kap-

csolódó darabra töri. A láthatósági vonalakat a jobb szemrevételezés érdekében 

a program egy „VisCode”, azaz láthatósági kód nevű oszlop alapján 0, vagy 1 

osztályba sorolja. A 0 osztály az adott pontról nem látszik, és piros színezést kap, 

az 1 pedig a látható, ezáltal zöld színt vesz fel (a fekete-fehér ábrán a vízszintesen 

elhelyezkedő láthatóság vonalak 0. osztálya sötét, 1. osztálya világos színnel lát-

szik.) 

 

4. ábra Láthatóság alapján tördelt látóvonalak [a szerző munkája] 

A kérdéses adatok végkifejletéig azonban még mindig nem jutottunk el, hiszen 

azok a vonalak, melyek több részből állnak, a további elemzésekhez nem szük-

ségesek. A vonalakat éppen ezért valamilyen rendszer szerint összegeznem kel-

lett. Erre megfelelőnek bizonyult a „Frequency” eszköz.  Működésének lényeg, 

hogy képes valamilyen oszlop szerint csoportosítani az adattáblában lévő adato-

kat, és ebből a csoportosításból már leválogathatók a ténylegesen keresett érté-

kek. 

Utolsó lépésként az adatok további értékeléséhez a teljes egészében zöld lát-

hatósági vonalak attribútumai egy Excel-táblázatban kerültek kiírásra. 
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7. LÁTHATÓSÁGI VIZSGÁLAT AZ ÚTPÁLYA MENTÉN 

A légvonalas láthatósági vizsgálat inkább olyan célokat szolgál, hogy megnéz-

zük, mennyire takarnak be a domborzati elemek egy útszakasz különböző pont-

jainak összelátásába. Ezzel szemben az út nyomvonala mentén haladó vizsgálat 

azt hívatott elemezni, hogy a domborzati adatok mennyire alkalmazkodnak az 

úthálózathoz. Tehát egy Google domborzat mennyire alkalmazható arra, hogy az 

útvonal beláthatóságát illetően következtetéseket vonjunk le. A leghelyesebb kö-

vetkeztetések levonásáért azonban nem csak szimplán egy Google domborzat ke-

rült górcső alá, hanem annak javított, az útvonal pontos adataival kiegészített 

megoldása is. 

Az útvonal menti láthatósági vizsgálat a légvonalassal szemben annyiban jobb 

a domborzati adatok értékelésére, hogy konkrétan a haladás szerint vagyunk ké-

pesek értékelni a megállási látótávolságot. 

7.1. BEVEZETŐ LÉPÉSEK 

A legelső lépés itt is az adatok beolvasása, mely teljesen ugyanazon elvek szerint 

történik, mint a korábban leírtak, azonban ezt követően a folyamatábra persze 

megváltozik. A további lépésekben az adatok elsősorban nem leválogatásra ke-

rülnek, hanem az adattáblákat egészítem ki újabb oszlopokkal, hogy a későbbi 

funkciók korrekt módon fussanak le. Az ArcGIS „3D Analyst Tool” tartalmaz 

egy láthatósági ábrakészítő megoldást, ez a „Viewshed” [ESRI, 2013c]. Lényege, 

hogy egy-egy kiválasztott pontban a program a terephez viszonyítva megnézi mi 

látható, és mi nem az. A láthatóság végeredményét az alkalmazás egy raszter 

adatsorban tárolja, mely „GRIDCODE” alapján kerül látható és nem látható ré-

szek szerinti osztályozásra. A „GRIDCODE” hasonló tulajdonságokkal rendel-

kezik, mint a légvonalas vizsgálatnál említett „VisCode”. Ahhoz, hogy egy ilyen 

elemzést a programmal végig tudjunk futtatni, nem kell mást megadnunk, mint a 

terepmodellt tartalmazó raszter állományt, valamint egy pontot, amelyre számol-

juk az elemzést. 

Ha azonban különböző kikötésekkel kívánunk élni, melyeket a későbbiekben ál-

lítani is szeretnénk, akkor a beolvasni kívánt pont adattáblájába többféle új osz-

lopot írhatunk bele, melyek a következő adatokat tartalmazzák [ESRI, 2013e; 

Castro et al., 2009]: 

 SPOT: a magassági adat definiálása; 

 OFFSETA: a kiinduló pont látómagassága, jelen esetben a sofőr szemma-

gasság, mely alapértelmezésként 1 m; 

 OFFSETB: a szemlélési végpont magassági, itt az útfelületen található 0,1 

m magas tereptárgy, vagy akadály; 
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 AZIMUTH1: A kezdő irányszög az óra számlapját nézve az óramutatónak 

megfelelő haladási irányban; 

 AZIMUTH2: A végső irányszög értéke; 

 VERT1: a horizonthoz képesti magassági szög felfelé; 

 VERT2: a horizonthoz képesti magassági szög lefelé; 

 RADIUS1: a belső kör sugara; 

 RADIUS2: a külső kör sugara, itt a vizsgált látótávolság értéke. 
 

 

5. ábra Beállítási lehetőségek értékeinek szemléletes megjelenítése [Castro et al., 2009] 

Alapértelmezésben a program a következő táblázat második sorában található ér-

tékek szerint számol, melyek a vizsgálatomnál a 3. sor szerint alakulnak: 

 

  
OffsetA 

[m] 

OffsetB 

[m] 

Azimuth1 

[°] 

Azimuth2 

[°] 
Vert1 [°] Vert2 [°] 

Radius1 

[m] 

Radius2 

[m] 

Alap 1 0 0 360 90 -90 0 Végtelen 

Saját 1 0,1 
Irányszög-

20° 

Irány-

szög+20° 
45 -45 0 600 

1. táblázat Viewshed alapértelmezett és a vizsgálat során használt beállításai 

[a szerző munkája]  
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7.2. PYTHON PROGRAMOZÁS 

Mint minden alkalmazáshoz, így az ArcGIS-hez is tartozik egy fejlesztői környe-

zet, ez a Python. A Python egy programozási nyelv, mely segítségével a prog-

ramban alapból is helyet foglaló funkciókat egészíthetjük ki saját igényeink sze-

rint. Az eszköztárakban található összes lekérdezése a Model Builderbe impor-

tálva kiírhatóvá válik egy *.py nevű kiterjesztéssé, mely a Python formátuma. 

Fontos, hogy az ArcGIS-ből kiírt python programok visszafelé esetben változta-

tás nélkül nem fognak lefutni. A zavartalan működés érdekében kisebb módosí-

tásokat kell eszközölünk.  

Az előző fejezetrészben említett takarási ábra létrehozásánál azért volt szük-

ség python programozásra, mert egyfajta ciklikusságot kellett megoldanom. A 

„Viewshed” bár képes egyszerre több pontra láthatóságot számolni ez mégsem 

célorientált számunkra.  A ciklikus futás megoldható a többi programnyelvben is 

megtalálható „for” utasítással. Egy ciklus futása mindösszesen néhány percig tart, 

ez azonban akár több órát is jelenthet egy több km hosszú szakasz esetén. Mivel 

nem csak egy műveletet tartalmaz, ezért ez teljesen reális. Jelen esetben az ismét-

lődés körülbelül 25 egymás utáni funkció folyamataként valósul meg. 

7.3. FOR CIKLUS A VIZSGÁLATNÁL 

A ciklus első lépésében lényeges, hogy valamilyen argumentum alapján kiválasz-

tásra kerüljön először az első, majd – a benne foglalt utasítássorozat teljesülését 

követően –az azt követő pontok. Ez az attribútum a pontszám. A keresett pont 

leválogatását követően már csak ezzel az eggyel dolgozik tovább a folyamat többi 

művelete. Miután tehát a leválogatás megtörtént meg kellett határozni a program-

nak egy 40° szélességű 600 m sugarú meghatározott irányba mutató körcikket, 

mely később a raszteres adatok vágását segítette elő. 

A műveletsorozat következő lépése már lehet a korábban említett takarási ábra 

készítése, immáron egyetlen pontra vonatkoztatva. A takarási ábra esetén, bár 

megadtuk előre a pontokból számolandó irányszög és távolság értékeket, ennek 

ellenére a program automatikusan a teljes területre állítja elő az adatokat. Az ér-

tékek megadásának a futási idő szempontjából van jelentősége. Ha az alapérté-

kekkel dolgozunk, saját értékek helyett, akkor a láthatósági ábra a teljes területre 

kiértékelésre kerül, tehát az egész domborzatról képet kapunk. Saját adatok hasz-

nálata során a látható részeket csak arra a szűk sávra határozza meg, melyet a 

bevitt értékekkel lehatároltunk. Mivel a láthatósági ábra mindkét esetben a teljes 

területre kiszámolásra kerül, így ezt természetesen el kell vágnunk, hiszen a to-

vábbiakban feleslegessé váló adatokkal való munka csak lassítaná a programot. 

Egy raszter vágását legegyszerűbben egy maszkolási művelettel oldhatjuk meg. 
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Segítségével egy bizonyos területre vonatkozó raszter adatok nyerhetők ki az ere-

deti képfájlból. A kivágási művelet végrehajtásával persze a továbbiakban is csak 

képi információink vannak, az átalakításhoz egy raszter-vektor konverziót kell 

alkalmazni. A létrehozott állomány még nem tartalmazza sem a kiinduló-, sem 

pedig a róla látható pontok szelvényszámát. Ezen halmazok összekapcsolásához 

egy „Join” művelet szükséges. Mivel a konverzió során létrehozott formátum egy 

felület típusú objektum, így valamilyen módon egy felülethez több végpont szel-

vényszámát is hozzá kell rendelni. Első lépésben leválogattam azon adatokat a – 

konverzió során létrehozottakból –, melyek láthatósági kódja 1. Erre a későbbie-

ket tekintve, a számolt adatok Excel-táblázatba mentése miatt volt szükség. A 

leválogatást követően persze már egy újabb – most azonban „Special Join” – ösz-

szekötés segítségével a végpontok szelvényszámát is hozzákapcsoltam az attri-

bútum táblához.  

A láthatósági animáció létrehozása is a „For” ciklus részét képezi. Egy mozgó 

animáció létrehozásához minden egyes esetben kell egy idő adatsorral rendelkez-

nünk, ami alapján meg tudjuk határozni, hogy az adott időpillanatban milyen adat 

kerüljön megjelenítésre. Egy-egy időadat attribútumtáblához való csatolása egy-

szerűen megoldható egy új, üres oszlop létrehozásával. Az oszlop kitöltésére leg-

egyszerűbb esetben a „Now”, azaz „Most” függvényt alkalmazhatjuk. A ciklus 

lefutása során ilyenkor az oszlop a létrehozás pillanatával lesz kitöltve. Az ani-

mációra példát a 6. ábra mutat. 

6. ábra Az útvonal mentén futó láthatósági vizsgálat végeredménye 

[a szerző munkája] 
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8. EXCEL VIZSGÁLAT 

Az előző vizsgálatok során számolt értékeket egy *.dbf formátumban ki tudjuk 

menteni. Ez Excelbe minden gond nélkül behívható, így az ArcGIS által számolt 

különböző látótávolságok egy helyen értékelhetők. Minden egyes látótávolság 

(légvonal-, útvonal mentén értelmezett) egyetlen Excel-fájlban került feldolgo-

zásra. Az összes rekord tartalmazza a következőket: 

 Objektumazonosító; 

 Kezdőpont szelvényszáma; 

 Végpont szelvényszáma. 

Légvonalaknál további attribútumok a vonal hossza, a láthatóság kódja, vala-

mint a vonal azonosítója, melyből a program képezte a végleges láthatóságot. 

Útvonalak esetén pedig a kezdőpont X, Y, és Z koordinátája. 

Ezek ismeretében létrehoztam egy négyzetes mátrixot, mely a láthatóság ér-

tékelésének alapját képezte. A mátrix elve a következő ábrán látható:  

 

7. ábra Példa a négyzetes mátrix végeredményére [a szerző munkája] 

Az ábra mind az oda, mind pedig a visszalátás viszonyait tartalmazza. Ha az ábra 

szerint oda irányban haladunk és jelenleg az 55620 szelvényszámú ponton tar-

tózkodunk, akkor előre látunk egészen az 55800-ig. Azaz ebben a pontban a lá-

tótávolság értéke 180 m. Visszafelé irányban hasonló a helyzet, azonban, ha azt 

vesszük, hogy ismételten az 55620-as pontban vagyunk, akkor a táblázat szerint 

csak önmagunkat látjuk. Ez azért lehetséges, mert ennél a vizsgálatnál ez a leg-

első pont. Ha megnézzük az 55760-as szelvényszámot, akkor látható, hogy ebből 

egészen 55620-ig előrelátunk. Tételezzük fel, hogy önmagunkat minden esetben 
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látjuk, ezek a pontok azok, melyeknél megegyezik a kezdő-, és végpont szelvény-

száma, így a jobb átláthatóság érdekében lila háttérszínezéssel vannak jelölve. A 

lila színű cellák, tehát a négyzetes mátrix átlójában helyezkednek el. Mindaz, ami 

a mátrix átlójának jobb oldalán található, az oda irányú láthatóságról nyújt infor-

mációt, ami a bal oldalán, az pedig a vissza irányról. 

Az ArcGIS-hez hasonlóan az Excel-hez is tartozik egy fejlesztői környezet. A 

korábban említett python programozástól eltérően itt VBA6 nyelv szerint kell 

megírni az egyes utasításokat. A programozás egy „Makróban” tárolható, mely 

tulajdonképpen egymás után épített számítógépes utasítások sorozata. A makró 

írásnak kétféle lehetséges esete van. Az egyik mikor előre megírunk bizonyos 

függvényekből álló utasítássorozatot, mely a táblázat megfelelő elemeire vonat-

kozik, ezt követően egy makrórögzítő segítségével az Excel maga végzi el a kó-

dolást. A másik lehetőség során az Excelben található Visual Basic Editort hasz-

náljuk. 

 

Kettős kereső makró 

Az első sor egy „Sub” kifejezéssel kezdődik a VBA Makró esetén. A kifejezés 

után kell meghatároznunk a makró nevét. A következő sorokba írhatók a prog-

ramra jellemző információk (készítő neve, készítés ideje, stb.), ezek beírásához, 

azért, hogy a futásban ne vegyenek részt egy felsőindexben található vesszőt kell 

a sorok elé írni. Minden programnyelv esetében valamilyen módon definiálnunk 

kell a használt ismeretleneket. Ez VBA-nál a „Dim” szóval oldható meg, ezt kö-

vetően írjuk be a megjelölt ismeretlent, valamint, hogy milyen értékeket vehet 

fel. Az ismeretlenek definiálása után a következő dolgunk a célmunkalap meg-

határozása, melyen a munkát végezzük. A cellák bekérésénél a „Cells” szó után 

zárójelbe írt első érték a sor, a második pedig az oszlop jelölése. Mivel az előző 

lépés folyamán meghatároztuk a cél munkalapunkat, így, ha a „Cells” szót írnánk 

csak be, akkor a céllapról várná az értéket. Ez így azonban nem jó, hiszen ez egy 

eredménylap lesz, tehát a pontos munkafüzet meghívásához a „Worksheets” szót 

kell használnunk. Ez után zárójelben, idézőjelek közé írva meghatározhatjuk a 

pontos munkalapot.  

Ahhoz, hogy kinyerjük a számunkra értékes információt egy nagy halmazból, 

végig kell futtatnunk egy ciklust az adatok sokaságán. A ciklus azért érdekes, 

mert nem egyetlen adatot kívánunk megkeresni, hanem mindig az aktuális érték-

nek megfelelőt. A ciklusfüggvény azonban nem egyetlen ciklusugrást tartalmaz, 

hanem négy különbözőt. A négy ciklusból kettő egy „For”, kettő pedig egy „Do 

Loop” utasítás. A „For” a korábban említettekhez híven egy számlálós utasítás. 

Ez egészen addig fut, amíg az előre beállított értéket el nem éri a program. Ezzel 
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szemben a „Do Loop” egy hátul tesztelős ciklus, melynél a „Do” utasítás után 

meg kell határozni egy feltételt. Hátul tesztelős ciklus lévén a folyamat egészen 

addig ismétlődik, amíg a megadott feltétel igazzá nem válik. 

A „For” ciklusnál „a” és „b” változók az eredménymátrix sorát és oszlopát 

jelölik. E sor és oszlop határozza meg, hogy melyek azok a szelvényszámok, 

amiknek kíváncsiak vagyunk a meglétére. A „Do Loop” ciklus esetén az „i” és 

„j” változók a meglevő látótávolságok kezdő és végszelvényének számai. Fontos 

a ciklusok helyes lefutása miatt, hogy az ArcGIS-ből exportált információt ABC 

sorrendben olvassuk be az Excelbe.  

Mint minden függvényi utasítást, valamilyen módon a ciklusokat is le kell 

zárnunk. Erre szolgál a „Do Loop” esetén a Loop parancs, mely előtt meg kell 

határoznunk, hogy milyen ráta szerint növekedjen a halmazban keresett sor 

száma, erre hivatott az „i” érték szerinti futásnál a Loop sor előtti i=i+1 egyenlő-

ség. A „For” ciklus lezárása a Next szócska segítségével oldható meg, így ez 

tényleg csak addig ismétlődik, amíg a számláló el nem éri a maximálisan megha-

tározott értéket. 

9. EREDMÉNYEK 

Az Excelben mindegy egyes vizsgálatfajta esetében végeredményként előállítot-

tam a négyzetes mátrixot. A különböző mátrixok összehasonlításával megállapít-

ható, hogy az simán Google adatokkal számolt vizsgálatok és a javított értékekkel 

számolt látótávolságok között esetenként nagyobb eltérések is lehetnek. Az elté-

rések több okra vezethetők vissza, melyek a következők: 

 Az ingyenes domborzatmodell műholdas felvételek sztereoszkópikus kiér-

tékelésével kerül előállításra, erre vetítik rá a korrigált műholdképeket. A 

folyamat végeredményeként egy közelítőleg helyes domborzatot kapnak, 

melyen az út felület csak egy rávetített kép, ezáltal akár kisebb, nagyobb 

bukkanók is lehetnek rajta. Ezek természetesen befolyásolják a látótávol-

ság kiértékelését, ezért a Google adatsor pontosítása mindenképp szüksé-

ges. 

 A javított adatokkal való munka esetén, valószínű lesz, hogy a légvonal 

látótávolsági számolás végeredményei lényegesen kevesebb értéket fog-

nak tartalmazni, mint az eredeti modellnél. Ez arra vezethető vissza, hogy 

a magassági adatok nem illeszthetők tökéletesen, így az utaknál bevágás 

esetén a különböző pontok nem lesznek összeláthatók. Természetesen a 

légvonalas vizsgálat pontatlanabb, mint az útvonal mentén történő. 

 Az előző pontban említett magassági illesztés jelenti a 3. kritériumot, ame-

lyek a végeredményt befolyásolják. A különböző információkat a modell 
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javításának érdekében egyesítenünk kell (ingyenes domborzat, pontos út-

adatok). Ez csak hozzávetőlegesen oldható meg. Tehát a kiértékelés ered-

ménye attól függően fog változni, hogy milyen pontosan sikerült az illesz-

tési kapcsolatot megoldanunk. 

Végeredményben, az útnyomvonal mentén történő vizsgálat a javított adatokkal 

véleményem szerint alkalmazható egy láthatósági értékelésre, ugyanis az előírt 

megállási látótávolságok az esetek nagy részében teljesülnek. 
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1. BEVEZETÉS 

A növekvő gépjárműforgalom az utóbbi évtizedekben egyre több környezetvé-

delmi és mobilitási gondot okoz városainkban. A problémákra megoldást kínál a 

kerékpáros közlekedés, hiszen használata közben nem jelentkezik káros anyag 

kibocsájtás, továbbá életkortól függetlenül növeli a mobilitást.7 Továbbá a kere-

kezésnek egészségügyi előnyei is vannak, hiszen csökkenti az elhízás előfordu-

lásának esélyét.8  

A kerékpározás hátrányairól sem feledkezhetünk azonban meg: használata 

erősen függ az időjárás körülményeitől, könnyen eltulajdonítható, továbbá a ke-

rékpárosoknál nagyobb a sérülés veszélye, mint a gépjárművezetőknél.9Összes-

ségében elmondható, hogy a kétkerekű közlekedés hátrányai eltörpülnek a hasz-

nálatával járó előnyök mellett, ezért is tartjuk fontosnak a városi környezetben 

való népszerűsítést.10 

Munkánk célja a kerékpáros közeledésbiztonság javítása Győr városában. 

Dolgozatunkban az elmúlt 5 évben előfordult baleseteket elemeztük, amelyekben 

kétkerekű jármű is érintett volt, a megszerzett tapasztalatokból megalkottunk a 

kerékpáros oktatóprogramot. Vizsgálatunk metódusa a közlekedésbiztonság által 

5E-nek nevezett elvre épült. 

                                                      
7 Higgins, P.A.T.: Exercise-based transportation reduces oil dependence, carbon 

emissions and obesity. 2005 Environ. Conserv. 32, 197–202. o. 
8 WHO (World Health Organization): A physically active life through everyday 

transport, with a special focus on children and older people, and examples and 

approaches from Europe. 2002 Regional Office for Europe, Copenhagen,  
9 Reynolds, C., Harris, M., Teschke, K., Cripton, P., Winters, M.: The impact of 

transportationv infrastructure on bicycling injuries and crashes: a review of the 

literature. 2009 Environmental Health 8(47 o.)  
10 de Hartog, J., Boogaard, H., Nijland, H., Hoek, G.: Do the health benefits of cycling 

outweigh the risks? 2010 Environmental Health Perspectives 118 (8), 109–1116. o.  
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A második fejezet bemutatja az 5E-t a szakirodalom jelenlegi állása szerint. 

A harmadik fejezetben elemezzük Győr közlekedési statisztikáit, illetve bemu-

tatjuk a város kerékpáros balestei ponttérképét. A negyedik fejezetben kerül imp-

lementálásra a BEBIC oktató túraprogram. A dolgozat utolsó fejezetében levon-

juk a következtetéseket és a kutatás további lehetséges irányait fogalmazzuk meg. 

2. ELMÉLETI ÁTTEKINTÉS: AZ 5E 

Szerte a világban vizsgálják mind a baleseteket, mind pedig a közlekedés bizton-

ságosabbá tételét a kerékpárosok számára. Az általunk használt 5E a balesetek 

megelőzésének 5 módszerét jelenti. Alapját a magyar szakirodalomban is gyak-

ran hivatkozott 3E, az Education (Oktatás), Enforcement (Törvényi szankcioná-

lás), Engineering (Mérnöki beavatkozás) hármasa adja, melyet a nemzetközi 

szakirodalom az Encouragement (Bátorítás) és Evaluation (Kiértékelés) módsze-

rével egészít ki. Ezen metódusok kombinált, de nem feltétlenül egyidejű alkal-

mazásával szinifikánsan javítható a közlekedésbiztonság. 

Mi is az a biztonság? Ezt a kérdést N. Torslov a következő képlettel válaszolta 

meg, mely szerint a teljes biztonság az, amikor az Incidens ráta 0.11  

 
10. ábra: A biztonság képlete [N. Troslov, 2012 „i. m.”] 

 

A kerékpáros biztonság témája számos hazai és nemzetközi kutatás középpontjá-

ban áll. Az Oregon állambeli Eugene városában például azt vizsgálták, hogy az 

iskolákban hogyan alakul a kerékpáros, gyalogos modal split az egyes beavatko-

zások hatására. Az oktatás mellett egyéb eszközöket is alkalmaztak, s konkrét 

útvonalakat ajánlottak a diákoknak személyre szabottan, amelyeken gyakorlatban 

végighaladva a biztonságos közlekedést megtanították nekik.12 

                                                      

11 Niels Tørsløv - Cycling Safety: Key Messages at INTERNATIONAL TRANSPORT 

FORUM 2012 

12 N. C. McDonald et al.: Impact of the Safe Routes to School program on walking and 

biking: Eugene, Oregon study, Transport policy, 2013 
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11. ábra: Modal split az iskolás közlekedésben [N. C. McDonald „i. m.”] 

New Jerseyben azt vizsgálták, mennyire volt hatékony a kerékpáros oktató prog-

ram. 1025 diák esetében tesztelték azok közlekedési tudását úgy, hogy egy, a 

program előtt és után is elvégzett teszt eredményeinek változásával mutatták ki 

az esetleges javulást. A diákok 55%-a jobban teljesített a teszten a program 

után.13 

 

12. ábra: Oktatóprogram utáni tesztelés eredménye [U Lachpalle et al „i. m.”] 

 

Európa számos országában is foglalkoznak a témával. M. Scrieber és társai a ke-

rékpáros baleseteket vizsgálták arra fókuszálva, hogyan alakulnak a balesetek az 

                                                      

13 U. Lachapelle et al: Teaching children about bicycle safety: An evaluation of the 

New Jersey Bike School program in Accident analysis and prevention, 2013 
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útkereszteződésekben attól függően, hogy a kerékpárosnak elsőbbsége van-e 

avagy nincs adott esetben. A vizsgálatuk rámutatott, hogy ahol a kerékpárosok-

nak elsőbbséget adunk, ott a balesetek száma több lesz, valamint azon körforgal-

makban, ahol külön kerékpárutak vannak, a balesetek száma nagyobb.14 

 

  

13. ábra: Útkereszteződések és körforgalmak kerékpáros baleseti rátája 

[M. Schrieber et al, „i. m.”] 

Az is fontos azonban, hogy egy-egy beavatkozás után kiértékeljük az eredményt. 

Elvik tanulmányában azt vizsgálta, hogy milyen hatásai vannak a mérnöki be-

avatkozásoknak a balesetek alakulásában. Kimutatta, hogy a jobb láthatóság és 

az elszeparáltság hamis biztonságérzetet nyújt és ezáltal a figyelmetlenség, vala-

mint a magasabb sebességgel történő haladás több balesethez vezet. 15 

G. Vandenbulcke és társai megvizsgálták, milyen faktorokkal lehet megjó-

solni a kerékpáros balesetek számát. Írásukban rámutatnak arra, hogy a kerékpá-

ros balesetek legjobban a velük együtt közlekedők számától és eloszlásától 

függ.16 

Egy kutatás alappillére a vizsgálandó adatok, melyek megbízhatóságát is vizs-

gálni érdemes. Fred Wegman és társai szerint megbízható adatok szükségesek 

ahhoz, hogy meghatározzuk a közlekedésbiztonságiban jelentkező problémákat, 

kockázati faktorokat és prioritási területeket. A balestek jelentős része nem kerül 

be a statisztikákba. A WHO elemzése alapján [WHO „i. m.”.] a tanulmányban 

vizsgált 178 ország megközelítőleg fele kizárólag rendőrségi statisztikákat hasz-

nál, hogy adatokat gyűjtsön a halálos balesetekről, a másik fele pedig más forrást 

                                                      
14 M. Schreiber et al: Road safety of cyclists at intersections, Transport research arena, 2014, Paris 

15 Rune Elvik: To what extent can theory account for the finding of road safety 

evulation studies? in Accident analysis and prevention 2004 36 841-849. o. 

16 G. Vandenbulcke et al: Predicting cycling accident rick in Brussels, in Accident 

analysis and prevention, 2014 
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is felhasznál ezen elemzésekhez. A hiányos adatok nemcsak az országok össze-

hasonlítását nehezítik meg, hanem az vizsgált országban is bonyolultabbá teszik 

az analízist. 

A halálos kimenetelű baleseteknél azonban sokkal inkább alábecsült a sérü-

léssel járó balesetek száma. Ahogy a következő táblázatban látható, a két vizsgált 

országban a halálos balestetek igen nagy arányban bekerültek a statisztikákba, 

azonban a könnyű balesetek már rosszabb aránnyal szerepelnek. A legrosszabb 

helyzetben az enyhe kimenetelű kerékpáros balestek vannak, itt csupán alig min-

den 5. baleset került be az adatbázisba az Egyesült Királyságban, míg Hollandi-

ában 100 balestetből mindössze 4 darab. Elmondható tehát, hogy a balestek szá-

mának alábecslése komoly gond, azonban még nem kutatták igen mélyrehatóan, 

vagyis a jövőben érdemes több energiát fordítani erre a területre.17 

2005-ben a kerékpáros balestek halálos áldozatainak 44%-a 60 év feletti volt. 

Finnországban és Svédországban ez az arány 60% feletti, Magyarországon pedig 

kissé az átlag feletti, 45%. Továbbá elmondható, hogy 5 halálos kerékpáros bal-

esetből 4 áldozat férfi.  

1. táblázat: A feljegyzett balestek aránya a bekövetkezett balesteteken belül az Egyesült Ki-

rályságban és Hollandiában 18 

 Egyesült Királyság Hollandia 

 Halálos 

baleset 

(%) 

Súlyos 

baleset 

(%) 

Könnyű 

baleset (%) 

Halálos 

baleset 

(%) 

Súlyos 

baleset 

(%) 

Könnyű 

baleset (%) 

Személygép-

kocsi 

100 89 77 96 92 33 

Motorkerékpár 100 70 51 94 63 13 

Kerékpár 100 33 21 86 31 4 

Gyalogos 100 85 67 90 56 20 

Összesen 100 76 62 93 60 13 

 

Az útkereszteződések átalakítása körfogalommá növeli a motorkerékpáros köz-

lekedés biztonságát, azonban a gépkocsi - kerékpáros ütközéseknél nem fedez-

hető fel hasonló biztonsági hatás. Ezen ütközések hátteréről nagyon keveset tu-

dunk. A tanulmány első lépésként az ütközések mögött rejlő okok megértésére 

fókuszál, a kockázatok kerékpárosok általi megítélésre a különböző helyzetek-

                                                      

17 F. Wegman et al: How To make more cycling good for road safety? in Accident 

Analysis and Prevention 2012 

18 ERSO: Pedestrians & Cyclists in Urban Areas. European TransportSafety Council 

Brussels. 2008 SWOV-AVV.  
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ben, az ezt befolyásoló tényezőkre, illetve a kerékpárosok ismereteire a körfor-

galmak használatára vonatkozó közlekedési szabályokat illetően. Az adatgyűjtés 

öt dán korforgalomban történt, melyeket az alábbi kritériumok alapján választot-

tak a szerzők: a körforgalom kialakítása és elhelyezkedése, illetve a forgalom 

nagysága. Mindegyik körforgalom mentén volt járda, de csak háromban található 

zebra az áthaladáshoz. 

A közlekedési volumenre vonatkozó adatok gyűjtése a közlekedési hatóság 

által elfogadott eljárással valósult meg, a 24 óra alatt a körforgalomba érkező 

összes kerékpárt és gépkocsit tartalmazza. A kérdőívek kitöltésében 1019 fő vett 

részt, 18 és 85 év közötti kerékpárosok. Az interjúk keddi és csütörtöki napokon, 

reggel 7:30 és délután 16:30 között zajlottak. A csúcsforgalom időszakában 

(7:30-9:00) a válaszadók aránya 20% volt, míg a nap többi részében 60%. A kér-

dőív a kockázat megítélésre, a háttér információkra (utazási szokások, a körfor-

galom ismerete, sisakhasználat, kerékpáros vagy közúti balesetben való részvé-

tel) és a kerékpárosok jellemzőire (életkor és nem) koncentrált. A válaszadók 

59%-a nő, 41%-a férfi volt. A válaszadó kerékpárosok átlagéletkora 42,9 év. 

58%-uk négynél többször közlekedik az adott körforgalomban hetente, de 84%-

uk legalább egyszer. 41%-uk részt vett már közúti balesetben az interjú helyszí-

nén. 

A kockázatok alábecslése, valamint a közlekedési szabályok ismeretének hi-

ánya gépkocsi – kerékpáros ütközésekhez vezethet a körforgalmakban. A kerék-

párosok az úthasználók számára egyértelmű szabályozást készesítik előnyben. 

Szükség lenne az ismeretek bővítésére is. Dániában a balesetek második leggya-

koribb típusa, amikor balra forduló jármű érintett az esemény során. A kereszte-

ződés átépítésével körforgalommá ez nem fordul elő többet, ezzel egyidejűleg a 

forgalom is lelassul. A hivatalos dán baleseti statisztikák szerint évente 50-60 

kerékpáros hal meg és 1500 szenved sérülést az utakon, ebből megközelítőleg 

110 baleset körforgalomban történik. A rendőrségi nyilvántartásban szereplő bal-

esetek legnagyobb arányban a körforgalomban közlekedő kerékpáros és a kör-

forgalomba behajtó vagy azt elhagyó gépkocsi között történtek. 

A kockázatok megítélése hatással van a döntéshozatalra és az emberi viselke-

désre a különböző szituációkban, a kockázatok észlelése általában fontos befo-

lyásoló tényező a vezetők viselkedését illetően. Mindamellett a közlekedésbiz-

tonság területén született tanulmányok főként a gépkocsivezetőkre fókuszálnak. 

Ezért a kerékpárosok tekintetében a kockázatok előzetes megítélése, észlelése ke-

vésbé jól dokumentált. 
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14. ábra: Azon kerékpárosok aránya az öt körforgalomban, akik a kerékpáros baleset 

kockázatát nagyra vagy nagyon nagyra értékelték. (Az 1-es és 2-es számú körforgalom 

rendelkezik kerékpárúttal, a 3-as, 4-es és 5-ös nem.)19 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a lehetséges kockázatok alul értékelése és az 

ismeretek hiánya hozzájárulhatnak a körforgalmakban történő ütközésekhez. A 

megítélt és a dán rendőrség által dokumentált valós kockázatok között összefüg-

gés van. Habár a rendőrségi adatok szerint több behajtó gépkocsi vett részt ütkö-

zésben, mint a körforgalomból kihajtó. A tanulmány eredményei azt mutatják, 

hogy a kerékpárosok személyes jellemzői mellett tehát a környezet kialakítása és 

a forgalom nagysága is befolyásolják a megítélt kockázatokat. További egyedi és 

tervezési jellemzők, például a geometria, világítás, járda is befolyásolhatja az 

észlelést. A kerékpárúttal rendelkező körforgalmakat a válaszadók általában biz-

tonságosabbnak tartották, erre egyértelmű bizonyíték még nincsen, korábbi ta-

nulmányokban sem találtak összefüggést a balesetek számával. Valószínűleg a 

kerékpáros lehetőségek megléte miatt a kockázatok észlelése alacsonyabb, így a 

kockázatvállalás megnövekedik ezekben a helyzetekben. 

A válaszokból az is kiderül, hogy a kerékpárosok nagyobb biztonságban érzik 

magukat, ha nagyobb hely, tér áll rendelkezésükre a közlekedéshez, beszorítva 

érezhetik magukat a kerékpárút nélküli körforgalmakban, azoban nem csak a gép-

kocsik, hanem más kerékpárosok által is. Az 1990-es években ugrásszerűen meg-

nőtt az útkereszteződéseket helyettesítő körforgalmak száma Európában és az 

Egyesült Királyságban. A vezetők ismereteiket általában a vezetői engedély meg-

szerzésével sajátítják el. Sokan közülük a körforgalmak elterjedése előtt kaptak 

jogosítványt, ezért lehetséges, hogy néhányan nem ismerik pontosan az erre vo-

natkozó közlekedési szabályokat. Valójában a tanulmány eredményei is ezt mu-

tatják. Habár a kerékpárosok nagy része tudatában van az előírásoknak, létezik 

                                                      

19 Mette Møller , Tove Hels: Cyclists’ perception of risk in roundabouts, 2008 

Accident Analysis and Prevention 40 1055–1062,  
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egy kisebbség, aki nem. Ez a jelenség is vezethet ahhoz, hogy néhányan kiszá-

míthatatlan módon közlekednek, ezzel is növelve a balesetek kockázatát. [M. 

Moller et al „i. m.”] 

A körforgalmakban köztudottan kevesebb közlekedési baleset történik, mint 

a hagyományos útkereszteződésekben, ez azonban kisebb mértékben igaz a ke-

rékpárosok esetében. Két fő szempont létezik a körforgalmak előnyeit illetően: 

biztonság és mobilitás. Biztonság: a forgalom lelassul és egyenletesebbé válik a 

körforgalomban, illetve a jobb oldalon közlekedő gépkocsik útját nem keresztezi 

a többi gépkocsi balra fordulással. Mobilitás: a balra kanyarodás elhagyásának 

köszönhetően a körforgalom nagyobb kapacitású, mint a hagyományos jelzőlám-

pás kereszteződés. 

A tanulmány célja a viszonylag nagy számban előforduló kerékpáros balese-

tek okainak meghatározása volt a dán körforgalmakban. Az elsődleges cél a ke-

rékpárosok száma, a körforgalom geometriai kialakítása, kora és a forgalom 

nagysága (gépkocsik és kerékpárosok egyaránt) közötti lehetséges kapcsolatok 

feltárása volt. A szerzők célul tűzték ki továbbá a különböző kerékpáros balesetek 

típusainak és gyakoriságának tisztázását. (A rendőrség által rögzített adatokat a 

kórház sürgősségi osztályán dokumentált balesetekkel összevetve.) 

Az elemzésben a Fyn szigetén (Dánia) található összes körforgalom szerepel. 

A kórház sürgősségi osztályán összesen 171 kerékpárosokat érintő balesetet rög-

zítettek, ennek csupán a negyede, 42 szerepelt a rendőrségi nyilvántartásban. A 

balesetek 47%-a abból adódott, hogy a gépkocsi nem adta meg az elsőbbséget a 

kerékpárosnak; 57 esetben a gépkocsivezető ütötte el a körforgalomban közle-

kedő kerékpárost; további 24 balesetet pedig a körforgalmat éppen elhagyó gép-

kocsi okozott. 20 

3. GYŐR KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGA 

3.1 A KERÉKPÁROS INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATA 

Győr földrajzi fekvése szempontjából kedvező helyzetben van, hiszen területé-

nek jelentős része síkvidék, így a saját hajtású járművek számára barátságos te-

repet biztosít. A város legtávolabbi pontjai is egy órán belül elérhetők kerékpár-

ral, ezáltal a kerékpározás reális alternatívát nyújt a gépjármű közlekedéssel 

szemben. A kerékpárosok aránya a városi mobilitáson belül 10% körül alakult 

                                                      

20 Tor-Olav Nćvestad, Beate Elvebakk, Torkel Bjřrnskau: Traffic safety culture among 

bicyclists 2014– Results from a Norwegian study, Safety Science 70 29–40,  



 51 

2009-ben.21 Ez a részarány valószínűsíthetően azóta növekedett, hogy a városve-

zetés is támogatja ezt a közlekedési alternatívát, hiszen célul tűzte ki, hogy 20%-

ra kell növelni a kerékpárosok arányát a közlekedőkön belül. 2010-ben Győrnek 

nagyjából 50 km kijelölt vagy különálló kerékpáros infrastruktúrája volt. 

 

 

 

 

 

15. ábra: Győr kerékpáros hálózata [Viadukt „i. m.”] 

Az ábrán látható, hogy a város kerékpárút hálózata nem folytonos, amely önma-

gában több kellemetlen hatással járhat együtt, úgymint az alábbiak:22 

 csökkentheti a kerékpározási hajlandóságot (a kényelmetlenség miatt), 

gyakorlatban az alkalmi használók között 

 növeli az előforduló konfliktusok számát, amely több balesethez vezethet  

3.2. FORGALOMSZÁMLÁLÁS 

Kutatásunk során méréseket végeztünk a város kerékpáros főhálózata mentén, 

azért hogy felmérjük a kerékpáros forgalom nagyságát a csúcsidőszakokban. Ér-

deklődésünk fókuszában az állt, hogy mennyire kihasználtak, telítettek a városi 

infrastruktúrák. Segítségül egy saját fejlesztésű mobil alkalmazást, az un. Tracy 

                                                      

21 Viadukt Kft. (10/2009) Győr MJM Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és 

Tanulmányterve; Győr 10/2009 
22 K.J. Krizek, R.W. Roland / Transportation Research Part D 10 2005 55-68 

Jelmagyarázat: 

Vastag kék vonal: Meglévő főhálózati útvonal 

Vékony kék vonal: Meglévő mellékhálózati útvonal  

Vastag vörös vonal: Tervezett főhálózati útvonal 

Vékony vörös vonal: Tervezett mellékhálózati útvonal 
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programot használtuk.23 A méréseket 3 napon keresztül végeztük (október hónap 

19.-ei, 22.-ei és 24.-ei napján), mindegyik nap következetesen 6:55 és 8:55 kö-

zött. A forgalomszámlálást nem a nyári hónapokban végeztük, hanem késő ősz-

szel, amikor úgy gondoltuk, talán már kevesebb kerékpáros ül nyeregbe. Mind-

három nap őszies időjárás volt tapasztalható, körülbelül 15 Celsius fokot körüli 

értékkel, így időjárási szempontból is összehasonlíthatóak lettek az eredménye-

ink. 

Megnéztük, hogy az általunk választott 3 legnagyobb csomópontból melyiket 

használják a legtöbben. A méréseinket a vasút által két részre osztott városmag 

mentén végeztük, s így két fő irány alakult ki: az egyik a belváros felé haladó 

forgalom és a másik pedig a városmag irányából érkezők. Helyszíneink pedig az 

alábbiak voltak: Árkád körforgalom, Nádor aluljáró és a Megyeháza térnél lévő 

Baross híd. 

 

 

 

 

 

16. ábra: Belváros felé haladó forga-

lom eloszlása 

 

17. ábra: Belváros felől érkező forgalom elosz-

lása 

Az első iránynál, a 7. ábrán látható, hogy jelentős forgalmi különbség volt a há-

rom mérési pont között. Kezdetben a Nádor aluljárónál volt a legjelentősebb for-

galom, s ott is alakult ki mérésünk csúcsa, 40 kerékpáros 10 perc alatt. A mérés 

                                                      
23 G. Hodosi, S. Trafela, L. Ros McDonell, A. Bodis, M. Gole: Traffic counter in city 

logistics, 2013 
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Jelmagyarázat: 

Tengelyek:      Színek (sorrendben): 

Függőleges:      Kék: Árkád körforgalom 

A mért ponton elhaladó kerékpárosok száma   Piros: Nádor aluljáró 

Vízszintes:      Zöld: Megyeháza tér 

A mérések 10 perces eloszlással ábrázolva 
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második órájában (7:55-8:55) pedig a Megyeháza tér bonyolította a legnagyobb 

forgalmat.  

A második iránynál, vagyis a belváros felől érkező forgalom estén (8. ábra), 

pedig az Árkád körforgalomnál bonyolódott le a legnagyobb forgalom, amely 

annak tükrében érthető, hogy a város magját ez a szakasz köti össze az ipari te-

rületekkel.  

3.3. BALESETEK STATISZTIKAI ELEMZÉSE 

3.3.1. BALESETEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 

A közlekedésbiztonság helyzetét egy adott területen, a vizsgálati időszakban elő-

fordult balestek számának alakulásából tudjuk megállapítani. Korábban már em-

lítettük, hogy a kerékpárosok esetében igen magas a látencia, különösen a könnyű 

sérüléssel járó eseteknél. Dolgozatunkban a helyi rendőrség adatbázisa képezte 

azt az adathalmazt, amely alapján megvizsgáltuk Győr balestei statisztikáit, ezen 

belül is a 2008-2012 között előfordult kerékpáros balesetek volumenét. Megfi-

gyelhető a 2. táblázat adatai alapján, hogy 2008-ról 2012-re a kerékpáros serültek 

számaránya 2%-al növekedett, ennél súlyosabb, hogy okozóként arányuk 6%-al 

növekedett az összes előfordult baleseten belül. A növekedés oka lehet, hogy a 

kerékpáros forgalom növekedett a vizsgált időszakban. 

2. táblázat: Győrben előfordult közlekedési balestetek 2008-2012 

Évek 
Összes sérült 

személy (fő) 

Ebből 

Sérült kerék-

páros (fő) 

Arány 

(%) 

Kerékpáros 

okozó (fő) 

Arány 

(%) 

2008 400 74 18,50 30 7,50 

2009 375 64 17,07 38 10,13 

2010 395 74 18,73 45 11,39 

2011 370 75 20,27 34 9,19 

2012 407 83 20,39 56 13,76 
 

3.3.2. KERÉKPÁROS BALESETEK KIMENETELE 

A volumen vizsgálata után érdemes megtekinteni a balesetek utóéletét. A vizsgá-

lat szempontja ebben az esetben a kerékpárosok által okozott balestetek összeve-

tése és a gépjárművel okozott kerékpáros balesetetek kimenetelével. A 9. ábrán 

látható, hogy a kerékpárosok által okozott baleseteknél mind a súlyos, mind a 

halálos balestetek aránya majdnem duplája a gépjárművezetők által okozott bal-

eseteknek. Ez azt a következtetést vonja maga után, hogy a kerékpárosok saját 

magukra nézve a legveszélyesebbek. 
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18. ábra: A balesetek súlyossága. Az első esetben az okozó a gépjármű vezető volt, 

a másodikban a kerékpáros 

3.3.3. MILYEN OKOK VEZETEK A BALESTEKHEZ? 

Az előzőekben megállapítottuk, hogy a balesetek okozóiként a kerékpárosok 

száma növekedést mutat s azt is, hogy ezek a balestek súlyosabbak, mint azok, 

amelyekben csak részesként érintettek. A következő vizsgálati szempont, hogy 

miért, vagyis milyen szabálysértés vagy bűncselekmény vezetett a baleset kiala-

kulásához. A 10. ábrán látható, hogy első helyen kiemelkedően az elsőbbség meg 

nem adása szerepel 51%-al. Sajnos gyakran találkozunk olyan kerékpárossal, aki 

kierőszakolja az elsőbbségét és nagy sebességgel hajt be a kereszteződésbe. Má-

sodik helyen 18%-al az egyéb járművezetői hibák állnak, ezek között jellemzően 

figyelmetlenség szerepel. Harmadikként a közlekedési szabályok megsértése áll, 

amelyek közül a piros lámpán való áthaladás a kiemelkedő. Szorosan utána kö-

vetkezik az ittas vezetés, amely minden tízedik kerékpáros balesetben előfordult. 

Egyébiránt megjegyzendő, hogy az ittas vezetés a kerekezők között kiemelkedő. 

Az adatokból látható, hogy a baleseteket emberi tényezők okozzák. 

19. ábra: Kerékpáros balesetek okai Győrben 
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Jelmagyarázat: 

Sárga: Anyagi kárral járó eset 

Zöld: Könnyű sérüléssel járó eset 

Piros: Súlyos sérüléssel járó eset 

Fekete: Halálos sérüléssel járó eset 



 55 

3.4. BALESTEI GÓCPONTTÉRKÉP 

A baleseti statisztikából kigyűjtött adatok alapján elkészítettük Győr vektorgrafi-

kus kerékpáros balestei térképét. A térkép szolgál alapjául az általunk javasolt 

oktató túraprogram útvonalának. Azokat a helyeket, ahol több hasonló balestet 

fordult elő vörös színű körrel megjelöltük, ezek a helyszínek a baleseti gócpon-

tok. A 11. ábrán külön lettek feltüntetve a kerékpáros baleset okozói (négyzettel) 

és részesei (háromszöggel). 

 

 

20. ábra: Részlet Győr vektorgrafikus kerékpáros baleseti ponttérképéről 

A konfliktusok jellemzően csomópontoknál, kereszteződéseknél koncentrálód-

nak, ezekből a város északi részén 4 helyszín emelkedik ki: 

 Schwarzenber utca és a Széchenyi híd kereszteződése: 

Hétköznap jelentős gépjármű forgalom és közepesen erős gyalogos forga-

lom a jellemző. A kerékpáros forgalom a reggeli és délutáni csúcsidősza-

kokban kiemelkedő. EUROVELO kerékpáros út halad párhuzamosan a 14. 

számú főút mellett, amely a nyári időszakban megnövekedett turista ke-

rékpáros forgalmat bonyolít. Jellemző probléma, hogy a hídról nagy sebes-

séggel érkeznek a kerékpárosok a kereszteződésbe, ahol a gépjárműveze-

tőket hírtelen fékezésre kényszerítik, s ez konfliktusokhoz vezet. 

 Körforgalom a Fehérvári út és a Budai út keresztezésénél: 

Hétköznap jelentős gépjármű forgalom és közepesen erős gyalogos forga-

lom a jellemző. A kerékpáros forgalom a reggeli és délutáni csúcsidősza-

kokban kiemelkedő. A körforgalom három sávos és a kerékpározás tiltott 

Jelmagyarázat: 

Sárga négyzet és há-

romszög: 

Anyagi káros baleset 

Zöld négyzet és három-

szög: 

Könnyű sérüléssel járó 

balestet 

Kék négyzet és három-

szög: 

Súlyos sérüléssel járó 

balestet 
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a körforgalomban, azonban elkülönítve a gépjárműforgalomtól lehetséges 

a kerekezés. Itt a probléma az, hogy igen rövidek a zöldidők a kerekezők 

számára, akik ezért rendszeresen figyelmen kívűl hagyják a jelzést és át-

hajtanak a tiltó jelzés ellenére.  

 Szent István út és a Tihanyi Árpád út kereszteződése: 

Vizsgálatunk során nem találtunk pontos okot, amely kiválhatja a baleste-

tek, ezért itt további mélyebb kutatást szükséges elvégezni. 

 Nádor aluljáró: 

A kerékpárosok és a gyalogosok elkülönítve közlekednek a gépjárművek-

től. Az aluljáró kialakítása igen megnehezíti a kerékpáros közlekedést, hi-

szen az északi bejárat felől egy meredek bevezető szakasz után hirtelen 

éles kanyar következik, amely veszélyessé és kiszámíthatatlanná teszi a 

kerekezést. Az utóbbi években több súlyos balestet is történt itt. 

4. KERÉKPÁROS OKTATÓ TÚRAPROGRAM 

4.1 TÚRAÚTVONAL BEMUTATÁSA 

Az eddigi kutatásunk, méréseink alapján fontosnak tartjuk, hogy Győr városában 

megvalósuljon a város sajátosságait felölelő kerékpáros oktatás. Legjobb oktatási 

alapnak a Magyar Kerékpáros Klub Bebiciklizés projektjét találtuk, amely Buda-

pesten működik, immár 3 éve, s jelenleg a BKK Zrt. támogatását is élvezik. Ez a 

módszer adta az ötletet a győri kerékpáros oktató túraprogramhoz. Az oktatási 

módszer a lényege, hogy bárki számára teljesíthető legyen, vagyis: 

 ne legyen 10 km távnál hosszabb és,  

 1-2 óra alatt legyen végigjárható magyarázatokkal együtt. 

Az útvonalnak érintenie kell valamnennyi Győrben fellelhető kerékpáros infra-

struktúra fajtát, ezáltal mindenki gyakorlatban tanulja meg a különböző létesít-

mények megfelelő és biztonságos használatát. Lényeges továbbá az általunk fel-

fedezett konfliktusos pontok érintése, az azokban előforduló jellemző problémák 

bemutatása a célból, hogy a későbbiekben, a programban részt vettek önállóan is 

fel tudják mérni a kockázatos helyszíneket és helyzeteket.  
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21. ábra: A túra útvonala [Google Earth] 

A kijelölt túra útvonala körülbelül 9 km hosszú, Győr belső területein halad ke-

resztül, s hozzávetőlegesen egy kört ír le. Az alap koncepció szerint a túrát a 

résztvevők a Széchényi térnél kezdik és ott is ér véget, azonban ettől el lehet térni 

az oktató javaslatára. Az útvonal érinti Győr legnagyobb forgalmat vonzó hely-

színeit, így például a Széchényi teret és környékét, a Széchenyi István Egyetemet, 

több frekventált szórakozóhelyet, a Városházát, a Megyei kórházat, a Vásárcsar-

nokot, az Egyetem Külső kollégiumát és az Árkád bevásárlóközpontot.  

4.2 BEJÁRÁS MENETE 

Bejárásunk során először egy kerékpárral, majd három kerékpárral haladtunk vé-

gig az útvonalon a délutáni csúcsforgalomban, hétköznap 15:30 és 17:00 között. 

Bejárásunkat fejre rögzíthető nagyfelbontású kamerával rögzítettük. A bejárá-

sunk során megfigyeltük a balesti gócpontok már feltárt sajátosságait, valamint 

az egész útvonalon figyeltük a konfliktushelyzetet okozható tereptárgyakat. A 

bejárások kellemes tavaszias időben történtek, hogy releváns gyalogos és kerék-

páros forgalommal találkozzunk. A következő felsorolásban olvashatók azok a 

részletek, amelyek az adott állomáspont helyi sajátosságait bemutatja (digitális 

anyag része) és a kerékpáros bejárás során a résztvevők halhattak:  
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 Jedlik híd 

A bejárás Széchényi István egyetemtől indult, a Jedlik híd irányába. A hí-

don történő átkelés során a kerékpárút kiépítettsége és állapota kiváló volt. 

Forgalomnagyság nem volt zavaró. Veszélyforrás lehet, a hídról lefelé a 

jelentős sebességnövekedés. 

 

13. ábra Jedlik híd 

 Töltésszer utca 

Ezen a szakaszon nem találkoztunk jelentős forgalommal, mint az koráb-

ban ismertetve lett, nem kerékpárúton haladtunk, hanem ki kellett menni 

az útra, ahol a személygépjárművekkel közösen haladtunk mely magában 

hordozza a kerékpáros baleseteknél sűrűn elforduló elsodrásos veszély-

helyzeteket. Különösen figyelni kell az utcában található buszmegállóból 

elinduló buszokra, valamint a beláthatatlan, tükörrel felszerelt keresztutcá-

ból jövő forgalomra. 

 

14. ábra Töltésszer utca 
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 Petőfi híd 

A gyalogosforgalom számára kijelölt részből van kijelölve egy vékony sáv 

kerékpárútnak a híd mindkét oldalán, amin útvonalunk halad. A híd eléggé 

szűk, reggel, délután jelentős forgalommal a közelben található iskola for-

galomvonzó szerepének köszönhetően. A kerékpáros közlekedést itt nagy-

ban megnehezíti a kerékpárosok számára fenntartott sávban közlekedő 

gyalogosok száma, valamint a hídról lefele jövet a sebességnövekedés. 

 

15. ábra Petőfi híd 

 Árpád út 

A Petőfi hídról lekanyarodva az körforgalom után az első utcánál balra 

nagy ívben bekanyarodunk az Árpád útra. A balra kanyarodásnál különö-

sen figyelni kell a minket megelőző személygépjárművekre. Az Árpád ut-

cán haladva, mindkét oldalon parkoló autók veszélyhelyzetet teremhetnek 

hirtelen ajtónyitásokkal, elindulásokkal. Az egyirányú keresztutcáknál fi-

gyelni kell az elsőbbségmegadásra az egész útszakaszon. 

 

16. ábra Árpád út 
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 Baross felüljáró 

A Sétálóutcáról feltekerve a Baross felüljáróra a közúton haladtunk tovább 

a kerékpársávban. Itt a legnagyobb a forgalom a mért helyszíneket te-

kintve. Fokozottan figyelni kell a buszokra a szűk hídon, nagy az elsodrás 

veszélye. A hídról lekanyarodva a helyközi buszpályaudvarhoz érkezünk, 

ahol az induló és érkező buszokra fokozott figyelemmel kell lennünk. 

 

17. ábra Baross felüljáró 

 Zrínyi utca 

A buszpályaudvarról balra nagy ívben kanyarodás során figyeljünk a mel-

lettünk elhaladó gépjárművekre. A zrínyi utcán haladva újfent kerékpársá-

von haladhatunk a gyalogosokkal közösen. Veszélyhelyzet lehet a kereszt-

utcákban közlekedő személygépjárművek, valamint a gyalogosok hirtelen 

manőverei. 

 

18. ábra Zrínyi utca 
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 Szigethy Attila utca 

Kerékpársáv a gyalogos számára kijelölt útból lett leválasztva. Számos ke-

rékpáros baleset fordult elő ezen a szakaszon az elmúlt 5 évben. Itt foko-

zottan figyelni kell a gyalogosokra, valamint a jelzőlámpás útkeresztező-

déseknél gyakran a balra kis ívben kanyarodóm járműveknek is szabad jel-

zésük van a kerékpárosokkal és a gyalogosokkal együtt, ahol ugyan a ka-

nyarodó járművel szemben elsőbbségünk van, azonban sokszor egy-egy 

tereptárgy takarásában lehetünk, ilyen például az élő sövény, oszlopra sze-

relt hirdetőtábla vagy elektromos elosztódoboz. 

 

19. ábra Szigethy Attila utca 

 Lehel utca 

A Lehel utca a vásárcsarnok mögött helyezkedik el, kerékpársáv nincs, az 

úton kell haladni a többi járművel együtt. Veszélyforrás a vásárcsarnoktól 

távozó személygépjárművek tolató mozgása a parkolóhelyről való kiállás 

során, valamint a hirtelen megállások és elindulások a parkolóhely keresé-

sek során. További veszélyhelyzetet teremthetnek az úton, nem a kijelölt 

gyalogos átkelőhelyen közlekedő gyalogosok. 

 

20. ábra Lehel utca 
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 Mester utca 

Itt a gyalogosokkal közösen kerékpársávon haladtunk az utcán, majd kika-

nyarodva a útra immáron a többi járművel közösen haladtunk. Kiemelt fi-

gyelemmel kell lenni a gyalogosokra valamint a keresztutcákból bekanya-

rodó gépjárművekre, melyek nem feltétlen észlelhetnek minket az út és a 

kerékpársáv között található élő sövény miatt. További veszélyforrás lehet 

az út jobb oldalán parkoló járműveknél az ajtónyitás veszélye. 

 

21. ábra Mester utca 

 Mészáros Lőrinc utca 

Az úttesten továbbhaladva veszélyforrás lehet az út jobb oldalán pakoló 

járművek mozgása, valamint a hirtelen nyíló ajtók. A Lidl áruháznál az 

útkereszteződésnél figyelni kell, hogy az onnan kikanyarodó nem feltétlen 

észlel minket megfelelően a kerítés miatt. 

 

22. ábra Mészáros Lőrinc utca 
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 Nádor aluljáró 

A Nádor aluljáró az egyik baleseti gócpontunk. Nagyon sok baleset törté-

nik itt, elsősorban a felület csúszóssága miatt - főleg nedves időjárás ese-

tén, valamint az aluljáróba lefelé menet jelentős sebességnövekedés növeli 

a féktávot és ezáltal a baleset kockázatát. Lefelé menet további veszélyfor-

rás, hogy nem belátható kanyarba érkezünk, ahol összeütközhetünk gyalo-

gosokkal, de akár más kerékpárosokkal is. 

 

 

23. ábra Nádor aluljáró 

 

 Árkád körforgalom 

Jelentős balesti gócpont. Jelzőlámpás kijelölt kerékpáros átkelő van, azon-

ban így is nagyon sok baleset történik itt, elsősorban figyelmetlenség miatt. 

Fontos odafigyelni a sárgán és kicsit a piroson még éppen áthaladó jármű-

vekre, valamint a gyalogosok nagy számára az átkelés során. 

 

24. ábra Árkád körforgalom 
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 Vas Gereben utca (Árkád bejárata előtt) 

Az Árkád üzletház előtt elhaladva fokozottan figyelnünk kell a gyalogo-

sokra. Főleg fiatalok, telefonokkal a kézben, sokszor hirtelen irányváltá-

sokkal, figyelmetlenül közlekednek, fel kell készülnünk a hirtelen megál-

lásra, irányváltásokra. 

 

25. ábra Vas Gereben utca 

 

 Liszt Ferenc utca 

Az egyirányú utcára balra nagy ívben fordulunk rá. Végighaladva a Liszt 

Ferenc utcán a túrában tettünk egy rövid kitérőt, hogy a Kiss János utcában, 

hogy a túraútvonalon végigközlekedők azt is megtapasztalják, milyen, 

amikor az egyirányú utcában menetiránnyal szemben haladunk. Figyelni 

kell a parkoló autókra. 

 

26. ábra Liszt Ferenc utca 
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 Széchenyi tér 

A Széchenyi téren áthaladva nincs kijelölt kerékpárút, bár az Eurovelo 6-

es kerékpárút része ez is. Kiemelt veszélyforrás a jelentős gyalogosforga-

lom, főleg a játszó, futkározó gyerekek. 

 

27. ábra Széchenyi tér 

 

 Kossuth híd 

A híd jobb oldalán található a kerékpárút, amely jelenleg le van zárva, így 

a kerékpárosoknak az úton kell a többi járművel haladni. A hídon szűkös 

a hely, kiemelten oda kell figyelni az elsodrás veszélyére, főleg szélesebb 

járműveknél, buszoknál. 

 

28. ábra Kossuth híd 
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A háromfős kerékpáros bejárás során a tapasztalat azt mutatta, hogy szigorúan 

be kell tartani az egymás utáni sorban közlekedést, és a lámpák, valamint a fo-

lyamatos gyalogoskerülgetések miatt, jelentős lemaradás lehetséges a résztvevők 

között - egy 5-10 fős kerékpáros csoport már nagyobb fennakadásokat okozhat 

egyes helyszíneken. 

A bejárás során észrevettük, hogy a kerékpárosoknak kiemelt figyelmet kell 

szentelniük a gyalogosoknak, akik hirtelen irányváltásokra, megállásokra kény-

szeríthetik a kerékpárost a kerékpársávon. 

Kereszteződésekben, a legtöbb esetben a kerékpáros takarásban van valami-

lyen tereptárgy miatt, és sok esetben együtt van szabad jelzésük a balra kis ívben 

kanyarodó járművekkel, ahol bár elsőbbségük van, de a járművezető nem minden 

esetben észleli a kerékpárost időben, főleg, ha nagy sebességgel közeledünk. 

Az út mellett parkoló autóknál fontos, hogy figyeljünk a biztonságos távol-

ságra a kinyíló ajtók miatt, de ugyanakkor arra is, hogy a körülményekhez képest 

minden esetben az útpadkához lehető legközelebb haladjunk ezzel csökkentve az 

elsodrás veszélyét. 

4.3. A MÓDSZERTAN IMPLEMENTÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, TOVÁBBI KUTA-

TÁSI IRÁNYOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Módszertanunkat a jövőben számos, a résztvevők és potenciális kerékpárosok be-

vonására, támogatására és aktív közreműködésére sarkalló interaktív feladattal és 

promóciós anyaggal kívánjuk bővíteni. A teljes útvonalbejárásról készült videót 

vágás után narrációval szeretnénk közzétenni, mely később az interneten meg-

osztva igen hasznos és népszerű lehet a város lakóinak körében. 

További fejlesztési javaslatunk még a baleseti gócpontok oszlopainak, korlátjai-

nak QR-kóddal való ellátása, melyeket leovasva a kerékpáros hasznos utasításo-

kat és információkat kaphat a kereszteződésben és közelében felmerülő veszély-

forrásokról.  

5. KONKLÚZIÓ 

Dolgozatunk célja egy olyan módszertan és oktatási keretrendszer megalkotása 

volt, amely nagymértékben hozzájárulhat a kerékpáros közlekedés biztonságának 

javításához. 

A rendszer olyan fontos kiindulási pontokat, adatrögzítési, feldolgozási és érté-

kelési támpontokat tartalmaz, melyek bármely városban elvégezhetők, imple-

mentálhatók és – a város karakterisztikáinak figyelembevételével – tovább fej-

leszthetők. A baleseti statisztikák vizsgálata és elemzése során megállapítottuk, 

hogy a kerékpárosok által okozott balestetek súlyosabb következménnyel járnak, 
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mint amikor részesként érintettek a balesetekben – ezért oktatásuk és aktív bevo-

násuk a balesetmegelőzési folyamatokba kulcsfontosságú. 

Elemzéseink alapján elkészítettük Győr vektorgrafikus kerékpáros balestei pont-

térképét, amellyel könnyedén szemléltethetők azon lokális konfliktus helyszínek, 

melyek érintésével kijelöltük az általunk megalkotott oktatótúra útvonalát. 

Az útvonal három legforgalmasabb pontján forgalomszámláló méréseket és meg-

figyeléseket végeztünk, melyek alapot teremtettek egy, az 5E módszer pillérein 

nyugvó, jól konstruált, gyakorlatorientált, biztonságos oktató program megalko-

tásához. A kialakított útvonalat bejárva a résztvevők élményt, tapasztalatot sze-

reznek, egyidejűleg információt kapnak a veszélyforrásokról - a gyakorlati tevé-

kenység során pedig képesek tartósabban emlékezetükbe rögzíteni a kockázato-

kat és elsajátítani a helyes és biztonságos közlekedés alapszabályait. 
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ISTENES GYÖRGY 

MATLAB-FEM OPTIMALIZÁCIÓS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

ÉS ALKALMAZÁSA ELEKTROMOS JÁRMŰMOTOROK 

FEJLESZTÉSÉRE 

Konzulens: Dr. Horváth Zoltán 

tanszékvezető, egyetemi tanár (GIVK MSZT) 

1. BEVEZETÉS 

Mivel villamos hajtás rendszereket sok személyautóban és más járműben is al-

kalmaznak már, a széles körben változó felhasználási területek megkövetelik az 

egyes alkalmazásokhoz szabott motorok tervezését. A különböző szempontok 

szerinti specifikus motorok megtervezéséhez az egyik legcélravezetőbb eszköz a 

validált szimuláción alapuló többcélú optimalizáció. Jó példa ennek a módszer-

nek az alkalmazására a F. Bittner, I. Hahn: Kriging-Assisted Multi-Objective 

Particle Swarm Optimization of Permanent Magnet Synchronous Machine for 

Hybrid and Electric Cars című tudományos cikk. [1] 

Dolgozatomban egy általam készített, villamos járműmotorok fejlesztését 

célzó, számítógépes szimulációkon alapuló optimalizációs rendszert, ennek 

validálását és alkalmazását mutatom be. 

A motorszimulációhoz a motormodelleket és szimulációt az ANSYS Maxwell 

környezetben valósítottam meg. Az optimalizációs problémát a motortervezéssel 

szemben támasztott mérnöki szempontok szerint állítottam fel: 

 tervezési változók: a motor geometriai paraméterei; 

 célfüggvények és típusaik: veszteségek (pl. ohmikus ellenállás, örvény-

áram miattiak) minimalizálása és a mágnesek tömegeinek minimalizá-

lása; 

 kényszerfeltételek: a geometriára vonatkozó gyárthatósági feltételek, il-

letve az egyes optimalizációs paraméterek alsó és felső határértékei. 

A MATLAB többcélú genetikus optimalizáló algoritmusának segítségével vé-

geztem az optimalizációt, amit egy általam készített könnyen kezelhető 

MATLAB input-output felülettel kezelek. 

A modellezés során különösen annak megoldása okozott kihívást, hogy az 

optimalizáció bemeneti paraméterei általában nem egyeztek meg a szimuláció 

bemeneti paramétereivel. A nyomaték-fordulatszám munkapontokat nem lehet 

bemenő adatként megadni, először áram-fordulatszám munkapontokká kell ala-

kítani, ehhez szükség volt egy belső iterációs ciklusra is. 
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A szimulációt a nemzetközi szakirodalomban publikált Toyota Prius elektro-

mos motorjának mérési adataival validáltam. A MATLAB-ANSYS Maxwell 

optimalizációs keretrendszert alkalmaztam a SZE Járműipari Kutatóközpontja ál-

tal tervezett SZEM2 motor fejlesztésére. 

2. A MÉRNÖKI PROBLÉMA FELVETÉSE 

Az elektromos és hibrid autók területén szükséges villamos motoroknál, fontos a 

nagy nyomaték- és teljesítménysűrűség, a magas hatásfok, miközben a rendelke-

zésre álló hely és energiafogyasztás korlátozott. Ezeknek a követelményeknek 

leginkább az állandó mágneses szinkronmotorok (PMS motorok) felelnek meg, 

ezért ez egy elektromos és hibrid járművekben gyakran használt motortípus. A 

dolgozatomban a SZE Járműipari Kutatóközpontja által tervezett SZEM2 motor 

optimalizációját mutatom be. A motor tesztelésére nem volt lehetőségem, mivel 

a dolgozatom leadásáig a SZE Járműipari Kutatóközpontja által tervezett és épí-

tett elektromos motor tesztpadja nem készült el.  

2.1. AZ OPTIMALIZÁCIÓ CÉLJA 

Az optimalizáció során a két célom a veszteségek csökkentése és az 

állandómágnesek tömegének csökkentése. Utóbbira a költséghatékonyság miatt 

van szükség, mivel az ilyen típusú motoroknak ez a legköltségesebb alkatrészük. 

Az optimalizáció célja egy olyan motor modelljének elkészítése, ami a kitűzött 

célfüggvények alapján a különböző kényszerfeltételeket figyelembe véve opti-

mális. A kiindulási SZEM2 és az optimalizáció során vizsgált mororkonstrukciók 

vizsgálatára végeselemes-módszert alkalmaztam. A végeselemes motormodelle-

ket ANSYS Maxwell programban építettem fel. 

2.2. VILLAMOS GÉPEK VESZTESÉGSZÁMÍTÁSA 

Az egy egyedre számított összes veszteség a különböző munkapontokban szá-

molt vas- és tekercsveszteség összege adja meg. A munkapontok veszteség telje-

sítményei az egyes munkapontok idő szerinti súlyozásával vannak megszorozva, 

és ezeknek a szorzatoknak az összege adja meg az összes veszteség energiát. 

Vasveszteség néven az állandómágnesek által keltett mozgó mágneses tér ál-

tal indukált örvényáramok veszteségteljesítményét és a tekercsben folyó áram 

gyors irányváltásai miatti hiszterézis veszteségteljesítményt értjük.  
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A következő összefüggés írható fel a vasveszteség kiszámítására: 

𝑝𝑐 = 𝐾ℎ𝑓|𝐵2| + 𝐾𝑒(𝑓|𝐵|)2 24 

Ahol 𝐾ℎ a hiszterézisveszteség együtthatója, 𝐾𝑒 az örvényáramú veszteség 

együtthatója, 𝑓(𝐵) szinuszos váltakozásának frekvenciája. [2] 

A tekercsveszteség a tekercselésben folyó áram ohmikus vesztesége. Kiszá-

mítása a következő összefüggés alapján történik: 

𝑝𝑤 = 3 (
𝐼

√2
)

2
𝜌

𝑙

𝑑2𝜋

4

𝑁
1

𝑝
 25 

ahol 𝐼 a gerjesztőáram amplitúdója, 𝜌 a vezető fajlagos ellenállása, 𝑙 a motor 

hossza, 𝑁 a menetszám, 𝑝 pedig a pólusszám. [2] 

2.3. MÁGNESEK TÖMEGE 

A mágnesek a legdrágább alkatrészei a motornak, ezért fontos csökkenteni a tö-

megüket és így méretüket is. A tömegek a modell geometriai tulajdonságaiból (a 

mágnesek 2 dimenziós modelljének területe és a motor hossza), valamint anyag-

jellemzőiből (sűrűség) adódnak. 

3. MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE 

A villamos járműmotorok vizsgálatánál tipikusan nem lehet a felállított problé-

mákat analitikus módszerekkel megoldani. Az általam felépített célfüggvények 

vizsgálatához (veszteségminimalizálás, nyomatékmaximalizálás) szükség van 

numerikus módszerekre, az elektrodinamikai eljárásokat leíró Maxwell-egyenle-

tek megoldására. Az általam felépített végeselem-modell is ezeket az egyenlete-

ket használja fel az időtől függő (tranziens) szimulációk futtatásához.  

3.1. MAXWELL-EGYENLETEK 

Az időben változó mágneses mező villamos mezőt hoz létre. Ez fordítva is igaz, 

tehát hogy az időben változó villamos mező mágneses mezőt hoz létre. Ennek a 

gondolatmenetnek az alapján a Maxwell által felállított egyenletek megoldása 

szükséges például az állandómágneses szinkronmotorokban (PMS motorokban) 

található mozgó mágnesek által létrehozott forgó mágneses tér által indukált ör-

vényáramok, és az ezek által létrehozott veszteségek kiszámításához. [3] 

  

                                                      
24 A vasveszteség kiszámítása. 
25 A tekercsveszteség kiszámítása. 
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3.2. A VÉGESELEM-MÓDSZER 

A végeselem-módszer (FEM) egy numerikus módszer parciális differenciál-

egyenletek közelítő megoldására, tehát analitikus módszerekkel nem megoldható 

problémák közelítő megoldására alkalmas. A jelen problémán való alkalmazásá-

hoz szükség van egy a valóságos motor tulajdonságaihoz a legjobban közelítő, 

mégis a lehető legegyszerűbb végeselem-modell felépítésére. A probléma meg-

oldásához és a peremfeltételek megadásához a modellt diszkretizálni kell, ehhez 

szükséges a végeselem-háló. Az ANSYS Maxwell beépített hálózója kizárólag 

háromszög elemeket használ a 2 dimenziós modellek felépítésére. Szükség van 

még a különböző paraméterek kezdeti értékére t=0s időpillanatban, és a perem-

feltételek ismeretére. Ezek a számítások csak közelítő eredményt adnak, viszont 

a modell paramétereinek beállításával (pl. háló mérete) befolyásolható a közelítés 

pontossága. [5] 

3.3. OPTIMALIZÁCIÓS MÓDSZEREK 

A matematikai optimalizációt olyan, általában analitikus módszerekkel nem 

megoldható problémák megoldásakor alkalmaznak, amikor egy- vagy többválto-

zós térben kell megtalálni azt az optimális paraméterkombinációt, ahol a célfügg-

vényünk értéke extremális. Ez az extremizálás általában a célfüggvény-értékének 

minimalizálása vagy maximalizálása. [6] 

Az evolúciós matematikai optimalizáló algoritmusok közé tartozik a geneti-

kus optimalizáló algoritmus. A kezdeti populációban van p darabszámú véletlen-

szerű paraméterkombináció, az ezeken futtatott célfüggvény kiértékelések után a 

célfüggvény-értékeiknek megfelelő sorrendbe rendeződnek. Az optimalizáló al-

goritmus ezekből a paraméterkombinációkból (egyedekből) hoz létre egy újabb 

generáció p darabszámú egyedet. Az új generációba az előző generáció legjobbjai 

egy az egyben belekerülnek, a többi az előző generációk kombinációiból jönnek 

létre, két előző generációs szülőből jön létre egy utód az új generációba. Ezen 

kívül létrejöhetnek még az előző generáció egyedeiből mutálódással is egyedek. 

Minden generációban azonos számú egyed jön létre. Az optimalizáció során lefut 

g darab generáció, és az utolsó generáció legjobbja alkotja az optimalizáció ered-

ményét. [7] 

Amennyiben nem csak egy célfüggvényt kell optimalizálni, nem minden eset-

ben lehet megállapítani, hogy egy paramterkombináció egyértelműen jobb egy 

másiknál. A legegyszerűbb módszer ezek kezelésére, a célértékek súlyozott átla-

gával egy egycélú optimalizcióra lehet visszavezetni a problémát. 

Más megközelítésnél a kiértékelt egyedek két részre oszthatóak, a dominál-

takra, és a nem domináltakra. Egy több célfüggvényből álló problémánál egy 

adott egyednél csak akkor lehet egyértelműen jobb egy másik egyed, ha a másik 
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egyed dominálja ezt, tehát az összes célfüggvény-értéke jobban megközelíti az 

optimumot. Azokat az egyedeket, amiknél van egyértelműen jobb egyed, domi-

nált egyedeknek nevezik, amiknél viszont nincs egyértelműen jobb, azokat nem 

domináltaknak. A nem dominált egyedek generációnként alkotnak egy frontot, 

ezek az adott generáció legjobb egyedei. Az utolsó generáció nem dominált egye-

dei által kirajzolt front a többdimenziós célfüggvény terében a pareto front. [7] 

4. A VÉGESELEM-MÓDSZER VALIDÁLÁSA 

A szimuláció validálásához az Example of the 2004 PriusIPM Motor című mo-

toralkalmazás-jegyzet alapján készítettem el a végeselem-modellt ANSYS Max-

well programban. [10] 

5. VÉGESELEM-MODELL FELÉPÍTÉSE 

A végeselem-modell ANSYS Maxwell környezetben lett felépítve. az 

optimalizációt egy külső forgórészű, állandómágneses szinkronmotor modelljén 

hajtottam végre. 

5.1. GEOMETRIA 

A modell egy 18 horonyszámú és 16 pólusszámú külső forgórészes PMS motor. 

A motor 2 dimenziós geometriáját egy Descartes-féle koordináta-rendszer xy sík-

ján értelmezzük. A motor forgástengelye a z tengely. Mivel a motor 180 fokos 

szeletei forgásszimmetrikusak, ezért elég a motor felét szimulálni. A motor geo-

metriáját a következő ábra mutatja be (1. ábra): 

1. ábra: A végeselem-modell geometriai felépítése 
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Az ábrán az S és N jelölések a déli és északi mágneses pólusokat jelölik. A teker-

cselésen az A, B és C a fázisokat, az utána lévő + vagy – jel pedig a gerjesztőáram 

irányultságát. A + jelnél az irányultság +z irányú, a – jelnél pedig –z.  

5.2. TEKERCSELÉS 

A tekercselés a 1. ábrán látható módon van megvalósítva. A tekercselésen szinu-

szos áramfüggvény van megadva terhelésként, ennek az állítható paraméterei az 

amplitúdó, a frekvencia és a kezdeti fázis. Ezeket a paramétereket az előre meg-

határozott munkapontok (nyomaték és fordulatszám) határozzák meg. Ezen kívül 

az amplitúdót még befolyásolja a tekercselés kitöltési tényezője is, ezt pedig a 

horony geometriai tulajdonságai a felhasznált huzal átmérője és zománcozása, ill. 

a menetszám határozzák meg. 

5.3. ANYAGTULAJDONSÁGOK 

A motor alkatrészeinek anyagtulajdonságai a következő táblázatban láthatóak (1. 

táblázat): 

Alkatrész Anyag 

Vasmag M19_29G 

Rotor M19_29G 

Tekercselés réz 

Mágnesek NdFe35 

1. táblázat: Anyagtulajdonságok. 

5.4. PEREMFELTÉTELEK 

A rotor külső és a vasmag belső átmérőjén is zéró vektorpotenciál peremfeltétel 

van. Ez a peremfeltétel nem engedi a modellen kívülre a mágneses 

fluxusvonalakat. A mágneses vektorpotenciál rotációja kifejezhető ∇ × 𝐴 = 𝐵 

alakban. 2 dimenziós problémák esetén ez a kifejezés a következőképpen írható: 

𝐵 =
𝜕𝐴𝑧

𝜕𝑦
𝑒𝑥 −

𝜕𝐴𝑧

𝜕𝑥
𝑒𝑦 26 

𝑒𝑥-et és 𝑒𝑦-t lokális koordinátákként értelmezve a peremek mentén biztosítható, 

hogy B érintőleges lesz a peremek mentén, ha 𝐴𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, mivel 

ekkor 
𝜕𝐴𝑧

𝜕𝑥
𝑒𝑦 = 0. 

                                                      
26 A mágneses vektorpotenciál rotációja 2 dimenziós problémák esetén. 
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A forgásszimmetria miatt mind a két szabad élére szimmetria peremfeltétel 

kerül. Az egyik élére elsődleges, a másikra pedig a másodlagos feltétel, ahogy az 

az alábbi ábrán látható (2. ábra):  

2. ábra: A végeselem-modell peremfeltételei 

5.5. VÉGESELEM-HÁLÓ BEÁLLÍTÁSAI 

Az optimalizáció során elsősorban a nyomaték és a vasveszteség a legfontosabb 

kimeneti paraméterei a szimulációnak. 

A nyomaték pontos közelítéséhez a légrésben szükséges megfelelő minőségű 

háló, a vasveszteség kiszámításához pedig a vasmag felületén. Ezen kívül mind-

két szempontból szükséges a tekercselésen is jó minőségű háló. A számítások 

időszükségletének minimalizálása érdekében a lehető legkevesebb hálóelem fel-

használása szükséges. 

Az ANSYS Maxwell beépített hálózója háromszögelemekből készíti el a 

végeselem-hálót. A hálózónak meg lehet adni az elemek darabszámára, torzulá-

sára és méreteire is korlátokat. A torzulásra minden esetben egy feltételt fogal-

maztam meg, a háromszög elemeknek nem lehetnek 30 foknál kisebb szögei. A 

feltételek folyamatos szigorításával megkerestem azt a legkisebb elemszámú há-

lót, aminél részletesebb hálónál már nem változik jelentősen a számítások ered-

ményének pontossága, tehát az ezzel a hálózással kapott eredmények már függet-

lenek a további hálófinomításra nézve.  
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A végső hálóra vonatkozó feltételek a következő táblázatban olvashatóak (2. 

táblázat):  

Típus Hatókör Érték 

Torzulás Teljes motor Max. 30 fokos szögek 

Méretkorlát Teljes motor Max. 3 mm 

Méretkorlát Légrés Max. 0,4 mm 

2. táblázat: Hálózó feltételei 

6. AZ OPTIMALIZÁCIÓ BEÁLLÍTÁSA 

Mivel a végeselem-modellek szimulációjának nagy időszükséglete van, fontos 

hogy megszabjunk egy futtatási időlimitet. Ennek az időlimitnek a legjobb ki-

használásával megtalálni az optimális paraméterkombinációkat. [8] 

6.1. A MEGVIZSGÁLT PARAMÉTERKOMBINÁCIÓK SZÁMÁNAK MEGHATÁRO-

ZÁSA 

Előzetes becslések alapján a jelenlegi modellel egy célfüggvény-kiértékelés átla-

gosan 6 percig tart. A futtatásra szánt idő 40 óra, ez alatt az idő alatt körülbelül 

400 egyed tud lefutni. Mivel n=400 és az 

𝑛 = 𝑝 + (𝑝 ∙ 𝑔) 27 

összefüggés alapján (ahol „n” az összes egyedszám, „p” a generációnkénti egyed-

szám és „g” a generációszám) meg kellett találni azt a p és g értéket, ahol a leg-

jobban működik az optimalizáló algoritmus ezen a problémán. Ehhez egy olyan 

akadémiai példafeladatot használtam fel, ami analitikus módon kiértékelhető, így 

gyorsan (néhány másodperc alatt) lefut. 

6.2. AZ OSYCZKA ÉS KUNDU FÜGGVÉNY 

Az általam optimalizálni kívánt modell 6 optimalizációs változóból és 2 célfügg-

vényből állt. Ezen kívül az optimalizációs változókra vonatkoznak kényszerfel-

tételek is. Az Osyczka és Kundu függvény szintén 6 optimalizációs változóra és 

2 célfüggvényre van felírva, lineáris és nemlineáris kényszerfeltételekkel. [11] 

A célfüggvények: 

 

𝑓1(𝑥) = −25(𝑥1 − 2)2 − (𝑥2 − 2)2 − (𝑥3 − 1)2 − 25(𝑥4 − 4)2 −
25(𝑥5 − 1)2 28 

                                                      

27 Az összes egyedszám, a generációnkénti egyedszám és a generációszám közötti ösz-

szefüggés. 
28 Az Osyczka és Kundu függvény első célfüggvénye. 
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𝑓2(𝑥) = ∑ 𝑥𝑖
26

𝑖=1  29 

A határok: 

0 ≤ 𝑥1, 𝑥2, 𝑥6 ≤ 10 30 

1 ≤ 𝑥3, 𝑥5 ≤ 5 31 

0 ≤ 𝑥4 ≤ 6 32 

 

A lineáris kényszerfeltételek: 

 

𝑔1(𝑥) = 𝑥1 + 𝑥2 − 2 ≥ 0 33 

𝑔2(𝑥) = 6 − 𝑥1 − 𝑥2 ≥ 0 34 

𝑔3(𝑥) = 2 − 𝑥2 + 𝑥1 ≥ 0 35 

𝑔4(𝑥) = 2 − 𝑥1 + 3𝑥2 ≥ 0 36 

 

A nemlineáris kényszerfeltételek: 

 

𝑔5(𝑥) = 4 − (𝑥3 − 3)2 − 𝑥4 ≥ 0 37 

𝑔6(𝑥) = (𝑥5 − 3)2 − 𝑥6 − 4 ≥ 0 38 

 

A példafeladat megoldása alapján a pareto frontnak az alábbi ábrán látható mó-

don kell alakulnia (3. ábra): 

                                                      
29 Az Osyczka és Kundu függvény második célfüggvénye. 
30 Az Osyczka és Kundu függvény 𝑥1, 𝑥2, 𝑥6 változókra vonatkozó határ kényszerfeltét-

elei. 
31 Az Osyczka és Kundu függvény 𝑥3, 𝑥5változókra vonatkozó határ kényszerfeltételei. 
32 Az Osyczka és Kundu függvény 𝑥4 változóra vonatkozó határ kényszerfeltételei. 
33 Az Osyczka és Kundu függvény első kényszerfeltétele. 
34 Az Osyczka és Kundu függvény második kényszerfeltétele. 
35 Az Osyczka és Kundu függvény harmadik kényszerfeltétele. 
36 Az Osyczka és Kundu függvény negyedik kényszerfeltétele. 
37 Az Osyczka és Kundu függvény ötödik kényszerfeltétele. 
38 Az Osyczka és Kundu függvény hatodik kényszerfeltétele. 
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3. ábra: Osyczka és Kundu függvény pareto frontja [11] 

A legtöbb pareto front jól közelítette a megoldásfront jellegét. Az összevont 

paretofrontok nem dominált 20 egyedéből a legtöbb (10 darab) a p=35 és g=10 

paraméterkombinációból adódtak, így én is ezt a paraméterezést választottam a 

végeselemes modellem optimalizációjának lefuttatásához. 

A genetikus optimalizáció egy másik fontos paramétere a keresztezési arány. 

Ez egy arányszám, az értéke 0 és 1 között változhat, azt határozza meg, hogy egy 

adott generáció hányadrésze készüljön két szülő felhasználásával, és hányadrésze 

mutációval. Ha az értéke 0, akkor az összes egyed mutációval keletkezik, ha pe-

dig az értéke 1, akkor az összes egyed két szülőből keletkezik. [9] 

Az előzőleg beállított p és g paraméterekkel futtattam a példafeladatot 0,1 és 

0,9 közötti keresztezési arány értékekkel, 0,1-es lépésközzel. 

Az összevont paretofrontok nem dominált 24 egyedéből a legtöbb (8 darab) a 

0,4-es keresztezési arány beállításokkal jöttek ki, így a végeselem-modell 

optimalizációjakor is ezt a beállítást használtam. 
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7. KÖLTSÉGFÜGGVÉNY FELÉPÍTÉSE 

A költségfüggvény két kimenettel rendelkezik, az egy egyedre számított összes 

veszteség, és a mágnesek tömege. A kimenetek minimalizálása a cél. A követ-

kező ábra bemutatja a költségfüggvény és az optimalizáló kapcsolatát (4. ábra): 

 

4. ábra: A költségfüggvény és az optimalizáló kapcsolata 

7.1. A MODELL KIMENETEI 

A modell kimenetei a korábban leírt veszteségek és mágnes tömegek. 

7.2. A MODELL BEMENETEI 

A modell paramétereit négy részre lehet osztani: a munkaponti, az 

optimalizációs, a rögzített és az implicit paraméterekre. 

A szimulációt két előre megadott nyomatékigény – fordulatszám – idősúlyo-

zás munkapont határozza meg. Ezek a munkapontok egy motor tervezésénél 

adottak, a tesztfeladathoz viszont fiktív munkapontokat használtam, amik a kö-

vetkező táblázatban láthatóak (3. táblázat):  

 

Nyomaték Fordulatszám Idősúlyozás 

20 Nm 1700 1/min 250 s 

10 Nm 3400 1/min 108 s 

3. táblázat: Munkapontok 

Az optimalizációs paraméterek azok, amiket az optimalizáló a kényszerfelté-

telek betartása mellett szabadon változtathat az optimális motormodell megtalá-

lása érdekében.  
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Az optimalizációs paraméterek a következő ábrán láthatóak (5. ábra):  

 

5. ábra: Az optimalizációs paraméterek 

A képen látható a és b nem optimalizációs paraméterek, csak az általuk megha-

tározott magnet_thick az. 

A modell számos további paramétert tartalmaz, amelyeket az optimalizáció 

során vagy változatlanul hagyunk, vagy a tervezési változókból származnak. Ilye-

nek például a horonyszám vagy a kitöltési tényező. 

7.3. OPTIMALIZÁLÓ BEÁLLÍTÁSA 

A MATLAB programba integrált gamultiobj nevű többcélú genetikus algorit-

must használom az optimalizációhoz. A korábban meghatározott p, g és n para-

méterek alapján a generációk egyedszáma 35, és a kezdeti populáció után még 

19 generációt futtat le az optimalizáló, tehát összesen 700 paraméterkombináció 

lesz megvizsgálva. A keresztezési arány paraméter 0,4, ez azt jelenti, hogy az 

egyes generációk 40%-a utódlással, és 60%-a mutációval jön létre. 

A szelekció a selectiontournament függvénnyel történik, ez két-két egyedet 

hasonlít össze, és a kettő közül a jobb kerül be a következő körbe, így állítja fel 

a sorrendet a generáció egyedi között. 

Az utódlásról az eredetileg beépített crossoverintermediate függvény általam 

módosított crossoverintermediate_own függvény gondoskodik. Ez a függvény a 

két szülő paramétereiből egy véletlenszerűen generált súlyozással hoz létre egy 

utódot. A módosításra azért volt szükséges, mert a probléma megoldásához szük-

séges kényszerfeltételek között van olyan, amihez szükséges belső iteráció, és ezt 

az optimalizáló a beépített kényszerfeltétel-kezelőjével nem tudná figyelembe 
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venni, ezért a létrehozott utódot a saját kényszerfeltétel-ellenőrző algoritmusom 

ellenőrzi. 

Az utódlásról az eredetileg beépített mutationadaptfeasible függvény általam 

módosított mutationadaptfeasible_own függvény gondoskodik. A módosítás itt 

is a saját kényszerfeltétel-ellenőrző kód beépítését jelenti. 

7.4. KEZDETI POPULÁCIÓ 

Az egyedek létrehozása a WG.txt nevű fájl beolvasásával kezdődik, ami tartal-

mazza az általunk használható huzalok effektív és zománcozott átmérőjét, vala-

mint huzalok jellemző ohmikus ellenállását. Jelen esetben a huzal rögzítve van, 

ennek a huzalnak tulajdonságait a következő táblázat mutatja be (4. táblázat): 

 

Effektív átmérő Szigetelt átmérő Fajlagos ellenállás 

1,12 mm 1,498 mm 0,01735 Ω/m 

4. táblázat: Huzal tulajdonságai 

Ezek után a limitek figyelembevételével minden paraméterre véletlenszerűen 

(egyenletes eloszlást alkalmazó véletlen-számgenerátor segítségével) létrejön 

egy érték. 

Minden paraméterkombinációt megvizsgál a program, hogy minden kény-

szerfeltételnek és határnak megfelel-e. Ha nem, akkor új generálódik. Ez a folya-

mat addig folytatódik, amíg a paraméterként megadott egyedszámú minden fel-

tételnek megfelelő paraméterkombináció létre nem jön. 

7.5. FELTÉTELEK ELLENŐRZÉSE 

Először a húrtrapéz alakú horony két alapjának kiszámítása történik. Ez azért le-

hetséges az optimalizációs és a konstans paraméterek felhasználásával, mivel 

csak párhuzamos fogazású vasmagokkal foglalkozunk, így az ebből adódó felté-

telekkel már ki lehet számolni. Utána a feltételekhez szükséges tekercsgeometria 

és kitöltési tényező kiszámítása történik. A különböző feltételek különböző ér-

tékű hibakódot eredményeznek, így utólag kiszűrhető, hogy a hibás paraméter-

kombinációknál mely feltételek sérültek. 

7.6. A KÖLTSÉGFÜGGVÉNY MŰKÖDÉSE 

A munkapontok veszteségeit a munkapontokban meghatározott súlyok segítsé-

gével kiszámítja a költségfüggvény az egyedre számított veszteségek súlyozott 

összegét. Mivel egy egyeden belül nem változik a mágnesek tömege, így ezzel a 

kimenettel itt már nincs további művelet. 
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7.7. ÁRAMKERESÉS 

Az áramkeresés intervallumfelezős módszerrel történik. Egy alsó és felső áram-

határérték közötti átlag áramértékkel indul egy szimuláció, ami visszaad egy nyo-

matékértéket. 

Ezeknél a futtatásoknál elég 1/6 villamos-fordulatot leszimulálni, mivel a nyo-

matékfüggvény periódusideje is ennyi. 

Minden futtatás előtt ellenőrizni kell, hogy az adott áramértékkel történt-e már 

futtatás. Ha már történt, akkor az áramhoz tartozó nyomatékot adja eredményül, 

ellenkező esetben nullát. 

A határok meghatározása az eddigi futtatások eredményeinek vizsgálatával 

kezdődik. Ha a keresett nyomatékérték alatt és fölött is volt már futtatás, akkor a 

legközelebbi alsó és felső szomszéd lesz az alsó és felső határ.  

Ha csak nagyobb nyomatékértékeket számoltatott eddig a költségfüggvény, 

akkor a legkisebb pontpár lesz a felső határ, és 0 A az alsó. 

Ha csak kisebb nyomatékértékeket számoltatott eddig a költségfüggvény, ak-

kor a legnagyobb pontpár lesz az alsó határ, ezek után ennek az értéknek a dup-

lájával lefut egy szimuláció. Ha az így eredményül kapott nyomaték már na-

gyobb, mint a munkapontban előírt, akkor ez lesz a felső határ. Ha még mindig 

kisebb, ez lesz az új alsó határ, és ennek a duplájával is elindul egy szimuláció. 

Ez addig folytatódik, amíg egyértelműen meg nincs határozva az alsó és felső 

határ. 

Ha még nem volt futtatás a kezdeti határértékek 0A és 50A. Ezekből kiindulva 

az előzővel megegyező módon van kiszámítva az alsó és felső határ. 

Negatív nyomatékigény esetén ugyan ez történik, a határok felcserélésével. 

7.8. FUTTATÁS 

A futtatás a MATLAB és az ANSYS Maxwell közötti kapcsolat megteremtésével 

indul. A két program között actxserver-rel lehet kapcsolatot teremteni. Ennek a 

struktúrája és parancsai az ANSYS Maxwell Scripting Help-jében vannak leírva. 

[12] 

Ezután a szimulációhoz szükséges paraméterek megadása következik az 

ANSYS Maxwell-nek. Az összes paramétert egyszerre egy paranccsal adja meg, 

mivel ez jóval gyorsabb, mint egyesével megadni, így a változatlan paraméterek 

is újra értéket kapnak. 

A futtatási idő beállítása történik a következő szakaszban. Ezután a MATLAB 

kiadja a parancsot a szimulációra az ANSYS Maxwellnek. 

Eredményként a MATLAB megkapja az ANSYS Maxwelltől a nyomaték idő 

szerinti függvényét (amiből kiszámolja az idő szerinti átlagából az adott áramhoz 

tartozó nyomatékértéket), a különböző alkatrészek területét (amiből a motor 
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hosszát és a felhasznált anyagok sűrűségét figyelembe véve tömegeket számol) 

és az ANSYS Maxwell által kiszámolt vasveszteséget. 

A szükséges számítások után minden szükséges adatot kiír fájlokba (beleértve 

a futtatás során keletkezett nyomaték-áram pontpárt), majd a felesleges fájlokat 

(a kommunikációhoz használt segédfájlokat, és az ANSYS Maxwell cache map-

páját). 

8. EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 

8.1. A KIINDULÁSI SZEM2 MOTOR CÉLFÜGGVÉNYÉRTÉKEI 

A kiindulási SZEM2 motor modelljének a bemeneti paramétereit következő táb-

lázat mutatja be (5. táblázat): 

 

Név Érték 

Bs0 1,5 mm 

tooth_thick 5 mm 

Hs2 13,2 mm 

airgap 1 mm 

magnet_thick 3,5 mm 

magnet_embrace 0,85 

5. táblázat: SZEM2 motor tervezési paraméterei 

A táblázatban felírt változónevek az 5. ábrán láthatóak. A motor modellje a kö-

vetkező ábrán látható (6. ábra): 

 

6. ábra: A SZEM2 motor végeselem-modellje 
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Az optimalizáció során felállított munkaponti paraméterek szerint a kiindulási 

SZEM2 motor modelljének célfüggvény-értékei a következők (6. táblázat): 

 

Célfüggvény Érték 

Veszteségenergia 3976333 J 

Mágnesek tömege 2,3117 kg 

6. táblázat: SZEM2 motor modelljének célfüggvény-értékei 

8.2. AZ OPTIMALIZÁCIÓ SORÁN MEGVIZSGÁLT MOTORKONSTRUKCIÓK 

CÉLFÜGGVÉNYÉRTÉKEI 

A többcélú genetikus optimalizáció 35 egyedszámú véletlenszerű kezdeti popu-

lációból kiindulva 10 generációt futtatott, tehát összesen 385 paraméterkombiná-

ció lett megvizsgálva. A vizsgált egyedek célfüggvény-értékei a következőkép-

pen alakultak (7. ábra): 

 

7. ábra: A vizsgált egyedek célfüggvény-értékei 

8.3. EGY PÉLDA A MINDKÉT SZEMPONT SZERINT ELŐNYÖS EGYEDRE 

Példaként a kiindulási SZEM2 motor célfüggvény-értékeihez képest egy olyan 

mindkét szempont szerint előnyösebb egyedet választottam, ami a veszteségener-

gia szerint már egyértelműen előnyös, és az ennek megfelelő célfüggvény-értékű 
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egyedek közül a lehető legelőnyösebb a mágnesek tömege szerint. A motor mo-

dellje a következő ábrán látható (8. ábra): 

 

8. ábra: Mindkét szempont szerint előnyös egyed 

Ez a motorkonstrukció mindkét szempontból előnyösebb a kiindulási SZEM2 

motornál. Az összes energiavesztesége 89,8%-a, a mágneseinek tömege pedig 

36,1%-a a kiindulási SZEM2 célfüggvény-értékeihez képest. Ennek a motor mo-

delljének célfüggvény-értékei a következők (7. táblázat): 

 

Célfüggvény Érték 

Veszteségenergia 3570447 J 

Mágnesek tömege 0,8347 kg 

7. táblázat: Mindkét szempont szerint előnyös motor modelljének 

célfüggvény-értékei 

8.4 EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az optimalizáció során futtatott paraméterkombinációk közül az összes elem, 

ami a pareto frontban található az optimalizációs probléma megoldása, mivel leg-

alább az egyik szempontból optimálisabbak a kiindulási SZEM2 motornál. A kö-

vetkező ábra bemutatja a pareto front elemeinek és a kiindulási SZEM2 motor a 

különbségeit a 2 dimenziós célfüggvény-térben (9. ábra):  
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9. ábra: A pareto front elemeinek és a SZEM2 motor a különbségeit 

a 2 dimenziós célfüggvény-térben. 

 

A pareto front 34 egyede közül 15 egyértelműen jobb motorkonstrukció található. 

A pareto front távolsága a SZEM2 motor célfüggvény-értékeihez képest, a pareto 

front a populációméretéhez képesti nagy elemszáma és az, hogy ezek az elemek 

nem néhány csomópontban tömörülnek, jól bemutatják az algoritmus hatékony-

ságát. 

9. KONKLÚZIÓ 

A munkám során sikeresen felépítettem egy állandómágneses szinkronmotorok 

optimalizációjára alkalmas programot MATLAB környezetben. A program al-

kalmas a hozzá kapcsolt ANSYS Maxwell végeselem-modellel a motorok ener-

getikai, tömeg és egyéb szempontok alapján egy kezdeti modellből egy minden 

szempontból optimálisabb motormodell létrehozására. 

Az általam kifejlesztett algoritmus alkalmas ipari alkalmazásra, ezt alátá-

masztják a 8. fejezetben bemutatott eredmények. 

További célok lehetnek például a motor teljes tömegének vagy méretének 

csökkentése, a nyomatéklüktetés minimalizálása, vagy a nyomaték maximalizá-

lása. 
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BEVEZETÉS 

A globális klímaváltozás hatására egyre inkább valószínűsíthető a szélsőséges 

csapadékok megjelenése. A hidrológia egyik legnagyobb kérdése, hogy a lehul-

lott csapadék a gyakorlatban milyen módon hasznosul, milyen problémákat okoz. 

Városi és az általam vizsgált ipari jellegű környezetben a legnagyobb problémát 

a nagy intenzitású csapadék okozza, melyre a vízelvezető hálózat nem feltétlenül 

van felkészítve.  

A gyakorlatban még napjainkban is gyakran előfordul, hogy városi környe-

zetben a vízelvezetési rendszert kézi módszerrel számított vízhozamra méretezik. 

Hazánkban az általánosan elterjedt ilyen számítási módszer a racionális módszer, 

mely kimondottan városi környezetben, eltérő lefolyási viszonyok között 

és 10 (12) km2 nagyságú vízgyűjtő terület esetén érvényes. 

A városi csapadékvíz-elvezető rendszerek vizsgálata, azok arra alkalmas 

szoftverrel való modellezése úgy gondolom egyre nagyobb jelentőséggel fog 

bírni a közeljövőben, hiszen a népességnövekedés, a növekvő mértékű urbanizá-

ció, valamint a klímaváltozás hatásai jelentősen módosítják a lefolyási viszonyo-

kat. Az így megnövekedett vízmennyiséget kezelni kell, melyre megoldást nyújt-

hat a számítógépes modellezés.  

Az elvezetendő vízmennyiség nagy részét a csapadék adja, ehhez a téli idő-

szakban hozzáadódik a hóolvadásból származó vízmennyiség. Magyarországon 

a csapadékvíz-elvezető hálózatot a mértékadó fajlagos csapadékintenzitás alap-

ján számítják. Az intenzitás meghatározásának legfontosabb része a gyakoriság 

megfelelő kiválasztása. Belterületeken általában 1- vagy 2 éves (manapság néhol 

már 4- vagy 10 éves) gyakoriság az alkalmazott, a csapadék időtartama pedig az 

összegyülekezési idővel van megfeleltetve39.  

                                                      
39 DARABOS PÉTER, MÉSZÁROS PÁL: Közművek, 2004, Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem, Budapest, 142. o. 
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Az urbanizáció velejárója a beépített területek növekedése, mely következmé-

nyeként megnövekszik a nem vízáteresztő felületek nagysága40.  

Ennek közvetlen hatása van a vízmérlegre, hiszen nagyobb lesz a lefolyó víz-

mennyiség valamint a maximális vízhozam, mellyel egy időben a párolgás és a 

beszivárgás mértéke csökken. Nem elhanyagolható a tény, hogy a csapadékvíz a 

különböző felületekről szennyezőanyagokat mos el magával és juttat a hálózatba.  

A csapadékvíz okozta mennyiségi és minőségi problémák megoldására több-

féle hidrológiai modell áll rendelkezésünkre. Minden modell alapját a különböző 

bemeneti adatok adják, melyek pontos meghatározását sok esetben nem tudjuk 

elvégezni.   

A fenti okok miatt – valamint mert hazai referenciát nem találtam hasonló 

munkára - választottam dolgozatom témájául egy győri ipari parki terület model-

lezését egy kimondottan erre a célra alkalmas szoftver segítségével, mely az 

Autodesk cég Storm and Sanitary Analysis (továbbiakban SSA) nevű programja.  

2. A MODELLEZETT TERÜLET ÉS A MÉRT ADATOK 

2.1. A VIZSGÁLATI TERÜLET 

A modellezett helyszín Győr város ipari parkjának egy részlete (vastag vonallal 

körbehatárolva, 22. ábra), mely megközelítőleg 1 km2 területű. Az ábrázolt terü-

leten kiépített csapadékvíz-elvezető hálózat működik. A későbbiekben valószí-

nűsíthetően növekedni fog a beépítés intenzitása új vállalatok megjelenésével, ill. 

a jelenlegiek bővülésével.  

A jelenlegi munkám során vizsgált terület az ipari parki jellegből fakadóan 

városias környezetnek minősül.  

                                                      
40 UNESCO: Manual on drainage in urbanized areas, 1987, Bietlot, Belgium, 2. o. 
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22. ábra: A modellezett terület felülnézete (Forrás: www.maps.google.com) 

A területen az ábrán is látható, négyzettel kiemelt tópáros szolgál a vízgyűjtőkről 

lefolyó vizek befogadására. A kisebb tó funkciója a befolyó csapadékvíz szűrése 

ülepítés (és a telepített növényzet) útján, míg a nagyobb tó a tározásért és a víz 

elszikkasztásáért felel. 

2.1.1. ÉGHAJLAT 

Győr éghajlata kontinentális, a sokéves átlaghőmérsékletek alapján a legmele-

gebb hónap a július, míg a leghidegebb a január. Az átlagos csapadékösszeg közel 

600 mm, mely két esősebb és két szárazabb időszakban hullik. (Országos 

Meteorológiai Szolgálat, 2015) 

A vizsgált területre vonatkozóan a 2010, 2011 és 2013-as évekre az üzemel-

tető rendelkezésemre bocsátotta a csapadékmérés adatait. Az egyes évekre vo-

natkozóan a csapadékösszegeket az  

3. táblázat tartalmazza, kiegészítve az elmúlt 50 és 100 év minimális, vala-

mint maximális csapadékösszegével. Látható, hogy az 50 éves csapadékmaxi-

mum 2010-ben megdőlt, melyet 2011-ben egy közel 100 éves minimum követett.  

 

3. táblázat: Csapadékösszegek táblázata 
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    Elmúlt 100 év Elmúlt 50 év 

    Min. Max. Min. Max. 

Év 2010 2011 2013 1978 1915 1978 2010 

Csapadékösz-

szeg [mm] 
889.4 384.9 446 353 971 353 889.4 

2.1.2. DOMBORZAT 

Győr, mint a Kisalföld tájegység központja síkvidék. A modellezett terület ma-

gassági értelemben 115 mBf és 132 mBf között helyezkedik el. Az átlagos esés 

15 m/km, mely a felépített modell bemeneti paramétereként is definiálva lett.  

2.1.3. MEGLÉVŐ CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ HÁLÓZAT 

A vizsgált területen kiépített, zárt, elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető 

hálózat található. Az egyes telkek önálló belső rendszerrel rendelkeznek, melyek 

aknákon keresztül a gerincvezetékekre csatlakoznak. A vezetékek gravitációs 

rendszerűek, azaz a végső befogadó felé lejtenek. A végső befogadó egy tópáros, 

mely egy szűrő-ülepítő és egy szikkasztó tóból áll. Előbbi elsősorban előszűrő-

ként javítja a vízminőséget, emellett átmeneti tározóként funkcionál. Utóbbi a 

medrén keresztül szikkasztja, valamint párologtatja a csapadékvizet.  

2.2. MÉRT ADATOK 

2.2.1. CSAPADÉK 

A csapadékmérési eredményeket oszlopdiagramon is ábrázoltam (23. ábra). 

Megfigyelhető, hogy a csapadékmennyiségek értéke átlagosan a májustól au-

gusztusig tartó időszakban a legmagasabb.  

A rendelkezésre álló csapadékadatok közül a 2010-es adatsor havi, a 2011 és 

2013 évek adatsora órás felbontású. Utóbbiak modellezési szempontból kedve-

zőbbek, mert finomabb vizsgálatot tesznek lehetővé.  
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23. ábra: Csapadékmérés havi értékei 

2.2.2. PÁROLGÁS 

A modell készítése során szükség volt a párolgási adatok megadására. Az adato-

kat egy korábbi PhD értekezésből vettem, ahol a Marcal folyóra vonatkozóan 

találtam havi átlagos mért adatokat (24. ábra). Mivel az általam modellezett terü-

let közel esik a Marcalhoz úgy gondoltam, hogy jobb eredményeket kaphatok 

ezeket az adatokat használva, mintha az országos átlagos párolgási értékeket al-

kalmaztam volna.  

 

24. ábra: Átlagos havi párolgások táblázata a Marcal értékeivel (mm) (Kovács, 2011) 

2.2.3. VÍZSZINT 

A tavak mért vízszintjei szintén fontos adatai a rendszernek. Tényleges mércele-

olvasások a 2011-es és a 2013-as évben történtek, változó gyakorisággal 
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25. ábra: Mérceleolvasások 

 

Látható, hogy a legtöbb leolvasás a 2011-es év július-augusztus és a 2013-as év 

március-június időszakában történt. Összevetve a leolvasásokat az adott időszak-

ban hullott csapadékka megállapítható, hogy a későbbi kalibrációra a 2011. jú-

lius-augusztus időszaka a legmegfelelőbb. 

A szintmérések minden esetben a szűrő tóba elhelyezett vízmércéről történtek, 

így a későbbiekben minden tárgyalt vízszint a szűrő tó szintjét fogja jelenteni 

(ami gyakorlatilag megegyezik a szikkasztó tó szintjével).  
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3. A MODELL FELÉPÍTÉSE 

3.1. VÍZGYŰJTŐ ADATOK 

3.1.1. VÍZGYŰJTŐ TERÜLETEK NAGYSÁGA 

A csapadékvíz-elvezető rendszer alapjai a vízgyűjtők, melyeket a modell első 

felépítésénél egy-egy telek alapján vettem fel. Az alapmodell ily módon való fel-

építését indokolja, hogy az egyes ingatlanok önálló belső vízelvezető hálózattal 

rendelkeznek – tehát önállóan is külön vízgyűjtőket alkotnak -, egymástól füg-

getlenek. Az átfolyás lehetősége a területek között nem lehetséges. 

Az egyes vízgyűjtők a vizsgált csatornahálózatot meghatározott pontokon terhe-

lik (csatornabekötések). A rendszer felépítését mutatja a 26. ábra. 

26. ábra: Az alapmodell vízgyűjtő területei 

Az alapmodellben 84 darab vízgyűjtő szerepelt. Ennyi különálló terület kezelése 

bonyolult, mivel minden egyes paramétert egyenként lehet átállítani, ha szüksé-

ges. Igyekeztem a modellt úgy leegyszerűsíteni, hogy az eredeti lefolyási viszo-

nyok megmaradjanak, vagy csak kis mértékben módosuljanak. Az egymás mel-

lett lévő vízgyűjtőket összevontam úgy, hogy az eredeti tulajdonságaikat sú-
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lyozva átlagoltam. Az összehasonlítás során mindkét vízgyűjtő-felosztás modell-

jére azonos nagyságú csapadékot terheltem, majd vizsgáltam a rendszer szintű 

lefolyási árhullámképeket (27. ábra) és a keletkezett veszteségnagyságokat 

(28. ábra). Az ábrák a jobb átláthatóság miatt mindkét esetben a legnagyobb csú-

csot mutatják.  

27. ábra: Árhullámkép a régi és az új vízgyűjtőrendszer esetén 

Az ábráról leolvasható, hogy a lefolyt vízmennyiség és annak időbeni eloszlása 

azonos, azaz a vízgyűjtőfelosztás megváltoztatása nem okozott érdemi változást 

sem a lefolyt vízmennyiség nagyságában, sem annak időbeni eloszlásában. 

  

 

28. ábra: Veszteségek alakulása a régi és az új vízgyűjtőrendszer esetén 
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A veszteségek összehasonlítása előtt célszerű definiálni a veszteséget, mint fo-

galmat: veszteség alatt (amint az a program felhasználói kézikönyvében is szere-

pel) a lehullott csapadék lefolyásra nem kerülő (azaz beszivárgási és párolgási 

veszteségként jelentkező) részét értjük. (Autodesk, Inc., 2011) 

Összehasonlítva a régi és új vízgyűjtőfelosztást ebben az esetben is megfi-

gyelhető, hogy a keletkezett veszteségek azonosak mind mennyiségükben, mind 

időbeni eloszlásukban.  

Mivel mind a lefolyási árhullámképek, mind a veszteségek megegyeztek a két 

vízgyűjtőfelosztás esetén a továbbiakban az új, egyszerűsített vízgyűjtőfelosztást 

használtam (29. ábra). 

 

 

29. ábra: A módosított vízgyűjtő területek 

3.1.2. VÍZGYŰJTŐ PARAMÉTEREI 

Mivel a megadható paraméterek mérése meghaladja jelen szakdolgozat kereteit, 

ezért célszerűnek láttam, ha a program által ajánlott táblázatok alapján veszem 

fel értékeiket. Ezek a táblázatok korábbi mérések alapján kerültek meghatáro-

zásra és a hidrológiai gyakorlatban használatuk elfogadott.  
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A vízgyűjtő paraméterek tényleges értékének az irodalmi adatoktól való elté-

rése okozhatja a legnagyobb hibát, tehát e paraméterek valós értékének meghatá-

rozása kiemelten fontos lehet a későbbiekben. A vízgyűjtők tulajdonságainál 

megadható paraméterek a következők:  

 terület: a vízgyűjtő terület nagysága (ha) 

 lefolyási szélesség (lsd. 0) 

 vízgyűjtő terepesése: az átlagos terepesés, értéke a meglévő terep alapján 

1,5 m/km 

 áteresztő felület nagysága: azon felületek aránya az összterülethez képest, 

melyek a vizet átereszteni képesek (általában zöldfelületek) 

 áteresztő felület tározási mélysége: az a mm-ben meghatározott mélység, 

melyben a lehullott csapadékvíz a felületen annak egyenetlenségei miatt 

tározódni tud, így lefolyást nem képezve (nagysága táblázatból 5 mm-nek 

felvett) 

 áteresztő felület érdessége: a felületi egyenetlenségből adódó, táblázatból 

felvett érték (Manning-féle érdesség), mellyel a felületminőség függvé-

nyében annak lefolyás késleltető képességét vesszük figyelembe (nagy-

sága természetes füves felületek esetén táblázatból 0,1-nek felvett)  

 nem áteresztő felület tározási mélysége: az a mm-ben meghatározott mély-

ség, melyben a lehullott csapadékvíz a felületen annak egyenetlenségei mi-

att tározódni tud, így lefolyást nem képezve (nagysága táblázatból felvéve 

2 mm) 

 nem áteresztő felület érdessége: a felületi egyenetlenségből adódó, táblá-

zatból felvett érték (Manning-féle érdesség), mellyel a felületminőség 

függvényében annak lefolyás késleltető képességét vesszük figyelembe 

(vízgyűjtőnként súlyozott átlaggal számítva) 

3.1.3. FELÜLETMINŐSÉG 

Vizsgálati szempontból három alapvető felületminőséget különböztethetünk 

meg:  

 tetőfelületek, 

 útburkolatok, 

 zöldfelületek. 

A felületminőség nagyságát AutoCAD-el határoztam meg az egész vizsgálati te-

rületre és külön az egyes vízgyűjtő területekre vonatkozóan.  
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A rendelkezésemre álló helyszínrajzon lemértem az egyes telkeken a tetőfelüle-

tek, a burkolt felületek, valamint a zöldfelületek nagyságát, majd ezek összesíté-

seként meghatároztam a felületminőségi arányokat az egész területre, melyek a 

következők: 

 15,57 % tetőfelület, 

 19,43 % útburkolat, 

 65,00 % zöldfelület. 

A modell számára vízgyűjtő paraméterként már a hidrológiai szempontból meg-

különböztetett felületminőség értékeket kellett megadni, melyek az egyes víz-

gyűjtőkön a tetőfelületek és burkolatok összegeként keletkezett nem áteresztő fe-

lületek, valamint a zöldfelületek alkotta áteresztő felületekként lettek definiálva.  

3.1.4. LEFOLYÁSI SZÉLESSÉG A VÍZGYŰJTŐN 

A SWMM módszer esetén az úgynevezett „W” lefolyási (más néven ekvivalens 

vagy egyenértékű) szélességet kell definiálni, mellyel az aktuálisan vizsgált víz-

gyűjtő jellemezhető oly módon, hogy annak alakját egy téglatesttel helyettesítjük 

(30. ábra).  

30. ábra: Egy tipikus vízgyűjtő terület (bal kép) helyettesítve az egyenértékű szélességgel 

jellemzett területtel (jobb kép) 
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A módszer a lefolyási hossz alapján számítja az összegyülekezési időt és a fel-

színi lefolyást. A vízgyűjtőről lepelszerűen lefolyó víz bizonyos idő elteltével 

koncentrálttá (nyílt felszínű meder vagy csatorna) válik. Attól függően, hogy a 

koncentrált lefolyás hol alakul ki megkülönböztetünk középcsatornás (31. ábra) 

és szélen elhelyezkedő csatornás vízgyűjtőket (32. ábra). (Autodesk, Inc., 2011) 

 

31. ábra: Idealizált vízgyűjtő szélessége (középen elhelyezkedő csatorna esetén) 

 

Középcsatornás vízgyűjtők esetén a szélesség értéke a következő összefüggéssel 

állapítható meg: 

 𝑊 = 2 ∙ 𝑤 (0-1) 

ahol „w” a csatorna egyik oldalán található vízgyűjtő szélessége, melyet mé-

réssel (jelen esetben a programmal) határozhatunk meg. Ezt az értéket kettővel 

megszorozva kapjuk a teljes „W” lefolyási szélességet. 

Abban az esetben, ha a csatorna a vízgyűjtő szélén alakul ki a szélesség értéke 

közvetlenül mérhető.  

32. ábra: Idealizált vízgyűjtő szélessége (szélen elhelyezkedő csatorna esetén) 
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Idealizált, vagy az ideálishoz közel hasonló vízgyűjtőalak esetén az egyenértékű 

szélesség értékére jó közelítést kapunk, ha az „A” vízgyűjtő terület nagyságot 

elosztjuk az „L” maximális felszíni lefolyási hosszal: (Autodesk, Inc., 2011) 

 𝑊 =
𝐴

𝐿
 (0-2) 

Amennyiben a vízgyűjtő szabálytalan alakú (33. ábra) annak szélességét a kö-

vetkező összefüggéssel határozhatjuk meg:  

 𝑊 = (2 − 𝑆𝑘) ∙ 𝑙 (0-3) 

ahol „l” a koncentrált lefolyás hossza a vízgyűjtőn (nagysága mérhető), „Sk” 

pedig az alaktényező, melyet a következő módon számíthatunk:  

 𝑆𝑘 =
𝐴2−𝐴1

𝐴1+𝐴2
 (0-4) 

ahol „A” értékek az ábrán látható módon a vízgyűjtő területrészei. (Autodesk, 

Inc., 2011) 

Szabálytalan alakú vízgyűjtő esetén célszerű lehet a vízgyűjtőt felbontani több 

kisebb, téglatest alakú területre.  

 
33. ábra: A szélesség értékének értelmezése szabálytalan alakú területen 

A dolgozatomban vizsgált területen a vízgyűjtők oly módon lettek kialakítva, 

hogy a csatornázott lefolyás a terület szélén alakul ki (32. ábra). Mivel a területek 

közel szabályos téglatest alakúak a szélesség értékét közvetlenül tudtam mérni a 

programban.  

3.1.5. FELSZÍNI BESZIVÁRGÁS 

A lefolyásképző csapadék meghatározása során a lehullott csapadékmennyiség-

ből ki kell vonni a területen beszivárgott csapadék mennyiségét. A beszivárgás 

számítására a program három módszert ismer, köztük a hazánkban is általánosan 

alkalmazott Horton-féle beszivárgási görbét. 
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A Horton-féle beszivárgási görbét az ún. Horton-egyenlettel lehet meghatá-

rozni, mely a következő: 

 𝑓(𝑡) = 𝑓𝑐 + (𝑓0 − 𝑓𝑐)𝑒−𝑘𝑡 (0-5) 

ahol: 

 f (t): beszivárgási sebesség (cm/óra)  

 f0: kezdeti beszivárgási sebesség (cm/óra) 

 fc: minimális beszivárgási sebesség (cm/óra)  

 k: beszivárgási együttható (1/óra) 

A területen jó vízáteresztő képességű talaj található, melynek paramétereit a 4. 

táblázat szerinti értékekre vettem fel a program által ajánlott táblázat és a tópáros 

keresztmetszetét (lsd. melléklet) mutató tervrajzon található rétegszelvény sze-

rint. 

4. táblázat: Az alkalmazott beszivárgási paraméterek 

fc 4.5 cm/óra 

f0 58.45 cm/óra 

k 32.71 1/óra 

Az így keletkezett Horton-féle beszivárgási görbéről leolvasható, hogy a 

gyors 6 perces beszivárgás után a görbe ellaposodik, elérve a szivárgási együtt-

hatóhoz közelítő fc értéket (34. ábra). 

34. ábra: Horton beszivárgási görbe 
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3.2. HÁLÓZATI ELEMEK 

3.2.1. CSATORNARENDSZER 

A csatornarendszer jelenlegi kialakításának helyszínrajzát a tervező rendelkezé-

semre bocsátotta. A helyszínrajz alapján el tudtam készíteni a vízgyűjtő terüle-

tekről a végső befogadó tavakba a lefolyt vízmennyiséget eljuttató csatornaháló-

zatot (35. ábra). 

A területeken keletkező lefolyást az egyes vízgyűjtők önálló csapadékvíz-el-

vezető hálózata gyűjti össze, majd juttatja el valamely gerincvezetékbe. A mo-

dellezés során azzal az egyszerűsítéssel éltem, hogy elhagytam az önálló elvezető 

hálózatot és az ott keletkező lefolyást közvetlenül egy aknába juttattam be. Az 

egyes aknákat kötöttem be a megfelelő gerincvezetékbe, melyek a végső befoga-

dóba juttatják a vizet. 

A hálózat teljes egészében gravitációs zárt rendszerű, kör keresztmetszettel 

rendelkező, a befogadó felé növekvő átmérővel rendelkező elemekből áll.  

 

 

35. ábra: Csatornahálózat, kiemelve a gerincvezetékek 
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3.2.2. SZŰRŐ- ÉS SZIKKASZTÓ TAVAK 

3.2.2.1. GEODÉZIAI FELMÉRÉS A HELYSZÍNEN 

Munkám során a tervező által rendelkezésemre bocsátott tervrajzok alapján kezd-

tem el dolgozni. Mivel a gyakorlatban előfordul, hogy a megvalósult állapot eltér 

a tervezettől célszerűnek láttam egy ellenőrző felmérést végezni a helyszínen.  

A felmérés során a helyszínen kijelöltem egy alappontot, melynek az mBf 

(Balti-tenger közepes vízszintjéhez viszonyított tengerszint feletti magasság) ma-

gassági értékét terepi adatgyűjtővel meghatároztam. Ezután szintezőműszerrel és 

szintezőléccel leellenőriztem a szűrő-ülepítő tóban található vízmérce mérési 

pontosságát, a két tó aktuális vízszintjét és a két tavat összekötő csatorna felső 

peremének magasságait.  

Az ún. tározási görbe meghatározásához a terepi adatgyűjtővel körbejárva a 

tavakat meghatároztam azok kontúrjait.  

3.2.2.2. A TÓRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

A vízelvezető rendszerben a végső befogadó szerepét egy kettős tórendszer al-

kotja, mely a következő elemekből épül fel: 

 szűrő – ülepítő tó 

 a két tavat összekötő, d=80 cm átmérőjű csatorna 

 szikkasztó tó 

 vízszint kontroll41  

 kifolyás 

A vízszint kontroll azért szükséges, hogy megakadályozzuk a víz egy bizonyos 

szint fölé jutását a tóban. A rendelkezésemre álló adatok alapján ez a szint 114,40 

mBf. A felépített modellben a rendszer kialakítását a 36. ábra mutatja. 

                                                      
41 : A vízszint kontroll a modellezés során alkalmazott, vízszintszabályozást lehetővé 

tevő eszköz 
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36. ábra: A tórendszer kialakítása a programban 

A szűrő – ülepítő tóba jut a rendszer összes lefolyó vízmennyisége, ahonnan 

ezután az összekötő csatornán keresztül átkerül a szikkasztó tóba. Előbbi medre 

agyagszigetelésű, így a szivárgás ennél a tónál nem jön létre. A szűrő-ülepítő tó 

fő funkciója a bekerülő csapadékvíz szűrése, emellett átmeneti tározás és páro-

logtatás is megvalósul. A szikkasztó tó fő funkciója a tározás és a csapadékvíz 

szikkasztása a medrén keresztül, illetve párologtatás útján. A tórendszer kereszt-

metszeti vázlatát mutatja a 37. ábra a fontosabb magassági adatokkal és a hidro-

lógiai elemekkel kiegészítve.  

 

37. ábra: A tórendszer keresztmetszeti vázlata 

  

szűrő-ülepítő tó 

szikkasztó tó 

összekötő csatorna 

kifolyás 

vízszint kontroll 
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A modellezés során a tavakhoz úgynevezett tározási görbét kellett definiálni. A 

görbe három paraméterből épül fel:  

 mélység 

 a mélységhez tartozó felület és 

 a mindenkori vízszinthez tartozó tótérfogat. 

A geodéziai felmérés eredményeként kapott kontúrvonalak alapján a tavakat Au-

toCAD-ben meg tudtam rajzolni, majd a tervrajzról leolvasott és helyszínen el-

lenőrzött 1:1,5-es mederhajlás ismeretében le tudtam mérni a különböző vízmély-

ségekhez tartozó felületnagyságokat. Az adatokat a program tározási görbe ké-

szítő eszközébe beírva az SSA kiszámolta a különböző vízszintekhez tartozó tér-

fogatokat és megrajzolta a tározási görbét, lényegében definiálva a tavak kereszt-

metszeti felépítését. Példaként a szűrő – ülepítő tó tározási görbéjét mutatom be 

(38. ábra).  

 

38. ábra: A szűrő - ülepítő tó tározási görbéje 

A kék vonal (kereszt jelölővel) a mélység és a felület összefüggését, míg a na-

rancssárga vonal (kör jelölővel) a térfogatot mutatja a mélység függvényében. 

A modell felépítése során megvizsgáltam, hogy csapadékmentes időszakban 

mi történik a rendszerrel. A 39. ábra egy ilyen esetet mutat, ahol látható, hogy a 

beállított 113 mBf vízszint hatására a rendszer visszaduzzad, azaz maga a csator-

nahálózat is tározóként funkcionál a gyakorlatban, melyet helyszíni megfigyelé-

seim is igazolnak.   
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39. ábra: Hossz-szelvény 113 mBf vízszint esetén 

4. A FELÉPÍTETT MODELL VIZSGÁLATA 

A modell vizsgálata során a valós mérési eredményeket hasonlítottam össze a 

szimuláció során kapott végeredményekkel. Mivel a helyszínen a tavak vízszint-

mérése zajlott a csapadékméréssel párhuzamosan, így a vizsgálatot erre az adatra 

tudtam elvégezni. Elkészítettem a bemeneti paraméterek érzékenységvizsgálatát 

is annak meghatározására, hogy mely tulajdonságok változtatására reagál legin-

kább a felépített modell.  

4.1. ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT 

4.1.1. VÍZGYŰJTŐ PARAMÉTEREINEK ÉRZÉKENYSÉGE 

A vízgyűjtők paramétereinek érzékenységvizsgálata során a következőket vizs-

gáltam: 

 lefolyási (egyenértékű) szélesség, 

 áteresztő felület nagysága, 

 áteresztő felület tározási mélysége, 

 áteresztő felület érdessége, 

 nem áteresztő felület tározási mélysége, 

 nem áteresztő felület érdessége. 

A fenti paraméterek közül szinte kivétel nélkül mindegyiknél csak elméleti 

feltételezésekkel tudok élni. Az egyes paraméterek pontos meghatározása meg-

haladja a szakdolgozat kereteit, ezért azokat a program által ajánlott táblázatok-

ból vettem fel. Az ilyen jellegű feltételezés hátránya lehet, hogy a szimuláció 

végeredményében eltérés fog mutatkozni a valósághoz képest. A későbbi kalib-

ráció egyik célja a helyes értékek megtalálása és alkalmazása a modellre.  
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Az érzékenységvizsgálatot a 17-es számú vízgyűjtőre végeztem el, a 2011 au-

gusztusi csapadék alapján (40. ábra). Döntésemet indokolja, hogy az előzetes szi-

mulációk során a 17-es vízgyűjtőn keletkezett a legnagyobb vízhozamcsúcs, va-

lamint itt volt a legnagyobb a lefolyt vízmennyiség. Úgy gondoltam, hogy a kü-

lönböző paraméterek változtatása ezen a területen fogják leginkább befolyásolni 

az eredményeket.  

 

40. ábra: A 17-es vízgyűjtő elhelyezkedése 

A vizsgálat során először meghatároztam minden paraméter esetén egy bázisér-

téket majd megnéztem, hogy az értékeket 10 %-onként változtatva milyen relatív 

eltérés következik be a maximális vízhozam (41. ábra), a lefolyt vízmennyiség 

(42. ábra) és a veszteségek mennyisége között (43. ábra). A bázisértékeket a 5. 

táblázat mutatja.  

5. táblázat: Az érzékenységvizsgálat során alkalmazott bázisértékek 

Szélesség 

[m] 

Terepesés 

[%] 

Nem áteresztő 

felületek 

tározása [mm] 

Áteresztő felü-

letek tározása 

[mm] 

Nem áteresztő 

felületek érdes-

sége [-] 

Áteresztő felü-

letek érdessége 

[-] 

400 1.5 2 3.5 0.02 0.2 

A maximális vízhozam változásának vizsgálatakor megfigyeltem, hogy a szé-

lesség és az áteresztő felületek Manning-féle érdességének változtatására reagál 
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legérzékenyebben a vízgyűjtő (41. ábra). Látható, hogy amikor az említett para-

méterek értékeit pozitív irányba változtattam a vízhozam maximális változása 

abszolút értékben 10% volt a bázisértékként számolt 0,21 m3/s-hoz képest. Abban 

az esetben, amikor a változtatást negatív irányban végeztem megfigyelhető volt 

a vízhozam sokkal nagyobb mértékű változása.  

 

41. ábra: A maximális vízhozam változása 

A területről lefolyt vízhozam vizsgálata után elvégeztem az érzékenységvizsgá-

latot a lefolyt vízmennyiségre (42. ábra). Látható, hogy a vízgyűjtő paraméterek 

pozitív irányú változtatása ebben az esetben sem okoz jelentős eltérést a bázisér-

tékként meghatározott 943,32 m3-es mennyiséghez képest. A negatív irányú mó-

dosítás során megfigyelhető, hogy a maximális vízhozam vizsgálata során érzé-

kenyen reagált áteresztő felületek Manning-féle érdességének nincs jelentős ha-

tása a lefolyt vízmennyiségre. Az előbbi vizsgálat során legérzékenyebben rea-

gált szélesség paraméter ebben az eseten is a legérzékenyebb volt.  
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42. ábra: A lefolyt víz mennyiségének változása 

A területen keletkező veszteségek vizsgálata során (43. ábra) hasonló eredmé-

nyeket vártam, mint a lefolyt vízmennyiség esetén, hiszen a kettő szoros össze-

függésben van egymással. A területről lefolyásra nem kerülő vízmennyiség vesz-

teségként jelentkezik, így a görbék alakjának hasonlónak kell lenniük a két eset-

ben.  

 

43. ábra: A veszteségek mennyiségének változása 

4.1.2. A SZÉLESSÉG ÉRZÉKENYSÉGE 

A továbbiakban célszerűnek láttam a szélesség paramétert tovább vizsgálni. Eh-

hez egy modell vízgyűjtő területet hoztam létre, a számításokat pedig táblázatke-

zelő programmal végeztem el. A szélesség paraméterre vizsgált vízgyűjtő adatai:  
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6. táblázat: A modell vízgyűjtő alapadatai (metrikus rendszerben) 

Intenzitás 

[mm/h] 

Csapadék 

időtartam 

[perc] 

Terepesés 

[%] 

Felületi 

tározás 

[mm] 

Nem áteresztő 

felületi arány 

[%] 

Terület [m2] 

25.4 20 1 0 100 3715 

A SWMM módszer alkalmazásához készült felhasználói kézikönyv tartalmaz 

egy példát a szélesség vizsgálatára a fenti táblázatban is látható kiindulási ada-

tokkal, angolszász mértékegységekkel42.  

Az érzékenységvizsgálat során ezen a példán keresztül – de már a metrikus 

rendszerbeli értékekkel - mutatom be a szélesség hatását a lefolyási 

árhullámképre. A szükséges elméleti háttér egy részét korábban tárgyaltam a töb-

bit a következőkben mutatom be. 

A modell vízgyűjtőre felírva a folytonossági egyenletet: 

 
dV

dt
= A

dy

dt
= A ∙ i∗ − Q  (0-6) 

azaz a „dt” időegység alatti „dV” víztérfogatváltozás a vízgyűjtőn egyenlő az 

„A” nagyságú területre hullott „i*” lefolyásképző csapadék okozta bemenetként 

megjelenő vízmennyiség és a „Q” lefolyási vízhozam, mint kimenet különbségé-

vel. Ugyanerre a vízgyűjtőre felírva a Manning egyenletet, mellyel a „Q” lefo-

lyást számíthatjuk: 

 𝑄 = 𝐴𝑘 ∙ (
1

𝑛
) ∙ 𝑅2/3 ∙ 𝑆1/2 (0-7) 

ahol: 

 a vízgyűjtőről történő lefolyás keresztmetszeti területe 𝐴𝑘 = 𝑊 ∙ (𝑦 − 𝑦𝑝) 

[m2] 

 n a Manning érdesség [-] 

 a vízgyűjtőről történő lefolyás hidraulikus sugara feltételezve, hogy 𝑊 ≫

𝑦: 

𝑅 =
𝐴

𝑃
=

𝑊∙(𝑦−𝑦𝑝)

𝑊+2(𝑦−𝑦𝑝)
=

𝑊∙(𝑦−𝑦𝑝)

𝑊
= 𝑦 − 𝑦𝑝 [m] 

 P a nedvesített kerület [m] 

 S a vízgyűjtő lejtése [-] 

 W a lefolyás szélessége [m] 

 yp a maximális felületi tározási mélység [m] 

 y pedig a vízmélység [m] 

                                                      
42 WAYNE C. HUBER, ROBERT E. DICKINSON: Storm Water Management Model. User’s 

Manual, 1992, U.S. Enviromental Protection Agency, USA, 89-96. o. 
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Az egyenletet így átírva: 

 𝑄 = 𝑊 (
1

𝑛
) (𝑦 − 𝑦𝑝)5/3 ∙ 𝑆1/2 (0-8) 

A Manning egyenletet behelyettesítve a folytonossági egyenletbe átrendezés után 

a következő, nemlineáris egyenletet kapjuk:  

 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑖∗ −

𝑊

𝐴∙𝑛
(𝑦 − 𝑦𝑝)5/3 ∙ 𝑆1/2 (0-9) 

A nemlineáris egyenlet megoldására készítettem egy Visual Basic makrót, mely 

a szélesség megadása után kiszámolja az ahhoz tartozó árhullámképet. A makró-

ban - mivel az egyenlet két ismeretlent is tartalmaz - véges differenciális megkö-

zelítést alkalmaztam, azaz a differenciál egyenletből differencia egyenletet készí-

tettem:  

 
𝑦2−𝑦1

∆𝑡
= 𝑖∗ −

𝑊∙𝑆1/2

𝐴∙𝑛
∙ [𝑦1 +

1

2
(𝑦2 − 𝑦1) − 𝑦𝑝]5/3 (0-10) 

A megoldást numerikus iteratív módszerrel (biszekcióval) végeztem el. Az 

elkészített makrót a melléklet tartalmazza.  

Mivel a modell vízgyűjtő területe konstans 3715 m2, a szélesség változtatásá-

val a vízgyűjtő alakja változik. A szélesség értékét 240 m-től kezdve feleztem 15 

m-ig (44. ábra). 

 

44. ábra: A különböző szélességű területek 

Látható, hogy nagyobb „W” szélességhez kisebb „L” lefolyási hossz tartozik. A 

kisebb hossz a vízgyűjtő vonatkozásában azt jelenti, hogy az összegyülekezési 

idő rövid lesz. A lefolyási árhullámképeket vizsgálva megfigyelhető, hogy a szi-

mulált 20 perces csapadékesemény során a veszteségek kialakulására ilyen eset-

ben nincs idő, ugyanakkor a vízhozamcsúcs nagy lesz és gyorsan megjelenik, 

eléri a területen potenciálisan lehetséges lefolyás értékét és ott tetőzik (45. ábra). 
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45. ábra: A szélesség megválasztásának hatása a lefolyási árhullámképre 

A csapadékesemény végén (20. perc) a terület gyorsan leürül. Ellenkező esetben 

a kis szélességhez nagy hossz tartozik, amihez hosszú összegyülekezési idő pá-

rosul. A vízhozamcsúcs kisebb és időben is később jelenik meg, a terület leürü-

lése lassabban történik meg.  

Fontos megjegyezni a különböző területek tározási képességét: a 240 m-es 

szélességet összehasonlítva a 15 m-es szélességgel látható, hogy utóbbi ugyan-

akkora csapadékmennyiség esetén nagyobb mennyiségű vizet tároz és keveseb-

bet enged lefolyni. A 240 m szélességű területről a víz gyorsan távozik, a tározás 

minimális.  

4.1.3. SZÁMÍTÁSI IDŐKÖZ 

A szimuláció futtatása előtt be lehet állítani, hogy milyen időközönként számolja 

újra a program a modellt. Az SSA felhasználói kézikönyve azt ajánlja, hogy az 

alapértelmezett 30 másodperces értéket csökkentsük, amennyiben a számítógép 

erőforrásai megengedik. (Autodesk, Inc., 2011) 

Az időköz nagysága nagyban befolyásolhatja a kimeneti eredményeket, ahogy 

azt a 46. ábra mutatja. Abban az esetben, ha a vízhozamcsúcs két számítási idő-

pont közé (vagyis egy időközön belülre) esik elképzelhető, hogy a program nem 

fogja tudni azt pontosan számolni és kisebb értéket adhat eredményül.  
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46. ábra: A szimulációs időköz hibás választásának lehetséges eredménye (Autodesk, Inc., 

2011) 

Modellem esetén vizsgáltam a különböző számítási időközök hatását a szimulá-

ció lefutásának idejére és pontosságára (7. táblázat). 

 

7. táblázat: Az időköz kiválasztásának hatása a szimuláció lefutási idejére és pontosságára 

Időköz [s] 1 10 30 60 

Szimuláció időigénye [s] 313 37 20 38 

Hidrológiai hiba [%] 0.08 0.08 0.08 0.08 

Hidraulikai hiba [%] 0.26 0.14 4.55 3525.67 

Látható, hogy amennyiben a szűrő-ülepítő tó vízszintjét vizsgáljuk az egy má-

sodperces időköz nem ad pontosabb végeredményt, ugyanakkor a szimuláció idő-

igénye közel tízszeresére növekszik. A 60 másodperces időköz esetén értékelhető 

eredményt nem kaptam (47. ábra).  

Modellem esetén a 10 másodperces időközt alkalmaztam, mert ebben az eset-

ben elfogadható a szimuláció számítási időigénye és a hiba mértéke is az elfo-

gadható, 5%-os határon belül marad. 
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47. ábra: Időlépték hatása a szűrő tó vízszintjére 

5. KALIBRÁCIÓ ÉS VALIDÁCIÓ 

A kalibráció alatt a szimuláció során kapott tóvízszint eredményeket vetem össze 

a valóságban mértekkel egy kiválasztott csapadékeseményre. Amennyiben az így 

összevetett értékek megegyeznek, ill. kis eltérést mutatnak kijelenthető lesz, hogy 

a modell felépítése és paramétereinek kiválasztása megfelelően sikerült, az a to-

vábbi vizsgálatokra alkalmas.  

A kalibráció elvégzésére két módszer ismert a hidrológiában:  

 statisztikai módszer: amennyiben nagy adatsor áll rendelkezésre azt sta-

tisztikai alapon vizsgálhatjuk 

 grafikus módszer: kis adatsor esetén összehasonlítjuk a szimulált és mért 

eredményeket 

Mivel munkám során kis adatsor állt rendelkezésemre a mért tószintekről így 

a grafikus módszer mellett döntöttem. 

A validáció során igazoljuk, hogy a kalibrációs folyamatban megfelelt modell 

alkalmas bármely, a kalibráció során alkalmazottól eltérő csapadékesemény ha-

tásainak vizsgálatára.  

A kalibráció és validáció folyamán a szűrő-ülepítő tó szimulált és mért víz-

szintjei kerültek összehasonlításra. Megjegyzendő, hogy a vízszintmérés kisebb 

gyakorisággal történt, mint a csapadékmérés, így a szimulált és valós értékek kö-

zött teljes egyezést nem várok. További bizonytalanságot okozhat, hogy a para-

méterek pontos értékeit nem ismerem, azokat – ahogy korábban említettem – táb-

lázatok alapján vettem fel. A vizsgált időszakokban a tó maximális tározási 

szintje 114,40 mBf volt.  
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5.1. KALIBRÁCIÓ A 2011. AUGUSZTUSI CSAPADÉK ALAPJÁN 

A kalibráció során a 2011. augusztusi csapadékadatsor (48. ábra) hatására bekö-

vetkező mért és szimulált vízszinteredményeket hasonlítottam össze.  

 

 

48. ábra: A 2011. augusztusi csapadék napi felbontásban 

Az érzékenységvizsgálatban figyelt paraméterek értékeit nem változtattam 

meg, minden esetben a program által ajánlott táblázatok alapján vettem fel azo-

kat. A szélesség értékeket – mivel a vízgyűjtő területek közel szabályos téglalap 

alakúak – a térképről közvetlenül mértem. A vízszint kontrollálásra egy szivaty-

tyút állítottam be, amely 114,40 mBf vízszintnél bekapcsol, majd egy definiált 

görbe alapján addig csökkenti a vízszintet, amíg ezt a szintet újra el nem érjük. A 

modell esetén a szivattyú csak egyszerűsítésként szolgál annak érdekében, hogy 

a maximális tározási szintet ne lépjük túl. 

Az eredményeket ábrázolva (49. ábra) megfigyelhető, hogy a 7. napon a tó 

vízszintje meghaladta a kontrollként beállított szintet, a szivattyú bekapcsolt és 

csökkentette a vízszintet. Látható továbbá, ahogy a párolgás és a szikkasztó tóba 

történő átfolyás (majd az onnan történő szikkadás) miatt szintén vízszintcsökke-

nés következik be a 4., 8. és 15. napoktól indulva.  
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49. ábra: A kalibráció eredménye 

Az ábráról szintén leolvasható, hogy mely napokon volt csapadékesemény: ezek 

a 3., 7. és 15. napok a hónapban, ekkor figyelhető meg vízszintnövekedés a tóban.  

Amennyiben összehasonlítjuk a helyszíni leolvasásokat (fekete jelölő) és a 

szimuláció által kapott vízszinteredményeket látható, hogy a szimuláció jól kö-

zelíti a valóságot. Egészen a 15. napig jó illeszkedés figyelhető meg az értékek 

között, azonban a 15. napi csapadékeseménynél a szimuláció alulszámolja a víz-

szintet. A hiba kismértékű, 4 cm eltérést eredményez. Ezt követően a 25. napi 

mérceleolvasásnál figyelhető meg újabb eltérés, ekkor a hiba nagysága 10 cm.  

Véleményem szerint a hibát okozhatja mind az általam táblázatból felvett pa-

raméterek bizonytalansága, mind a helyszíni mérceleolvasásban bekövetkezhe-

tett hiba. A hidrológiai modellezésben általában az 5%-os (bizonyos esetekben 

10%-os) hibahatár fogadható még el. Számszerűsítve a hiba mértékét: 

 a 4 cm-es hiba esetén 
100∙0,04

115,22−113,50
= 2,33% hiba adódik, ahol 115,22 mBf 

és 113,50 mBf a szimuláció során kialakult vízszintek alsó és felső szélső-

értékei 

 a 10 cm-es hiba esetén ugyanezen elven 5,81% hiba adódik 

Mivel a 10 cm-es hiba látható módon egyedi eset és a hibahatárt kismértékben 

meghaladó a kalibráció eredményét elfogadom és a modellt további vizsgálatra 

megfelelőnek minősítem.  
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5.2. VALIDÁCIÓ A 2011. JÚLIUSI CSAPADÉKRA 

Az elfogadott kalibráció után validáltam a modellt a 2011. júliusi csapadékra (50. 

ábra).  

 

50. ábra: A 2011. júliusi csapadék napi felbontásban 

Az így kapott szimulációs eredményeket mutató ábrán (51. ábra) látható, hogy 

érdemi csapadékesemény a 14. napig nem történt, addig a párolgás és a szik-

kasztó tóba történő átfolyás (majd onnan a szikkadás) egyenletesen csökkentette 

a vízszintet. Ekkor egy kisebb csapadék növelte a vízszintet, mely ezután a 19. 

napig újból csökkent mindaddig, amíg egy nagyobb csapadékesemény be nem 

következet. Látható, hogy ennek következtében a vízszint megugrotta a 114,40 

mBf szintet, ami a beállított szivattyú-vízszintkontroll bekapcsolási határszintje. 

Ezt követően a szivattyú meredeken csökkentette a vízszintet az újbóli 114,40 

mBf eléréséig. A szivattyú kikapcsolása után az újbóli vízszintcsökkenést látni 

egészen a 28. napi csapadékeseményig.  

Az ábrán megfigyelhető, hogy összehasonlítva a helyszíni mérceleolvasáso-

kat (fekete jelölő) és a szimuláció által kapott eredményeket az egyezés megfe-

lelő. Eltérés az utolsó napokban mutatkozik. A 26. napon a modell túlbecsüli a 

vízszintet 4 cm-el (amely 3,23%-os hiba), majd a 27. és 28. napok között időbeli 

csúszás mutatkozik: a szimuláció eredményeként kapott utolsó 

vízszintemelkedési fázis késik a valósághoz képest. A késés mértéke fél nap, me-

lyet véleményem szerint a vízgyűjtő paraméterek választásában történt bizonyta-

lanság vagy a tó szikkasztási képességének nem megfelelő parametrizáltsága 

okoz. Az így kapott hiba azonban 1,67% a teljes szimulációs időhöz viszonyítva, 

így 5%-os hibahatárral elfogadható. A jövőben célszerű lenne tovább pontosítani 

a paramétereket, akár saját mérések elvégzésével is.  
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51. ábra: A validáció eredménye 

6. ÖSSZEFOGLALÁS 

Munkám során egy győri ipari parki terület hidrológiai modellezésével foglal-

koztam. A modellezést az EPA SWMM nevű program alapjaira épülő, Storm and 

Sanitary Analysis nevű szoftverrel végeztem.  

A dolgozatban írtam a vizsgálati területről, annak legfontosabb adatairól és 

ismertettem a modell számára szükséges bemenő meteorológiai adatokat. 

A tervezőtől kapott adatok alapján definiáltam a vízgyűjtő területeket. Meg-

vizsgáltam, hogy az első körben kialakításra került nagyszámú vízgyűjtő közül 

lehetséges e összevonni a szomszédosakat annak érdekében, hogy könnyebben 

kezelhető lehessen a rendszer.  

Felépítettem a terület csapadékvíz-elvezető rendszerét, mely három gerincve-

zetékből és a végső befogadó tópárosból áll.  

Az elkészült rendszert érzékenységvizsgálatnak vetettem alá. Vizsgáltam, 

hogy a különböző vízgyűjtő paraméterek változtatásának milyen hatása van a te-

rületről lefolyt vízre. Eredményként kiderült, hogy a szélesség paraméterére a 

legérzékenyebb a vízgyűjtő, így ezt tovább vizsgáltam. Kialakítottam egy mo-

dell-vízgyűjtőt, melyet táblázatkezelő programmal vizsgáltam tovább. A széles-

ség változtatására keletkező lefolyás számítására egy Visual Basic makrót készí-

tettem. 
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A többszöri szimuláció futtatás során kiderült, hogy a program érzékenyen 

reagál az időköz nagyságára, így vizsgáltam ennek hatását a végeredmény pon-

tosságára. 

Ezután elvégeztem a modell kalibrációját a 2011. augusztusi csapadékra. A 

kalibráció során a szimulált eredmény jól követte a mért eredményeket. 

A kalibráció után validációt végeztem a 2011. júliusi és a 2014. októberi hó-

napra. A validáció során a 2011. júliusi szimulált eredmény szintén jól követte a 

mért eredményeket, azonban a szimuláció végén időbeni elcsúszás adódott. A 

hibát véleményem szerint a paraméterek táblázatból történt felvételével járó bi-

zonytalanság adta, melyet a jövőben szeretnék kijavítani saját mérésekkel. A 

2014. októberi validáció saját mért csapadékadat alapján történt. Itt valószínűleg 

hibát vétettem a mérés során, ugyanis a mért és szimulált eredmények nagyfokú 

eltérést mutattak. 
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NÉMETH FERENC 

360 FOKBAN LÁTÓ OMNIDIREKCIONÁLIS MOBIL ROBOT 

Konzulens: Dr. Ballagi Áron 

egyetemi adjunktus (GIVK AT) 

 

1. BEVEZETÉS 

Napjainkban különösképpen népszerűek a különböző önműködő járművek, mo-

bil robotok. Ezek a szerkezetek mind más-más megvalósítást használnak a moz-

gásra. Van, amelyik lánctalpakon gurul, van, amelyik kerekeket használ a hely-

zete változtatására, de még olyanok is vannak, amelyek az emberhez, illetve ál-

latokhoz, rovarokhoz hasonlóan kettő, négy vagy akár hat lábon mozognak. E 

dolgozat is egy sajátos platform tervezését, valamint vizsgálatának a folyamatát 

mutatja be.  

A dolgozat célja egy olyan különleges, háromkerekű mobil robot fejlesztése, 

mely képes – anélkül, hogy a saját tengelye mentén elfordulna – a sík bármely 

irányába azonnal elmozdulni. Mindezt a speciális kialakítása és különleges kere-

keinek köszönhetően. 

Nem csak maga a robot, de annak távirányítása is sajátos módon történik. A 

roboton egy olyan kamerarendszer van elhelyezve, mely segítéségével a robot és 

az azt irányító személy képes 360 fokban körbelátni. Így a sajátos, mindenirányba 

való elmozdulás, egy sajátos, mindenirányban látó, s tájékozódó rendszerrel egé-

szül ki. 

2. AZ OMNIDIREKCIONÁLIS MEGHAJTÉS 

Az omnidirekcionális hajtás egy különleges, alternatív megoldás. A minden 

irányba történő mozgást, az úgynevezett omnikerék teszi lehetővé. Ez a speciális 

kerék egy központi „fő kerékből” áll, melynek a testén több, rá merőleges, apró 

görgő van elhelyezve. A görgők teszik lehetővé, hogy a robot a kerék eredeti 

irányához mérten 90 fokban is képes legyen elmozdulni, hiszen a súrlódást szinte 

nullára csökkentik. 
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1. ábra. A speciális omnikerekek. 

Az omnidirekcionális mobil robot egy olyan különleges robot, mely képes a sík 

bármely irányába egyenesen haladni, anélkül, hogy a mobil robot testét a mozgást 

megelőzően el kellene forgatni. Ezeknek az eszközöknek hatalmas előnye a ha-

gyományos, differenciális meghajtású mobil robotokkal szemben, hogy az 

omnidirekcionális robotoknak sokkal nagyobb a manőverezhetőségük, valamint 

gyorsabb és pontosabb lehet az irányításuk. Ezzel párhuzamosan természetesen 

a vezérlésük bonyolultabbá válik, az egyes motorok fordulatszámainak kiszámí-

tása összetettebb módon történik. A 2. ábrán két példát láthatunk az 

omnidirekcionális robot mozgására. 

 

2. ábra. Az omnidirekcionális robot mozgása 

3. AZ OMNIDIREKCIONÁLIS ROBOT VEZÉRLÉSE 

Az előző fejezetben megismert omnidirekcionális meghajtásra épülő mobil robot 

platform részletes működéséről szól ez a fejezet. 

Az e fajta robotok vezérlése több számítást igényel, mint a hagyományos – 

differenciális meghajtású – változatoké. A számítás során figyelembe kell venni 



 124 

a kerekek egymáshoz való viszonyát, ebben az esetben azt, hogy egymáshoz ké-

pest 120 fokban helyezkedik el ez a három kerék. Ezt jól szemlélteti a 3. ábra. 

3. ábra. A PWM kitöltési tényező aránya a kívánt irány szögének függvényében 

A fenti ábra ismeretében leolvasható, hogy milyen nagyságban kell meghajtani 

az egyes motorokat. Például, ha 0 fokban, tehát „előre”, akkor az egyes motort 0 

%-kal, míg a kettes motort 86 %-kal, a hármasat pedig -86 %-kal. Ha pedig 90 

fokban „jobbra”, akkor a felső, egyes motort 100 %-os maximális teljesítmény-

nyel, a kettes és hármas motorokat pedig 50 %-os teljesítménnyel, de mind a ket-

tőt az egyes motorral ellentétes irányba.  

 

A számítás képlet formájában az alábbi:43 

[
𝑛1
𝑛2
𝑛3

] =  𝑣 ∗ [

sin( 𝜑 +     0)
sin(𝜑 +  120)
sin(𝜑 + 240)

] (1) 

ahol: 

n1; n2; n3: a három motor PWM kitöltési tényezőjének százalékos értéke 

v:  a robot sebessége 

φ:  a kívánt szög 

Az előző 0 fokos példa számszerűsítve: 

[
0

−86
−86

] =  100 ∗ [

sin(0 +      0)
sin(0 + 120)
sin(0 + 240)

] (2) 

És a 90 fokos: 

[
100
−50
−50

] =  100 ∗ [

sin(90 +      0)
sin(90 + 120)
sin(90 + 240)

] (3) 

Látható, hogy mindkét esetben ugyanaz lett az eredmény, mint az ábráról leol-

vasva.  

                                                      
43 NÉMETH FERENC: Omnidirekcionális mobil robot távvezérlése gépi látással, 2013, 

TMDK dolgozat, Széchenyi István Egyetem, Győr 



 125 

4. KÖRBELÁTÓ KAMERARENDSZEREK, KAMERA TÍPUSOK 

Egy kamera csak a közvetlenül előtte lévő tárgyakat látja. Ahhoz, hogy a robot 

képes legyen minden irányba látni, egy összetettebb optika- vagy kamerarend-

szerre van szükség. 

Ebben a fejezetben a különböző optikai és képalkotásbeli trükkök, módszerek 

kerülnek bemutatásra. A cél, megtalálni a robot számára legoptimálisabb rend-

szert. 

4.1. TÖBB KAMERA HASZNÁLATA 

Ez a módszer több kamerát használ, melyek mindegyike más-más irányba néz, 

majd ezekből áll össze a későbbi panorámakép. 

Ilyen rendszer például a Microsoft RingCam, melyet meeting-ek, találkozók 

rögzítésére, illetve stream-elésére találtak ki.44 

 
4. ábra. A RingCam. 

Ahogy a 4. ábrán is látható, a kialakítása meglehetősen egyszerű, egy kör mentén 

van elhelyezve több kamera, melyek mindegyike kiféle néz. Ezzel egy egyszerű 

omnidirekcionális kép- és hangrendszert alkottak. 

Sajnos a többkamerás rendszernek megvan a hátránya. Olyan hardver, mely 

egyszerre sok kamera képét tudná kezelni és még kicsi, mobilis méretű is, sajnos 

                                                      

44 Cutler, Ross, Rui, Yong, Gupta, Anoop, Tashev, JJ Cadiz Ivan, He, Li-wei, Colburn, 

Alex, Zhang , Zhengyou, Liu, Zicheng, Silverberg, Steve: Distributed Meetings: A 

Meeting Capture and Broadcasting System, 2002, Microsoft Research, One Microsoft 

Way, Redmond, WA, USA, http://research.microsoft.com/en-

us/um/people/zliu/DM_mm02.pdf, 2014.10.11. 
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megfizethetetlen. Ezt a problémát egyszerre több képfeldolgozó egység párhuza-

mos használatával ugyan lehetne orvosolni, de sem pénzügyileg, sem energetika-

ilag nem a legjobb választás. 

4.2. HALSZEMOPTIKA 

Mivel a kamerákkal való trükközés nem kivitelezhető a robot esetén, ezért érde-

mes annak optikájával megoldani a körbelátás problémáját. 

 
5. ábra. A halszemoptika 

A halszemoptika talán a legelterjedtebb objektív típus. Csillagászatban és fotó-

gráfiában használják leginkább. Segítségével a kamera képének látószöge meg-

közelítőleg (fajtától függően) 180 fok. 

Ha a robot kamerájára egy ilyen optika van elhelyezve, azzal már egész jól 

belátható a környezete. .45 

  

                                                      
45 KATÓ ZOLTÁN: Omnidirekcionális kamera, SZTE, 

http://www.inf.u-szeged.hu/~kato/teaching/IpariKepfeldolgozas/02-OmniCamera.pdf , 

2014.10.11. 
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4.3. PARABOLIKUS, SZFÉRIKUS TÜKÖRRENDSZER 

Ezzel a módszerrel a közönséges kamera (és annak optikája) van vegyítve egy 

külső tükröződő felülettel. Ez a felület lehet gömb (szférikus) vagy kúp (parabo-

likus) alakú. Ahogy a kamera „belenéz” a vele szemközti, illetve az oldalt lévő 

tárgyakat fogja látni a tükörnek köszönhetően. 

 

6. ábra. A parabolikus és szférikus rendszer 

Ennek a módszernek a hatalmas előnye, hogy könnyedén, házilag is el lehet ké-

szíteni, a tükröződő felület egy sima karácsonyfadísz is lehet. Ilyen például a 7. 

ábrán látható minta is. 

 

7. ábra. A házi szférikus rendszer 
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4.4. PAL RENDSZER 

A Panoramic Annular Lens, azaz Panoráma Gyűrűs Lencse, Dr. Greguss Pál, 

NASA-díjas biofizikus, egyetemi tanár nevéhez fűződik. 

 

8. ábra. A PAL rendszer. 

Ez a rendszer azon az elven működik, hogy az optikát körülvevő világot henge-

resen adja vissza, azaz egy úgynevezett Centric Minded Imaging (magyarul: kör-

belátó elvű) szemléletet követ. A CMI elv annyit jelent, hogy a háromdimenziós 

térben egy képzeletbeli henger felületén belül elhelyezkedő pontok a kétdimen-

ziós képtérben egy sík mentén képződnek le.  

Ezt a rendszert először a haditechnikában alkalmazták, ahol periszkóp körbe-

mozgatását ki lehetett váltani ezzel a rendszerrel. A későbbiekben pedig az űrku-

tatásban vetették be.46 

5. A ROBOT HARDVERE 

Ebben a fejezetet a robot hardverének működéséről és felépítéséről lesz szó. A 9. 

ábrán látható a robot működésének elve, annak blokkvázlata. Az egyes részegy-

ségek működését a következő alfejezetek taglalják. 

                                                      
46 GREGUSS PÁL, GREGUSS EDIT: Hajtogatott sugármenetű optika mesterséges hold 

helyzetmeghatározásához és egyidejűleg a földfelszín fényképezéséhez, 

http://epa.oszk.hu/00000/00025/00008/pdf/greguss.pdf, 2014.10.11.  
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9. ábra. A robot működésének elve 

5.1. AZ IRÁNYSZÁMÍTÓ EGYSÉG 

Ennek az egységnek a feladata, hogy az UART modulon át kapott irányszög alap-

ján kiszámolja az egyes motorok PWM kitöltési értékét (a 3. fejezetben ismertetet 

módszer alapján), majd a motorvezérlő IC-k segítségével működésbe hozza a há-

rom motort.  

 

10.ábra. A kapcsolás blokkvázlata 

Maga a kapcsolás igen egyszerű. Az irányszöget UART-on keresztül kapja a 

mikrovezérlő, így a TX és RX lábak kivezetésre kerültek egy tüskesorba, a kap-

csolás tápfeszültségével (5 V) és földjével egyetemben. 

Célszerűbb volt a motorokat külön tápforrásról üzemeltetni (az energiaellátás 

a 5.3. fejezetben található), ezért ennek a pozitív (6 V) és a negatív pólusai is egy-

egy tüskébe lettek kivezetve. Természetes a két-két GND összekötve, hogy azo-

nos potenciálon legyenek. 

A mikrovezérlő reset lába egy 10 kΩ-os ellenálláson keresztül az 5 V-ra lett 

kötve. Az IC mindkét oldalán a pozitív és negatív lábak egy-egy 10 nF-os kon-

denzátorral vannak stabilizálva. A motorvezérlők tápcsatlakozójánál szintén egy 

10 nF-os kondenzátor található a stabilitás érdekében, illetve mindkét IC beme-

nete mellett közvetlenül egy-egy 100 μF-os kondenzátor található. 

A mikrovezérlő 6 bemente (és mindegyik mellé egy plusz-mínusz páros) egy 

tüskesorba került kivezetésre, az esetleges szenzoros bővítés érdekében. 

PC 

(felhasználó) 

Utasítás 

Kamerakép 

Képfeldolgozó 

egység 

Irányszög 

Irányszá-

mító 

egység 

USB-UART 

modul ATmega48PA 
PWM,  

forgásirányváltás 

2 db L293D mo-

torvezérlő 
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A két motorvezérlő GND csatlakozóit egy-egy nagyobb GND sziget veszi kö-

rül, hogy a vezérlés következtében keletkező hőfelesleg könnyedén eloszlassa. 

Ez magában a motorvezérlő adatlapjában javasolja a gyártó.47 Ez a kialítás a 11. 

ábrán is jól látható. 

 

11. ábra. Az irányszámító egység 

Az egység teljes kapcsolási rajza a 9.1. számú mellékletben található. 

5.2. A KÉPFELDOLGOZÓ EGYSÉG 

Ez az egység - ahogy a neve is mutatja - végzi a képfeldolgozást, ez stream-eli a 

képet a számítógép és a felhasználó számára. Három fő részből áll, egy Raspberry 

PI panelből, a kamerából és a panoráma optikából. A mikroszámítógép végzi el 

a számításokat és a vezérlést, a kamera figyeli a környezetet, az optika pedig le-

hetővé teszi, hogy Raspberry és annak kamerája képes legyen 360 fokban körbe-

látni. 

 

                                                      

47 Texas Instruments: L293, L293D QUADRUPLE HALF-H DRIVERS, 2004, adatlap 
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12. ábra. Az optika 

Az optika működési elvét tekintve a már korábban, a 4.4. fejezetben említett 

PAL-elv szerint működik. 

5.3. ENERGIAELLÁTÁS 

Célszerű, ha a vezérlőelektronika és hajtás külön-külön tápforrásról üzemel. Egy-

részt így a motorok által keltett elektromos zaj és feszültségingadozások (még, 

ha stabilizáló kondenzátorok is vannak a rendszerben) véletlenül sem fogják be-

folyásolni (ezáltal az életciklusát csökkentve) a digitális áramköröket. Másrészt 

pedig ezáltal nagyobb feszültség és áram jut a motoroknak. 

A vezérlést egy 5 V-os powerbank táplálja, melyet elsősorban telefonok, 

tablet-ek töltésére fejlesztettek ki. A meghajtást pedig egy 6V-os NiMh akkumu-

látor működteti. 

5.4. KOMMUNIKÁCIÓ 

Egy mobil robot esetén a külvilággal való kommunikáció igen fontos, ezen mú-

lik, hogy hogyan lehet irányítani, milyen gyorsan lehet vezérelni. 

A robot egy USB-s Wi-Fi stick-kel végzi a szükséges kommunikációt. A robot 

oldaláról ez küldi a kamera képét a felhasználónak, a felhasználó pedig az utasí-

tásokat küldi vissza. A használt Wi-Fi stick egy TP-Link TL-WN725N típusú 

modul. A Wi-Fi önmagában még nem elég, hiszen az, hogy a felhasználó Wi-Fi-

n keresztül elküldi a kívánt szöget, az még nem fog eljutni a Képfeldolgozó egy-

ségből az Irányszámítóba, a kettő között is kell valamilyen kommunikációnak 

lennie. A két eszközt egy USB-UART modul kapcsolja össze. Ennek révén a 

mikrovezérlő tápellátása is megoldódott. 

Így végezetül a robot külső és belső kommunikációjának menetét a 13. ábrán 

látható blokkvázlat mutatja. 
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13. ábra. A kommunikáció menete 

5.5. A ROBOT SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE 

Végezetül csak a robot szerkezetének a felépítése maradt. 

A robot vázát egy fémrács alkotja, ennek a tetejére került mindkét áramkör, a 

vázon pedig a három szénkefés DC motor egymáshoz képest 120 fokban elhe-

lyezve, rajtuk pedig a speciális omnikerekek. 

 

 

14. ábra. Az elektronika 

A fémrács aljára pedig a motorok tápfeszültségét adó NiMH akkumulátor került. 

Wi-Fi 

modul 

Képfeldolgozó 

egység 

(Raspberry PI) 

USB-UART  

modul 

Irányszámító  

egység 

(ATmega48PA) 
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15. ábra. A robot alsó fele 

A fémlemez fölé került még egy, ugyanolyan nagyságú rács, amire került a 

Raspberry PI tápfeszültségét adó powerbank. Ennek tetejére került egy kisebb 

téglalap alapú rács, melyen a kamera és az optika található. 

 

 
16. ábra. A robot. 
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6.A ROBOT SZOFTVERE 

Ugyan a robot minden egyes programja megtalálható a mellékletben, érdemes a 

főbb elemeket részletesebben is megvizsgálni, így e fejezet a robot szoftveréről 

fog szólni. 

6.1. AZ IRÁNYSZÁMÍTÓ EGYSÉG SZOFTVERE 

Mint már korábban említésre került, ennek a modulnak a feladata az egyes mo-

torok fordulatszámának kiszámítása a kapott irányszög függvényében. Az irány-

szög USART modulon keresztül érkezik a mikrovezérlőbe, majd az kiszámítja a 

motorok PWM értékét és forgásirányát, és ezeket a motorvezérlőknek átadja, me-

lyek vezérlik a három szénkefés DC motort. A teljes kód a 9.2. mellékletben ta-

lálható. 

6.1.1. USART KOMMUNIKÁCIÓ 

Az ATmega48PA család USART moduljának főbb tulajdonságai: 

 Full Duplex üzemmód, 

 Aszinkron és szinkron mód, 

 Nagy felbontású baud rate generátor, 

 5, 6, 7, 8 vagy 9 adat bit és 1 vagy 2 stop bit, 

 Paritás bit, 

 Zajszűrés, 

 Három különálló megszakítás (TX complete, TX data Register Empty, RX 

complete), 

 Multi-processzor kommunikációs mód. 

Az első lépés eldönteni, hogy szinkron vagy aszinkron üzemmódban működjön-

e. Mivel az USB-UART modulból hiányzik az órajel, ezért értelemszerűen csakis 

aszinkron mód lehetséges. 

Másodsorban a kommunikáció sebességéről kell dönteni. A soros kommuni-

kációnál (mikrovezérlős alkalmazások esetén) a legelterjedtebb baud rate érték a 

9600 bps, melytől eltérő érték megadása ebben az esetben sem szükséges. A 

mikrovezérlő belső órajeléből (8 MHz) és a baud rate értékből (9600 bps) kiszá-

mítható az USART Baud Rate Register (UBRRn) értéke a következő képlettel:48 

𝑈𝐵𝑅𝑅𝑛 =
𝑓𝑜𝑠𝑐

16𝐵𝐴𝑈𝐷
− 1 (4) 

ahol: 

                                                      
48 ATMEL: 8-bit Microcontroller with 4/8/16/32K Bytes In-System Programmable Flash: 

ATmega48PA/ATmega88PA/ATmega168PA/ATmega328P, 2009, adatlap, 176-203. o. 
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UBRRn: USART Baud Rate Register 

fosc:  A mikrovezélrő órajele 

BAUD:  Baud Rate 

Behelyettesítve: 

51.0833 =
800000

16∗9600
− 1 (5) 

Mivel törtszám nem adható meg a regiszter értékének, ezért a mindenkori ke-

rekítési szabályoknak megfelelően kell kerekíteni, ezért a regiszter értéke: 51. 

Az Atmel ajánlása szerint valódi és a kerekített érték között maximálisan 

0.5%-os eltérés lehetséges, máskülönben a kommunikáció nem fog létrejönni. 

Ezt a hibarátát a 6-os képlettel lehet kiszámolni. 

𝐻𝑖𝑏𝑎[%] = (
𝐾𝑒𝑟𝑒𝑘í𝑡𝑒𝑡𝑡 é𝑟𝑡é𝑘

𝑉𝑎𝑙ó𝑠 é𝑟𝑡é𝑘
− 1) ∗ 100 (6) 

Behelyettesítve: 

−0.163 = (
51

51.0833
− 1) ∗ 100 (7) 

Mivel ez bőven benne van a félszázalékos hibahatárban, ezért a 9600 bps se-

bességet, a 8 MHz-es rendszerórajel mellett lehet használni. 

A következő lépés kiválasztani az adat bit hosszát, a stop bit hosszát és a pa-

ritásbitet. Ennek segítségére az USART Control and Statur Register n C 

(UCSRnC) szolgál. A beállítási lehetőségeket a következő három táblázat fog-

lalja magában: 
 

1. táblázat. Mód beállítása 

UMSELn1 UMSELn0 Üzemmód 

0 0 Aszinkron üzemmód 

0 1 Szinkron üzemmód 

1 0 fenntartott 

1 1 Master SPI 
 

2. táblázat. Stop bit 

USBSn Stop bit(ek) 

0 1 bit 

1 2 bit 
 

3. táblázat. Adat bit 

UCSZn2 UCSZn1 UCSZn0 Karakter méter 

0 0 0 5 bit 

0 0 1 6 bit 

0 1 0 7 bit 

0 1 1 8 bit 

1 0 0 fenntartott 

1 0 1 fenntartott 

1 1 0 fenntartott 

1 1 1 9 bit 
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A korábban bemutatottak szerint az USB-UART modul nem tartalmaz szink-

ron csatlakozót, így csak az aszinkron üzemmód használható. Ezen felül – ahogy 

a sebesség beállításánál is – a többi beállításnál is elegek az úgymond „klasszi-

kus” USART beállítási lehetőségek. Tehát egy stop és nyolc adat bit, valamint 

nincs paritás bit. Így a következő biteket kell egybe írni: UCSZn1, UCSZn0. 

A kommunikáció inicializálásának utolsó lépése annak az engedélyezése, 

mely az UCSRnB regiszter Receiver Enable (RXENn) bitjének aktiválásával te-

hető meg. 

Az USART modul beállításának a kódja: 

 
 

Az adatok fogadására az USART Control and Status Register n A (UCSRnA) 

regiszter USART Receive Complete (RXCn) bitje szolgál. A bit egyes értékű, ha 

olvasatlan adat van a fogadó buffer-ben és nulla értékű, ha a buffer üres. Lénye-

gében addig kell várni a programnak amíg ez a bit logikai magas értékre nem 

vált, addig pedig folyamatosan vizsgálnia kell, hogy milyen állapotú. 

Ha adat érkezett (tehát egyes értékű a bit), akkor az USART I/O Data Register 

n (UDRn) 8 bitjének a kiolvasásával kapható meg. 

Ez kód formájában a következő: 

 

 
 

Ez önmagában még nem elég az irányszög fogadására, hiszen 8 biten csak 28, 

azaz 256 számot lehet ábrázolni, az irányszöghöz pedig minimum 360 szám kell. 

Ez a probléma úgy lett kiküszöbölve, hogy karakterenként történik az adat foga-

#define F_osc 8000000 

#define baud 9600  

#define ubrr F_osc/16/baud-1 

 

void usart_init(int myubrr) { //usart inicializalasa 

 UBRR0L = (char) myubrr; 

 UBRR0H = (char) (myubrr >> 8); 

 UCSR0B = (1 << RXEN0); 

 UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); 

} 

char usart_get(void) { //usart - karakter fogadas 

 while(!(UCSR0A & (1 << RXC0))); 

 return UDR0; 

} 
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dása, a további feldolgozás pedig csak akkor történik meg, ha az irányszög min-

den eleme fogadásra került. Például 120 fok esetén először egy ASCII egyes ka-

rakter kerül küldésre/fogadásra, majd egy kettes, végezetül a nulla. 

A fogadott adat eltárolódik egy változóban, ha új adat érkezik, akkor odébb 

shift-elődik egy másik változóba, majd egy következőbe, és így tovább, egészen 

addig, amíg egy Kocsi Vissza (Carriage Return, CR) bit nem érkezik. Ekkor nagy-

ságrend szerint összeadódnak az értékek, majd ez lesz a végleges forma.49 

A számok fogadásának kódja: 

 

 
 

Ezzel a módszerrel már ezer (0-999) szám fogadható, így a 360 fölött még 

egyéb vezérlő utasítások is küldhetők. 

6.1.2. PWM GENERÁLÁSA 

Az impulzusszélesség moduláció (Pulse Width Modulation – PWM) segítségé-

vel kapják meg a motorok a megfelelő jelszintet, ennek beállítására számos opció 

létezik. 

Az ATmega48PA mikrovezérlőben három különálló időzítő található, me-

lyeknek 2-2 kimeneteik vannak, így összesen hat darab PWM csatorna áll ren-

delkezésre. Ebből három darab kell a motorok vezérlésére. 

A három időzítőből kettő 8 bites, egy pedig 16 bites, így értelemszerűen a 

PWM felbontása 8 bites lett. A kimenetek kiválasztásánál pedig azoknak a fizikai 

                                                      
49 WILLIAMS, ELLIOT: Make: AVR Programming, 2014, Maker Media, 77-104. o. 

int usart_get_num(void) { //usart - szam fogadas 

 char hundreds = '0'; 

 char tens = '0'; 

 char ones = '0'; 

 char indata = '0'; 

 do { 

  hundreds = tens; 

  tens = ones; 

  ones = indata; 

  indata = usart_get(); 

 } 

 while(indata != '\r'); 

  return (100*(hundreds-'0')+10*(tens-'0')+(ones-'0')); 

} 
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helye volt domináns. Ebből kifolyólag a Timer0 két kimenet, valamint a Timer2 

egyik kimenete került felhasználásra. 

A PWM működési módjának két opciója van: az egyik az úgynevezett Fast 

(gyors) PWM Mode, a másik pedig az úgynevezett Phase Correct (fázis korrekt) 

PWM Mode. 

A gyors PWM működését tekintve egy számláló (ebben az esetben egy 8 bi-

tes) nulláról addig növekszik, amíg el nem éri a maximális 255-ös értéket. Ekkor 

a következő órajel ciklusnál a számláló értéke törlődik, majd a megfelelő túlcsor-

dulást jelző regiszterek aktiválódnak, s az egész kezdődik előröl. 

Ezzel szemben a Phase Correct PWM, ahogy a neve is mutatja, fázis korrekt 

jelalakot generál. A számláló az alsó, nulla értéktől az órajel hatására felfelé szá-

mol, ám a Fast PWM-mel ellentétben amikor eléri a maximális értéket, a szám-

láló nem törlődik, hanem lefelé számol, 255-től 0-ig. Megállapítható, hogy előbbi 

esetén pontosan kétszer akkora frekvencia nyerhető ki, míg a másik esetén pon-

tosabb, szimmetrikusabb a jelalak. Az Atmel ajánlása szerinte ez utóbbi üzem-

mód alkalmasabb a motorvezérlő alkalmazásokhoz. 50 

A kimenet beállítására is több lehetőség van. Ha a számláló eléri a kívánt ér-

téket, akkor a GPIO logika magasra vált, ez az invertáló mód. Ha alapból magas 

állapotban, majd egyezés esetén vált nullára, ez a nem-invertáló. Illetve van még 

egy mód, mely felváltva vált a magas és alacsony szintek között (Toggle).  

Ezeknek a regiszter (TCCRnA és TCCRnB) szintű beállításait a 4-6. tábláza-

tok mutatják. 

 

4. táblázat. Kimenet módja 

COMnA1 

COMnB1 

COMnA0 

COMnB0 

Leírás 

0 0 Normál működés, a Timer kimenet 

inaktív 

0 1 Toggle 

1 0 Nem-invertáló 

1 1 Invertáló 

 

  

                                                      
50 ATMEL: i. m. 113-140. o. 
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5. táblázat. Jelalak 

WGMn2 WGMn1 WGMn0 Mód Max. érték 

0 0 0 Normál 0xFF 

0 0 1 Fázis korrekt 

PWM 

0xFF 

0 1 0 CTC OCRA/OCRB 

0 1 1 Gyors PWM 0xFF 

1 0 0 Fenntartott - 

1 0 1 Fázis korrekt 

PWM 

OCRA/OCRB 

1 1 0 Fenntartott - 

1 1 1 Gyors PWM OCRA/OCRB 

 

6. táblázat. Órajel 

CSn2 CSn1 CSn0 Leírás 

0 0 0 Nincs órajel 

0 0 1 Nincs előosztás 

0 1 0 CLK/8 

0 1 1 CLK/64 

1 0 0 CLK/256 

1 0 1 CLK/1024 

1 1 0 Külső órajel, lefutó élre vált 

1 1 1 Külső órajel, felfutó élre vált 

 

A nem-invertáló mód használata a célravezető. Az előzőekben vázoltak sze-

rint a fázis korrekt PWM-et kifejezetten ajánlja a gyártó, a maximális értéket nem 

szükséges bolygatni. Az előosztás pedig kell, hiszen a nagyfrekvenciás jelet a 

motorvezérlő nem tudja kezelni. Ennek értéke igazából mindegy (csak ne legyen 

túl kicsi), ezért a 256-ra esett a választás. 

Összegezve: TCCR0A és TCCR2A regiszterekből a COM0A1/COM2A1, 

COM0B1/COM2B1 és WGM00/WGM20 biteket kell aktiválni. A TCCR0B és 

TCCR2B regiszterekből pedig a CS02/CS22 biteket kell aktiválni. 

A fent leírtak kód formájában: 

 
 

void pwm_init(void) { //pwm inicializalasa (timer 1 & 2) 

 TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << COM0B1) | (1 << WGM00); 

 TCCR0B = (1 << CS02); 

  

 TCCR2A = (1 << COM2B1) | (1 << WGM20); 

 TCCR2B = (1 << CS22); 

} 
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A PWM inicializálásán túl érdemes még egy olyan függvényt létrehozni, mely 

a PWM érték és a port alapján beállítja a timer értékét, stílusosabb, és egyszerűbb 

is. Ez a következőképpen néz ki: 

 

  

void pwm_set(char channel, char val) { 

if (val == 0) { 

if (channel == mot1en) { 

PORTB &= ~(1 << mot13); 

PORTD &= ~(1 << mot14); 

} 

else if (channel == mot2en) { 

PORTB &= ~(1 << mot21); 

PORTB &= ~(1 << mot22); 

} 

else if (channel == mot3en) { 

PORTD &= ~(1 << mot31); 

PORTD &= ~(1 << mot32); 

} 

} 

if (channel == mot1en) 

OCR0A = val; 

else if (channel == mot2en) 

OCR0B = val; 

else if (channel == mot3en) 

OCR2B = val; 

} 
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6.1.3. A FŐPROGRAM 

Az USART és a PWM beállítása után már csak a főprogramrész maradt hátra. 

A szükséges inicializálások és beállítások után a program addig vár, amíg 

USART-on keresztül meg nem kapja az irányszöget. Ekkor megvizsgálja annak 

értékét. 

Ha a szám értéke 666, akkor mind a három motor álló helyzetbe kerül, ez a 

stop utasítás, majd vár a következő utasításra. 

Ha ettől különbözőt, akkor a kapott fokot átváltja radiánba, majd a korábban 

említett (1) képlet szerint kiszámolja az egyes motorok PWM kitöltési tényezőjét. 

Annak függvényében, hogy a szám pozitív vagy negatív kerül a forgásirány meg-

állapításra. Ha a kapott irányszög negatív, akkor a PWM érték kap egy -1-es szor-

zót, hiszen az eredeti negatív szám nem alkalmas a motorok meghajtására, mond-

hatni negatív impulzusokat nem tud kiadni a mikrovezérlő. 

A forgásirány és a negatív előjelek elrendezése után már csak a PWM érték 

tényleges beállítása van hátra, s a robot már el is indult a kívánt szögbe. Mindezek 

után pedig az egész kezdődik előröl. 

Összefoglalva az előbbieket kód formájában: 
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deg = usart_get_num(); 

if (deg == 666) { 

pwm1 = 0; 

pwm2 = 0; 

pwm3 = 0; 

} 

else { 

rad = deg * 0.0174532925; 

pwm1 = (sin(rad)*200); 

pwm2 = (sin(rad + 2.0943951)*200); 

pwm3 = (sin(rad + 4.1887902)*200); 

 

if (pwm1 >= 0) { 

PORTB |= (1 << mot13); 

PORTD &= ~(1 << mot14); 

} 

else { 

PORTB &= ~(1 << mot13); 

PORTD |= (1 << mot14); 

pwm1 *= -1; 

} 

 

if (pwm2 >= 0) { 

PORTB |= (1 << mot21); 

PORTB &= ~(1 << mot22); 

} 

else { 

PORTB &= ~(1 << mot21); 

PORTB |= (1 << mot22); 

pwm2 *= -1; 

} 

 

if (pwm3 >= 0) { 

PORTD |= (1 << mot31); 

PORTD &= ~(1 << mot32); 

} 

else { 

PORTD &= ~(1 << mot31); 

PORTD |= (1 << mot32); 

pwm3 *= -1; 

} 

 

} 

pwm_set(mot1en, pwm1); 

pwm_set(mot2en, pwm2); 

pwm_set(mot3en, pwm3); 
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6.2. A KÉPFELDOLGOZÓ EGYSÉG SZOFTVERE 

A korábban ismertettetek szerint ennek a modulnak a feladata a kamera képének 

a fogadása, majd annak továbbítása a hálózatra, az irányszámító egységgel való 

kommunikáció, valamint a külvilágtól, az embertől kapott utasítások kezelése. A 

teljes kód a 9.3. mellékletben található. 

6.2.1. A KAMERA KÉPÉNEK KÖZVETÍTÉSE 

Ahhoz, hogy a robotot irányító személy láthassa a robot által észlelt környezetet, 

valamilyen szoftver segítségével stream-elni kell a kamera képét. 

A kamera képének a hálózaton való továbbításához az MJPG-Streamer nevű 

alkalmazás került felhasználásra.  

 

17. ábra. A kamera (plusz az optika) képe 

640x480-as felbontás esetén átlagosan 1.5-1.7 képkocka/sec a stream képfrissí-

tése, mely ugyan nem valami sok, de a robot kezeléséhez még elégséges. 

6.2.2. UTASÍTÁSOK FOGADÁSA, KOMMUNIKÁCIÓ A KÜLVILÁGGAL 

A kamera képének közvetítésével a robot irányítása megoldottá vált, a felhasz-

náló láthatja a környezetet. Ám ahhoz, hogy utasításokat is tudjon adni, ahhoz 

kell még egy programot futtatni.  

A program Python 2.7 script nyelven lett megírva. A robot vezérlésénél három 

ilyen modul került felhasználásra. A Pyro4, azaz a Python Remote Object 4 nevű 

kiegészítő, mely segítségével egyszerűen és felhasználóbarát módon lehet Python 

objektumokat továbbítani a hálózaton. Segítségével két különböző számítógép 

tud egymás között Python elemeket megosztani. 
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A másik a serial nevű modul, mely segítésével soros kommunikációt lehet 

létesíteni más eszközökkel, ebben az esetben az Irányszámító egység számára 

lehet továbbítani a célirányt. 

A harmadik a time, mely segítségével különböző időzítéssel kapcsolatos fel-

adatokat lehet megoldani. 

Ahhoz, hogy a két rendszer tudjon kommunikálni, el kell dönteni, melyik le-

gyen a szerver és melyik a kliens: lényegében, hogy melyik rendszer kapcsolódik 

a másikhoz. Ebben az esetben a robot a szerver, az irányító számítógépe pedig a 

kliens, így a számítógép kapcsolódik a robothoz.  

A kapcsolathoz meg kell adni a szerver host-ját, annak a nevét és a megosztani 

kívánt objektum nevét. 

 
A mikrovezérlővel való kommunikáció esetén csupán meg kell adni az USB 

portot, ahova a mikrovezérlő kapcsolódik, illetve a kommunikáció sebességét, 

ami 9600 bps. 

 
A kommunikáció során egy kételemű listát kap a robot a hálózaton keresztül. 

A lista egyik, azaz a nulladik eleme tartalmazza a kívánt irányszöget, melyet 

azonnal továbbít is USB-UART-on keresztül az Irányszámító egységnek. A má-

sik elem pedig az idő (másodpercben), amíg a mozgást végrehajtja. Miután el-

küldte az irányszöget a következő alegységnek, a program várakozik (ameddig a 

felhasználó utasította), majd elküldi a stop utasítást, s újra várakozik a felhasználó 

következő utasítására. Ez kód formájában a következő: 

 

  

server = in_data() 

 

daemon=Pyro4.Daemon(host="192.168.1.106") 

ns=Pyro4.locateNS() 

uri=daemon.register(server) 

ns.register("omnibotserver", uri) 

 

uart = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 9600, timeout=0) 

class in_data(object): 

def get_data(self, deg_wait): 

uart.write("%d\r" % deg_wait[0]) 

time.sleep(deg_wait[1]) 

uart.write("666\r") 
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7. A TÁVVEZÉRLÉS 

Végezetül a felhasználó által látott, illetve használt kezelőfelület felépítése és 

belső működése kerül bemutatásra. 

7.1. A KEZELŐFELÜLET FELÉPÍTÉSE 

A program felépítése rendkívül egyszerű, de használatáról azért érdemes pár szót 

ejteni. A program kezelőfelületét a 18. ábrán látható. 

18. ábra. A program 

Az ablak nagy részét a 360 fokos panorámakép tölti ki, alatta vannak a gombok, 

illetve a beviteli mezők. Az első szövegdobozba írandó a robot haladásának 

irányszöge fokban (Angle). Ez 0 és 359 fok között bármilyen egész szám lehet.  

Mellette pedig az az idő másodpercben (Time), mely a robot mozgásának az 

időtartamát jelenti.  

Ezek mellett pedig a küldés (Send) gomb, mely értelemszerűen a robotnak 

küldi el az utasítást. 

Található még ezeken felül egy jelölőnégyzet (Scale) is, melynek aktiválása 

után a kamera képén megjelenik egy fok-skála, aminek a segítségével a felhasz-

náló be tudja határolni, hogy az egyes elemek, tárgyak milyen irányban helyez-

kednek el a robothoz képest. 

 

19. ábra. A skálázott és a skálázatlan kép 
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7.2. A KEZELŐFELÜLET BELSŐ MŰKÖDÉSE 

A kezelőfelület használata után már csak a belső működésének mechanizmusa 

maradt hátra, a kód részletezése. A teljes script a 9.4. mellékletben található. 

A program – a robot szoftveréhez hasonlóan – Python 2.7 környezetben író-

dott, plusz több kiegészítő modul is felhasználásra került. Többek között a Python 

Remote Object 4 (Pyro4), hogy tudjon kommunikálni a robottal, a Tkinter, mely 

grafikus kezelőfelület (GUI) létrehozását támogatja. Az urllib, mely segítségével 

egy külső webcímet lehet elérni. Az os, mely az operációs rendszerrel kapcsola-

tos funkciók meghívását támogatja. És végezetül a PIL, azaz a Python Image 

Library, mely képek szerkesztését, módosítását és megjelenítését támogatja. 

A Pyro4 kliens esetén csupán meg kell adni a szerver nevét a kapcsolat létre-

hozásához: 

 
A Tkinter kezelőfelület létrehozásához meg kell adni az egyes elemek helyét. 

Hol, melyik sorban, illetve oszlopban helyezkednek el. A kép a nulladik oszlop, 

nulladik sorában található. A feliratok, a szövegdobozok, a gomb és a jelölőnégy-

zet pedig az első sorban, az oszlopok pedig egymás után következnek. 

Ezen felül még a szélességük, a szövegük (ha van), valamint a gomb és a je-

lölőnégyzet esetén az aktiválásukat követő folyamat változójának nevét kell meg-

adni. 

Mindez a következő módon néz ki: 

server=Pyro4.Proxy("PYRONAME:omnibotserver") 
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A gomb megnyomása után a két szövegdoboz szövege átkonvertálódik a meg-

felelő adattípussá: az irányszög esetén integer, az idő esetén pedig float. Ezeket 

továbbítja a Pyro4 a robotnak, majd a két szövegmező értéke törlődik, hogy a 

felhasználónak ne kelljen kézzel elvégeznie. 

 
A kép megjelenítéséhez először a robot által közzétett jpg kerül letöltésre (eh-

hez kell az urllib), majd az a kép az Imagemagick nevű képszerkesztő szoftver 

segítségével kerül transzformálásra. A képszerkesztő előnye, hogy konzolablak-

ból is lehet vezérelni, s így a Python és az os modul segítségével lehet használni. 

Illetve mivel csak egy egyszerű parancsról van szó, a futási sebességben rendkí-

vül gyors. Ezeken kívül a programozás esetében is nagyban megkönnyítette a 

dolgot, hiszen nem kellett manuális leprogramozni a transzformációt. Ezek után 

már csak annyi a teendő, hogy az elkészült képet megjeleníti a rendszer, s az 

egész folyamat kezdődik előröl. 

pic = Tkinter.Label(root) 

pic.grid(row=0, column = 0, columnspan=20) 

 

label_deg = Tkinter.Label(root, text="Angle:") 

label_deg.grid(row=1, column=0) 

 

entry_deg = Tkinter.Entry(root, width=5) 

entry_deg.grid(row=1, column=1) 

 

label_wait = Tkinter.Label(root, text="Time:") 

label_wait.grid(row=1,column=2) 

 

entry_wait = Tkinter.Entry(root, width=5) 

entry_wait.grid(row=1, column=3) 

 

btn_send = Tkinter.Button(root, text="Send", width=5, command=send) 

btn_send.grid(row=1, column=4) 

 

v = Tkinter.IntVar() 

check = Tkinter.Checkbutton(root,text="Scale",variable=v) 

check.grid(row = 1, column = 5) 

def send(): 

 server.get_data([int(entry_deg.get()),  float(entry_wait.get())]) 

 entry_deg.delete(0,3) 

 entry_wait.delete(0,3) 
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A jelölőnégyzet állapotát egy feltétel figyeli, ha aktiválva van, akkor megje-

lennek a szögeket jelölő vonalak, valamint a számok. Ezek a PIL segítségével 

lettek elkésztve. 

A fent leírtak kód formájában: 

 

  

def video(): 

 urllib.urlretrieve("http://192.168.1.106:8080/?actio n=snapshot", "ca-

mera.jpg") 

 os.system('convert camera.jpg -distort DePolar "140  62 297,276 0,360" 

-resize 100x20% final.jpg') 

 image = Image.open("final.jpg") 

 draw = ImageDraw.Draw(image)  

 if v.get() == 1: 

  draw.line((80,0, 80,96), fill="Blue", width=1) 

  draw.line((160,0, 160,96), fill="Blue",   

 width=2)   

  draw.line((240,0, 240,96), fill="Blue",   

 width=1) 

  draw.line((320,0, 320,96), fill="Blue",   

 width=2) 

  draw.line((400,0, 400,96), fill="Blue",   

 width=1) 

  draw.line((480,0, 480,96), fill="Blue",   

 width=2) 

  draw.line((560,0, 560,96), fill="Blue",   

 width=1) 

  draw.line((0,0, 640,0), fill="Blue",    width=20) 

  draw.text((0,0), text="180") 

  draw.text((80,0), text="135") 

  draw.text((160,0), text="90") 

  draw.text((240,0), text="45") 

  draw.text((320,0), text="0") 

  draw.text((400,0), text="315") 

  draw.text((480,0), text="270") 

  draw.text((560,0), text="225") 

 img = ImageTk.PhotoImage(image)  

 pic.configure(image = img) 

 pic.image = img 

 pic.after(100, video) 



 149 

8. ÖSSZEFOGLALÁS 

A téma kidolgozása során az egyes fejezetekben részletesen ismertettem a robot 

funkcionális egységeit, felépítését, bemutattam a speciális omnikerekek működé-

sét, a mozgás számításának a menetét, a felhasznált (és épített) áramköröket, az 

elektronika működését. 

Gondosan kitértem a kamerarendszerre is, milyen körbelátó kamerarendsze-

rek, optikák léteznek, s ezek közül melyik került felhasználásra. 

A hardverek és szoftverek fejlesztésének részletes menetét, valamint milyen 

problémákba ütköztem a fejlesztés során. 

Összegezve a robot egy egészen sajátos és újszerű megvalósítás lett, a külön-

leges meghajtásának köszönhetően valóban gyorsan és dinamikusan képes mo-

zogni. Összetett kamerarendszerének köszönhetően pedig a teljes környezetét 

egyszerre lehet vizsgálni. 

9. MELLÉKLET 

9.1. AZ IRÁNYSZÁMÍTÓ EGYSÉG KAPCSOLÁSI RAJZA 
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9.2. AZ IRÁNYSZÁMÍTÓ EGYSÉG KÓDJA 

#include <avr/io.h> 

#include <math.h> 

 

#define F_osc 8000000UL 

#define baud 9600  

#define ubrr F_osc/16/baud-1 

 

#define mot1en PD6 //egyes motor engedelyezo (pwm) 

#define mot2en PD5 //kettes motor engedelyezo (pwm) 

#define mot3en PD3 //harmas motor engedelyezo (pwm) 

 

#define mot13 PB0 //egyes motor forgasirany valtas (elso IC)(3A, 4A) 

#define mot14 PD7 

#define mot21 PB7 //kettes motor forgasirany valtas (elso IC)(1A, 2A) 

#define mot22 PB6  

#define mot31 PD2 //harmas motor forgasirany valtas (masodik IC)(1A, 2A) 

#define mot32 PD4 

 

void usart_init(int myubrr) { //usart inicializalasa 

 UBRR0L = (char) myubrr; 

 UBRR0H = (char) (myubrr >> 8); 

 UCSR0B = (1 << RXEN0); 

 UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); 

} 

 

char usart_get(void) { //usart - karakter fogadas 

 while(!(UCSR0A & (1 << RXC0))); 

 return UDR0; 

} 

 

int usart_get_num(void) { //usart - szam fogadas 

 char hundreds = '0'; 

 char tens = '0'; 

 char ones = '0'; 

 char indata = '0'; 

 do { 

  hundreds = tens; 
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  tens = ones; 

  ones = indata; 

  indata = usart_get(); 

 } 

 while(indata != '\r'); 

  return (100*(hundreds-'0')+10*(tens-'0')+(ones-'0')); 

} 

 

 

void pwm_init(void) { //pwm inicializalasa (timer 1 & 2) 

 TCCR0A = (1 << COM0A1) | (1 << COM0B1) | (1 << WGM00); 

 TCCR0B = (1 << CS02); 

  

 TCCR2A = (1 << COM2B1) | (1 << WGM20); 

 TCCR2B = (1 << CS22); 

} 

 

void pwm_set(char channel, char val) { //pwm portja es nagysaga 

 if (val == 0) { 

  if (channel == mot1en) { 

   PORTB &= ~(1 << mot13); 

   PORTD &= ~(1 << mot14); 

  } 

  else if (channel == mot2en) { 

   PORTB &= ~(1 << mot21); 

   PORTB &= ~(1 << mot22); 

  } 

  else if (channel == mot3en) { 

   PORTD &= ~(1 << mot31); 

   PORTD &= ~(1 << mot32); 

  } 

 } 

 else { 

  if (channel == mot1en) 

   OCR0A = val; 

  else if (channel == mot2en) 

   OCR0B = val; 

  else if (channel == mot3en) 
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   OCR2B = val; 

 } 

} 

 

 

int main(void) { 

  

 double rad; 

  

 int deg = 666; 

  

 int pwm1 = 0; 

 int pwm2 = 0; 

 int pwm3 = 0; 

  

 DDRB = (1 << PB0) | (1 << PB6) | (1 << PB7); 

 DDRD = (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5) | (1 << PD6) 

| (1 << PD7); 

  

 usart_init(ubrr); 

 pwm_init(); 

 

 while(1) { 

  deg = usart_get_num(); 

  if (deg == 666) { 

   pwm1 = 0; 

   pwm2 = 0; 

   pwm3 = 0; 

  } 

  else { 

   rad = deg * 0.0174532925; 

   pwm1 = (sin(rad)*200); 

   pwm2 = (sin(rad + 2.0943951)*200); 

   pwm3 = (sin(rad + 4.1887902)*200); 

    

   if (pwm1 >= 0) { 

    PORTB |= (1 << mot13); 

    PORTD &= ~(1 << mot14); 

   } 
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   else { 

    PORTB &= ~(1 << mot13); 

    PORTD |= (1 << mot14); 

    pwm1 *= -1; 

   } 

    

   if (pwm2 >= 0) { 

    PORTB |= (1 << mot21); 

    PORTB &= ~(1 << mot22); 

   } 

   else { 

    PORTB &= ~(1 << mot21); 

    PORTB |= (1 << mot22); 

    pwm2 *= -1; 

   } 

    

   if (pwm3 >= 0) { 

    PORTD |= (1 << mot31); 

    PORTD &= ~(1 << mot32); 

   } 

   else { 

    PORTD &= ~(1 << mot31); 

    PORTD |= (1 << mot32); 

    pwm3 *= -1; 

   } 

    

  } 

  pwm_set(mot1en, pwm1); 

  pwm_set(mot2en, pwm2); 

  pwm_set(mot3en, pwm3); 

   

 } 

 return 0; 

} 
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9.3. A KÉPFELDOLGOZÓ EGYSÉG KÓDJA 

import Pyro4 

import serial 

import time 

 

Pyro4.config.ONEWAY_THREADED = True 

 

uart = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", 9600, timeout=0) 

 

class in_data(object): 

    def get_data(self, deg_wait): 

        uart.write("%d\r" % deg_wait[0]) 

        time.sleep(deg_wait[1]) 

        uart.write("666\r") 

 

 

server = in_data() 

 

daemon=Pyro4.Daemon(host="192.168.1.106") 

ns=Pyro4.locateNS() 

uri=daemon.register(server) 

ns.register("omnibotserver", uri) 

 

print "Ready." 

daemon.requestLoop() 
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9.4. A KEZELŐFELÜLET KÓDJA 

import Pyro4 

import urllib 

import os 

import Tkinter 

from PIL import Image, ImageTk, ImageDraw 

 

def send(): 

 server.get_data([int(entry_deg.get()), float(entry_wait.get())]) 

 entry_deg.delete(0,3) 

 entry_wait.delete(0,3) 

 

 

def video(): 

 urllib.urlretrieve("http://192.168.1.106:8080/?action=snapshot", "ca-

mera.jpg") 

 os.system('convert camera.jpg -distort DePolar "140 62 297,276 0,360" -

resize 100x20% final.jpg') 

 image = Image.open("final.jpg") 

 draw = ImageDraw.Draw(image)  

 if v.get() == 1: 

  draw.line((80,0, 80,96), fill="Blue", width=1) 

  draw.line((160,0, 160,96), fill="Blue", width=2)   

  draw.line((240,0, 240,96), fill="Blue", width=1) 

  draw.line((320,0, 320,96), fill="Blue", width=2) 

  draw.line((400,0, 400,96), fill="Blue", width=1) 

  draw.line((480,0, 480,96), fill="Blue", width=2) 

  draw.line((560,0, 560,96), fill="Blue", width=1) 

  draw.line((0,0, 640,0), fill="Blue", width=20) 

  draw.text((0,0), text="180") 

  draw.text((80,0), text="135") 

  draw.text((160,0), text="90") 

  draw.text((240,0), text="45") 

  draw.text((320,0), text="0") 

  draw.text((400,0), text="315") 

  draw.text((480,0), text="270") 

  draw.text((560,0), text="225") 

 img = ImageTk.PhotoImage(image)  

 pic.configure(image = img) 
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 pic.image = img 

 pic.after(100, video) 

 

 

 

server=Pyro4.Proxy("PYRONAME:omnibotserver") 

server._pyroOneway.add("get_data") 

 

root = Tkinter.Tk() 

root.title("Omnibot controller") 

 

pic = Tkinter.Label(root) 

pic.grid(row=0, column = 0, columnspan=20) 

 

label_deg = Tkinter.Label(root, text="Angle:") 

label_deg.grid(row=1, column=0) 

 

entry_deg = Tkinter.Entry(root, width=5) 

entry_deg.grid(row=1, column=1) 

 

label_wait = Tkinter.Label(root, text="Time:") 

label_wait.grid(row=1,column=2) 

 

entry_wait = Tkinter.Entry(root, width=5) 

entry_wait.grid(row=1, column=3) 

 

btn_send = Tkinter.Button(root, text="Send", width=5, command=send) 

btn_send.grid(row=1, column=4) 

 

v = Tkinter.IntVar() 

check = Tkinter.Checkbutton(root,text="Scale",variable=v) 

check.grid(row = 1, column = 5) 

 

video() 

root.mainloop()  
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