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A kutatómunka motivációja 

Doktori értekezésemben a gumiabronccsal felszerelt járművek mozgásával, a gumiabroncs 

deformációjával foglalkoztam. A járműveket már a 19. század második felétől kezdve gumi-

abronccsal szerelték jobb tapadás és nagyobb utazási kényelem elérése érdekében. A jármű 

mozgásának vizsgálatakor szükséges a gumiabroncs hatásának figyelembe vétele is, hiszen a 

gumiabroncs súrlódási, merevségi és csillapítási viszonyainak meg-felelően módosítja a jármű 

dinamikáját. A gumiabroncs modellezésénél is külön kell választani különböző eseteket még-

hozzá aszerint, hogy a teljes járműmozgásnak melyik részét szeretnénk vizsgálni. Lehet vizs-

gálni a jármű függőleges irányú lengéseit, vagy lehet elemezni a jármű síkbeli mozgását is. 

Az utóbbi vizsgálatánál meg kell különböztetni a nagy sebességű, és az alacsony sebességű 

manővereket. Persze lehet olyan modelleket is építeni, amelyek mindkét esetet lefedik, de a 

sebességtartományok szeparálása nagyban leegyszerűsíti a szimulációkat. Kutatómunkám 

során főként az alacsony sebességű manőverekkel foglalkozom. Az alacsony sebességet per-

sze nehéz pontosan definiálni, nem lehet számszerűsíteni mit is értünk alacsony sebességen, 

itt elsősorban olyan manőverekre kell gondolni, mint a parkolás, megfordulás, vagy udvarban, 

telephelyen történő manőverezés. Ezekre a manőverekre az alacsony sebességen kívül a szé-

les tartományban változó kormányszög is jellemző. Az általam vizsgálat gumimodellek célja, 

hogy megállapíthassuk, hogy a gumiabroncs dinamikája miként befolyásolja a jármű mozgá-

sát. (Szabó, 2006), (Szabó, 2007) 

Kutatásom célja olyan gumimodellek kifejlesztése, amelyek segítségével alapvetően ala-

csony sebességű manőverek során lehet elemezni a jármű pályagörbéjét. Az is egy fontos 

szempont, hogy olyan modelleket kerüljenek kifejlesztésre, amelyek lehetőleg kevés paramé-

tert tartalmaznak. Sok esetben ugyanis a gumiabroncsmodellek több tíz, nem egyszer fizikai-

lag beazonosíthatatlan paramétert használnak, amelyek nehezítik az identifikációt (például: 

FTire (Gipser, 1999)). 

A kutatómunka során nemcsak a gumimodellek kifejlesztése a feladat, hanem a különböző 

szimulációk elvégzése is. A legegyszerűbb vizsgálati lehetőség az egyszerű kerékmodellen 

végzett szimulációk. A gumimodellek legegyszerűbben kerékmodell szimulációkon keresztül 

hasonlíthatóak össze. A kereket hajtva, vagy lassítva valamint kormányozva lehet megfigyelni 

a különböző modellekben számított deformációkat, és a trajektóriákat. Ezt követően a külön-

böző gumimodellekkel ellátott kerékmodellek járműbe illesztve kerülnek elemzésre. Ehhez 

először biciklimodellel végezhetünk szimulációkat. Kerékpármodellek esetében a hátsó kerék 

hajtott, és az első kerék pedig kormányzott. Itt már nem csak egymással lehet összehasonlítani 

az eredményeket, hanem egy gumimodell nélküli egyszerű kinematikai kerékpármodellel is, 

mert így elemezni lehet az egyes modellek pályamódosító hatását. Végül a négykerekű jár-

műmodell mozgását kell vizsgálni. Az előnye, hogy itt már vizsgálni lehet a kormányhiba 

hatását is, azaz a különböző gumimodellel felszerelt járműmodellekhez különböző mértékű 

kormányhiba görbét definiálva lehet vizsgálni az eredményeket. 

A kutatómunka eredményeként három különböző komplexitású gumimodell készült el, il-

letve szimulációs eredmények alapján következtetéseket vontam le a gumiabroncs trajektória 

módosító hatásáról, illetve a gumiabroncs deformációjával kapcsolatosan is összefüggéseket 

teszek. 
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A kutatómunka bemutatása 

Gumiabroncs modellek 

A célom az volt, hogy olyan gumiabroncsmodellt alkossak, amely alkalmas a gumiabroncs 

deformációjának meghatározására kissebességű mozgás során. A kutatómunkám során három 

különböző komplexitású gumiabroncsmodellt alkottam meg. Mindhárom modell alapját a 

Pacejka által is ismertetett kefemodell (1. ábra bal oldali kép) adja (Pacejka, 2002). Mindhá-

rom esetben a kefemodellt egyszerűsítettem, mivel csak a kerék síkbeli mozgását modellez-

tem. Azaz a kerék függőleges mozgását és a hosszirányú tengely körüli elfordulást figyelmen 

kívül hagytam. Ugyanakkor a gumielemeknél is csak a tangenciális és a laterális mozgásokat 

vizsgáltam, a gumielemek radiális deformációját figyelmen kívül hagytam. 

   

1. ábra: Térbeli kefemodell (bal) és síkba redukált kefemodell (jobb) 

Az első modell az úgynevezett energiaminimum elvén működő gumiabroncsmodell (1. ábra 

jobb oldali kép). Ez a modell csak a tapadási felületet modellezi, az azon kívül végbemenő 

deformációt figyelmen kívül hagyja (Szabó & Takács, 2007), (Szabó, et al., 2006). A modell 

működési elve azon alapul, hogy a gumiabroncs úgy deformálódik az alacsony sebességű 

mozgás során, hogy a deformáció révén kialakult potenciális energiája minimális maradjon. A 

szimuláció során minden egyes időlépésben a gumiabroncs potenciális energiáinak összegét 

kiszámítva egy minimumkereső algoritmus segítségével meghatározható a gumiabroncs 

egyensúlyi állapothoz tartozó deformációja, ezáltal a kerék aktuális pozíciója is (1). 
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,   a globális koordináta rendszerbeli kerékpozíciót adja;   a kerék hossztengelyének a   

tengellyel bezárt szöge; ,u vb b  pedig a gumielemek hossz- és keresztirányú merevsége. 

A modell bemenetét pozícionális illetőleg kinematikai peremfeltételek adják, vagyis a kerék 

függőleges tengely körüli szögelfordulása és a kerék szögsebessége. A keréksebesség alapján 

meghatározható a keréktárcsa adott időlépésbeli elfordulása, amely a gumielemek deformáci-

óját okozza. A keréktárcsa hossz- és keresztirányú pozícióját pedig a minimális potenciális 

energiájú helyzet határozza meg. A gumimodell járműmodellbe implementálva hasonló mó-

don szimulálható, ebben az esetben az összes gumiabroncs potenciális energiáját kell figye-
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lembe venni, és a minimumkeresés során nem csak egy kerék, hanem az egész jármű pozíció-

ját keressük, amely mellett ez az energia minimális lesz. A modellben figyelembe lehet venni 

a súrlódást és a gumiabroncs megcsúszását a gumielemek deformációja alapján. 

A dinamikai elven működő gumiabroncsmodell is csak a tapadási felületet veszi figyelem-

be. Az egyes gumielemek a deformációjuk és a deformációs sebességük alapján rugó- és csil-

lapító erőt hoznak létre, amely a tapadási hossz mentén egy diszkrét pontokból álló megoszló 

terhelést eredményez. Ennek a megoszló terhelésnek a hossz- és keresztirányú erővektora, 

illetve a függőleges tengely irányú nyomatékvektora adja a kerékre a talaj felől ható erőrend-

szerét. 
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 (3) 

Az egyenletekben m  a kerék tömege, J 
 a függőleges tengely, vJ  a kerék forgástengelye 

körüli tehetetlenségi nyomaték, ,gF  , ,gF  , ,gT   és ,g vT  a gumiabroncs rugalmasságából és 

csillapításából adódó hossz-, keresztirányú erők, a függőleges és a forgástengely körüli nyo-

matékok; ,extF  , ,extF  , ,extT   és ,ext vT  a keréktárcsára ható erők, és nyomatékok. ,u vd d  a csilla-

pítási tényező hossz- és keresztirányban; gr  pedig a gördülési sugár. 

A modell bemenetei a kerék forgás- és kormányzási tengelye körül ható forgatónyomaté-

kok. A modell kimenete ugyancsak a kerék hossz- és keresztirányú pozíciója és a kormányzá-

si tengely illetve a forgástengely körüli szöghelyzete. Ennek meghatározása Newton második 

törvényének alkalmazásával felírhatóak a mozgásegyenletek a kerék négy szabadsági fokára 

(2), (3). A kerék járműmodellbe implementálásakor a kerék és a jármű között merev kapcsola-

tot alkalmazva az így kapott modellnek összesen nyolc szabadsági foka van, a kocsitest 3 sík-

beli szabadságfoka, a kormányzás és a négy kerék forgási szabadságfoka. A súrlódás számítá-

sára Coulomb-féle súrlódási modellt alkalmaztam. 

A harmadik modellt többtest dinamikai rendszerként építettem fel (Szabó, 2008b), (Szabó, 

2009) és (Szabó, 2008c). Ennél a gumimodellnél a gumielemek anyagi pontok, amelyek rugó-

csillapító elemeken keresztül kapcsolódnak a keréktárcsához és egymáshoz is. Ennek a mo-

dellnek az előnye az előzőekhez képest, hogy a teljes gumiabroncsot modellezi, és itt a gumi-

elemek már egymással is kapcsolatban vannak, azaz pontosabban lehet számolni a gumiab-

roncs deformációját, mivel az egyes gumielemek nem tudnak egymástól függetlenül deformá-
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lódni. Ebben az esetben is Newton második törvénye alapján írtam fel a mozgásegyenleteket 

(2), de mivel itt a gumielemek is merev testek, azokra is fel kell írni a szabadsági fokuknak 

megfelelő számú mozgásfüggvényt (4). 
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 (4) 

Itt 
gm  egy darab gumielem tömege, 

gb  és 
gd  a gumielemek közötti merevségi és csillapítási 

tényezők, ,t ie , ,v ie , ,t ie , ,v ie  a gumielemek hossz- és keresztirányú pozíciói, illetve defor-

mációi. A negatívuma a modellnek, hogy így nagyon sok egyenletet kell megoldani minden 

egyes időlépésben, ezért jelentősen megnőtt a számításigény. A számítás a dinamikai modell-

hez hasonlóan történik azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a gumielemek pozícióját 

a saját mozgásegyenletük határozza meg, mind a tapadási felületen belül, és azon kívül is. 

 

2. ábra: Többtest dinamikai gumimodell térbeli (bal) és deformált alakja (jobb) 

Szimulációk 

Szimulációkat végeztem a különböző gumiabroncs modellekkel, amelyeket járműmodellbe 

implementáltam (Szabó, 2008a). A szimulációk eredményeként a jármű mozgáspályáját és a 

gumiabroncs deformációját vizsgáltam meg (Szabó & Palkovics, 2009). Elsőként elemi szi-

mulációkat végeztem, azaz elemi járműmozgásokat definiáltam a járműmodell bemenetére. 

Ilyen elemi mozgás a gyorsítás, lassítás, az álló helyzeti kormányzás valamint az állandó su-

garú körpályás manőver (Szabó, 2012). Elsőként a gyorsítási-lassítási manővert vizsgáljuk 

meg. A manőver időben három szakaszból áll: egy gyorsítási, egy állandó sebességű és egy 

lassítási szakaszból. A jármű végig egyenes vonalú mozgást végez, a kormányszög végig zé-

rus. A jármű sebességét összehasonlítva az első vontatott, valamint a hátsó hajtott és fékezett 

kerék kerületi sebességével jól látszik a szlip jelensége (3. ábra). 
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3. ábra: A kerék- és járműsebességek alakulása hosszirányú manőver során 

A gyorsítás során a hajtott hátsó kerék kerületi sebessége nagyobb, lassítás során a fékezett 

hátsó kerék sebessége kisebb, mint a kocsitest haladási sebessége. Az első kerék végig vonta-

tott volt, ezért annak kerületi sebessége mindig kisebb, mint a jármű sebessége. A hajtott ke-

rék gumiabroncsának hosszirányú deformációja a gyorsítás kezdetén, amikor a jármű sebes-

sége még zérus parabola alakú, mert a tapadási felület mentén a terheléseloszlás szintén para-

bolikusan változik. Amikor a kerék gördülni kezd, a gumiabroncs deformációs képe megvál-

tozik, a belépőélnél zérus deformációval indul, majd a deformáció lineárisan növekszik, amíg 

meg nem csúszik, ekkor ugyanis a parabola szerint alakul a deformáció (4. ábra). Az első ke-

réken kisebb deformáció alakul ki, azt a gördülési ellenállás okozza. Az egyenes vonalú moz-

gás miatt keresztirányú deformáció nem ébred. 

 
4. ábra: Gumiabroncs hossz- és keresztirányú deformációja hosszirányú manőver során a 3. másodpercben 

A következő eset az álló helyzeti kormányzás. A kerekekre sem hajtó-, sem pedig fékező-

nyomaték nem hat. Az első kerekekre viszont kormányzási nyomatékot definiáltunk úgy, 

hogy a kormányszög szinuszosan változzon az idő függvényében. A kocsitest kis mértékben 

kimozdul nyugalmi helyzetéből (5. ábra). Ennek oka, hogy az elkormányzás során a gumiab-

roncsok mind hossz-, mind pedig keresztirányban deformálódnak, ami hossz- és keresztirányú 

erőt és függőleges tengely körüli forgatónyomatékot fejt ki. 
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5. ábra: Jármű trajektóriája és orientációváltozása álló helyzeti kormányzó manőver során 

Az első keréken a deformáció lineárisan változik a tapadási felület mentén. A talppontban a 

deformáció zérus. Ebben a pillanatban még csak a gumiabroncs deformálódik, megcsúszás 

csak a szélső pontokban figyelhető meg. A hátsó gumiabroncson kialakuló, két-három nagy-

ságrenddel kisebb deformáció a kocsitest elmozdulásának eredménye. 

 
6. ábra: Gumiabroncs hossz- és keresztirányú deformációja álló helyzeti kormányzó manőver során a 3. má-

sodpercben 

A harmadik eset egy állandó sebességgel, állandó kormányszög melletti manőver. Nem vé-

gig állandó a sebesség, és a kormányszög sem, ugyanis a kezdeti szakaszban fel kell gyorsíta-

ni a járművet, és el kell kormányozni a kerekeket. A kocsitest körpályán mozog, a 20 másod-

perces szimuláció során közel egy teljes kört ír le a jármű (7. ábra). 

 
7. ábra: Jármű trajektóriája és orientációváltozása körpályás manőver során 

Az állandósult állapotban a gumiabroncs deformáció körív alakot vesz fel, mégpedig olyan 

sugárral és középponttal, amelyen és amely körül a kocsitest a manőver során fordul (8. ábra). 
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8. ábra: Gumiabroncs hossz- és keresztirányú deformációja körpályás manőver során az 5. másodpercben 

A második szimuláció során a kezdeti gumiabroncs deformáció hatását elemeztem (Szabó & 

Takács, 2007). A manőverek vizsgálata során két ívmeneti járműmozgást hasonlítunk össze. 

Mindkét esetben 20 fokos kormányszöget állítottunk be, az első esetben a szimulációt már 

ezzel a kormányszöggel indítjuk, vagyis nincs kezdeti gumiabroncs deformáció. A második 

esetben viszont egyenesmeneti helyzetből indulunk, elsőként álló helyzetben kormányozzuk 

el az első kerekeket, majd az előírt kormányszög elérése után indítjuk el a járművet. Azaz 

ebben az esetben van kezdeti gumiabroncs deformáció. Ezekkel a szimulációkkal igazolható, 

hogy a jármű más pályán mozog a kezdeti gumiabroncs deformáció hatására (9. ábra). 

 
9. ábra: A járműmodell trajektóriájának és orientációjának változása körpályás teszt során különböző kormányzá-

si manőverek esetén 

A kétféle szimulációt összehasonlítva kis mértékű eltérés figyelhető meg a trajektóriában és 

az orientációváltozásnál. Egy negyed kör megtételét követően 10.55 centiméteres távolság 

alakul ki a kétféle szimuláció esetén (5). Az orientációbeli eltérés nagyon kicsi a negyed for-

dulat elérését követően kevesebb, mint egy fok (0.015 rad = 0.85°). 

 
   

2 2
7,118 7,024 7,535 7,487 0,1055m   

 (5) 

A kétféle szimuláció során mind a trajektória, mind pedig az orientációbeli eltérés a mozgás 

kezdeti fázisában kialakult eltérések okozzák (10. ábra). Míg a kezdeti gumiabroncs deformá-

ció nélküli esetben a jármű, a vártnak megfelelően rögtön pozitív irányba fordul, addig a kez-

deti deformációval rendelkező esetben eleinte negatív irányba fordul a kocsitest, és csak 60-
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70 milliszekundum után lesz pozitív szögsebessége a járműnek. A magyarázathoz a gumiab-

roncs deformációt kell megvizsgálni a szimuláció kezdetén (11. ábra). 

 
10. ábra: A járműmodell trajektóriájának és orientációjának változása az indulás pillanatában 

 
11. ábra: Gumiabroncs keresztirányú deformációja a bal és jobb első keréken a 10. milliszekundumban, a két szi-

muláció esetén 

Az első esetben még nincs deformáció a gumiabroncson, de a második esetben jelentős ke-

resztirányú deformáció van a kezdeti bekormányzás következtében. Ez negatív forgatónyoma-

tékot ébreszt, ami a jármű indulásakor negatív irányba fordítja a kocsitestet annak ellenére, 

hogy a kerekek pozitív irányban állnak. Ezután a hátsó kerekekre működtetett hajtónyomaték 

hatására a kocsitest egyenesen előre, az orientációjának megfelelően halad, de mivel az első 

kerekek a kocsitesthez képest szögben állnak, ezért keresztirányú deformáció is megjelenik, 

mégpedig az induláskori deformációs alak tolódik el pozitív irányba. Az első esetben a de-

formáció végig zérus volt, ezért az elindulást követően konstans deformáció alakul ki. A má-

sodik esetben a szimuláció kezdeti lineáris deformációs képe is önmagával párhuzamosan 

tolódik el (12. ábra). Majd kerekek elkezdenek forogni, a belépőélnél újonnan belépő gumi-

elemek már a körpályás mozgásnak megfelelő körív alakot veszik fel. 
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12. ábra: Gumiabroncs keresztirányú deformációja a bal és jobb első keréken a 150. milliszekundumban 

Néhány másodperc elteltével a mindkét esetben azonos gumiabroncs deformáció alakul ki, a 

körpályás manővernek megfelelően (13. ábra). 

 
13. ábra: Gumiabroncs keresztirányú deformációja a bal és jobb első keréken a 4 másodperc után 

Végezetül a kormányrendszer geometriai hibájának hatását vizsgáltam meg (Szabó & 

Takács, 2008). Ezek a szimulációk a többtest dinamikai modellen készültek, az eddigiekhez 

hasonlóan állandó sugarú körpályán állandó sebességgel. A kormányhibát a jobb első kerékre 

definiáltuk. A négykerekű jármű kormányműve egy virtuális középső első kerék elkormány-

zásából számítja a két valós első kerék szögelfordulását az Ackermann geometria alapján. A 

jobb első kerék elkormányzását módosítjuk a kormányhiba mértékével. A kormányhiba hatá-

sára a jármű más-más sugarú körön fog haladni, ez mind a mozgáspálya, mind pedig az irány-

szög változásából látszik (14. ábra). 

 
14. ábra: A járműmodell trajektóriájának és orientációjának változása különböző mértékű kormányhiba mellett 
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Az 15. ábra mutatja a fordulási sugár és a kormányzási nyomaték relatív változását a kor-

mányhiba függvényében. Pozitív kormányhiba esetén csökken, negatív kormányhiba esetén 

pedig nő a fordulási sugár, a változás azonban nem szimmetrikus, de még csak nem is lineá-

ris. A nyomatékváltozás pedig ennek pont az ellentettje. A pozitív kormányzási hibánál a jobb 

első kereket nagyobb mértékben fordítjuk el, mint az Ackermann geometria alapján szükséges 

lenne. Ezáltal a bal első kerék a helyes geometria szerinti sugáron fordítaná a járművet, a jobb 

első kerék viszont ennél kisebben. Mivel a jármű négy kereke együttesen határozza meg a 

fordulási sugarat, ezért a valós érték valahol a kettő közé fog esni. Természetesen nem a két 

sugár középértékének megfelelő rádiuszon fordul a jármű, a valós értéket, a kerékterhelések, a 

gumiabroncs merevségek, és a súrlódási viszonyok együttesen határozzák meg. Ugyanígy 

negatív sugár esetében a jobb első kerék az ideálisnál nagyobb íven szeretne fordulni, és itt 

ugyancsak egy köztes érték fog kialakulni, amely nagyobb lesz, mint az ideális sugár. 

 
15. ábra: A fordulási sugár és az első kerekek kormányzási nyomatéka relatív változása a kormányhiba függvényé-

ben 

Pozitív kormányhiba esetén a jobb első kereket az ideálisnál nagyobb mértékben kormá-

nyozzuk el. Ezzel gyakorlatilag egy összetartást definiáltunk az első kerekeknek, ami miatt a 

járműnek kinematikailag 2 külön póluspontot lehetne szerkeszteni. Természetesen a jármű 

csak egy valós forgási középpontja lehet, amely úgy alakul ki, hogy a gumiabroncsok az ideá-

lis, kormányhiba nélküli esethez képest eltérő módon deformálódnak, feloldva a kinematikai 

túlhatározottságot. Például 15 százalékos pozitív kormányhiba esetén (türkiz görbe) a bal első 

kereken kisebb, a jobb elsőn pedig nagyobb deformációt szenved a hibamentes esethez viszo-

nyítva (16. ábra). Mivel a jobb oldali kereket nagyobb mértékben kormányoztuk el, ezért a bal 

oldali kerék kifelé tolná, azaz nagyobb sugarú körívre szeretné kényszeríteni a jobb oldali 

kereket. Ez egy negatív előjelű erőként jelenik meg a keréktárcsán, amely pozitív irányba nö-

veli a gumiabroncs deformációját. Ehhez hasonlóan a jobb oldali kerék kisebb ívre szeretné 

kényszeríteni a bal első kereket, amely pozitív irányú oldalerőt eredményez, negatív irányba 

módosítva a deformációt. A negatív kormányhiba hatása pont ezzel ellentétes (kék és fekete 

görbék), ez az első kerekek széttartását eredményezi. A jobb első kerék az ideális körívhez 

képest kisebb, a bal első kerék pedig nagyobb sugarú ívre kényszerül. 
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16. ábra: Gumiabroncs keresztirányú deformációi a 8. másodpercben különböző kormányhiba értékek mellett 

Mérések 

Egy modellépítési, szimulációs feladat során a mérések két fő célt szolgálnak. Egyrészt a 

modell paramétereit mérések segítségével lehet meghatározni, másrészt a modell eredményeit 

mérések segítségével igazolni kell. Kutatómunkám során méréseket végeztem egy erre a célra 

fejlesztett gumiabroncs-tesztpad segítségével a gumiabroncs jellemzőinek a meghatározására, 

illetve járműves méréseket is végeztem a szimulációk eredményeinek ellenőrzésére. (Szabó, 

2013) 

A két dinamikai modell esetén a szimulációhoz definiálni kell a gumiabroncs hossz- és ke-

resztirányú merevségét az egyes gumielemekre vonatkoztatva. A modellekhez a statikus me-

revségi értékekre van szükség, azaz a kerék nem forog mérés közben. A gumiabroncs merev-

ségét, ugyanúgy, mint bármilyen rugalmas elem merevségét annak deformálásával, pontosab-

ban a deformáció függvényében mért erő alapján határozhatjuk meg. Ehhez a kereket változ-

tatható erővel egy magas súrlódási együtthatójú felülethez kell szorítani, majd hossz- és ke-

resztirányban deformálni kell a gumiabroncsot akár a felület, akár a kerék elmozdításával, 

majd eközben mérni kell a gumiabroncs deformációját, az ahhoz szükséges erőt, és természe-

tesen a kerékterhelést és nyomást is. Egy próbapad készült el, amelynek segítségével a gumi-

abroncs merevségét meg lehet mérni (17. ábra). Ez a próbapad egy külső és egy belső keretből 

áll. A külső keret csúszólábakon keresztül a talajba süllyesztett sínen mozog. A külső keret 

két irányban is elhelyezhető, hogy hossz- és keresztirányban is vizsgálni lehessen a gumiab-

roncsot. A belső keret a külsőhöz képest csak függőeleges irányban tud mozogni azért, hogy a 

különböző terhelések következtében a gumiabroncs megfelelően deformálódni tudjon. A bel-

ső keret felső részén került kialakításra egy kosár, amelybe súlyokat helyezve lehet a kerék-

terhelést beállítani. 

 

17. ábra: Tesztpad kialakítása hossz- és keresztirányú deformáció mérésére 
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A szerkezet működtetését, vagyis a hossz- illetve keresztirányú deformációt egy a talajhoz 

rögzített hidraulikus munkahenger segítségével végeztem el. A mérés során a gumiabroncs 

deformációját egészen a megcsúszásig növeltem, és közben mértem az erőt és a deformációt. 

Ezt a mérést elvégeztem hossz- és keresztirányban különböző terhelések és gumiabroncsnyo-

mások mellett. A mért gumiabroncs erő-deformáció karakterisztikái (18. ábra) a megcsúszásig 

lineáris jelleget mutatnak, vagyis konstans, deformációtól független gumiabroncs merevséget 

lehet meghatározni a különböző esetekre. 

 

18. ábra: Gumiabroncs erő-deformáció diagramja hosszirány esetére 

A gumiabroncs merevséget megvizsgálva a növekvő nyomás mellett közel lineárisan nö-

vekvő merevséget eredményezett (19. ábra). A terheléstől azonos nyomás mellett a gumiab-

roncs merevsége nem függ. A terhelés csak a megcsúszási határt befolyásolja, minél kisebb a 

terhelés, annál kisebb deformáció mellett csúszik meg a gumiabroncs (20. ábra). 

 

19. ábra: A gumiabroncs fajlagos merevségének változása a nyomás függvényében 

 

20. ábra: Maximális erő és deformáció megcsúszás előtt, hossz- (bal) és keresztirányban (jobb) 
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A méréssel meghatározott merevségek a gumiabroncs fajlagos, egységnyi gumiabroncs ív-

hosszára vonatkoznak. A modellekben azonban diszkrét gumielemek találhatóak, vagyis a 

modellben található merevségeket a mérések alapján optimalizálni kell. Az optimalizáláshoz 

szimulált környezetben a többtest dinamikai gumimodell segítségével is felépítettem a teszt-

padot illetve a vizsgálati eljárást. Pontosabban magát a tesztpadot nem is kellett felállítani, 

hiszen a tesztpad csak geometriai kényszereket és változtatható terhelést ad a keréknek. Va-

gyis olyan szimulációt kell összeállítani, amelyben a keréknek csak egy szabadsági foka van, 

vagy a hosszirányú vagy pedig a keresztirányú deformációt engedjük az aktuális szimulációtól 

függően. A kerékterhelést, mint paramétert alkalmazzuk a modellben, a kialakuló deformációt 

pedig a tapadási hossz megadásával vesszük figyelembe. A mérési eredményekből kapott erő 

deformáció karakterisztikákat játsszuk vissza a szimulációban. A mérés során felvett erő-

deformáció karakterisztikának egy tetszőleges munkapontját alkalmaztam az optimalizációra. 

A mérések alapján a karakterisztikák a megcsúszásig lineáris jellegűek voltak, ezért lineáris 

inter- és extrapolációval kerestem meg a modellben alkalmazandó merevséget. Egy kezdeti 

merevséget megadva a mérésben rögzített erőt működtettem a kerékre. Ezt az erőt, a kialakuló 

lengések csillapítása érdekében nem egyégugrás függvényként, hanem lineárisan növekvő 

időfüggvényként definiáltam. A kialakult deformációt a mérésben kialakult deformációval 

összevetve módosítottam a merevséget. Ezt az iterációt addig folytattam, amíg a kialakuló 

deformációbeli különbség a szimulációban és a mérésben egy meghatározott küszöbön belülre 

kerül. Ellenőrzésként a méréskor felvett erő-deformáció karakterisztika több pontjára is elvé-

geztem a szimulációt. Látható, hogy az modell munkapontjai illeszkednek a méréskor felvett 

karakterisztikához (21. ábra). 

 

21. ábra: A mérés eredményeként kapott karakterisztika összevetése szimulációs adatokkal hossz- (bal) és kereszt-

irányban (jobb) 

A gumiabroncs modell validálásához járműves méréseket végeztem (Szabó, 2012). A 

validáció előtt a jármű számos paraméterét meg kellett határozni, egyeseket egyszerű mérés-

sel (nyomtáv, tengelytáv, kerékterhelések), másokat pedig összetett mérések alapján lehetett 

identifikálni (kormánygeometria, súrlódási tényező). Ezen paraméterek felhasználásával épí-

tettem fel a jármű modelljét a szimulációs környezetben. Ezt követően előre definiált manőve-

reket hajtottam végre a járművel, miközben a jármű hossz- és keresztirányú sebességét illetve 

a kormányszöget is rögzítettem. Ugyanezt a mozgásfüggvényt a szimulációs környezetben 

visszajátszottam. A szimuláció bemenete az abszolút járműsebesség volt, míg a modell kime-

neteként a hossz- és keresztirányú sebességkomponenseket vizsgáltam. Három különböző 

mozgásprofilt vizsgáltam (22. ábra), mind a háromnál egybevág a mérési és a szimulációs 

eredmény. 
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22. ábra: A hossz- és keresztirányú sebesség változása a mérésben és a szimulációban három különböző manőver 

során 

Összeállítottam egy olyan dinamikai elven működő járműmodellt, amely empirikus szlip ka-

rakterisztikán alapuló gumiabroncs modellt alkalmaz. Ugyanezt a három szimulációt ezzel a 

modellel is kiszámíttatva azt az eredményt kaptam, hogy nem minden esetben képes ez a mo-

dell a mozgásfüggvény lekövetésére (23. ábra). Ráadásul a szlipet megvizsgálva be is bizo-

nyosodik, hogy az egyszerű szlipgörbéken alapuló modellek nem alkalmasak kis sebességű 

járműmozgások számítására (24. ábra). 

 

23. ábra: A hossz- és keresztirányú sebesség változása a mérésben és a szimulációban két különböző manőver során 

 

24. ábra: Empirikus modellel végzett szimuláció során számolt hosszirányú szlip és ferdefutási szög indulás utáni 

kormányzási manőver esetén 

További kutatási lehetőségek 

A kutatómunkám során fejlesztett modellek nyújtotta lehetőségek túlmutatnak jelen dolgo-

zat terjedelmén, számos lehetőség van a modellek továbbfejlesztésére, mérési feladatok ellá-

tására. 

Elsősorban a többtest dinamikai modellt érdemes továbbfejleszteni. Az egyik jelentős egy-

szerűsítés ebben a modellben a gumiabroncs radiális deformációjának elhanyagolása volt. Ha 

a modellben a radiális deformációt is számítjuk, akkor a gumiabroncs deformációját indirekt 

módon a kerékterhelés és a gumiabroncs radiális merevsége határozza meg. A gumiabroncs 

radiális merevségét a hossz- és keresztirányú merevséghez hasonlóan a nyomás függvényében 

identifikációval határozhatjuk meg. A radiális deformációval azonban két további probléma is 
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felmerül. Ebben az esetben szükség van a statikus deformáció meghatározásához egy kezdeti 

szimulációra. Másrészt definiálni kell, hogyan modellezzük a gumielemek és a talaj közötti 

merőleges kapcsolatot. Amikor egy szabadon lévő gumielem a talajhoz ér, rugalmas ütközés-

sel kell számolnunk. Mivel a talaj merevsége jóval nagyobb, mint a gumiabroncsé, könnyen 

előfordulhat, hogy a gumielemek elkezdenek pattogni a talajon, ami hibás eredményhez vezet. 

A radiális deformációval még két előny származik. A kerékterhelés eloszlását a talajon nem 

empirikus képlettel számoljuk, hanem a radiális deformációból, másrészt ugyanígy lehetősé-

günk van a gördülési ellenállás pontosabb modellezésére is, elvégre annak nagy rész a radiális 

deformáció következménye. A gumiabroncsot egy síkba redukálva modelleztük, de azt ki 

lehet bővíteni több sorosra is, így a gumiabroncs szélessége is vizsgálható. Ezáltal a kerék 

még egy szabadságfokkal bővül, a kerék dőlésének hatását is vizsgálhatjuk. A fent leírtak 

alapján a kerékmodell teljes: a keréktárcsának 6 a gumielemeknek 3 szabadsági fokát vizsgál-

juk. 

Nem csak a gumiabroncs, hanem a járműmodellt is lehet bővíteni. A kocsitest szabadságfo-

kait is kibővíthetjük 6-ig, ennek azonban úgy van jelentősége, ha a keréktárcsa és a kocsitest 

között már nem merev, hanem a valós futóműveknek megfelelően rugalmas bekötést definiá-

lunk. A kormány-, a fék- és a hajtásrendszer modelljét is el lehet mélyíteni. 

A fenti megoldások révén jelentősen megnövekszik a rendszer szabadságfokainak száma, 

illetve a radiális gumi-talaj kapcsolat még merevebbé teszi az egyenletrendszert. Ebben az 

esetben már nem jelent jó megoldást az időlépés csökkentése, hiszen ilyen sok szabadságfok-

kal elfogadhatatlanul hosszú lenne a számítási idő. Találni kell egy optimálisabb numerikus 

módszert a rendszer differenciál-egyenletrendszereinek megoldására. Léteznek változó lépés-

közű megoldó algoritmusok, amelyek kifejezetten merev differenciál egyenletek megoldására 

alkottak. 

A mérések terén is vannak további kutatási lehetőségek. A gumiabroncs merevségét radiális 

irányban is meg kell határozni, de azt a jelen kutatás során fejlesztett tesztpad is lehetővé te-

szi. A gumiabroncs csillapítási tényezőjének meghatározására több módszert is alkalmazni 

lehet. A járműves mérések terén a kerékerő méréssel lehetne a leghatékonyabban jobb ered-

ményeket elérni. Szintén hasznos kutatás lenne a gumiabroncs deformációjának mérése, akár 

tesztpadon is, de még inkább a járművön tesztpályás mérések során. 

A kutatómunka tudományos eredményei 

A kutatásom során elért új eredményeket öt tézisben foglaltam össze. 

1. tézis 

Kutatásom első eredménye egy kefemodellen alapuló, az energiaminimum elvén működő 

gumimodell, amely kevés paraméter alkalmazása mellett képes a jármű kissebességű mozgá-

sának szimulációjára (Szabó, et al., 2006), (Szabó & Takács, 2008). 

A motivációm az volt, hogy egy olyan gumiabroncsmodellt alkossak, amely négykerekű 

járműmodellbe implementálva kevés paraméter felhasználásával szimulálni képes a jármű 

kissebességű manővereit. A kissebességű manőverekhez hozzá tartozik a megállás-újraindulás 
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is, azaz a gumimodellnek memória effektussal is rendelkeznie kell. A modell előnye, hogy a 

gumiabroncs paraméterei közül egyedül a tapadási felület hosszára, a hossz- és keresztirányú 

merevségek arányára, illetve a megcsúszáshoz tartozó maximális deformációra van szükség. 

A modellt csak kissebességű manővereknél lehet alkalmazni, mert nagyobb sebességeknél a 

dinamikai hatások miatt nagyon pontatlanná válik az egyszerű kinematikai elven működő 

modell. 

Első lépésben meghatároztam a modellek felépítéséhez szükséges egyszerűsítéseket. A kis-

sebességű manőverek következtében elegendő a kocsitest síkbeli mozgását modellezni. A 

gumiabroncs esetében csak a tapadási felület kerül modellezésre. A három síkbeli sza-

badságfokon felül a kerék rendelkezik tengely körüli forgási szabadságfokkal. A gumiabroncs 

hossz- és keresztirányú merevségét a keréktárcsához rögzített rugóelemek reprezentálják. A 

jármű és a kerekek mozgási lehetőségei alapján határoztam meg a rendszer általános koordi-

nátáit. 

Második lépésként felírtam a potenciális energia meghatározásának egyenleteit a kocsitest 

és a kerekek mozgásának függvényében. Figyelembe vettem a jármű és a kerekek lehetséges 

mozgási szabadsági fokait, illetve figyelembe vettem a kormánygeometriát és a hajtott tenge-

lyen a differenciálmű hatását. A gumiabroncs tapadási viszonyait a gumielemek deformációja 

alapján modelleztem. Meghatároztam két parabolikus deformációs határt, amelyek a gumi-

elemek tapadó súrlódási és a csúszósúrlódási határdeformációit határozza meg. 

Ezt követően kiválasztottam a Nelder-Mead-féle minimumkereső algoritmust, amelynek se-

gítségével megtalálható az általános koordinátavektor, amely mellett a gumiabroncsok poten-

ciális energiáinak összege minimális lesz. A jármű és a kerekek adott időpontbeli elmozdulá-

sát ez a minimális potenciális energiához tartozó általános koordinátavektor határozza meg. 

2. tézis 

Többtest dinamikai gumimodell alkalmazásával végzett elemi mozgások eredményeként 

összefüggéseket állapítottam meg a mozgáspálya és a gumiabroncs deformációja között 

(Szabó, 2010), (Szabó, 2012). 

Első lépésként felépítettem egy többtest dinamikai gumiabroncs modellt, egyrészt a tranzi-

ens jelenségeket is figyelembe kell venni, másrészt a teljes kerület modellezésével a tapadási 

felületen kívüli deformációt is számolja a modell. Majd ezt a gumiabroncsmodellt egy négy-

kerekű járműmodellbe beillesztve elemi mozgásszimulációkat végeztem. Elsőként egy hossz-

irányú manővert definiáltam, amely egy gyorsítási, állandó sebességű és egy fékezési sza-

kaszból áll. Ezt követte egy álló helyzeti kormányzás, végül pedig egy körpályás manőver 

következett. A szimulációk eredményeként a következő összefüggéseket állapítottam meg: 

1. a kerékre ható forgatónyomaték hatására a gumiabroncs hosszirányú deformációja pa-

rabolikus alakot ölt, amely megfelel a kerékterhelésnek a tapadási felület menti elosz-

lás alakjának; 

2. a forgatott, gördülő kerék gumiabroncsának hosszirányú deformációja a belépőéltől 

kezdődően lineárisan növekszik, majd a kilépőél közelében a gumielemek megcsúsz-

nak, a deformációs kép a kilépőélnél követi a parabola alakot; 

3. a vontatott gördülő kerék gumiabroncsának hosszirányú deformációja a belépőéltől 

kezdve növekszik, majd egy szélsőérték elérése után csökkenni kezd, és irányt is vált, 
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amely annak a következménye, hogy a tapadási felület mentén változik a kerék kerüle-

ti sebessége; 

4. álló helyzeti kormányzás esetén a kormányzott kerekek gumiabroncsai lineáris de-

formációs képet mutatnak: a kerék talppontjában zérus a deformáció, míg a belépő és 

kilépő élek felé lineárisan növekszik, egészen addig, amíg meg nem csúszik; 

5. állandó sebességű körpályás manőver esetén a gumiabroncs deformációja igazodik a 

pálya ívéhez, azaz körív alakú lesz a deformációs kép, amelynek a középpontja és su-

gara megegyezik a trajektória azonos paramétereivel. 

3. tézis 

Szimulációval igazoltam, hogy a körpályás manőver során a kezdeti gumiabroncs deformá-

ció hatására a jármű eltérő mozgáspályán halad az eredeti, kezdeti deformáció nélküli esethez 

képest: adott gumiabroncs és járműmodell esetén 20°-os kormányszög mellett egy negyed 

fordulat több mint 10 centiméteres abszolút eltérést eredményez (Szabó & Takács, 2007). 

A többtest dinamikai modell segítségével körpályás szimulációt végeztem két külön esetre. 

Az első esetben a járműmodellben már eleve elforgatott kerékkel, kezdeti gumiabroncs de-

formáció nélkül indult el a szimuláció. A második esetben viszont a szimuláció zérus kor-

mányszöggel indult: a manőver kezdetén a kormányzott kerekeket forgattuk el 20 fokkal, és 

amikor azok elérték az állandósult állapotot, a járművet akkor kezdtük gyorsítani. Mindkét 

szimulációval egy negyed körpályányi manővert végeztem, majd elemeztem a járművek 

trajektóriáit illetve a gumiabroncs deformációt. Megállapítottam, hogy a kezdeti gumiabroncs 

deformáció hatására a pozitív kormányszög ellenére negatív irányban kezd fordulni. Ennek 

oka, hogy a gumiabroncs a kerék gördülésének kezdetén relaxálódik a kezdeti deformációból, 

és eközben visszafelé, azaz negatív irányba fordítja a járművet. Egy negyed kör megtétele 

után a két esetben a járművek pozíciója között több, mint 10 centiméteres eltérés van. A gu-

miabroncsok deformációja a szimuláció végén már megegyezik, de ekkorra a két jármű moz-

gáspályája eltér egymástól. 

4. tézis 

Szimulációk segítségével igazoltam, hogy körpályás manőver során az ívkülső kerék kor-

mányzási szögét 15 százalékkal csökkentve a jármű fordulási sugara több, mint 6 százalékkal 

nő, ugyanakkor ennek a kerék kormányszögének a 15 százalékos növelése kevesebb, mint 2 

százalékos csökkenést eredményez a fordulási sugárban (Szabó & Takács, 2008). 

A tézis igazolásához körpályás szimulációt végeztem, amelyek során az ívkülső kereket az 

Ackermann geometriához képest eltérő értékkel kormányoztam el. Több szimulációt végez-

tem, különböző mértékű eltéréssel. Ennek függvényében vizsgáltam a trajektóriákat, amely 

eredményeként megállapítottam, hogy a jármű által bejárt körpálya középpontja és sugara is 

más lesz az egyes esetekben. A szimuláció alapján összefüggést állítottam fel a fordulási su-

gár, a kormányzási nyomaték valamint a kormányhiba között. Ezt követően megvizsgáltam az 

első kerekek gumiabroncs deformációinak változását a kormányhiba függvényében. 
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5. tézis 

Kialakítottam egy tesztpadot, amelynek segítségével rögzítettem egy gumiabroncs hossz- és 

keresztirányú statikus merevségi karakterisztikáit különböző kerékterhelések és nyomások 

mellett (Szabó, 2013). 

Megterveztem és tanszéki kollégák segítségével legyártottunk egy tesztpadot, amely alkal-

mas egy gumiabroncs statikus karakterisztikáinak mérésére mind hossz- mind pedig kereszt-

irányban. A tesztpad kettős keretrendszere lehetővé teszi, hogy a gumiabroncs merevségének 

mérésekor a kerék függőlegesen szabadon mozogjon, lehetővé téve a gumiabroncs radiális 

deformációjának változását. Ennek köszönhetően a méréseket különböző kerékterhelések és 

különböző keréknyomások mellett is elvégeztem. A mért erő-deformáció karakterisztikák 

alapján meghatároztam a gumiabroncs merevségét. Összefüggéseket állítottam fel a gumiab-

roncs merevsége valamint a kerékterhelés és a keréknyomás között. A tesztpadi mérések se-

gítségével meghatároztam a gumiabroncs és a talaj közötti tapadási és csúszósúrlódási együtt-

hatót is. 
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