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A disszertáció áttekintése

A gumikerekek deformációjának modellezése a kerékdinamikai kutatások
egyik legnagyobb kih́ıvása, egyúttal az egyik legalapvetőbb modellezési fel-
adat is egyben, hiszen közúti járművek esetén a jármű és az úttest közötti
erőátvitel a kerekek és a talaj közötti kontakttartományban történik meg.
Ennek köszönhetően a gumiköpeny dinamikus deformációja jelentős be-
folyással van a járművek vezethetőségére és stabilitására. Mindemellett,
bizonyos esetekben olyan rezgések forrása is lehet, amelyek megnöveke-
dett zajkibocsátáshoz, üzemanyag-fogyasztáshoz, vagy akár balesetekhez
is vezethetnek.

A vontatott kerekek a szakirodalomban
”
wheel-shimmy”-ként ismert

öngerjesztett rezgése az egyik legtöbbet tanulmányozott probléma a
járműdinamika területén, köszönhetően annak, hogy gördülés közben,
a kontaktzónában a vontatórúdhoz képest hátrafelé haladó, a kon-
takterőknek megfelelően tapadó vagy megcsúszó gumiköpeny de-
formációjának pontos modellezése általában kih́ıvást jelent. Emiatt
sok esetben alkalmaznak erre a célra sokszabadságfokú, numerikus
számı́tásokat, illetve olyan összetett, kerékmodelleket, mint az FTire,
RMOD-K modellek, valamint végeselemes modelleket, amelyekre vonat-
kozóan az analitikus számı́tások legfeljebb korlátozottan lehetségesek.

A kerékmodelleket csoportośıthatjuk a kerék-talaj kapcsolat model-
lezésének komplexitása szerint. A legegyszerűbb modellek a kereket egy
merev testként veszik figyelembe, amely a talajjal egy ponton érintkezik.
Ez a modell jól alkalmazható viszonylag merev kerékkel rendelkező

”
járművek” vizsgálatára, mint a bevásárlókocsik, babakocsik, vagy a kere-
kes bőröndök.

Vizsgálataink során egyszerű, ún. fizikai kerékmodelleket használunk
mint a kefe-, illetve a fesźıtett húr modell. Ezek a modellek a
kerék-talaj kapcsolat kifinomultabb modellezését teszik lehetővé azáltal,
hogy véges kontakttartományt feltételeznek, melyben a gumiköpeny de-
formációját lineárisan megoszló rugóelemekkel veszik figyelembe. A mo-
dellezés során gyakran alkalmazott közeĺıtés, hogy kvázi-stacionárius de-
formációt feltételezve az oldalirányú deformációból származó erőt és
önbeálĺıtó nyomatékot erőkarakterisztikák seǵıtségével határozzák meg,
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amelyek bemenő paramétere a kerék kvázi-stacionárius sebességállapota
alapján meghatározható kúszási szöge. Ez a megközeĺıtés az alapja az ún.
félempirikus modelleknek is, amelyek közül a legelterjedtebb a Magic For-
mula kerékmodell, amelyben a formafüggvényekhez tartozó együtthatók
mérésekre támaszkodva általában jól azonośıthatók. Ez a modell a vonta-
tott kerekek egyenesvonalú mozgásának lineáris stabilitására vonatkozóan,
amennyiben figyelembe vesszük a rendszerben megjelenő csillaṕıtást is,
kvalitat́ıv értelemben helyes eredményt szolgáltat.

Jelentős különbséget tapasztalhatunk ugyanakkor a félempirikus és a
fizikai modellek nemlineáris viselkedésében, amelynek alapja, hogy a fi-
zikai modellekben a kontaktban figyelembe vett Coulomb-súrlódás szaka-
szonként sima erőkarakterisztikákra vezet, mı́g a félempirikus modellek
ezeket a karakterisztikákat sima függvényekkel helyetteśıtik.

A nemlineáris tagokban megjelenő nemsimaság hatására ugyanis a
rendszer periodikus megoldásai jelentősen eltérő struktúrában jelennek
meg a lineáris stabilitási határ közelében. Mı́g sima rendszerekben egy
Hopf-bifurkáció környezetében a határciklusok forgásparaboloid-jellegű
szerkezetben lépnek ki a stabilitási határról, addig a nem-sima esetben
a periodikus megoldásokat tartalmazó görbe kúpos struktúrában lép ki.
Ez a viselkedés más nem-sima rendszerek esetén is gyakran megfigyelhető.
A stabilitási határhoz tartozó nemhiperbolikus egyensúlyi helyzet gyenge
stabilitása, valamint a bifurkáció szub- vagy szuperkritikus jellege a nem-
sima bifurkációhoz tartozó másodrendű normálforma alapján határozható
meg (ld. 1. tézis).

Mindazonáltal a kvázi-stacionárius modellek nem alkalmasak arra,
hogy seǵıtségükkel magyarázni lehessen a vontatott kerekek egyenesvo-
nalú mozgásának ḱısérletek során tapasztalt perturbáció-érzékenységét,
ugyanis ezek a modellek a lineárisan stabil tartományokban az egye-
nesfutásra nézve korlátlan attraktivitási tartományt szolgáltatnak (ld. 2.
tézis).

Amennyiben a kvázi-statikus sebességállapot feltételezését feloldjuk,
a kontakttartomány középvonalának oldalirányú deformációjára vonat-
kozóan egy nemlineáris parciális differenciálegyenletet vezethetünk le. En-
nek az egyenletnek előálĺıtható a kontakttartomány hossza mentén meg-
oszló időkésést tartalmazó haladóhullám megoldása. Ebben a kontextus-
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ban az időkésés azt az időt adja meg, ami ahhoz szükséges, hogy a gördülő
kerék egy adott pontja a vontatórúdhoz rögźıtett koordináta rendszerben
a letapadás helyéről a pillanatnyi poźıciójáig utazzon. A dolgozatban meg-
mutatjuk, hogy a dinamikusan változó gumideformáció és a kerék kontakt-
tartománybeli részleges megcsúszásának együttes hatása esetén az egye-
nesvonalú mozgás lineáris stabilitását a csúszás nem befolyásolja (ld. 3.
tézis). Ugyanakkor ez a modell egyúttal már kvalitat́ıv értelemben he-
lyes eredményt szolgáltat a nemlineáris viselkedésre vonatkozóan is. Neve-
zetesen, a rendszerben szubkritikus Hopf-bifurkáció azonośıtható, amely
eredményeként ún. bistabil paramétertartományok jelennek meg. Ezekben
a tartományokban a kezdeti feltételektől függően ugyanazon rendszerpa-
raméterek mellett egyaránt tapasztalhatunk lecsengő és állandósult, nagy
amplitúdójú rezgést is (ld. 4. tézis).

További célunk volt emellett, hogy bemutassuk, hogy a kontaktban
megjelenő időkésés és szárazsúrlódás miként vezet stabil és instabil egye-
nesvonalú és periodikus mozgások kialakulásához. Ennek érdekében bi-
furkáció-anaĺızist végeztünk a végtelen dimenziós, nemsima rendszerben.
A rendszer központi sokaság redukciójának seǵıtségével megmutattuk,
hogy a vonatott kerék időkésést tartalmazó mozgásegyenletei a kvázi-
stacionárius esettel megegyező alakú normálformával vizsgálhatók. Annak
érdekében, hogy zárt alakú formulákat kaphassunk, a számı́tást a kefe mo-
dellt használva végeztük el, ugyanis ebben az esetben a kerékdeformáció
a megcsúszó részeken is közvetlen módon meghatározható.

Annak ellenére, hogy a fenti számı́tással kvalitat́ıve helyes bifurkációs
diagramokat kaptunk, a kefe modell esetén jelentős különbséget tapasztal-
hatunk a mérések során azonośıtott kritikus sebességekhez képest. Sok-
kal jobb egyezés érhető el ugyanakkor a fesźıtett húr modellel, amely,
miután összetettebb súrlódási modellt vesz figyelembe, képes az olyan
esetek detektálására is, amikor a kontaktzóna egyes részei egymással el-
lentétes irányban csúsznak meg. A disszertációban numerikus szimulációk
seǵıtségével vizsgáljuk a fesźıtett húr modellt, az elméleti eredményeket
pedig mérésekkel is összevetjük. A ḱısérletek alapján egyértelműen kije-
lenthető, hogy az időkésését tartalmazó kerékmodellek a stacionárius mo-
delleknél lényegesen pontosabb eredményeket szolgáltatnak a kerékszitálás
dinamikájára vonatkozóan (ld. 5. tézis).



4

A dolgozatban a kerékszitálás mellett további példákat is bemuta-
tunk, amelyekben a fizikai kerékmodelleket valós járművek dinamikai
vizsgálata során alkalmazzuk. Az egyik ilyen példa a vontató járműből és
vontatmányból álló járműszerelvény egyenesfutásának stabilitásvizsgálata.
Annak ellenére, hogy erre a modellre vonatkozóan a szakirodalom-
ban több eredmény is rendelkezésre áll, mégis érdemes megvizsgálni
az időkésleltetett kerékmodellt implementálva is, amely seǵıtségével a
kvázistacionárius modellekhez képest új instabil paramétertartományokat
azonośıthatunk (ld. 6. tézis).

Ezen túlmenően megvizsgáltuk egy négykerekű autonóm jármű ol-
dalirányú szabályozásának stabilitását is. Ahogy a legtöbb szabályozó
algoritmusban, úgy ebben az esetben is jelentős befolyással van
a szabályozásban megjelenő időkésés a stabilitási tulajdonságokra.
Vizsgálataink során egy kétszintű szabályozó algoritmust elemeztünk,
amelyben a ”magasabb szintű” szabályozás volt felelős a járművel követni
ḱıvánt irány eléréséhez szükséges kormányszög meghatározásáért, amely
kormányszöget az első tengelyen nyomatékszabályozással egy ”alacso-
nyabb szintű” szabályozó algoritmus seǵıtségével álĺıtottuk be. Ennek meg-
felelően a modellben a két szabályozási szinthez két különböző időkésés
tartozik. Annak ellenére, hogy ebben az esetben más az időkésés forrása,
a szabályozás lineáris stabilitása hasonló eszközökkel vizsgálható, mint a
késést tartalmazó kerékmodellek esetén. Vizsgálataink során rámutattunk,
hogy amennyiben az alacsony szintű szabályozásban kellően kicsi az
időkésés, az oldalirányú szabályozás még a magasabb szinten megjelenő
viszonylag nagy (1-2 s-os) időkésés esetén is lehet stabil. Mindez lehetővé
teszi, hogy a szabályozás akár GPS seǵıtségével is működtethető legyen,
amelyekre az optikai szenzorokhoz képest nagyobb időkésés jellemző, vi-
szont megb́ızhatóbban működhetnek rossz látási viszonyok esetén.
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Tézisek

1. tézis

Tekintsük az alábbi normálformával adott nem-sima dinamikai rendszert:(
u̇1

u̇2

)
=

(
µ(V ) ω(V )
−ω(V ) µ(V )

)(
u1

u2

)
+ h̃2(u1, u2;µ),

a µ ∈ R bifurkációs paraméterrel, ahol µ, ω ∈ R a kritikus karakterisztikus
exponens valós, illetve képzetes része, u1, u2 : R → R, a h̃2 pedig a nem-
sima másodfokú tagokat tartalmazó függvény:

h̃2(u1, u2;µ) =

(
c11(µ)u

2
1 + c12(µ)u1u2 + c22(µ)u

2
2

d11(µ)u
2
1 + d12(µ)u1u2 + d22(µ)u

2
2

)
sgn (H(u1, u2;µ)) ,

ahol ckj , dkj ∈ R valós együtthatók, valamint a H kapcsolóvonal tar-
talmazza a rendszer triviális, nemhiperbolikus egyensúlyi helyzetét, azaz
H(0, 0; 0) = 0.

Ekkor a µ = 0-hoz tartozó triviális, nemhiperbolikus
egyensúlyi helyzet gyenge stabilitása meghatározható, a δ pa-
raméter seǵıtségével:

δ =
1

6π

(
(9c11 + 3c22 + 3d12) sinφ0 − (9d11 + 3d22 + 3c12) cosφ0

+ (c11 − c22 − d12) sin(3φ0) + (d22 − d11 − c12) cos(3φ0)
)
,

ahol, (az eredeti jelölést megsértve) cjk = cjk(0), djk = djk(0),
valamint φ0 jelöli a kapcsolóvonal orientációs szögét az (u1, u2)
fázisśıkon a triviális egyensúlyi helyzetben. Az egyensúlyi hely-
zet stabil (instabil), ha δ < 0(δ > 0).

Továbbá, a lineáris stabilitási határon kilépő határciklusok
kúpos struktúrát alkotnak, valamint ezen periodikus meg-
oldások stabilitása megadható a nemhiperbolikus egyensúlyi
helyzet gyenge stabilitása alapján. Ha a nemhiperbolikus
egyensúlyi helyzet a nemlineáris tagok miatt aszimptotiku-
san stabil/instabil, a nem-sima Hopf bifurkáció szuperkri-
tikus/szubkritikus valamint a periodikus megoldások stabi-
lak/instabilak.
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Kapcsolódó publikációk: [1–7]

2. tézis

Tekintsük egy vontatott kerék śıkbeli, egy szabadságfokú modelljét, amely-
ben a kerék a vontatójárműhöz a királycsapon keresztül kapcsolódó merev
vontatórúdhoz rögźıtett. A modellben kvázi-stacionárius kerékdeformációt
feltételezve az oldalirányú erőhöz valamint az önbeálĺıtó nyomatékhoz
tartozó karakterisztikákat a kefe modell alapján vezetjük le, mı́g az ún.
kúszási szöget, a kerék-talaj kontakt haladási irány szerinti első pontjának
deformációjára feĺırt közönséges differenciálegyenlet alapján határozzuk
meg.

A fenti modell esetén az egyenes vonalú mozgás di-
namikus stabilitásvesztéséhez tartozó bifurkációja az alábbi
normálformával ı́rható le:(

u̇1

u̇2

)
=

(
µ ω
−ω µ

)(
u1

u2

)
+ h̃2(u1, u2;V ),

ahol h̃2 a nem-sima, másodrendű tagokat tartalmazó függvény, a
V vontatási sebesség pedig a bifurkációs paraméter. A bifurkáció
szuperkritikus, a hozzá tartozó periodikus megoldások pedig sta-
bilak.

Kapcsolódó publikációk: [1, 5–7]

3. tézis

Tekintsük egy vontatott kerék śıkbeli, egy szabadságfokú modelljét, amely-
ben a kerék a vontatójárműhöz a királycsapon keresztül kapcsolódó merev
vontatórúdhoz rögźıtett. Ha a kontakttartomány középvonalának
oldalirányú deformációját a kefe-modell seǵıtségével, a tapadó
részen időkésést tartalmazó formulával, mı́g a csúszó részeken
parabolikus csúszási határok alapján határozzuk meg, a kerék
részleges megcsúszása az egyenesvonalú mozgás lineáris stabi-
litását nem befolyásolja.

Kapcsolódó publikációk: [2, 4–6]
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4. tézis

Tekintsük egy vontatott kerék śıkbeli, egy szabadságfokú modelljét,
amelyben a kerék a vontatójárműhöz a királycsapon keresztül kap-
csolódó merev vontatórúdhoz rögźıtett. A modellben a kontakttartomány
középvonalának oldalirányú deformációját a kefe-modell seǵıtségével, a
tapadó részen időkésést tartalmazó formulával, mı́g a csúszó részeken pa-
rabolikus csúszási határok alapján határozzuk meg.

A fenti modell esetén az egyenes vonalú mozgás dina-
mikus stabilitásvesztéséhez tartozó bifurkációja a végtelen
dimenziós mozgásegyenenlet-rendszer központi sokaság re-
dukcióját követően az alábbi normálformával ı́rható le:(

u̇1

u̇2

)
=

(
µ(V ) ω(V )
−ω(V ) µ(V )

)(
u1

u2

)
+ h̃2(u1, u2;V ),

ahol h̃2 a nem-sima, másodrendű tagokat tartalmazó függvény,
a V vontatási sebesség pedig a bifurkációs paraméter.

A bifurkáció egyaránt lehet szub- és szuperkritikus, ı́gy
bistabil paramétertartományok jelennek meg, amelyekben
a lineárisan stabil egyenesvonalú mozgás attraktivitási tar-
tománya véges, ı́gy adott paraméterek mellett a megoldás kon-
vergálhat az egyenesvonalú mozgáshoz és határciklushoz is.

Kapcsolódó publikációk: [2–6,8]

5. tézis

Tekintsük egy vontatott kerék śıkbeli, egy szabadságfokú modelljét, amely-
ben a kerék a vontatójárműhöz a királycsapon keresztül kapcsolódó
merev vontatórúdhoz rögźıtett. Ha a gumiköpeny oldalirányú de-
formációját a fesźıett húr modell alapján, a tapadó részen
időkésést tartalmazó formulával, a csúszó részeken pedig pa-
rabolikus megoszló erőrendszert feltételezve határozzuk meg, a
modell a bistabil paramétertartományok létezésére és elhelyez-
kedésére vonatkozóan a mérésekkel kvalitat́ıv értelemben azo-
nos eredményeket szolgáltat, mı́g ugyanebben a járműmodellben
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kvázi-stacionárius kerékmodellt használva nem található bistabil
tartomány.

Kapcsolódó publikációk: [3–5,9]

6. tézis

Tekintsük egy vontatójárműből és utánfutóból álló járműszerelvény
śıkbeli, egynyomú modelljét, melyben a kerékdeformációból származó ol-
dalirányú erőket és önbeálĺıtó nyomatékokat a kefe modell seǵıtségével
határozzuk meg. A kerékmodellben tiszta gördülést feltételezve a kon-
takktartomány középvonatának oldalirányú deformációját időkésést tar-
talmazó formulák seǵıtségével számı́tjuk.

A fenti modell seǵıtségével a vontatójármű hosszirányú se-
besség és a vontatmány súlypontját léıró paraméter terében két,
a kvázi-stacionárius kerékmodellek által is megjósolt instabil pa-
ramétertartomány azonośıtható. Ezáltal az időkésést tartalmazó
kerékmodell nagy sebességek esetén igazolja a kvázi-stacionárius
modellek helyességét. Továbbá, kis hosszirányú sebességnél új,
a kvázi-stacionárius modellekkel nem meghatározható instabil
tartományok is megjelennek.

Kapcsolódó publikációk: [10–13]
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[1] S Beregi, D Takács, and C Hős. Nonlinear analysis of a shimmying
wheel with contact-force characteristics featuring higher-order discon-
tinuities. Nonlinear Dynamics, 90:877–888, 2017.
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Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Proceedings of the 24th
Symposium of the International Association for Vehicle System Dy-
namics (IAVSD 2015), pages 643–652, 2015.
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