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1. Bevezetés 

Napjaink személygépjárműveinek komplex elvárásoknak kell megfelelniük mind 

gyártói, mind pedig felhasználói oldalról. A vásárlóközönség által támasztott kritériumok 

egyike a megfelelő mértékű utazási komfort biztosítása. Ez alatt nem csupán az ülések és 

egyéb működtető elemek (például kormánykerék, sebességváltókar, kézifékkar stb.) 

ergonomikus kialakítása értendő. Egyebek mellett jelentős hangsúlyt kell fektetni az 

utastér akusztikai kényelmére is. 

A vevői oldalról támasztott elvárások közé tartozik például: 

- a menetzaj keltette zavaró hatás minimalizálása, 

- a külső környezetből érkező, nem kívánt hanghatások csökkentése, 

- a járművön belül az utasok között folytatott verbális kommunikáció érthetősége 

viszont maximális legyen. 

A fenti célok elérését támogató egyik kézenfekvő megoldás a kocsiszekrény 

megfelelő szintű zajszigetelése, mely számos módon javítható. Ezt a funkciót valósítják 

meg többek között az ajtókárpitok, a motorháztető- és a csomagtérajtó-, valamint a 

motorburkolat. Továbbá az ajtók és ablakok gumitömítései a vízelvezetésen túl ezt a célt 

is szolgálják. 

A környezetből érkező hanghatások kényelmi okok miatti tökéletes kizárása azonban 

közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen következményeket eredményezhet. 

1.1. Célkitűzés 

A kisebb intenzitású, alacsony sebességű ütközések témaköre számos, szerteágazó 

kutatási kérdést vet fel. Egyrészt a nagy sebességtartományokban alkalmazott módszerek 

nem, vagy csak korlátozott mértékben, nagyfokú pontatlansággal alkalmazhatók. Az 

ütközési energia nagyságrendekkel kisebb, aminek döntő hányadát, vagy akár teljes 

egészét már a könnyen deformálódó elemek alakváltozás során nyelik el. A koccanást 

kísérő hangjelenség is az emberi észlelhetőség határán mozog, melyet zavaró tényezők 

(például a beltérben üzemeltetett kényelmi elektronikai berendezések – ventilátor, klíma, 

rádió stb. –, valamint a járműben utazó személyek, illetve a mobiltelefonhasználat) még 

tovább ronthatnak. Továbbá a kis intenzitású ütközések lefutása során nem különíthető el 

egyértelműen a kifutási szakasz, mely az ütközési ponttól a véghelyzetig tart [1]. 

Az esetek jogi vonatkozásait és szabályozásának problémakörét szemlélteti az 1. 

ábra. Ez alapján elmondható, hogy a bagatellütközésekhez kapcsolódó kérdéseket a 
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magyar szakjog sem tárgyalja kellő részletességgel. Felmerül ugyanis két kulcsfogalom: 

a „cserbenhagyás”, valamint a „segítségnyújtás elmulasztása”, melyek középpontjában a 

személyi sérülés áll. A kis intenzitású ütközések azonban ezen szabályozás hatályán 

kívülre esnek; azonnali orvosi ellátást igénylő sérülések legtöbbször nem fordulnak elő. 

Az esetleges problémák később jönnek elő, mint például a nyaki gerincoszlop és 

lágyrészek sérülései, illetve különösen veszélyeztetett csoportot képviselnek az áldott 

állapotban lévő nők (kifejezetten a harmadik trimeszterben) [2]. 

 

1. ábra: Ütközések megítélése jogi szempontból [3] leírása alapján 

Így a vizsgálatok során kulcskérdés az észlelhetőség megítélése, ami a 

szándékossággal összefüggésbe hozható. 

Schneider [4] szerint a balesetek vizsgálata során három érzékterület együttes 

értékelése szükséges (lásd 2. ábra). A vizuális észlelést a vezető látóterével, illetve 

tekintetének irányultságával lehet jellemezni. A kis sebességű ütközéseket legtöbbször 

rossz, vagy nem kielégítő látási viszonyok jellemzik, amely az egyértelmű döntést 
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megnehezíti. A taktilis és kinesztetikus érzékelés az egyensúlyérzeten alapul, jelentős 

mértékben függ az érintkezési ponttól, ugyanis a gépkocsi karosszériája különböző 

merevségű részekből tevődik össze. Ezen felül szükség van az akusztikai kimutathatóság 

vizsgálatára is, ahol a kérdés, hogy az ütközést kísérő hangjelenség a járművön belül 

hallható volt-e. Ez azonban számos tényezőtől függ. Jelentősen befolyásolja a 

kocsiszekrény zajszigetelő képessége, valamint a belső (beszéd, jármű és 

segédberendezéseinek üzemeltetéséből eredő hanghatások stb.) és külső forrásokból 

(környezeti és közlekedési zajok stb.) eredő zajhatások. Összességében megállapítható, 

hogy e jelenségek befolyásolják a legnagyobb mértékben a kocsiszekrényben kialakuló 

zajszintet. 

 

2. ábra: Az észlelhetőség vizsgálatának elemei [4] szerint 

Kisebb intenzitású ütközések tipikus esete a parkolóhelyről történő kitolatás. Ilyenkor 

a tekintet irányultsága folyamatosan változik annak szükségszerű vándoroltatása miatt. 

Ezen felül sok esetben a látási viszonyok sem nevezhetők ideálisnak. A lökés észlelése 

szintén nehézségekbe ütközik, ugyanis az egyensúlyérzet érzékszerve a belső fülben 

Akusztikus 
érzékelés

•Hallás útján

•Kísérő hanghatás detektálhatósága

•Háttérzaj (külső és belső forrásból)

•Szubjektív megítélés

Vizuális 
érzéke-

lés

•Látás útján

•Tekintet irányultsága

•Rossz látási viszonyok

•Holtterek

Takti-
lis 

érzé-
kelés

•Lökés észlelése

•Egyensúlyérzeten alapul
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található. A félkörös ívjáratban levő folyadék azonban a fejmozgás következtében 

folyamatosan áramlik, így e tényezők jelentősen megnehezítik az érzékelést. 

Mindezek figyelembevételével, disszertációm keretein belül a hallhatóság 

vizsgálatára helyezem a hangsúlyt. 

A disszertáció felépítése az alábbiak szerint alakul. A kiindulási hipotézisek 

felállítását követően bemutatom, hogy az utóbbi években milyen kutatási irányzatok 

voltak jellemzők. Ezt követően a fontosabb akusztikai alapfogalmakon, összefüggéseken 

keresztül kiemelem a közlekedési környezetben lényeges elemeket. A dolgozat negyedik 

fejezetében ismertetem a mérések végrehajtása, valamint azok kiértékelése során 

alkalmazott elveket és módszereket. Ezután a hipotézisek hátterét részletezem. Végül 

tézisek formájában fogalmazom meg a kutatómunkám során elért új tudományos 

eredményeket. 

1.2. Hipotézisek 

Kutatásom alapját az alábbi feltevések adták: 

1) Kísérlettervezés segítségével kiszűrhetők az akusztikai észlelhetőség alsó 

határát befolyásoló paraméterek 

2) Az utastérben kialakuló egyenértékű hangnyomásszint meghatározása 

történhet a válaszfelületek módszerének felhasználásával. 

3) Mamdani típusú fuzzy modell esetén a defuzzifikációs módszer jelentős 

mértékben befolyásolja a reziduumok alakulását. 

4) Lágyszámítási eljárásokon alapuló fenomenológiai modellek esetén a becslési 

pontosság javítható a hagyományos, statisztikai módszerekhez képest. 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

A közúti balesetek elemzése jelentős mértékben hozzájárul a közlekedésbiztonság 

javításához. A közúti közlekedés kapcsán egyértelműen megállapítható, hogy az utóbbi 

évtizedek gyökeres változást hoztak utazási szokásainkban. A városi használatban levő 

személygépjárművek száma, valamint a gépkocsiban eltöltött idő jelentősen 

megnövekedett [5]. 

Mindezek következtében a járműgyártók mindent megtesznek a vásárlóközönség 

figyelmének felkeltése érdekében. Továbbá manapság egyre inkább előtérbe került az 

utazási kényelem, mely nem csupán a kezelőfelületek ergonómiáját, hanem a 

kocsiszekrény hangtani minőségét is magába foglalja. Ebben az esetben kulcskérdés az 

utasok akusztikai komfortérzetének a megteremtése, mely a kabin megfelelő mértékű 

zajszigetelésével érhető el. 

Azonban a nem kívánt, külső forrásból eredő hanghatások teljes körű kizárása a 

közlekedésbiztonsági szempontoknak ellentmond. Mivel nagyszámú jármű használja 

egyidejűleg az utakat, a közlekedési környezet észlelése nélkülözhetetlen. Ezen folyamat 

támogatására a korszerű járművekben megjelentek a kiegészítő vezetéstámogató és 

biztonsági rendszerek (fék-, parkolási és sávtartás-asszisztens stb.). Ezek kettős funkciót 

hivatottak ellátni: feladatuk egy esetlegesen bekövetkező baleset megelőzése, továbbá 

segítségükkel a már elkerülhetetlen káresemény súlyossága csökkenthető. 

Megállapítható azonban, hogy a közlekedési környezet vizsgálata kapcsán a 

leginkább ellentmondásos tényező maga az ember. Kosztolányi-Iván és társai [6] 

kimutatták, hogy bizonyos úttípusok felismerése nehézségeket okoz, míg mások 

besorolása egyértelmű a járművezetők számára. Ez a folyamat azonban szoros 

összefüggésben van a haladási sebességgel. A környezet detektálása jelentősen javítható 

biológiai ihletésű rendszerek alkalmazásával [7]. 

Szintén ellentmondások tapasztalhatók az utasok jelenléte, valamint a járművezetői 

viselkedés és teljesítmény összefüggésének megfigyelése során. A fentiekkel 

összhangban megállapítható, hogy a baleseti kockázatot a sofőr rutinján túl jelentősen 

befolyásolja a járműben tartózkodó társaság jelenléte, viselkedése és jellemzői. 

Orsi és társai [8] azt tanulmányozták, hogy az utastársak jelenléte – mind a fiatalabb, 

mind pedig a tapasztaltabb, idősebb sofőrök esetében – hogyan befolyásolja a közlekedési 

balesetek kimenetét.  Vizsgálataik alapján az olaszországi Pavia városban 2004-2005-ben 
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bejelentett incidensek képezték. Keresték az ütközések súlyosságát befolyásoló alábbi 

tényezőket: 

- befolyásolja-e az utas(ok) jelenléte a baleset kimenetét a vezető szempontjából, 

- van-e különbség e hatás tekintetében a kezdő és a tapasztalt sofőrök között, 

- befolyásolja-e a végeredményt az utas neme. 

Megállapították, hogy a fiatalabb járművezetők esetén a társaság jelenléte növeli a 

baleseti kockázatot. Azonban az utasok nélkül közlekedő, idősebb személyek nagyobb 

valószínűséggel szenvednek el magános baleseteket. 

A Németországban 1984-1997 között bejelentett közúti balesetek alapján az utas(ok) 

„védő hatását” Vollrath és társai [9] mutatták ki. Célszerű azonban figyelembe venni, 

hogy az említett kutatás módszertanával kapcsolatosan néhány kritikus kérdés merül fel: 

csak a több járművet érintő eseteket vették figyelembe, valamint a felelősség megítélése 

külső személy által történt. Megállapították, hogy az utasok jelenléte csökkenti a baleset 

bekövetkezésének kockázatát. Segítséget nyújtanak a kritikus helyzetek felismerésében, 

abbahagyják a társalgást, amíg a vezető az adódó kérdéses szituációkat megoldja, 

valamint ellenzik a nem elegendő követési távolság tartását és a gyorshajtást. Bizonyos 

esetekben azonban ez a pozitív hatás csökken. Ilyen lehet például egy jelentősebb 

mértékű figyelmet igénylő kereszteződés, továbbá ugyanez tapasztalható fiatalabb, 

kevésbé rutinos vezetők esetén. Hasonló, pozitív hatást mutattak ki további tanulmányok 

is, mivel a gépkocsiban tartózkodó további személyek jelenléte növeli a hajlandóságot a 

biztonsági öv használatára, valamint az utasok számának növekedésével csökken az 

elkövetett közlekedési szabálysértések száma [10] [11]. 

Bose és társai [12] a gépjárművezető a baleset során bekövetkező elhalálozásának 

kockázata és a hátsó ülésen tartózkodó zavaró viselkedésű utas jelenléte közötti 

összefüggést vizsgálták az USA-ban 2001-2009 között bekövetkezett, halálos kimenetelű 

frontális ütközések esetén. Kizárólagosan olyan eseteket vettek figyelembe, melyek1998-

as évjáratnál fiatalabb, kormánylégzsákkal szerelt járműveket érintettek. 

Lee és társai [13] az 1999-2003 közötti floridai balesetek alapján szoros összefüggést 

találtak az utasok és az incidens jellemzői között. Vizsgált paramétereik a járművezető 

kora és neme, valamint az utas(ok) életkora voltak. 

Maasalo és társai [14] a gépjárművezetők egy speciális csoportját vizsgálta, a 

kisgyermekkel utazókat. Tanulmányuk alapját USA-ban bekövetkezett balesetek 

képezték 1996-2015 között. Olyan esetek adatait dolgozták fel, amelyek közúton 
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történtek, továbbá legalább egy halálos áldozatot követeltek az ütközést követő 30 napon 

belül. Megállapították, hogy a nők hajlamosabbak halálos kimenetelű baleset részeseivé 

válni. Ezen felül azt tapasztalták, hogy ugyan a kisgyermekkel utazókat fokozott zavaró 

hatás terheli, mégis kevesebb szabálysértést követnek el. 

McEvoy és társai [15] a nyugat-ausztráliai Perthben 2003-2004 között regisztrált 

esetek alapján kerestek összefüggést a karambolok bekövetkezése és a mobiltelefon 

használat, valamint utasok jelenléte között. Megállapították, hogy négyszer nagyobb 

valószínűsége van az ütközésnek, amennyiben az azt megelőző 5 percben a sofőr 

telefonált. Szintén fokozza a veszélyt az utasok jelenléte, viszont lényegesen kisebb 

mértékben. Vizsgálták továbbá a szállított személyek számának és életkorának a hatását 

is. Arra a megállapításra jutottak, az utasok számának növekedése fokozta azon balesetek 

kockázatát, amelynek következtében a járművezető kórházi ellátásra szorult. 

Egyes kutatások a közlekedési körülmények gépjárművezetőre gyakorolt hatását 

vezetési szimulátorban végrehajtott vizsgálatok alapján értékelik. 

Ezt a módszert alkalmazta Chan és társai [16], akik alátámasztották, hogy utasok 

jelenlétében a sofőrtől magasabb szintű koncentrációra van szükség. Chung és társai [17] 

a tapasztalatlan koreai gépjárművezetők viselkedését tanulmányozta. Három vizsgálati 

csoportot különítettek el: 

- egyedül vezetőket, 

- tapasztalt, de passzív utas mellett vezetőket, 

- tapasztalt, aktívan vezetésbiztonsági tanácsokat adó társsal utazókat. 

Az összes vizsgált személy ugyanazon szimulátor béli pályaszakaszon haladt végig. 

Megállapították, hogy a legjelentősebb különbséget a segítő instrukciók jelentették. Az 

ehhez tartozó csoport lényegesen lassabb tempóban, nagyobb körültekintéssel haladt. A 

passzív utassal utazók, valamint egyedül vezetők között a sebesség tekintetében érdemi 

eltérést nem tapasztaltak. 

Összességében tehát megállapítható, hogy az utasok jelentős hatással vannak a 

járművezetőre. 

A balesetek súlyosságának osztályzására abban az esetben van feltétlenül szükség 

Niederer és társai [18] szerint, ha jogi következménnyel járnak, személyi sérülés, illetve 

nagymértékű anyagi kár keletkezik. Megkülönböztetünk könnyű, közepesen súlyos és 

súlyos baleseteket. A besorolás szempontjai között elsődleges a jármű sebességállapota, 

valamint a létrejövő sérülések mértéke. Azonban nem egyértelmű az esetek 
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elkülöníthetősége. Az ütközésmechanikai, az orvosi (sérülés mértéke) és a biomechanikai 

(a test terhelése szerinti) diszciplínák a súlyosság fogalmát ugyanis eltérő módon 

definiálják. 

A kis intenzitású ütközések alacsony sebesség (vü = 1…5 km/h) mellett történnek, 

vizsgálatuk során számos nehézség adódik.  

A nagyobb ütközési sebességekkel bekövetkező balesetekkel ellentétben, a bagatell 

ütközések esetén számos problémát kell kezelni jogi, műszaki és orvosi szempontból 

egyaránt. 

Mérnöki szempontból a koccanást kísérő hangjelenség észlelhetőségének vizsgálata 

okoz nehézséget, ugyanis az említett hanghatás az emberi fül érzékelési küszöbe 

környékén található. Ennek hallhatóságát a járműben található többlet zajforrások 

(kényelmi elektronikai berendezések, társaság stb.) tovább rontják. Ezen felül, jelentős 

külsérelmi nyomok sem láthatók az érintkezést követően. Mivel az ütközési energia 

nagyságrendekkel kisebb, mint a nagyobb intenzitású balesetek esetében; ennek nagy 

részét, vagy esetenként teljes egészét a könnyen deformálódó elemek rugalmas 

alakváltozása elnyeli. Így csupán felületi, optikai sérülések tapasztalhatók. 

Tovább nehezíti az esetek elemezhetőségét az a tény, hogy napjaink járműveinek 

vészhárítóival szemben szabványban rögzített elvárás, hogy a megfelelő 

anyagválasztásnak és kialakításnak köszönhetően bizonyos előírt sebességhatárig (vü ≤ 4 

km/h Európában, vü ≤ 8 km/h USA-ban) az ütközési energiát rugalmas deformáció során 

el kell nyelniük [19]. 

Így ezen rendszerek tervezésénél számos tényezőt kell figyelembe venni. Liu C. H. 

és társai [20] új módszert mutattak be a modern vészhárítórendszerek vizsgálatára. 

Végeselem módszeren alapuló analitikai modellt alkottak a vészhárító fedél 

merevségének vizsgálatára. A különböző, általuk megfigyelt terhelési esetekben a cél a 

lehajlás minimálása volt. Új tervezési módszert ismertettek ez alapján, amely során az 

anyagvastagság megnövelésének helyét a vészhárító oldalán definiálták – ezáltal 

elkerülve a felesleges anyagtöbblet felhasználását. 

Scott és társai [21] korábban bekövetkezett vészhárító-vészhárító típusú kis 

intenzitású ütközések adatai alapján alkottak matematikai összefüggést a baleset 

súlyosságának és további paramétereinek meghatározására, melyek a szimulációs 

eljárások és járműdinamikai számítások alapját képezhetik. 



15 

 

Szintén nehézséget okoz kisebb intenzitású ütközések esetén, hogy más jelleget követ 

az ütközés lefutása (a kifutási szakasz, vagyis a járművek érintkezését követő egymástól 

való eltávolodása olyan kismértékű, hogy egyértelműen nem különíthető el magától az 

ütközéstől). 

Általánosságban elmondható, hogy az ilyen esetekben elsődleges szempont az 

észlelhetőség megítélése, amely a szándékosság vizsgálatát jelentősen elősegíti [22]. 

Analitikai oldalról Schneider [4] szerint a balesetek vizsgálata során három 

érzékterület együttes, komplex értékelése szükséges: 

- vizuális észlelés 

o Alapkérdés: a vezető látta-e az ütközést, így szoros kapcsolatban áll a 

sofőr látóterével és tekintetének irányultságával? 

o Kritikus helyzetek: parkolóhelyről való kitolatás – legrosszabb látási 

viszonyok balkormányos jármű jobb hátulja környezetében mutatható ki 

(jobbkormányos gépkocsi esetén a bal hátsó rész). 

o A kis sebességű ütközéseket legtöbbször rossz, vagy nem kielégítő látási 

viszonyok jellemzik, amely az egyértelmű döntést megnehezíti. 

- akusztikai kimutathatóság 

o Alapkérdés: az ütközést kísérő hangjelenség a járművön belül hallható 

volt-e? 

o Számos tényezőtől függ: a kocsiszekrény zajszigetelő képessége, valamint 

a belső (beszéd, jármű és segédberendezéseinek üzemeltetéséből eredő 

hanghatások stb.) és külső forrásokból (környezeti és közlekedési zajok 

stb.) eredő zajhatások. 

o Vizsgálandó a kocsiszekrényben kialakult zajszint. 

- taktilis és kinesztetikus érzékelés  

o Az egyensúlyérzeten alapul. 

o Jelentős mértékben függ az érintkezési ponttól, ugyanis a gépkocsi 

karosszériája különböző merevségű részekből tevődik össze. 

Az emberi érzékszervek rendkívül érzékenyek a környezetben tapasztalható 

változásokra, viszont eltérő érzékelési küszöbszintekkel rendelkeznek. Az észleléshez 

szükség van egy minimális ingerre (két inger esetén egy minimális mértékű különbségre, 

az úgynevezett különbségi küszöbre). Hallás esetén az érzékelési küszöb az óra 

ketyegésének hat méterről történő észlelése [1]. 
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Az észlelhetőség közlekedési környezetben azonban számos tényezőtől függ. 

Kulcskérdés a jármű utasterének hangminősége is. Napjaink járműveivel szemben 

ugyanis jelentős vevői elvárás a megfelelő szintű utazási komfort biztosítása. Ez alatt 

értendő a kocsiszekrény zajszigetelő képessége, vagyis a környezetből érkező, nem 

kívánatos, zavaró hanghatások mértékének, erősségének tompítása, csökkentése. Ezen 

effektusok teljes mértékű kizárása azonban nem lehetséges, közlekedésbiztonsági 

alapelvekkel ütközik. Ugyanis a közlekedési környezet érzékeléséhez, számos kritikus 

helyzet kialakulásának detektálásához a hallás is nélkülözhetetlen. A fentiek alapján 

széleskörben elterjedtek az akusztikai mérések, melyeket a közlekedés minden 

ágazatában alkalmaznak. 

Nem csupán a közúti járműveket érinti azonban a hangminőség kérdése. Liu Z. S. és 

társai [23] civil és harcászati alkalmazásban egyaránt előforduló lánctalpas járművekben 

kialakuló zajszint becslésére alkottak végeselem modellt. Céljuk olyan megoldás 

azonosítása volt, amellyel további zajcsökkentés érhető el. 

Bera és Pokorádi [24][25] a repülési zajt vizsgálta mérhetőségi és zajcsökkentési 

szempontból. Az egyenértékű hangnyomásszinttel számoltak, amely a környezetben 

tapasztalható változásokat jellemző paraméter. Továbbá Monte Carlo-Szimuláció alapú 

eljárást dolgoztak ki a helikopterek okozta zajterhelés becslésére. 

További kutatások keretein belül megállapításra került, hogy az utastérben 

tapasztalható zaj szintén jelentősen befolyásolja az ott tartózkodó személyek 

teljesítményét [26][27]. 

A közúti közlekedés következtében kialakuló zaj számos komponensből tevődik 

össze. Mikro szinten ezek a motor, a kipufogórendszer, az erőátvitel, az abroncs, az út, a 

karosszéria és az aerodinamikai zajok. A közlekedési zaj közelítő meghatározására 

létrehozott modellek döntő többsége az egyenértékű hangnyomásszinttel dolgozik a 

zajszint objektív számszerűsítésére. 

Singh D. és társai [28] négy különböző módszert vizsgáltak az óránkénti közlekedési 

zaj becslésére: egy hagyományos lineáris modell, valamint három lágyszámítási eljárás 

(döntési fák, véletlen erdők módszere és mesterséges neurális hálók) eredményeit 

hasonlították össze. Bemeneti adataik az indiai Patiala városában rögzített zajmérések 

eredményei voltak. Megállapították, hogy lágyszámítási eljárásokkal, különösen a 

véletlen erdők módszerével pontosabb és stabilabb modell hozható létre. 
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A zajszennyezés mellett azonban hasonlóan hangsúlyos kérdés az akusztikai 

komfortérzet, mely egy igen nehezen definiálható és minősíthető paraméter. A zajt 

ugyanis a vizsgált személyek szubjektív módon ítélik meg és érzékelik [29]. 

Számos vizsgálati eljárás van alkalmazásban [30]. Azonban a vásárlói oldalról 

támasztott követelmények sokrétűségének nehéz megfelelni. A járműiparra különösen 

igaz, hogy a széles termékpaletta következtében a különféle márkák, típusok esetén más-

más hanghatást vár el a felhasználó, mely már presztízskérdésnek tekinthető. Így a 

hanghatás minősége magával a termékminőséggel párosul a vásárlói döntés során. Más 

karakterisztikát várunk el ugyanis egy Harley Davidson motorjának hangjától, mint egy 

családi egyterűétől. Ennek következtében a hangminőség viszonylagosságának 

figyelembevételére intelligens, lágyszámítási eljárások alkalmazása is széles körben 

elterjedt [31]. 

Huang és társai [32] több rejtett réteggel rendelkező neurális háló segítségével 

becsülték a beltérben létrejövő hangminőséget. Vizsgálataikat a Volkswagen csoport 

négy középkategóriás személygépjárművén végezték el, melyek közül kettő automata, a 

másik kettő pedig manuális sebességváltóval volt szerelve. A zajt a vezetőülés, az első 

utasülés, valamint a hátsó ülés felett elhelyezett mikrofonok segítségével mérték nyílt 

terepen, egysávos, egyenes tesztpályán haladva. Ezen felül a zajosság szubjektív 

megítélését 24 személy bevonásával végezték el. Az osztályzás ötfokú skálán történt 

referenciazajhoz képest (1: sokkal zavaróbb, 5: sokkal kellemesebb). Megállapították, 

hogy a felépített neurális háló alkalmas a kocsiszekrényben kialakuló belső zajszint 

okozta relatív hangminőség meghatározására. 

Chen és társai [33] mérési eredmények alapján több hangminőségi paramétert 

vizsgáltak személygépjárművek utasterében: hangnyomásszintet, hangosságot, élességet 

és keménységet, melyek meghatározására mesterséges neurális hálót hoztak létre. A mért 

és számított értékek összehasonlításakor arra a következtetésre jutottak, hogy a 

rendszerük alkalmas a kocsiszekrény hangminőségi paraméterek megfelelő pontosságú 

becslésére. Későbbi vizsgálataik [34] során Grey reláció elemzést alkalmaztak a 

szubjektív és az objektív mérőszámok kapcsolatának felfedésére. Ennek alapját nyolc 

vizsgált jármű különböző üzemállapotában rögzített, beltérből származó hanganyaga 

adta. 

Az utastér hangtani minőségét jelentősen befolyásoló búgó, zörgő hangokat 

tanulmányozta Lee S. K. és társai [35]. A zajosság minősítésére hiba visszaterjesztéses 
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algoritmuson alapuló neurális hálót alkottak, melynek működését sikeresen tesztelték 

tömeggyártásban előállított személygépjárműveken. 

Parizet és társai [36] a zajok és rezgések észlelhetőségét tanulmányozta három- és 

négyhengeres haszongépjárművek esetén. Elsődleges céljuk a beltérben tapasztalható, 

hangtani szempontból vett komfortérzetet befolyásoló jelek hatásának összehasonlítása 

és becslése volt. 

Az utastér hangminőségét jelentős mértékben befolyásolják a külső környezetből 

származó zajhatások. A zavaró tényezők beltérbe történő bejutását a kocsiszekrény 

zajszigetelésének fokozásával lehet csökkenteni. Azonban szintén nem elhanyagolható 

az utastérben kialakuló zajszint, mely tovább ronthatja az észlelhetőséget. 

A beltérben tapasztalható zajszint leglényegesebb összetevője a hűtő-fűtő ventilátor 

működéséből adódó zavaró hanghatás. Angelscu és társai [37] különböző kialakítású 

rácstípusokat vizsgáltak: gyári kialakításút és három különböző prototípust. Akusztikai 

szempontból az eredeti változatot találták optimálisnak. 
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3. Akusztikai alapok 

3.1. Alapfogalmak 

Akusztikai szempontból a hang fogalma alatt a rugalmas közegben terjedő, az emberi 

fül számára érzékelhető mechanikai rezgések és hullámok értendőek. Az emberi fül 

azonban a különböző frekvenciájú hangokra másként reagál. 

Számunkra a hallható hangok tartománya 20-20000 Hz-ig terjed. Ennél alacsonyabb 

frekvenciatartományban infrahangokról, 20 kHz felett pedig ultrahangokról beszélünk. 

Legérzékenyebbek a 2000 Hz körüli hangokra vagyunk. 

Az infrahangok lényegesen kisebb mértékben csillapodnak, terjedésük 

megakadályozása is számos problémába ütközik. Az emberi szervezetre gyakorolt 

veszélyes fiziológiai hatásuk miatt már infrahangfegyvereket is alkalmaznak, ugyanis a 

belső szervek sajátfrekvenciája a f=0…20 Hz-es tartományba esik. Ezzel szemben az 

ultrahangok legjellemzőbb alkalmazási területe az orvosi diagnosztika és terápia, 

valamint az anyagvizsgálat területén is használhatók (például hegesztési varratok 

ellenőrzésére). Továbbá számos állatfaj használja egyedek közötti kommunikációra, 

illetve tájékozódásra [38][39]. 

Zaj alatt a kellemetlen, zavaró, esetlegesen káros hanghatások keverékét értjük. A zaj 

megítélése erősen szubjektív, jelentős mértékben függ ugyanis a vizsgálatba vont 

személytől, valamint az adott hang jellemzőitől is. 

A hangok (és a zajok) terjedéséhez szükség van vivőközegre. A levegőben terjedő 

hangokat léghangoknak, míg a szilárd anyagban terjedőket testhangoknak nevezzük. A 

terjedési sebesség a hangsebesség (a, m/s), nagysága jelentős mértékben függ a 

vivőközeg típusától és hőmérsékletétől. Erre mutat néhány példát az 1. táblázat. 

1. táblázat: A hangsebesség néhány anyag és hőmérséklet esetén [39] 

Vivőközeg 
T, 

°C 

a, 

m/s 
Vivőközeg 

T, 

°C 

a, 

m/s 

acél 

20 

5100 

levegő 

-50 299 

réz 3800 0 331 

gumi 54 20 343 
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3.2. Jellemző mérőszámok 

Az emberi fül számára érzékelhető hangtani jelenségeket egyebek mellett a 

hangnyomással jellemezhetjük az (1) egyenlet szerint: 

𝑝(𝑟0; 𝑡) = 𝑝𝑝𝑖𝑙𝑙(𝑟0; 𝑡) − 𝑝0, 𝑃𝑎 (1) 

ahol ro a tér egy rögzített helykoordinátájú pontja, 

ppill(r0; t) az ott adott pillanatban uralkodó gáznyomás, 

p0 pedig a légköri nyomás (p0=101,2 kPa ≈ 105 kPa). 

Sokszor megfigyelhető a zajjelenségek adott időközönként bekövetkező ismétlődése, 

periodikussága. Ilyenkor matematikailag a (2) egyenlet szerint írható le az adott pontban 

kialakuló hangnyomás. 

𝑝(𝑟0; 𝑡) = 𝑝(𝑟0 + 𝑛 ∙ 𝑇), 𝑃𝑎 (2) 

ahol 𝑛 ∈ ℕ és 

T, s, h a periódusidő, az ismétlődő részlet hossza időben. 

Definiálható a frekvencia (f, Hz) is, ami az időegységre jutó periódusok száma. 

A hangnyomás felhasználásával megadható a hangnyomás szint (lásd (3) egyenlet). 

𝐿𝑝 = 10 ∙ 𝑙𝑔
𝑝2

𝑝𝑟𝑒𝑓
2 = 20 ∙ 𝑙𝑔

𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
, 𝑑𝐵 (3) 

ahol p, Pa a vizsgált hanghatás hangnyomása, 

pref = 2 ∙ 10−5 Pa, az emberi hallásküszöbhöz tartozó hangnyomás. 

Az így bevezetésre került decibel-skálán 10 dB az éppen csak hallhatónak 

minősíthető, 120 dB pedig a fájdalomküszöb.  

Egy hang- vagy zajforrás hangteljesítménye (W, W) az egységnyi idő alatt a térbe 

sugárzott hangenergia. Ebből származtatható az egységnyi felületre eső hangteljesítmény, 

a hangintenzitás (I, 
𝑊

𝑚2
). 

A fentnevezett fizikai mennyiségek felhasználásával meghatározható a (4) egyenlet 

alapján a hangteljesítményszint, valamint a hangintenzitásszint (lásd (5) egyenlet). 

𝐿𝑊 = 10 ∙ 𝑙𝑔
𝑊

𝑊𝑟𝑒𝑓
, 𝑑𝐵 (4) 
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𝐿𝐼 = 10 ∙ 𝑙𝑔
𝐼

𝐼𝑟𝑒𝑓
, 𝑑𝐵 (5) 

ahol W, W és I, 
𝑊

𝑚2
 a vizsgált hang jellemzői, 

Wref=10-12 W és Iref=10-12 
𝑊

𝑚2 pedig a referenciaértékek.  

A decibel aritmetika akkor alkalmazható, ha két hangot szeretnénk egymással 

összehasonlítani. 

Az ember által észlelt zajok az esetek döntő többségében nem állandók, az idő 

függvényében változnak. Az egyenértékű hangnyomásszint alkalmas ezek jellemzésére. 

Meghatározása a (6) egyenlet szerint történik, mellyel egy olyan folytonos, időben 

állandó zajt kapunk, amely a vizsgálat időtartamára vetítve azonos energiával 

rendelkezne, az emberi szervezetre ugyanolyan hatással bírna, mint a kiindulási változó 

zaj: 

𝐿𝐴𝑒𝑞 = 10 ∙ lg [
1

𝑇
∙ ∫

𝑝2(𝑡)

𝑝0
2(𝑡)

∙ 𝑑𝑡

𝑇

0

] , 𝑑𝐵 (6) 

ahol T, s, h a mérés időtartama [40][41]. 

Ez a mérőszám alkalmas a hosszabb ideig fennálló zajhatás megítélésére. 

3.3. Hangszínképek 

A hangokat a hangszínképek alapján is megkülönböztetjük. Ez a hangnyomásszintek 

frekvencia függvényében történő ábrázolást jelenti. A tiszta (szinuszos) hang képe a 

megfelelő frekvencián egy függőleges vonal (lásd 3. ábra a. része), míg az összetett 

periodikus hang esetében vonalas színképet kapunk (lásd 3. ábra b. része). Az összetett, 

nem periodikus hang színképe folytonos. 
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a. b. 

3. ábra: A tiszta és az összetett (zenei) hang vonalas színképe [42] 

a. tiszta, szinuszos hang 

b. zenei hang 

Vizsgáló zajként célszerű olyan karakterisztikájú forrást választani, ami sok jelet 

tartalmaz. A leggyakrabban használtak a szélesspektrumú jelek, melyek a hallható 

tartomány teljes egészéből tartalmaznak összetevőket. A spektrumuknak megfelelő 

látható fény színe szerint beszélhetünk fehér-, szürke, rózsa-, és színes zajokról. 

A fehérzaj alatt azt a véletlen zajt értjük, amelynek az f=20…20000 Hz 

frekvenciatartományban állandó a hangnyomásszintje és az amplitúdója. A 

karakterisztikáját a 4. ábra szemlélteti. 

 

4. ábra: Fehérzaj [42] 
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Szürkezaj esetén egy szűk frekvenciatartományban állandó a hangnyomásszint, míg 

a többi frekvencián nem mérhető (lásd 5. ábra). 

 

5. ábra: Szürkezaj [42] 

Rózsazaj (rózsaszín zaj, pink zaj) alatt akusztikai szempontból olyan véletlen zajt 

értünk, amelynek hangnyomásszintje az f=20…20 000 Hz-es frekvenciatartományban 

oktávonként 3 dB-lel csökken. Ezt szemlélteti a 6. ábra. 

 

6. ábra: Rózsazaj [42] 

Beszélhetünk még harmonikus jelekről is, amelyek széles spektrumú periodikus 

jelek. Ide tartozik például a négyszögjel és az impulzussorozat [42][43]. 
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3.4. Hallás és szervrendszere 

A hallás, azaz a hangok és zajok érzékelésének szervrendszere a fül, mely 

anatómiailag - mint az a 7. ábra is jól látható - 3 funkcionális részre tagolódik. 
 

 

7. ábra: A fül anatómiai és funkcionális felépítése [44] 

A külső és a középfül a környezet felől érkező hangok felfogásában vesz részt. Ezzel 

szemben az ingerek átalakítására és a központi idegrendszer irányába történő 

továbbítására a belső fül szolgál. 

Tehát a külső fül tulajdonképpen egy irányított mikrofonként funkcionál, mely kettős 

feladatot lát el. Egyrészt a fülkagylón (1) keresztül a külső hallójáratba (2) vezeti a 

hangokat, másrészt fel is erősíti azokat, melyek így a dobhártyához (3) jutnak. 

A középfülben található hallócsontok (4) a hanghullámokat átalakítják mechanikai 

rezgéssé, mely majd a csigában (5) lévő folyadékot mozgásba hozza. Amennyiben a 

levegő rezgése a hallócsontok közvetítése nélkül jutna a folyadékhoz, a két közeg 

sűrűségkülönbségének következtében jelentős energiaveszteség következne be. Így 

valósul meg a középfül ellenálláscsökkentő funkciója. A túlterhelés elleni védelem az 

Irányított mikrofon 

Ellenállás 

csökkentés, 

védelem 

Frekvenciaelemzés 



25 

 

úgynevezett akusztikus reflex által biztosított. Túlzott intenzitású hang következtében 

egy, a hallócsontok mozgását korlátozó, automatikus izomösszehúzódásról beszélhetünk, 

mely az átvitt hangerőt csökkenti (elsősorban alacsony frekvenciájú hangok okozzák). 

A belső fülben a hangok frekvenciaelemzése történik, az itt található receptorok a 

hangokat idegi impulzusokká alakítják [44][45]. 

Az emberi fül hangérzékeléséről elmondható, hogy jelentős mértékben függ az adott 

effektus frekvenciájától. 

 

8. ábra: A hangok ábrázolása a frekvencia függvényében [41] 

Amint az a 8. ábrán is látható, különböző frekvencián az azonos intenzitású hangokat 

eltérő erősségűnek érzékeljük. 

Hallásküszöb alatt azt a görbét értjük a 8. ábra görbeseregében, amely az adott 

frekvencián a legkisebb, már hallgató hangintenzitáshoz tartozik. A fájdalomküszöb azt 

a határt jelenti, amely esetén és amely felett a hangok már fizikai fájdalmat okoznak. A 

fül fájdalomküszöb felett is működik, viszont a hangérzethez már fizikai fájdalom is 

társul [41]. 
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3.5. Zaj hatása 

A zaj értékelése szubjektív, ugyanis egyéne válogatja, ki milyen zajszintet érez már 

kellemetlennek. 

A zajosság vizsgálata és szabályzása gépjárművek esetén kétféle szempontból is 

fontos. Egyrészt a beltér zajossága alapján történik a gépkocsik minősítése, másrészt 

viszont a zajemisszió csökkentése kiemelten fontos törekvés napjainkban. 

A hang érzékelése, mint a környezet felől érkező információhalmaz fontos eleme, 

életünk szükséges része. Esetenként azonban ezek a hatások kellemetlenek, zavarók 

tudnak lenni, ekkor beszélünk zajról. 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO, World Health Organization; 1948.) szerint 

akkor minősíthető károsnak egy adott zaj hatása, ha 

- funkcionális teljesítményünknek, 

- járulékos stresszhatások és 

- környezeti hatások kompenzálásának romlását eredményezi. 

Ez tehát magába foglalja az emberi szervezet fizikai, pszichológiai és szociális 

működésének minden rövidebb vagy hosszabb ideig fennálló negatív változását [40]. 

A zaj káros hatásait csoportosíthatjuk az alapján, hogy milyen területet 

befolyásolnak. Eszerint megkülönböztetjük a zaj okozta 

- halláskárosodást; 

- beszédértés romlását; 

- alvászavart (pihenés és alvás); 

- teljesítménycsökkenést 

o mentális és pszichofizikai szempontból 

- és szociális magatartás változását [40]. 

A zajok emberi szervezetre gyakorolt hatását vizsgálhatjuk a hangnyomásszint 

alapján [46]: 

- 30 dB-től → pszichés zavarok; 

o figyelem, megzavarása, 

o koncentráció lanyhulása 

o teljesítőképesség csökkenése, 

- 40 dB-től → alvás megzavarása, 

- 70 dB-től → teljes ébrenlét 
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- 65 dB-től → vegetatív zavarok; 

o keringési rendellenességek, 

▪ 90 dB felett → végtagok vérellátása 

o fekély kialakulásának kockázata megemelkedik, 

o látásélesség csökken (~25%-kal), 

- 90 dB-től → hallószerv károsodása, 

o ideiglenes/maradandó hallásküszöb emelkedés, 

o maradandó halláskárosodás, 

- 120-130 dB → „barotrauma”; 

o hirtelen légnyomásváltozás következtében sérül a dobhártya 

o kialakulásának feltétele, hogy a külső levegő és a középfül nyomásának 

különbsége legalább 80 Hgmm legyen 

o tünetei: fülfájás, halláscsökkenés [47] 

- 175 dB felett → halálos dózis 

o klinikai halál beállta. 

3.6. Közlekedési zajok 

A motorizáció fejlődésének következtében, napjainkban nagyszámú személy- és 

tehergépjármű közlekedik az utakon, nagymértékű zajszennyezést okoznak. Ennek 

mértéke azonban területileg és időben is változó, mivel több tényező együttes függvénye. 

Ezek közé tartoznak például az adott szakaszon elhaladó járművek 

- mennyisége, 

- típusa, 

- üzemállapota, 

- sebessége stb. [40]. 

Maguknak a gépjárműveknek a zajossága szintén több forrásból ered. Ide tartozik: 

- a motorzaj, 

- az erőátvitel zaja, 

- a gumiabroncs/útfelület kapcsolatból adódó zaj, 

- a szélzaj, 

- az egyéb zajok [40][48][49]. 

Megemlítendő azonban, hogy személygépjárművek esetén a 100…4000 Hz-es 

frekvenciatartományba eső rezgéseket értelmezzük zajként (20…300 Hz között pedig 

rezgésekről beszélhetünk) [48]. 
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A motorzaj alatt a belsőégésű motorok periodikus működéséből és komplex 

kialakításából adódó összetett zajt értjük, melynek két fő komponense az égési, valamint 

a mechanikus zaj. Az égési zaj elsősorban a kompresszió gyújtású, dízel motorok esetén 

a jelentősebb, míg a mechanikus zaj a szikragyújtású, Otto-motoroknál [50]. Mindkettő 

testhangként jut a gépjármű utasterébe. Továbbá zaj ered a motor segédberendezéseinek 

működtetéséből is. Ide sorolhatók például a töltetcsere folyamat során a szelepek 

periodikus nyitása és zárása következtében keletkező szívási és kipufogózajok. 

Megkülönböztetünk elsődleges - melyek a szelepeken tapasztalható váltakozó 

tömegáramból adódnak, a szívócsőben nyomásingadozást eredményeznek - és 

másodlagos zajforrásokat - melyek oka a szívó-, illetve kipufogórendszerben való 

áramlás. Ezeken felül beszélhetünk még a lesugárzott zajokról, melyek eredhetnek mind 

az elsődleges, mind pedig a másodlagos forrásokból (lásd 9. ábra). Érdekesség, hogy a 

belsőégésű motorhoz kapcsolt turbófeltöltő a szívási zajokat 3…8 dB-lel csökkenti 

(keskenysávú szívási zajok esetén a frekvenciatartománytól függően) [49]. 

 

9. ábra: A motor töltetcsere folyamatából eredő zajok [49] 

Az erőátviteli rendszer zaja fogaskerekek kapcsolódása során fellépő, periodikus 

gerjesztések következtében alakul ki, mely a tengelykapcsoló-, nyomatékváltó- és 

differenciálműházról lesugárzott testhangként jut a kocsiszekrénybe [40]. Mivel 

elsődlegesen testhangról beszélünk, fizikai kapcsolatok szükségesek a terjedéséhez. 
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Tosun és társai [51] kísérleteik során vizsgálták a sebességváltóból érkező, vinnyogó 

hangok eredetét. Az átviteli útvonal elemzés (Tansfer Path Analysis; TPA) 

alkalmazásával tanulmányozták, hogy mi az utastérbe jutó, ott zajt keltő rezgések fő 

terjedési útvonala. Siano és Panza [52] az erőátvitel búgó hangjának eredetét vizsgálta. 

Méréseiket négyhengeres, négyütemű dízelmotorral szerelt személygépjárművön 

végezték el, a vezető és az utasok fülének magasságában elhelyezett mikrofonok 

segítségével. Különböző sebességek és sebességfokozatok esetén vizsgálták az utastérben 

kialakuló zajszintet. A legnagyobb zajt az f<350 Hz frekvenciatartományban tapasztalták. 

Meghatározták a motor kritikus üzemállapotait. Továbbá arra a megállapításra jutottak, 

hogy a búgó hang sokkal nagyobb mértékben érzékelhető a hátul utazó személyek 

számára. 

A gumiabroncs és az útfelület kapcsolatából eredő zajokat két nagyobb csoportba 

lehet osztani. Az külső zajok az abroncs zajok, melyek előírt mértékűre történő 

csökkentése a típusengedélyezéshez szükséges (az egyes abroncstípusokra megadott 

határértékeket a 2001/43/EC direktíva [53] tartalmazza). Léghangként terjednek, 

nagyságuk függ az abroncs kialakításától és anyagától, az útburkolat típusától és a 

sebességtől. Ezzel szemben a belső, úgynevezett útzajok az utastér kényelmét 

befolyásolják. Testhangként jutnak a kocsiszekrénybe a felfüggesztésen keresztül (f<500 

Hz), vagy léghangként az abroncstól a járműszerkezetbe (500 Hz<f<1000 Hz) – ezt a 

komponenst gyakran összetévesztik a szélzajjal [49]. 

A szélzaj a beltér zajosságának egy jelentős hatással bíró összetevője nagy 

sebességgel közlekedő járművek esetén, melynek csökkentése szintén az utazási komfort 

növelésének kulcskérdése [54]. A vizsgálat megvalósításának egyik lehetősége a 

szélcsatornában való tesztelés, melyet Peric és társai [55] az útburkolaton történő haladás 

során kapott mérés eredményeivel hasonlítottak össze. Habár szignifikáns eltérést nem 

tapasztaltak (Lpcsatorna=72 dB; Lpút=77,8 dB), a felvételek visszahallgatásakor 

nyilvánvalóvá váltak a különbségek. Arra a megállapításra jutottak, hogy szükség van a 

szélzaj valós idejű vizsgálatára is. 

A közúti közlekedés zaja tehát több forrásból tevődik össze. Ennek következtében a 

járműben utazó személyekre is komplex terhelés hat. Ezek egy része a gépkocsi 

üzemeléséből, számos összetevő azonban a külső környezetből ered. 
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4. Módszertani háttér 

4.1. Mérési módszerek 

A vizsgálati járművek megválasztásakor fontos szempont volt, hogy reprezentálják a 

közúti közlekedésben napi szinten résztvevő járművek jellemzőit, korát és állapotát. A 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) felmérése szerint a mérések végrehajtásának évében 

(2017) a járműállomány átlagos életkora 14,2 év volt [56]. 

Ezen felül kiértékelésre került egy felmérés, mely során a budapesti és agglomeráció 

béli magánkézben lévő járműpark korát, állapotát, valamint a járművezetők szokásait, a 

használat jellemzőit mértem fel. Az elemzés során a járművek átlagéletkora 13,6 éves 

értékre adódott. 

A fentiek alapján a hangérzékelési vizsgálatokat egy 2004-es évjáratú SKODA 

FABIA COMBI járművön végeztem el (lásd 10. ábra), mely a kiskategóriás autók 

csoportjába tartozik. Magyarországon közel 200000 példány  közlekedik az utakon ebből 

a márkából [57]. 

10. ábra: A vizsgálatba vont jármű [58] 

A B-szegmensbe tartozó gépkocsi főbb műszaki paraméterei a 2. táblázatban 

láthatók. 
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2. táblázat: A vizsgálatba vont SKODA FABIA COMBI jármű főbb műszaki 

adatai [58] 

Hengerűrtartalom 1198 cm3 

Hengerek száma 

(szelepek száma) 
3 henger (12 szelep) 

Teljesítmény 

(fordulatszámon) 
47 kW (5400 1/min) 

Üzemanyag típusa benzin 

A vizsgálatok során a járművet nem valós forgalmi környezetben, hanem álló 

helyzetben tanulmányoztam. A végrehajtott akusztikai kísérleteket két csoportba lehet 

osztani: a mérőeszköz nélkül végrehajtott szubjektív, valamint a mérőeszköz 

felhasználásával rögzített, objektív mérések. 

A szubjektív vizsgálatok során tiszta szinuszos hangot alkalmaztam. A visszajelzést 

a járműben helyet foglaló személyek adták. Feladatuk az általuk már hallhatónak 

minősített hanghatás észlelésekor történő jelzés volt. A kísérletsorozat során a hallhatóság 

alsó határát befolyásoló tényezők vizsgálata volt a cél. A mérési elrendezést a 11. ábra 

szemlélteti, a hangforrás a jármű elejénél három különböző pozícióban került 

elhelyezésre. 

 

11. ábra: Szubjektív vizsgálatok mérési elrendezése 

Az objektív mérések kísérleti elrendezése a 12. ábrán látható. Hohner Stereo 50 

kéthangfalas zajgenerátort és Svantek 959 típusú zajszintanalizátort alkalmaztam. A 

hangfalak a jármű két oldalán, attól 1 m távolságra lettek elhelyezve. A beltérben 

kialakuló zajszint mérését ISO 5128-1980 [59] előírásai, valamint Putra és társai [60] 
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ajánlásainak figyelembe vételével valósítottam meg. A vizsgálatok végrehajtása csukott 

ajtók és zárt ablakok mellett, a vezetőülés jobb oldalánál, a sofőr fülének magasságában 

elhelyezett zajszintmérő műszerrel történt. Vizsgálózajként rózsazajt használtam, mely 

egyike a gyakran alkalmazott típusoknak akusztikai mérések végrehajtásakor [43]. 

 

12. ábra: Műszeres vizsgálatok mérési elrendezése 

Mivel a legtöbb közlekedési zaj becslésére alkalmas modell az egyenértékű 

hangnyomásszinttel dolgozik [28], továbbá ez a paraméter alkalmas a környezeti 

körülmények akusztikai szempontból történő változásainak jellemzésére [25], valamint 

az utastér hangminőségének objektív jellemzésére is [33][34], a vizsgálatok során 

egyenértékű hangnyomásszint került rögzítésre. 

Az objektív mérések kiegészítésére további konfirmáló vizsgálatokat is 

végrehajtottam, melyekhez egy azonos kategóriába eső (szintén B-szegmensbe tartozó) 

járművet választottam; egy 2003-as évjáratú NISSAN MICRA-t, melynek a 13. ábrán 

látható, főbb műszaki jellemzőit a 3. táblázat tartalmazza. 

 

13. ábra: A konfirmáló mérésekhez használt jármű [61] 
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3. táblázat: A vizsgálatba vont NISSAN MICRA jármű főbb műszaki adatai 

[61] 

Hengerűrtartalom 1386 cm3 

Hengerek száma 

(szelepek száma) 
4 henger (8 szelep) 

Teljesítmény 

(fordulatszámon) 
64 kW (5600 1/min) 

Üzemanyag típusa benzin 

 

4.2. Design of Experiment – Kísérlettervezés 

A mérések végrehajtásának elsődleges célja, hogy egy adott folyamatról információt 

gyűjtsünk. Megkülönböztethetünk aktív és passzív kísérleteket. Az aktív kísérletek 

esetében a körülményeket (tervet) matematikai módszerek alkalmazásával úgy választjuk 

meg, hogy a lehető leghatékonyabban, a lehető legkevesebb vizsgálati pont esetén 

maximális információhoz jussunk. Passzív kísérletek alatt a statisztikailag nem tervezett 

méréssorozatot értjük [62]. 

Mivel az esetemben vizsgált folyamatot számos tényező befolyásolja, illetve 

befolyásolhatja, továbbá a mérések végrehajtása idő- és költségigényes eljárás, célom 

volt, hogy kevés mérési pont körültekintő definiálása által egyszerre több paramétert 

tudjak változtatni. 

A kísérlettervezés (DoE) erre megfelelő módszer; célja, hogy a megfigyelt változók 

hatásairól információt szerezzünk. Ezen felül a vizsgálati pontok számának csökkentése 

további előnyt jelent, emellett egyszerre eredményez költségcsökkenést és 

időmegtakarítást. 

A változók a faktorok, hatásukra a különböző beállítási értéken, szinten kapott mérési 

eredmények változásából lehet következtetni. 

Vizsgálható a független változók a függő változóra (vagyis a kimenetre) gyakorolt 

hatása, mely a válaszfüggvénnyel ((7) egyenlet) adható meg: 

𝑌 = 𝑓(𝑥1; 𝑥2; 𝑥3; … ; 𝑥𝑖) (7) 
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ahol  Y a válaszfüggvény; 

x1, x2, x3, …, xi pedig a független változók. 

Elkülöníthetők a folyamat szempontjából lényeges, szignifikáns faktorok és a 

lényegtelenek, melyek befolyása elhanyagolhatóan kis mértékű. 

A folyamat általános jellegű modelljét szemlélteti a 14. ábra. 

 

14. ábra: A folyamat modellje [63] 

A faktorok csoportosítása többféle szempont szerint történhet: 

1. Kimenetre gyakorolt hatás szerint 

a. szignifikáns faktorok 

i. jelentős hatás 

b. nem szignifikáns faktorok 

i. kis mértékű hatás 

ii. elhanyagolható 

2. Beállíthatóság szerint 

a. szabályozható faktorok 

i. a kimenetet befolyásolják 

ii. pontosan beállítható az értékük 

b. nem szabályozható faktorok 

i. lehet, hogy befolyásolják a kimenetet 

ii. értékük nem állítható be 
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iii. úgynevezett zajfaktorok 

3. Értelmezési skála szerint 

a. mennyiségi faktorok 

i. konkrét mérőszámmal lehet jellemezni 

b. minőségi faktorok 

i. névleges skálán lehet értelmezni [62][63]. 

4.2.1. Kísérlettervezés lépései 

A kísérlettervezés első lépéseként a vizsgálandó problémát kell meghatározni. Ezt 

követően ki kell választani a faktorokat és azok szintjeit. Legtöbbször az úgynevezett 

kétszintes faktorterveket alkalmazzák, amelyek esetében a tanulmányozott faktorok 

kimenetre gyakorolt hatását két különböző szinten elemezzük. Mind a szintek, mind 

pedig a faktorok számának növelése emeli a végrehajtandó mérések mennyiségét. 

Következő lépés a kimenő paraméter kiválasztása, ezt nevezzük függő változónak, 

az egyes faktorok rá gyakorolt hatását vizsgáljuk. Ez után következik a kísérletterv 

kiválasztása, majd pedig annak megfelelően a mérések végrehajtása. Az adatok elemzése 

során van lehetőség optimalizálására is, vagyis meghatározható a kimenet kívánt 

értékéhez (minimum, maximum, megadott érték) tartozó független változó szint 

meghatározására. Továbbá kiszűrhetők a szignifikáns, illetve lényegtelen hatások is [63]. 

A továbbiakban a faktortervek bemutatása a kétszintes terveken keresztül fog 

történni. 

4.2.2. Teljes faktortervek 

Teljes faktortervről akkor beszélünk, ha a faktoroknak és szintjeiknek az összes 

lehetséges kombinációját vizsgáljuk. 

A teljes faktoros kísérlettervek a kiválasztott faktoroknak és azok szintjeinek összes 

lehetséges kombinációját tartalmazzák. Többszintes tervek esetén ez lp darab mérési 

pontot ad, 

ahol l a szintek száma, 

p pedig a faktorok száma [62][63]. 

A vizsgált változók számának és a mérési pontok mennyiségének kapcsolatát két 

példán keresztül fogom bemutatni kétszintes tervek esetén. Ezek a 2p típusú tervek, ahol 

a faktorok hatását két különböző beállítási szinten vizsgáljunk (-1 és +1). 
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A kísérleti pontok száma például 3 faktor esetén N1=23=8 (lásd 4. táblázat), 7 

faktornál viszont már N2=27=128 (lásd 5. táblázat). Tehát jelentős mértékű növekedés 

tapasztalható. 

4. táblázat: Mérési pontok 3 faktor esetén 

Faktorok 

 

Mérési pont 

A B C 

1. -1 -1 -1 

2. -1 -1 +1 

3. -1 +1 -1 

4. -1 +1 +1 

5. +1 -1 -1 

6. +1 -1 +1 

7. +1 +1 -1 

8. +1 +1 +1 

 

5. táblázat: Mérési pontok 7 faktor esetén 

Faktorok 

 

Mérési pont 

A B C D E F G 

1. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

2. -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 

3. -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 

4. -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

126. +1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 

127. +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 

128. +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

Megállapítható tehát, hogy a vizsgálatba vont változók számának növekedésével a 

mérési pontok száma hatványozottan fog emelkedni. A kiértékelés megfelelő 

részletességű lehet, azonban időbeli és költségvonzatokkal egyaránt jár. 

Teljes faktortervek esetén a főhatás ábrák segítségével kiértékelhető, hogy az egyes 

faktorok szintjeinek változtatása hogyan befolyásolja a függő változó értékét. Ezen felül 

a független változók együttes (kölcsön-) hatása is vizsgálható [63]. Ezt grafikusan a 14. 

ábrán látható módon ábrázolhatjuk. 
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 Főhatás ábra Kölcsönhatás ábra 

a. 

  

b. 

  

15. ábra: Fő- és kölcsönhatások kapcsolatának ábrázolása [63] 

A fő- és kölcsönhatásábrák alakulására mutat példát a 15. ábra. Ennek bal oldalán 

láthatók a főhatások, melyek alapján megállapítható, hogy mely faktoroknak van a 

legjelentősebb hatása, ez az egyenesek meredekségével hozható kapcsolatba: 

- az a. részen A, a b. részen B faktor nagymértékben, 

- az a. részen B faktor lényegesen kevésbé, 

- míg a b. részen A faktor egyáltalán nem befolyásolja a kimenet értékét. 

Továbbá megállapítható az egyes faktorok hatásának iránya is: 

- az a. részen A és B faktor szintjének növelése emelkedést, 

- míg a b. részen B faktor magasabb szintjének beállítása csökkenést eredményez a 

függő változó értékében 

A kölcsönhatásábrák (15. ábra jobb oldali része) segítségével két független változó 

együttes hatása ábrázolható. Erre mutat példát a 15. ábra [63]. A 15. ábra a. részén a 

kölcsönhatás nélküli eset látható, az A faktor hatása a B mindkét szintjén azonos, így a 

jobb oldali kölcsönhatás ábrán az egyenesek párhuzamosak. 
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Ezzel szemben a 15. ábra b. részén már a faktorok között kölcsönhatás áll fenn, vagyis 

az A faktor hatása eltérő a B különböző szintjein, így a kölcsönhatás ábra egyenesei 

metszik egymást [63]. 

4.2.3. Részfaktortervek 

Részfaktortervek alkalmazásakor nem hajtjuk végre a mérést a vizsgált faktorok 

szintjeinek minden lehetséges kombinációja esetén, ezeknek csak egy részét kivitelezzük 

[62]. 

Célszerű részfaktortervet alkalmazni, ha nagyszámú (4…10) független változó 

hatását szeretnénk elemezni és élünk azzal a feltevéssel, hogy a kölcsönhatások nem 

szükségesek a kiértékeléshez. Így lehetőség nyílik a mérési pontok számának 

csökkentésére. Erre azt a módszert használjuk, hogy az egyes faktorok kölcsönhatásának 

vizsgálata helyett további faktorokat vezetünk be [63]. 

Kétszintes részfaktortervek esetén 2p-r típusú összeállításokról beszélhetünk, ahol p a 

faktorok száma, r pedig a kölcsönhatások helyett bevezetett faktor(ok) száma. A mérési 

pontok száma így jelentős mértékben csökkenthető. 

A 4.2.2. alfejezetben említett példára visszatérve, részfaktorterv alkalmazásával 3 

faktor esetén N1’=23-1=4 (lásd 6. táblázat), míg 7 független változónál N2’=27-4=8 (lásd 7. 

táblázat) beállítás végrehajtása is elegendő, így jelentős mértékű csökkenés érhető el a 

mérési pontok számának tekintetében. 

Részfaktortervek alkalmazásakor azonban a kölcsönhatások kiértékelésének 

lehetősége elveszik. 

6. táblázat: Mérési pontok 23-1 részfaktorterv esetén 

Faktorok 

 

Mérési pont 

A B 
C 

(AB) 

1. -1 -1 +1 

2. -1 +1 -1 

3. +1 -1 -1 

4. +1 +1 +1 
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7. táblázat: Mérési pontok 27-4 részfaktorterv esetén [62] 

Faktorok 

 

Mérési pont 

A B C 
D 

(AB) 

E 

(AC) 

F 

(BC) 

G 

(ABC) 

1. -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 

2. -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

3. -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

4. -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

5. +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

6. +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 

7. +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 

8. +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

4.3. Válaszfelületek módszere 

Mérnöki szempontból célravezető, hogy a vizsgálandó folyamatok összefüggéseit 

prediktív modellek segítségével elemezhessük, így a jelenségek működését 

számszerűsíthető értékekkel jellemezhessük. Analitikai oldalról nézve, előnyös a 

polinomiális alakban felírható összefüggések megadása, melyeknek további matematikai 

vizsgálata lényegesen egyszerűbben kivitelezhető [64][65]. 

A válaszfelületek módszere (Response Surface Methodology; RSM) számos 

matematikai és statisztikai eljárás kombinációja. Alkalmas a több tényezőtől függő 

problémák elemzésére, modellezésére és optimális beállítás meghatározására. A 

kimenetet függő változónak, az azt befolyásoló paramétereket a független változóknak 

nevezzük. Ezek összefüggését megadó matematikai modell a válaszfüggvény. Két 

bemenő paraméter esetén jellegét tekintve háromféle válaszfüggvényt szokás 

megkülönböztetni: 

nulladfokú: 𝑦 = 𝛽0 + 𝜀  

elsőfokú: 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑥1 + 𝛽2 ∙ 𝑥2 + 𝜀  

másodfokú: 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 ∙ 𝑥1 + 𝛽2 ∙ 𝑥2 + 𝛽11 ∙ 𝑥1
2 + 𝛽22 ∙ 𝑥2

2 + 𝛽12 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 + 𝜀  

ahol  y a függő, 

x1 és x2 a független változók, 

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽11, 𝛽22, 𝛽12 pedig valós empirikus konstansok, 

ε pedig a modell hibája [65][66][67]. 
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Az RSM módszer elnevezése onnan ered, hogy ha két független változót vizsgálunk, 

a függő változót ezek függvényében háromdimenziós felületként tudjuk ábrázolni. Erre 

mutat példát a 16. ábra a. része. Diszkrét értékű független változók esetén a kimenet nem 

felület lesz, csupán ponthalmaz [65]. 

  

a. b. 

16. ábra: Válaszfelület és annak szintvonalas ábrázolása [66] 

A 16. ábra b. részén látható szintvonalas ábrázolás a függő változó magassági 

értékeinek alakulását szemlélteti az x1-x2 síkon. 

Természetesen a módszer nem kizárólagosan két paraméter esetén alkalmazható. 

Több független változó hatásának háromdimenziós térben történő grafikus ábrázolása 

annyiból bonyolultabb, hogy ilyenkor egyszerre két tényező változtatható a vizsgált 

paramétertartományon, míg a többi változót konstans értéken kell rögzíteni [66][67]. 

4.4. Fuzzy következtető rendszerek 

A mindennapi műszaki problémák között számos olyan kérdés is felmerül, melyek 

egzakt matematikai módszerekkel nehezen kezelhetők, algoritmizálásra nem alkalmasak. 

Ilyen esetekben kerülnek terítékre a biológiai ihletésű, úgynevezett lágyszámítási 

módszerek. 

Ezek főbb irányzatai: 

- fuzzy logika, 

- neurális hálózatok és 

- genetikus algoritmusok. 
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A fuzzy megközelítés alapelve, hogy az emberi gondolkodásmódot követve tudjuk 

leírni a folyamatokat. A mesterséges neurális hálózatok az idegrendszer működését, az 

idegsejtek ingerületvezetését modellezik. A genetikus algoritmusok pedig a törzsfejlődés 

jellegét követik. 

4.4.1. Fuzzy logika szükségessége 

Egy meglévő rendszer vizsgálatának, leírásának problémái legtöbbször 

információhiányból, bizonytalanságból, pontatlanságból erednek. Ilyen esetekben 

alkalmazható a közelítő következtetés [68]. 

A fuzzy logika és halmazelmélet alapjainak lefektetése L. A. Zadeh [69] nevéhez 

fűződik. Lényege, hogy az emberi gondolkodásmódhoz hasonló jelleggel, a részleges 

igazság fogalmának bevezetésével lehetővé váljon a nem csupán kétértékű logikai elven 

történő megközelítés. A klasszikus (crisp) halmazelmélethez képest eltérés, hogy a 

halmazok határai nem élesek, hanem elmosódtak (az angol fuzzy kifejezés jelentése: 

elmosódott). Így adódik lehetőség az átmenetek jobb kezelésére. 

Az új koncepció iránti szükséget két példával szemléltetném. Ezek egyike a 

homokkupac paradoxon1. Amennyiben veszünk egy tetszőleges méretű, de végesen sok 

homokszemből álló homokkupacot, egyértelműen megállapíthatjuk, hogy egy 

homokkupac található előttünk. Amennyiben egy homokszemet elveszünk a 

homokkupacból, az továbbra is homokkupacnak tekinthető. Azonban, ha a homokszemek 

egyesével történő eltávolítását véges sokszor elvégezzük, a homokkupac eltűnik [70]. 

Értelemszerűen az ellentmondás oka a homokkupac nem megfelelő definiálásából 

adódik. Ugyanis a homokkupac létezésének határai nem határozhatók meg élesen, nem 

adható meg egy minimális homokszem-szám, ahonnan egyértelműen homokkupacnak 

tekinthető a homokszemek halmaza. 

Nagyban eltérő, mégis hasonló jellegű problémát mutat be a Karinthy-paradoxon: 

„Ohó álljunk csak meg. Ön azt mondja, a rögeszmém, hogy őrült vagyok. De hiszen 

tényleg az vagyok, az imént mondta. De hiszen akkor ez nem rögeszme, akkor az egy 

logikus gondolat. Tehát nincs rögeszmém. Tehát mégse vagyok őrült. Tehát csak 

rögeszme, hogy őrült vagyok, tehát rögeszmém van, tehát őrült vagyok, tehát igazam van, 

tehát nem vagyok őrült. Mégiscsak gyönyörű dolog a tudomány!”2 

 

1 Henri Poincaré (1854-1912), francia matematikus és filozófus 
2 Karinthy Frigyes: Őrült sikerem a tébolydában 
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Mint ahogy az az előbbi két példa kapcsán is megállapítható, számos esetben nem 

elegendő a kétértékű logika nyújtotta keret, igény van a részleges igazság, a megfelelőség 

mértékének a bevezetésére, mely a tagsági függvények segítségével adható meg. 

A fuzzy alapú módszerek kiválóan alkalmasak valósághű eredmények szolgáltatására 

olyan felmerülő problémák kapcsán, amikor a rendelkezésre álló ismeretek hiányosak, 

valamint nincs megfelelő méretű adatbázis statisztikai elemzések végrehajtására. 

Mindezek következtében nagy népszerűségnek örvendenek az eljárások közelítő 

modellek esetén, mivel nyelvi változók használatát teszik lehetővé, továbbá a 

bizonytalanság, pontatlanság kezelése nem okoz nehézséget. Sok esetben a hagyományos 

módszereknél jobb pontosság érhető el alkalmazásukkal [71] [72]. 

4.4.2. Fuzzy következtető rendszerek 

Az ismertetett előnyök miatt a fuzzy alapú prediktív modellek nagy népszerűségnek 

örvendenek, melyek a be- és kimeneteken túl négy részegységből épülnek fel (lásd 17. 

ábra): 

- fuzzifikáló egység, 

- szabálybázis, 

- következtető egység és 

- defuzzifikáló egység [70]. 

 

17. ábra: Általános fuzzy irányítási rendszer vázlat [70] 

A fuzzy modell megalkotásának első lépése a bemenetek fuzzifikálása. Ez a bemenő 

éles paraméterek tagsági függvényekkel történő leírását jelenti, mely a fuzzifikáló 

modulon belül történik. Korábbi ismeretanyag szerint történik a független változók fuzzy 

halmazokkal való jellemzése, illetve az illeszkedés mértékének meghatározása. 
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A szabálybázis tartalmazza a felhalmozott szakértői tudás anyagát és 

következtetéseit. Maguk a szabályok feltételeket (antecendensek) és következményeket 

(konzekvensek) egyaránt magukba foglalnak, alakjuk általános esetben: 

Ri: IF x1 = A1i1 AND x2 = A2i2 THEN y = yi1,i2 (8) 

ahol Ri az i-edik szabály (1 ≤ i ≤ 9), 

x1 és x2 a bemenetek, 

A1i1 és A2i2 az antecendens halmazok, 

y a kimeneti változó, 

yi1,i2 az i-edik szabály konzekvens része [70]. 

A szabálybázis tehát kapcsolatot teremt a független és a függő változók között. 

Amennyiben a bemenetek minden lehetséges kombinációjának fennállásakor 

rendelkezésre áll legalább egy aktiválható szabály nem nulla teljesülési mértékkel, a 

szabálybázist sűrűnek (lefedőnek) nevezzük [73]. 

A rendszer lelke azonban a következtető egység, amely megteremti a bemenetek, a 

szabálybázis, valamint a kimenetek közötti kapcsolatot. Többféle eljárás létezik. 

Maga a kompozíciós következtetés alapgondolata szintén Zadeh [74] nevéhez 

fűződik, azonban Mamdani [75] által átdolgozásra került, így Mamdani típusú 

következtető rendszer néven ismeri a tudományos világ. Lényege, hogy minél nagyobb 

illeszkedés tapasztalható egy szabály antacendens halmazában, annál nagyobb súllyal kell 

figyelembe venni a konzekvensben, így a kimeneti fuzzy halmazban. A szabályok 

feltételi oldalán “ÉS” vagy “VAGY” logikai kapcsolat lehet az egyes bemenetek között, 

ezeket min vagy max operátorokkal kezeljük. 

A következtetés módja konkrét példán keresztül érthető meg a legjobban. 

A rendszer két bemenettel (x1 és x2) és egy kimenettel (y) rendelkezik. A feltételi 

oldalon mindkét változó alaphalmaza három nyelvi elemmel, míg a következmény négy 

értékkel kerül leírásra. Az univerzumok partícióit szemlélteti a 18. ábra. 
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18. ábra: Fuzzy követketető rendszer alaphalmazai [73] 

A szakértői tudás leírására az alábbi két szabállyal történik [73]: 

R1: IF x1 € A2 AND x2 = B3 THEN y = C3 (9) 

R2: IF x1 € A3 AND x2 = B3 THEN y = C2 (10) 

A Mamdani típusú következtető rendszer esetén a mérés során kapott értékpár (x1M, 

x2M) vizsgálatakor első lépésben külön-külön meg kell határozni az adott tagsági 

függvényben való illeszkedés mértékét mindkét bemenő értékre: x1M illeszkedését A2-ben, 

valamint x2-ét B3-ban.  Mivel az R1 szabály feltételi oldalán az antecendensek ÉS 

kapcsolatban vannak, a következmény oldalon a C2-ben vett teljesülésének mértéke a 

tagsági értékek minimumával számítható (lásd 19. ábra). 

 

19. ábra: R1 szabály aktiválása [73] 

A kiválasztott x1M, x2M értékpár esetén azonban az R2-es szabály is aktiválható. Ez esetben 

vizsgálandó A3-ban és B3-ban az illeszkedés mértéke, a tagsági értékek minimuma adja 

majd a C2-es nyelvi értéknek való megfelelőséget (lásd 20. ábra). 

 

20. ábra: R2 szabály aktiválása [73] 
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A következtetés eredménye a szabályok részeredményeiként kapott fuzzy halmazok 

uniója. Ennek értelmezése a 21. ábrán látható megvalósulásában azonban nehézségeket 

okoz. 

 

21. ábra: A tüzelő szabályok eredményeinek uniója [73] 

Így szükségessé válik az eredményként kapott tagsági függvények defuzzifikálása, 

melynek során jobban értékelhető, számszerűsíthető crisp értékeket kapunk. A konkrét 

kimenetek meghatározása többféle eljárással is megvalósítható. Nincs általánosan 

működő módszer, mindig vizsgálandó az adott alkalmazásra legjobban megfelelő 

technika, a helytelen defuzzifikáció ugyanis súlyos problémákat eredményezhet a 

rendszer működése során [75][77][78]. 

A legelterjedtebben alkalmazott módszerek az alábbiak: 

- COG, Center of Gravity, súlyponti módszer, 

- COA, Center of Area, területközéppont módszer, 

- Maxima módszerek [79]. 

A súlyponti módszer (centroid eljárás, COG) esetén a kimeneti fuzzy halmazok 

súlypontjába kapjuk a defuzzifikált eredményt (lásd 22. ábra). 

 

22. ábra: Defuzzifikáció súlyponti módszerrel [70] 

A megfeleltethető crisp eredmény meghatározása diszkrét tagsági függvények esetén 

az (11), folytonosaknál pedig a (12) egyenlet alapján történik. 

𝑥∗ =
∑ 𝑦𝑖 ∙ 𝜇𝐴(𝑦𝑖)

𝑛
𝑖=1

∑ 𝜇𝐴(𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1

 (11) 
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𝑥∗ =
∫ 𝑦 ∙  𝜇𝐴(𝑦) 𝑑𝑦

∫ 𝜇𝐴(𝑦) 𝑑𝑦
 (12) 

ahol 𝑦(𝑖) adott elemet, 

𝜇𝐴(𝑦(𝑖)) a tagsági függvényt és n az elemek számát jelöli [77]. 

A területközéppont módszer (biszektor eljárás, geometriai középpont, BOA, COA) 

az eredményként kapott tagsági függvény görbe alatti területének keressük a közepét, 

amelytől balra és jobbra is azonos nagyságú terület helyezkedik el. Meghatározása a (13) 

egyenlet szerint történik. 

∫ 𝜇𝐴(𝑦) 𝑑𝑦 = ∫ 𝜇𝐴(𝑦) 𝑑𝑦

𝛽

𝑦∗

𝑦∗

𝛼

 (13) 

ahol 𝛼 = 𝑚𝑖𝑛{𝑦|𝑦 ∈ 𝑌} és 

  𝛽 = 𝑚𝑎𝑥{𝑦|𝑦 ∈ 𝑌} [80]. 

A súlyponti és a területközéppont módszer nagyon hasonlít egymáshoz. A lényegi 

különbség abban rejlik, hogy a COG eljárás a több halmaz által magába foglalt területeket 

többszörös, míg a COA módszer egyszeres súlyozással veszi figyelembe a defuzzifikált 

érték meghatározásakor [70]. 

A maximum módszerekről általánosan elmondható, hogy a legnagyobb tagsági 

értékű intervallumot veszik figyelembe a defuzzifikált érték meghatározása során 

[75][77][82][83] 

- MOM (Mean of Maxima) a maximális tagsági értékek átlagát, 

- LOM (Largest of Maxima, vagy Last of Maxima) a legnagyobb, 

- SOM (Smallest of Maxima, vagy FOM, First of Maxima) a legalacsonyabb 

maximumhoz tartozó értéket adja (lásd 23. ábra). 

 

23. ábra: Defuzzifikáció maximum módszerekkel [70] alapján 
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A Mamdani típusú fuzzy rendszerek mellett szintén gyakran alkalmazott a Sugeno 

[84] típusú változat. A két rendszer működése közelítőleg megegyezik egészen az utolsó 

lépésig, a defuzzifikációig. Sugeno változata ugyanis nem igényel defuzzifikációt. A 

kimenete ugyanis konstans (nulladfokú), a bemenetek közötti lineáris (elsőfokú, Takagi-

Sugeno), vagy magasabb fokú polinomiális összefüggés (Takagi-Sugeno-Kang) [85]. A 

Mamdani és a Sugeno típusú eljárásváltozatok közötti leglényegesebb különbségek az 

alábbiak: 

Mamdani következtetés: 

- a következtetés kimenete tagsági függvény, 

- crisp eredményhez defuzzifikációra van szükség, 

- egy vagy több bemenet és 

- egy vagy több kimenet kezelésére alkalmas, 

- kevésbé rugalmas a rendszer, 

- magasabb számítási kapacitásra van szükség. 

Sugeno következtetés: 

- kimenete konstans érték, vagy polinom jellegű összefüggés a bemenetek között, 

- defuzzifikációra nincs szükség 

- egy vagy több bemenet és 

- egy kimenet kezelésére alkalmas, 

- rugalmas rendszer, 

- kisebb számítási kapacitás szükséges [70][86]. 
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5. Hangérzékelést befolyásoló paraméterek szűrése 

Az utastérben már észlelhető hanghatás alsó határát befolyásoló tényezők vizsgálata 

céljából szubjektív értékelésen alapuló méréseket hajtottam végre tiszta szinuszos 

hangforrás, mint vizsgálózaj alkalmazásával. A kísérletbe 20 személyt vontam, akik 

életkora 27…55 év volt, 10…30 év vezetési tapasztalattal rendelkeztek, továbbá nem 

szenvedtek klinikailag kimutatható halláskárosodásban. 

Az eredmények kiértékeléséhez a Minitab 17 szoftvert használtam. 

5.1. Kísérletek végrehajtása 

5.1.1. Mérési körülmények. 

A vizsgálat során megfigyelt változók, az úgynevezett faktorok kimenetre gyakorolt 

hatására a különböző beállítási értéken, szinten kapott mérési eredmények változásából 

lehet következtetni. 

A mérési pontok meghatározásakor olyan változókat választottam ki, melyek 

várhatóan jelentős mértékben befolyásolhatják a gépjárművön belül elhelyezkedő 

személy számára a külső környezetből származó hanghatások érzékelését. 

A vizsgálatok során 7 faktort változtattam 2 szinten, melyeket a 8. táblázat tartalmaz. 

8. táblázat: A kiválasztott faktorok és azok szintjei 

Faktor jelölése Faktor megnevezése +1 -1 

A 
jobb első ablak állapota 

(JE ablak) 
zárt nyitott 

B 
bal első ablak állapota 

(BE ablak) 
zárt nyitott 

C 
jobb hátsó ablak állapota 

(JH ablak) 
zárt nyitott 

D 
bal hátsó ablak állapota 

(BH ablak) 
zárt nyitott 

E járműmotor állapota álló motor járó motor 

F utastéren belüli elhelyezkedés vezetőülés első utasülés 

G ventilátor nem üzemel 1 fokozat 
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Teljes faktoros kísérletterv esetében az 8. táblázatban szereplő faktorok és beállítási 

szintek alapján 27=128 mérési pontra lenne szükség. 

Ennek csökkentése részfaktorterv alkalmazásával lehetséges. A vizsgálatok 

megvalósítása a III. felbontású, 27-4 részfaktorterv segítségével történt, mely telített terv, 

a főhatások egymással nem, viszont a kétszeres kölcsönhatásokkal már keverednek [66]. 

A beállítási pontokat tartalmazza az 9. táblázat. 

9. táblázat: 27-4 részfaktorterv [LJ1] 

27-4  A B C D E F G 

x0 x1 x2 x3 x1x2 x1x3 x2x3 x1x2x3 

1. +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

2. +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 

3. +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 

4. +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

5. +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

6. +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

7. +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

8. +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 

5.1.2. Mérések végrehajtása 

A vizsgálatok során a hangforrás három különböző elhelyezésével történt: a jármű 

elejének bal és jobb oldaláról, illetve középső helyzetben (lásd 11. ábra). 

A mérési beállításokat tartalmazza a 10. táblázat. 

A kísérletek végrehajtása véletlenszerű sorrendben történt, alacsony alap zajszintű, 

gépjárműforgalomtól elzárt, gyér gyalogosforgalommal rendelkező utcai környezetben. 

Így vált lehetővé a jármű leválasztása a valós forgalmi környezetben tapasztalható zavaró 

tényezőktől. 

A mérés során regisztrált értékek egészre kerekített átlagát és szórását tartalmazza a 

11. táblázat mindhárom esetre. 
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10. táblázat: A mérési pontok [LJ1] 

Mérési 

pont 

A B C D E F G 

JE ablak BE ablak JH ablak BH ablak motor utastér ventilátor 

1. zárt zárt zárt zárt álló sofőr ki 

2. zárt zárt nyitott zárt járó első 
utas 

be 

3. zárt nyitott zárt nyitott álló első 
utas 

be 

4. zárt nyitott nyitott nyitott járó sofőr ki 

5. nyitott zárt zárt nyitott járó sofőr be 

6. nyitott zárt nyitott nyitott álló első 
utas 

ki 

7. nyitott nyitott zárt zárt járó első 
utas 

ki 

8. nyitott nyitott nyitott zárt álló sofőr be 

11. táblázat: Mérési eredmények [LJ1] 

27-4 a., Hz sa b., Hz sb c., Hz sc 

1. 205 5,1 203 6,2 200 5,0 

2. 638 9,8 682 28,7 565 12,4 

3. 228 57,5 377 44,8 573 7,5 

4. 223 17,5 312 45,9 393 22,7 

5. 560 55,0 620 10,8 423 15,2 

6. 245 2,4 193 8,5 168 10,1 

7. 273 15,1 293 6,2 200 2,5 

8. 208 2,6 252 8,5 228 2,3 
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5.1.3. Mérések kiértékelése 

A 10. táblázat alapján megállapítható, hogy a legtöbb esetben lényeges eltérések 

tapasztalhatók a hangforrás három különböző helyzetében. Azonban az 1. mérési pontban 

közel azonos eredményeket kaptam (lásd 24. ábra). Ezzel jellemezhető a 

személygépjármű statikus zajszigetelésének mértéke. 

 

24. ábra: Mért értékek grafikus ábrázolása [LJ2] 

A főhatás ábrák alkalmasak a faktorok egyes szintjeinek a kimenetre gyakorolt 

hatásának vizsgálatára (lásd 25., 26. és 27. ábra). 

Kétszintes terv esetén a főhatás ábrák minden faktor esetén egy egyenest adnak. Ez 

alapján három csoportra osztottam a megfigyelt változókat. 

Ha a kapott egyenes meredeksége pozitív, akkor a magasabb szint rontja a hang 

észlelését. Ezek képezik az első csoportot (I.). 

A második csoportba (II.) tartoznak azok a faktorok, amelyeknél az egyenes 

közelítőleg vízszintes. Ebben az esetben az adott faktor beállítási szintjének nincs 

számottevő befolyása a kimenetre. 

A harmadik csoport (III.) tagjai a negatív meredekségűek, ahol a -1 szint beállításakor 

tapasztalható magasabb érzékelt frekvencia, vagyis a hanghatás detektálhatósága romlik. 
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25. ábra: Főhatásábrák a hangforrás a. pozíciója esetén [LJ1] 

 

26. ábra: Főhatásábrák a hangforrás b. pozíciója esetén [LJ1] 
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27. ábra Főhatásábrák a hangforrás c. pozíciója esetén [LJ1] 

12. táblázat: A faktorok hatásainak csoportosítása a 25., 26. és 27. ábra alapján 

Hatások csoportjai 
Hanggenerátor elhelyezése 

a. b. c. 

I. A 
B 

C 
B 

II. 
B 

C 

C 

D 

A 

C 

D 

III. 

D 

E 

F 

G 

E 

F 

G 

E 

F 

G 

Az 12. táblázat tartalmazza a vizsgált faktorok hatásainak csoportjait a hanggenerátor 

egyes elhelyezési pozícióira bontva. 

A Pareto-elv, mely Vilfredo Pareto olasz közgazdász nevéhez fűződik, kimondja, 

hogy az okozatok 70-80%-a az okok 20-30%-ára vezethetők vissza [87]. 
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A Pareto-elemzés kifejezetten alkalmas a lényeges és a lényegtelen információk 

elkülönítésére. Az eredmények grafikus szemléltetése Pareto-diagramon történik, mely 

egy oszlopdiagram, ahol az egyes oszlopok magassága megadja a vizsgált jellemzők 

nagyságrendi fontosságát. 

A mért eredmények Pareto-diagramjai láthatók a 28., 29. és 30. ábrán. 

 

28. ábra: Pareto-diagram a hangforrás a. pozíciója esetén [LJ1] 

 

29. ábra: Pareto-diagram a hangforrás b. pozíciója esetén [LJ1] 
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30. ábra: Pareto-diagram a hangforrás c. pozíciója esetén[LJ1] 

A 28. ábra alapján a hangforrás jobb első részen történő elhelyezése (a. pozíció, lásd 

11. ábra) esetén a vizsgált paraméterek egyike sem bizonyult szignifikánsnak. 

Legjelentősebb hatással a motor és a ventilátor bír. 

A 29. ábra szerint a hanggenerátor középső pozíciójakor már szignifikáns faktorként 

kiemelhető a G, az E és a B faktor, vagyis a ventilátorbekapcsolása, a motor járatása, 

valamint a bal első ablak állapota. 

Megállapítható továbbá a 30. ábra alapján, hogy c. irányú hanghatás esetén is 

ugyanezek a független változók bizonyultak szignifikánsnak (de eltérő nagyságrendi 

sorban). 

5.1.4. Legrosszabb észlelhetőség feltételei 

Meghatároztam továbbá minden irányban a legrosszabb észlelhetőséghez, vagyis a 

legmagasabb frekvencia esetén érzékelt hanghatáshoz tartozó beállítást. Ennek az egyes 

faktorokhoz tartozó szintjeit mutatja be a 13. táblázat.  

A 13. táblázat alapján összességében megállapítható, hogy az érzékelhetőséget 

jelentős mértékben rontja, amennyiben a vizsgált személy az első utasülésen ül, illetve 

zavaró zajhatásként növeli az érzékelt hangeffektus frekvenciáját a motor járása és a 

ventilátor működtetése [LJ2]. 
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13. táblázat: A legkedvezőtlenebb észlelhetőség beállítása 

Faktor 
yjobb  

Hz 

yközép, 

Hz 

ybal, 

Hz 

A +1 +1 +1 

B -1 +1 +1 

C +1 +1 -1 

D -1 -1 +1 

E -1 -1 -1 

F -1 -1 -1 

G -1 -1 -1 

5.2. Következtetések 

Kísérleteim végrehajtásának célja a tiszta szinuszos hanghatások gépjárművön belüli 

érzékelhetőségét befolyásoló tényezők vizsgálata volt. Ezek alapján az alábbi 

következtetéseket vonom le: 

- a hangérzékelés szempontjából egyik lényeges befolyásoló tényező a motor 

működése, 

- másik kulcskérdés a ventilátor üzemeltetése. 

- a fent említett két tényező a vizsgált három esetből kettőnél (a hangforrás a jármű 

elejének bal oldalán és középen való elhelyezésekor) szignifikáns faktornak 

bizonyult 

o a jobb első pozíció esetén ugyan nem volt szignifikáns a hatásuk, mégis a 

vizsgált paraméterek közül e kettőnél volt tapasztalható a legnagyobb 

befolyás 

- a bal első ablak állapota szintén szignifikáns faktor a hangforrás bal első és 

középső elhelyezése esetén 

- mind a motor járása, mind pedig a ventilátor bekapcsolása többletzajként hat 

o növeli az érzékelhető hang frekvenciáját 

o rosszabb észlelhetőséget eredményez 
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A vizsgálatok során nyert eredményeket későbbi mérések során vettem figyelembe, 

melyeknél már csak a szignifikáns hatásokra helyeztem a hangsúlyt. 

5.3. Tézis I. 

Kifejlesztettem a kísérlettervezés (DoE) módszerére épülő eljárást, mely lehetővé 

teszi a személygépjárművek utasterében már észlelhetőnek minősíthető hanghatás 

frekvenciáját befolyásoló paraméterek szűrését. 

27-4 típusú részfaktortervet alkalmaztam tiszta szinuszos hangforrás használata 

mellett, az érzékelés alsó küszöbét keresve. A szubjektív vizsgálatokban kizárólag 

regisztrált halláskárosodással nem rendelkező személyek vettek részt. A főhatásábrák és 

a Pareto elemzés eredményei alapján megállapítottam, hogy az észlelhetőségre 

elsődlegesen a jármű üzemállapota és a kiegészítő elektronikai berendezések 

működtetése van szignifikáns hatással. Azonban ezeken túl a bal első ablak nyitva tartása 

esetén is jobb észlelhetőség tapasztalható, valamint a vezetőülésben történő 

elhelyezkedéskor azonos körülmények fennállása mellett is már alacsonyabb 

frekvenciájú hanghatások is érzékelésre kerültek. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 

- Lukács J., Melegh G. (2017) Sound perception inside stationary vehicles in case 

of frontal audio source. Obuda University e-Bulletin 7 (1) pp. 57-61. 

- Lukács J., Melegh G. (2017) Személygépjárművek zajszigetelő képessége, IX. 

International Engineering Symposium at Bánki, Budapest 
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6. Statisztikai módszereken alapuló modellalkotás 

Az utastérben kialakuló hangnyomásszint vizsgálatára objektív méréseket hajtottam 

végre rózsazaj felhasználásával. A vizsgálatokat csendes, zárt térben valósítottam meg, 

alacsony alapzajszintű környezetben. Svantek 959 típusú zajszintanalizátorral 

rögzítettem az utastérben kialakuló zajszintet. A mérési adatok alapján RSM módszerrel 

empirikus modellt alkottam a beltér zajosságának számszerűsítésére. 

6.1. Léghangmérések 

Az 5. fejezetben bemutatott vizsgálatok alapján a méréssorozatban két bemenő 

paramétert választottam ki, melyek mindegyikét három szinten állítottam. Ezek egyike 

minőségi (dummy változó), míg a másik mennyiségi változó volt. 

Az első bemenő paraméter a jármű állapota volt, mivel korábbi vizsgálatok igazolták 

[37], hogy jelentős mértékben befolyásolja az utastér zajszintjét. Három különböző 

üzemállapotban hajtottam végre méréseket: álló motor esetén; alapjáraton, valamint az 

alapjárat mellett a ventilátor 2. fokozatban való működtetése esetén. Azért választottam 

ezen körülményeket, mivel a kis intenzitású ütközések alacsony sebességgel mennek 

végbe [22]. Ennek megfelelően alacsony, alapjárathoz közeli fordulatszám tűnik életszerű 

beállításnak, azonban fennállhat a ventilátor üzemeltetéséből adódó többlet zajhatás is az 

utastérben. Szintén előfordulhat az az eset is, amikor a bagatell ütközést az ember leállított 

motor mellett, parkoló/várakozó járműben közvetetten szenvedi el. 

A kívülről érkező három különböző szinten állított gerjesztés rózsazaj volt, melyek 

frekvenciafüggvényei a 31. ábrán láthatók. Logaritmikus frekvenciaábrázolás esetén 

megfigyelhető mindhárom gerjesztési szint esetén a közel lineáris hangnyomásszint 

csökkenés, ekkor ugyanis a vízszintes tengelyen azonos osztásköz azonos 

oktávszélességnek felel meg. Ez a tényező az ütközést kísérő hangjelenséggel hozható 

rokonságba. 
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31. ábra: A gerjesztés karakterisztikája 

A vizsgált paraméterek szintjeit a 14. táblázat tartalmazza. 

14. táblázat: A mérés beállítási paraméterei [LJ3] 

Szint 

Gépjármű üzemállapota Gerjesztés 

x1, - x2, dB 

0 Álló motor 71,2 

1 Alapjárat 80,5 

2 
Alapjárat + 2. fokozatú 

ventilátor 
95,6 

A választott vizsgálati paraméterek minden lehetséges kombinációja esetén (lásd 15. 

táblázat) kétszer végeztem el a mérést. 

15. táblázat: Mérési pontok 

Mérési pont Gépjármű üzemállapota Gerjesztés 

1. 0 0 

2. 0 1 

3. 0 2 

4. 1 0 
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Mérési pont Gépjármű üzemállapota Gerjesztés 

5. 1 1 

6. 1 2 

7. 2 0 

8. 2 1 

9. 2 2 

A beállítási pontokban a meghatároztam az egyenértékű hangnyomásszint (LAeq, lásd 

(6) egyenlet) értékét.  

6.1.1. Eredmények 

Felvettem a hangnyomásszint értékét a frekvencia függvényében. Az eredmények 

átlagainak az üzemállapotonkénti grafikus ábrázolása látható a 32. ábrán. 

  



61 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

32. ábra: Mért eredmények 

a. álló motor 

b. alapjárat 

c. alapjárat+2. fokozatú ventilátor esetén 
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A kiértékelés alapját a járműben utazó személyekre ható zajterhelést jellemző 

egyenértékű hangnyomásszint értékekre végeztem el, melynek az egyes mérési 

pontokhoz tartozó értékeit a 16. táblázat tartalmazza. 

16. táblázat: Mérési eredmények [LJ3] [LJ4] 

Mérési 

pont 

Gépjármű 

üzemállapota 

Gerjesztés, 

dB 

LAeq1, 

dB 

LAeq2, 

dB 

LAeqm, 

dB 

1. 0 0 47,1 47,3 47,20 

2. 0 1 57,5 57,4 57,45 

3. 0 2 72,7 72,8 72,75 

4. 1 0 49,2 49,5 49,35 

5. 1 1 60,1 60,3 60,20 

6. 1 2 72,6 72,7 72,65 

7. 2 0 55,3 55,4 55,35 

8. 2 1 60,5 60,3 60,40 

9. 2 2 72,3 72 72,15 

6.1.2. Kiértékelés 

A mérések kiértékelése során a Minitab 17 szoftvert használtam. 

Első lépésben a vizsgált paraméterek, faktorok a beltérben kialakuló zajosságra való 

befolyását vizsgáltam. Ezt szemléltetik a 33. ábra látható főhatások. Megállapítható, hogy 

mind az üzemállapot, mind pedig a gerjesztés szintjének növelése közelítőleg lineárisan 

növeli a kocsiszekrényben mérhető hangnyomásszintet. Az effektusok mértékére az 

egyenesek meredekségéből lehet következtetni. Például közel vízszintes főhatás esetén 

megállapítható lenne, hogy az adott faktor befolyása elhanyagolható; illetve 90°-nál 

nagyobb dőlésszög esetén (negatív meredekség) az adott paraméter szintjének növelése 

csökkentené a kimenet értékét. Méréseim során mindkét vizsgált faktor főhatása pozitív 

meredekségű lett, ami azt jelenti, hogy a szintjük növelése a beltér zajszintjében 

emelkedést eredményez. Azonban megállapítható az is, hogy a Gerjesztés dőlésszöge 

nagyobb, ennek következtében jelentősebb mértékű hatása van a kimenetre. Viszont az 

Üzemállapot sem elhanyagolható. 
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33. ábra: Főhatás ábrák [LJ3][LJ4] 

A fentiek figyelembevételével a mért értékekre modellt illesztettem, melyben az 

egyes faktorok (x1: gépjármű üzemállapota; x2: gerjesztés, dB), valamint ezek 

önmagukkal és egymással vett szorzata szerepelt a 4.3. fejezetben bemutatott 

összeállításban. 

Ez azonban tartalmazhat elhanyagolható tagokat is, melyek nem gyakorolnak érdemi 

hatást a kimenetre. Ez alapján felmerül az összefüggés redukálásának lehetősége. Erre 

megfelelő módszer a szignifikanciavizsgálat, melynek segítségével kiszűrhetők azon 

elemek, amelyek hatása kismértékű, elhanyagolható [62][63][65][67]. A paraméterek 

vizsgálatának eredménye a 17. táblázatban került összefoglalásra. 

17. táblázat: Szignifikanciatáblázat [LJ3][LJ4] 

Modell eleme Szignifikancia 

konstans ✔ 

x1 ✔ 

x2 ✔ 

2x1
 ✖ 

2

2x  ✖ 

21 xx   ✔ 
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A 17. táblázat alapján megállapítható, hogy a kifejlesztett modell redukálható. Két 

taggal csökkenthető, ugyanis a vizsgált paraméterek önmagukkal vett szorzata nem 

bizonyult szignifikánsnak. Így a beltér zajosságának számításánál elegendő a gépjármű 

üzemállapotának, a külső gerjesztésnek, valamint ezek keresztszorzatának 

figyelembevétele a (14) egyenlet alkalmazásával: 

2121 1717,00584,192,1524,28 xxxxLAeq −++−=  (14) 

A 18. táblázat a létrehozott empirikus összefüggés a mért értékek átlagától való 

eltérését adja meg. 

18. táblázat: A (14) egyenlet pontosságának vizsgálata [LJ3][LJ4] 

Mérési pont 
LAeq_átl, 

dB 

LAeq, 

dB 

ΔLAeq, 

% 

1. 47,20 47,12 0,18% 

2. 57,45 56,96 0,86% 

3. 72,75 73,15 0,55% 

4. 49,35 50,81 2,87% 

5. 60,20 59,05 1,94% 

6. 72,65 72,62 0,04% 

7. 55,35 54,50 1,56% 

8. 60,40 61,15 1,22% 

9. 72,15 72,09 0,09% 

 

Megállapítható, hogy a modell alkalmazásakor megfelelően kis nagyságrendű 

eltérések tapasztalhatók az egyes mérési pontokban. 

A modellek pontosságát grafikusan a 34. ábra szemlélteti. Ha derékszögű 

koordinátarendszerben ábrázoljuk a számított értékeket (függőleges tengely) a mért 

értékek átlagának (x tengely) a függvényében, ideális esetben egy 45°-os dőlésszögű 

(meredekség: m=1) egyenes illeszkedne a pontokra. Ennek egyenlete a y = x összefüggés 

(identitás függvény) szerint alakulna. 
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34. ábra: Modell illeszkedésének grafikus szemléltetése [LJ3][LJ4] 

Megállapítható, hogy az illesztett egyenes jól közelíti a fent leírtat, így a felállított 

empirikus modell alkalmas az utastér zajszintjének megfelelő pontossággal történő 

számítására. 

Egy empirikus modell jósága a reziduumok nagyságával és eloszlásával is 

jellemezhető. Reziduumok alatt a mért és számított értékek közötti különbséget értjük. 

A 35. ábra az eltérések nagyságrendi alakulását szemlélteti az egyes mérési pontokra 

vonatkozólag.  

 

35. ábra: Reziduumok nagyságrendje [LJ3][LJ4] 

Megállapítható, hogy a reziduumok nagysága -1,7…1,2 dB között alakul a vizsgálati 

pontokban. Ez egy megfelelően kis terjedelemnek tekinthető. 

A reziduumok eloszlását normalitáshálón (lásd 36. ábra)  vizsgáltam. Megfelelőnek 

minősíthető a modell, ha az eltérések normál eloszlást követnek (P-Value=0,908>0,05), 

várható értékük 0 (szórása is megfelelően kis mértékű ( 7838,0=StDev ). 



66 

 

 

36. ábra: Normalitásháló [LJ3][LJ4] 

Végül vizsgálandó a reziduumok nagyságrendi alakulása a kimeneti 

paramétertartományon. A 37. ábrán látható, hogy a reziduumok nagysága nem változik a 

mérési tartományban, így a (14) modell heteroszkedaszticitás szempontjából elfogadható. 

 

37. ábra: Reziduumok eloszlása a vizsgált tartományban [LJ3][LJ4] 

Ha a beltér zajosságát a gépjármű üzemállapota és a gerjesztés nagysága 

függvényében ábrázoljuk, térbeli koordináta rendszerben egy felületet kapunk (lásd 38. 

ábra). Így együtt vizsgálható a faktorok hatása. Az 38. ábra alapján elmondható, hogy 

mind az üzemállapot, mind pedig a gerjesztés növelése emelkedő zajszintet eredményez. 

Viszont látszik az is, hogy a legmagasabb gerjesztési szint esetén mindhárom 

üzemállapotban közel azonos kimenetet kapunk. 
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38. ábra: A vizsgált paraméterek hatása [LJ3][LJ4] 

A felület Üzemállapot-Gerjesztés síkban vett vetületén (lásd 39. ábra) már az is 

látszik, hogy közelítőleg 93 dB nagyságú külső hanghatás már elfedi a jármű 

üzemeltetéséből eredő zajokat, így üzemállapottól függetlenül azonos értékű zajszintet 

kapunk az utastérben. 

 

39. ábra: Szintvonalas ábrázolás [LJ3][LJ4] 

6.1.3. Modell konfirmálása 

A beltérben kialakuló zajszint számítására meghatározott empirikus modell (lásd (14) 

egyenlet) a megadott paramétertartományon való alkalmazhatóságának igazolására 

konfirmáló méréseket hajtottam végre. Ebben a sorozatban olyan értékeket választottam, 

melyek az eredeti kísérletek során nem lettek beállítva, így az egyenlet kidolgozása során 

nem lettek figyelembe véve. Mivel a gépjármű üzemállapotát diszkrét értékekként 

tanulmányoztam, mindhárom esetet vizsgáltam. A konfirmáló mérések paramétereit a 19. 

táblázat tartalmazza. 
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19. táblázat: Konfirmáló mérések beállítási értékei [LJ3][LJ4] 

Mérési 

pont 

x1, 

- 

x2, 

dB 

LAeqmért_átl, 

dB 

LAeqszámított, 

dB 

1. 0 83 59,90 59,60 

2. 1 74 52,65 53,29 

3. 2 92 69,70 69,37 

A konfirmáló mérések során kapott eltérések grafikus ábrázolása látható a 40. ábrán. 

 

40. ábra: Százalékos eltérések a mért és számított értékek között [LJ3] 

Megállapítható, hogy a konfirmáló mérések során kapott eredményeket jól közelíti a 

(14) egyenlet, tehát a modell pontossága megfelelő a vizsgált paramétertartományon. 

6.2. Következtetések 

Az utasterében jutó zajszint mértékének becslésére empirikus modellt alkottam. 

Méréseimet zárt térben, a jármű statikus helyzetében hajtottam végre. Független 

változóként a jármű üzemállapotát és a gerjesztés mértékét vettem fel. Mindkét 

paramétert 3 szinten változtattam. A beállítások minden lehetséges kombinációjában 

végrehajtottam a mérést. Forrásjelként rózsazajt alkalmaztam. 
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Rögzítettem az utastérben kialakuló hangnyomásszintet a frekvencia függvényében, 

ami alapján meghatároztam az egyes kísérleti pontokhoz tartozó egyenértékű 

hangnyomásszintet. Válasz felületek módszerével meghatároztam egy a beltér 

zajosságának leírására alkalmas empirikus modellt. Ebben szerepelt a fent említett két 

beállítási paraméter, ezek második hatványa, illetve az egymással vett szorzata. 

Szignifikanciavizsgálat során kiszűrtem a szignifikáns tagokat, ennek felhasználásával 

redukáltam az épített empirikus képletet. Megvizsgáltam ennek alkalmazhatóságát és az 

alábbi következtetéseket vontam le: 

- a (14) egyenlet alkalmas a beltérben kialakuló hangnyomásszint megfelelő 

pontosságú kiszámítására a vizsgált paramétertartományban 

- reziduum vizsgálatok igazolták, hogy a mért és számított értékek közötti 

különbségek 

o kismértékűek, a teljes vizsgált tartományban közel azonos 

nagyságrendűek 

o eloszlása normális 

o várható értékük zérus 

o heteroszkedaszticitás szempontjából elfogadhatók. 

Az épített modell alkalmazhatóságát továbbá konfirmáló mérésekkel igazoltam. 

Ennek során olyan mérési pontokat határoztam meg, amelyek a vizsgált 

paramétertartományon belül találhatók, ám az eredeti méréssorozatban nem szerepeltek. 

Az ezen helyeken mért és számított eredmények összehasonlításakor azt kaptam, hogy az 

épített modellel számított értékek jól közelítik a mérteket. 

Összességében elmondható, hogy a vizsgált paramétertartományon a felállított 

empirikus összefüggés megfelelő pontossággal rendelkezik. 

6.3. Tézis II. 

Válaszfelületek módszerének (RSM) felhasználásával empirikus modellt 

alkottam az utastérben kialakuló egyenértékű hangnyomásszint becslésére.  

A kocsiszekrényben kialakuló zajszint számszerűsítése szükséges az észlelhetőség 

objektív megítélésére, melyre klasszikus statisztikai módszerek is lehetőséget nyújtanak. 

Független változóként a kabinban mérhető alapzajszintet, valamint a külső forrásból 

eredő gerjesztés nagyságát vettem, melyek közül az első minőségi, míg a másik 

mennyiségi paraméter. A modell megfelelőségét reziduum-vizsgálatokkal igazoltam. 
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Alkalmazhatóságát további konfirmáló mérésekkel támasztottam alá. Megállapítottam, 

hogy pontosság és heteroszkedaszticitás szempontjából megfelelő. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 

- Lukács J., Melegh G. (2018) Válaszfelületek módszerének alkalmazása 

személygépjárművek akusztikai vizsgálatában. Gép LXIX (4) pp. 63-68.  

- Lukács J., Melegh G. (2019) Response surface methodology for objective 

evaluation of vehicle interior noise. Romanian Journal of Acoustics and Vibration 

16 (1) pp. 52-57. 
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7. Mamdani típusú fuzzy alapú prediktív modell építése 

Mérési adatokból kiindulva fuzzy alapú fenomenológiai modellt alkottam az 

utastérben kialakuló zajszint számítására. Vizsgáltam Mamdani típusú következtetés 

esetén a defuzzifikációs módszer megválasztásának kimenetre gyakorolt hatását. 

7.1. Következtető rendszer megalkotása 

A modellalkotás alapját a korábban már bemutatott két bemenettel és egy kimenettel 

rendelkező mérési sorozat adta. A korábban minőségi változóként kezelt paramétert 

azonban számszerűsítettem. Ez az adott üzemállapotban mérhető egyenértékű 

hangnyomásszint értékével jellemezhető. 

A fuzzy modell megalkotásának első lépése a bemenetek fuzzifikálása, amely 

bemeneti és kimeneti tagsági függvények meghatározását jelenti. Az üzemállapotból 

adódó, az utastérben mérhető alapzajszint (x1, dB), mint első bemenő paraméter 

háromszög alakú tagsági függvényei láthatók a 41. ábrán. A csúcsértékeket mindhárom 

esetben a beállított szintek adták.

 

41. ábra: Üzemállapot tagsági függvényei [LJ6] 

A környezetből érkező gerjesztés (x2, dB) halmazait a 42. ábra szemlélteti. 

 

42. ábra: Külső gerjesztés tagsági függvényei [LJ6] 
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Mindkét bemenő paramétert a közlekedési környezetre jellemző tartományban 

vizsgáltam: x1 = {10…60 dB}; x2 = {65…100 dB}. 

A szabálybázis IF … THEN … alakban felírt szabályokat tartalmaz (lásd 20. 

táblázat), korábban megszerzett ismeretek alapján írhatók fel (a szakértői tudás azonban 

már a tagsági függvények jellegének meghatározásánál is megjelenik a rendszerben). 

Jellege a szakértői rendszerek szabályrendszerére hasonlít. 

A két bemenettel rendelkező prediktív fuzzy modellek esetén elmondható, hogy a 

független változók tartománya az x1-x2 síkon téglalapként ábrázolhatók. Ilyen esetben a 

szabálybázis kialakításához legalább 4 szabály szükséges, melyek bemenő paraméter 

kombinációi a téglalap sarokpontjaiban helyezkednek el. Ezt célszerű bővíteni a 

legkisebb és legnagyobb kimenet létrejöttéhez tartozó összefüggés szabályként történő 

definiálásával. 

Jelen esetben a bemenetek minden lehetséges kombinációjában rendelkezésre állt 

mért kimenet, így a méréssorozat adta a szabálybázis alapját (lásd 20. táblázat). 

20. táblázat: Fuzzy szabálybázis [LJ5][LJ6]  

Szabály 

IF 

x1, dB 

AND 

x2, dB 

THEN 

LAeq, dB 

R1 - alacsony y1 

R2 - közepes y2 

R3 - magas y3 

R4 alapjárat alacsony y4 

R5 alapjárat közepes y5 

R6 alapjárat magas y6 

R7 
alapj. + 

vent 
alacsony y7 

R8 
alapj. + 

vent 
közepes y8 

R9 
alapj. + 

vent 
magas y9 

Az összefüggések meghatározására a következtető modulon belül kerül sor, amely a 

bemeneteket és a szabálybázist összekapcsolva generálja a kimeneteket. Mamdani típusú 

következtető gép esetén fuzzy kimeneteket kapunk. 



73 

 

Esetemben a mért függő változó az utastérben mérhető egyenértékű hangnyomásszint 

(LAeq, dB). A kimeneti, szintén háromszög alakú tagsági függvények paraméterei a 21. 

táblázatban láthatók. 

21. táblázat: A kimenet fuzzy halmazai [LJ5][LJ6] 

yi 𝝁(𝒚𝒊) 

y1 {40; 47,2; 49,35} 

y2 {47,2; 49,35; 55,35} 

y3 {49,35; 55,35; 57,45} 

y4 {55,35; 57,45; 60,2} 

y5 {57,45; 60,2; 60,4} 

y6 {60,2; 60,4; 72,15} 

y7 {60,4; 72,15; 72,65} 

y8 {72,15; 72,65; 72,75} 

y9 {72,65; 72,75; 80} 

A tagsági függvények formájában megadott kimenetek értelmezése azonban 

nehézkes. Így szükségessé válik az eredményként kapott tagsági függvények 

defuzzifikálása, melynek során jobban értékelhető, számszerűsíthető crisp értékeket 

kapunk. Ez többféle eljárással is megvalósítható. Nincs azonban általánosan működő 

módszer, optimalizálás jelleggel kell az adott funkcióhoz legjobban illeszkedő technikát 

kiválasztani. 

Jelen tanulmány keretein belül öt különböző módszer eredményeit hasonlítom össze. 

Ezek a 4.4.2. fejezetben tárgyalt változatok: 

- COG, 

- COA, 

- MOM, 

- LOM és 

- SOM. 

7.2. Eredmények 

A 22. táblázat a vizsgálati pontok beállítását, eredményét, valamint a következtető 

rendszer különböző defuzzifikációs eljárások esetén adott kimenetét egyaránt tartalmazza 

(1-9 sor). 

Megállapítható, hogy a súlyponti és a geometriai középpont módszerek esetén 

jelentős mértékű eltéréseket és fajlagos hibákat kapunk: -5,20…6,29% COG, 

4,64…5,30% COA alkalmazásakor. 
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A maximum módszerek esetén azonban azonos nagyságú, megfelelően kicsi 

különbségek adódnak a beltérben kialakuló egyenértékű hangnyomásszint számítása 

esetén: –0.34…0.51%. 

A három eljárás rangsorolására további konfirmáló mérések kerültek végrehajtásra 

(lásd 22. táblázat 10-12 sora). Ezek az eredeti méréssorozatban nem szerepeltek, beállítási 

értékeiket a vizsgált technológiai tartományból választottam ki. Mivel már korábban 

beigazolódott, hogy a COG és COA defuzzifikációs technikák során tapasztalható a 

legjelentősebb mértékű pontatlanság, a konfirmáló mérések eredményei e módszerekkel 

már nem kerültek kiértékelésre. 

   

a. b. c. 

43. ábra: Maximum módszerek pontossága [LJ5][LJ6] 

A 43. ábrán a maximum módszerek által adott eredmények a mért értékekre való 

illeszkedése látható (43./a. a MOM, 43./b. a LOM, 43./c. a SOM eljárásra vonatkozik). 

Megállapítható, hogy az értékek tökéletes egyezése (zéró eltérés) esetén, amennyiben a 

43. ábrához hasonló módon a számított értékeket a mért értékek függvényében 

ábrázolnánk, az illesztett egyenes az identitás függvény lenne (x = y). Az ettől való eltérés 

mértéke minél kisebb, annál nagyobb pontosság érhető el az adott módszer 

alkalmazásával. 

Megállapítható, hogy ugyan mindhárom vizsgált maximum eljárás megfelelő 

pontosságú becslést ad az utastérben kialakuló egyenértékű hangnyomásszintre, a 

legnagyobb pontosság mégis a LOM technika alkalmazásával érhető el. 

 

  



22. táblázat: Eredmények 

M. 

p. 

x1 x2 LAeq LAeq_COG ΔLAeq_COG LAeq_COA ΔLAeq_COA LAeq_MOM ΔLAeq_MOM LAeq_LOM ΔLAeq_LOM LAeq_SOM ΔLAeq_SOM 

dB dB dB dB % dB % dB % dB % dB % 

1. - alacsony 47,2 45,5 -3,60 46,0 -2,54% 47,2 0,00 47,2 0,00 47,2 0,00 

2. - közepes 57,45 57,7 0,44 57,6 0,26% 57,6 0,26 57,6 0,26 57,6 0,26 

3. - magas 72,75 75,1 3,23 74,8 2,82% 72,8 0,07 72,8 0,07 72,8 0,07 

4. alapjárat alacsony 49,35 50,6 2,53 50,4 2,13% 49,6 0,51 49,6 0,51 49,6 0,51 

5. alapjárat közepes 60,2 59,3 -1,50 59,2 -1,66% 60,0 -0,33 60,0 -0,33 60,0 -0,33 

6. alapjárat magas 72,65 72,4 -0,34 72,4 -0,34% 72,4 -0,34 72,4 -0,34 72,4 -0,34 

7. alapj. + vent alacsony 55,35 54,0 -2,44 54,4 -1,72% 55,2 -0,27 55,2 -0,27 55,2 -0,27 

8. alapj. + vent közepes 60,4 64,2 6,29 63,6 5,30% 60,4 0,00 60,4 0,00 60,4 0,00 

9. alapj. + vent magas 72,15 68,4 -5,20 68,8 -4,64% 72,0 -0,21 72,0 -0,21 72,0 -0,21 

10. - 83,1 59,9 

- - 

57,4 -4,17 57,6 -3,84 57,2 -4,51 

11. alapjárat 74,8 53,6 50,2 -6,34 51,6 -3,73 48,8 -8,96 

12. alapj. + vent 91,7 69,7 70,6 1,29 72,0 3,30 69,2 -0,72 



7.3. Konklúzió 

Jelen tanulmány keretein belül léghangmérések eredményei kerültek bemutatásra. A 

vizsgálatok végrehajtása egy háromhengeres Otto motorral szerelt SKODA FABIA 

COMBI személygépjárművön történt. 

A mérési elrendezésben a hangfalak a jármű két oldalán, a zajszintanalizátor a sofőr 

jobb fülének magasságában volt elhelyezve. A vizsgálózajként rózsazajt alkalmaztam. 

A mérések során két bemenő paraméter volt, melyek három szinten kerültek 

beállításra: az utastérben mérhető, az üzemállapotból adódó hangnyomásszint, valamint 

a kívülről érkező, az ütközés kísérő hangjelenségének megfeleltethető gerjesztés. A 

független változók minden lehetséges kombinációja esetén rögzítésre került a beltérben 

kialakuló egyenértékű hangnyomásszint. 

A mérési eredmények alapján egy két bemenettel és egy kimenettel rendelkező Mamdani 

típusú FIS került megalkotásra az utastérben levő hangnyomásszint becslésére. 

Végül öt különböző defuzzifikációs eljárás eredményei lettek összehasonlítva, a legjobb 

módszer kiválasztására. 

A tanulmány során az alábbi következtetéseket sikerült levonni: 

- Megállapítható, hogy a COG és COA módszerek esetén érhető el a legrosszabb 

pontosság, az eltérések -5,20…6,29% között mozognak COG és -4,64…5,30% 

között COA alkalmazásakor. 

- Kijelenthető, hogy a három vizsgált maximum eljárás azonos, megfelelő 

pontosságú lehetőség az utastérben mérhető egyenértékű hangnyomásszint 

számítására a mérési pontok esetén, az eltérések nagysága -0,34...0,51%. 

- A fuzzy modell alkalmazhatóságának vizsgálatára, valamint a maximum 

módszerek összehasonlítására további konfirmáló mérések lettek végrehajtva. 

- Az eredeti és a konfirmáló mérések együttes kiértékelése alapján megállapítható, 

hogy a legnagyobb pontosság a LOM defuzzifikációs módszer esetén érhető el. 

7.4. Tézis III. 

Megállapítottam, hogy Mamdani típusú eljárás során Largest of Maxima (LOM) 

defuzzifikációs eljárás során kapható a legpontosabb eredmény az utastérben 

kialakuló zajszint számítására. 
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Lágyszámítási eljárások alkalmazása során nincs általánosan működő módszer, 

mindig illeszteni kell az adott speciális problémára. Összehasonlítottam többféle MISO 

fuzzy modell pontosságát, megfelelőségét és alkalmazhatóságát.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: 

- Lukács J. (2019). Comparison of defuzzification methods for cabin noise 

prediction of passenger cars. IEEE 17th International Symposium on Intelligent 

Systems and Informatics Proceedings, SISY 2019, IEEE Hungary Section 

- Lukács J. (2019). Defuzzifikációs módszerek megfelelőségének vizsgálata utastér 

zajszintjének meghatározására. Bánki Közlemények 2 (3) pp. 11-16. 
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8. Optimális eljárásváltozat kiválasztása 

Fuzzy alapú prediktív modellek vizsgálatakor kerestem a legmegfelelőbb 

eljárásváltozatot. Ezek eredményeit hasonlítottam össze. 

8.1. Sugeno modell 

A két legelterjedtebben alkalmazott fuzzy rendszer összehasonlítására két fuzzy 

modellt alkottam, melyek bemeneti változóinak tagsági függvényei és partíciói azonosak 

voltak, csupán a kimenet jellege volt eltérő. A következtető rendszer bemenetei a 41. és 

a 42. ábrán láthatók. A szabálybázis a 23. táblázat szerint alakul, ahol a Sugeno féle eljárás 

során a kimenetek a mérési eredményekből adódtak. Mamdani típusú eljárás során a 

kimeneti tagsági függvények paraméterei a 21. táblázatban láthatók. Ebben az esetben a 

7. fejezetben ismertetett eredmények alapján LOM defuzzifikációs technikát 

alkalmaztam. Ezzel szemben a Sugeno típusú változat alkalmazásakor már nincs szükség 

a defuzzifikáció lépésére, ugyanis a következtető rendszer crisp kimenetet ad.  

23. táblázat: Szabálybázis Mamdani és Sugeno változatok összehasonlítására [LJ7] 

Szabály 

IF 

x1, dB 

AND 

x2, dB 

THEN 

LAeq_Mamdani, dB LAeq_Sugeno, dB 

R1 - alacsony y1 47,20 

R2 - közepes y2 57,45 

R3 - magas y3 72,75 

R4 alapjárat alacsony y4 49,35 

R5 alapjárat közepes y5 60,20 

R6 alapjárat magas y6 72,65 

R7 
alapj. + 

vent 
alacsony y7 55,35 

R8 
alapj. + 

vent 
közepes y8 60,4 

R9 
alapj. + 

vent 
magas y9 72,3 

A pontosság vizsgálatára mérési és a konfirmálási pontokban összehasonlítottam a 

mért és a számított értékeket (lásd 24. táblázat). 

A 24. táblázat alapján megállapítható, hogy mindkét jellegű fuzzy modell jó 

közelítéssel írja le az utastérben kialakuló egyenértékű hangnyomásszintet. Azonban az 

is megállapítható, hogy a Mamdani eljárás a konfirmáló pontokban már jelentősebb 
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eltérést mutat. A reziduumok a -2,30…2,30 dB tartományon belül találhatók. Ezzel 

szemben a Sugeno változat esetén mind a tizenkét pont együttes vizsgálatakor lényegesen 

kisebb terjedelmet ölelnek fel az eltérések: -0,40…0,20 dB-t. Így a reziduumok 

nagyságrendjének tekintetében a Sugeno modell jobb választás. 

24. táblázat: Mamdani és Sugeno típusú eljárásváltozatok összehasonlítása [LJ7] 

E. 
r. 

x1 x2 LAeq_meas LAeq_Mamdani ΔLAeq_Mamdani ΔLAeq_Mamdani LAeq_Sugeno ΔLAeq_Sugeno ΔLAeq_Sugeno 

dB dB dB dB dB % dB dB % 

1. 18,4 71,2 47,2 47,2 0,00 0,00 47,1 -0,10 -0,21% 

2. 18,4 80,5 57,45 57,6 0,15 0,26 57,5 0,05 0,09% 

3. 18,4 95,6 72,75 72,8 0,05 0,07 72,7 -0,10 -0,07% 

4. 44,5 71,2 49,35 49,6 0,25 0,51 49,2 -0,15 -0,30% 

5. 44,5 80,5 60,2 60,0 -0,20 -0,33 60,1 -0,10 -0,17% 

6. 44,5 95,6 72,65 72,4 -0,25 -0,34 72,6 -0,05 -0,07% 

7. 53,6 71,2 55,35 55,2 -0,15 -0,27 55,3 -0,05 -0,09% 

8. 53,6 80,5 60,4 60,4 0,00 0,00 60,5 0,10 0,17% 

9. 53,6 95,6 72,15 72,0 -0,15 -0,21 72,3 0,15 0,21% 

10. 18,4 83,1 59,9 57,6 -2,30 -3,84 60,1 0,20 0,33% 

11. 44,5 74,8 53,6 51,6 -2,00 -3,73 53,4 -0,20 -0,37% 

12. 53,6 91,7 69,7 72,0 2,30 3,30 69,3 -0,40 -0,57% 

Ezen felül vizsgálandó a létrehozott modellek illeszkedése, vagyis az identitástól való 

eltérésüknek a mértéke. Ezt szemlélteti a 44. ábra a. része Mamdani, b. része Sugeno 

típusú eljárás esetére. 

  
a. b. 

44. ábra: Mamdani és Sugeno típusú modellek pontossága [LJ7]  
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A 44. ábra alapján megállapítható, hogy illeszkedés tekintetében mindkét esetben 

nagyon jól közelítik a modellek a mért értékeket, azonban a Sugeno típusú eljárás ebben 

is kis mértékben jobbnak tekinthető. 

Fenomenológiai modellek esetén azonban a megfelelőség vizsgálatához 

hozzátartozik a reziduumok eloszlásának vizsgálata. Megfelelőnek vesszük azt a 

tapasztalati összefüggést, amelynek a reziduumai 0 körüli átlaggal, kis szórással normál 

eloszlást követnek. 

  
a. b. 

45. ábra: Reziduumok vizsgálata normalitáshálón [LJ7] 

A reziduumok eloszlása normalitás hálón vizsgálható. Megfigyelhető a 45. ábra 

alapján, hogy két feltétel teljesül. Mind a Mamdani, mind pedig a Sugeno modell alacsony 

értékű átlagot és kis szórást ad. 

Azonban megállapítható, hogy a Mamdani típusú fuzzy modell esetén a reziduumok 

eloszlása nem normál. Így ebből a szempontból is a Sugeno típusú változat minősül 

jobbnak. 

8.2. Általánosító képesség vizsgálata 

Az előzőekben ismertetett empirikus összefüggésekről elmondható, hogy ugyan 

eltérő a pontosságuk, mégis megfelelően leírják az utastérben kialakuló zajszintet az adott 

járműtípus esetén. Fontos azonban a fenomenológiai modell kiterjeszthetősége más 

típusokra is. 

Kutatásaim során egy szintén B-szegmensbe tartozó Nissan Micra személygépkocsin 

is végrehajtottam a 4.1. fejezetben bemutatott mérési elrendezéssel azonos módon, 

azonos paramétertartományból származó beállítási pontokkal kivitelezett 

kísérletsorozatot. Ennek a vizsgálatnak a célja az volt, hogy a modell kiterjeszthetőségét, 

általánosító képességét vizsgáljam. 



25. táblázat: Prediktív modellek általánosító képességének összehasonlítása [LJ8] 

M. 

p. 

x1 x2 LAeq LAeq_RSM ΔLAeq_RSM LAeq_Mamdani ΔLAeq_Mamdani LAeq_Sugeno ΔLAeq_Sugeno 

dB dB dB dB dB % dB dB % dB dB % 

1. - alacsony 47,45 47,21 -0,24 -0,51% 48,30 0,85 1,79% 47,60 0,15 0,32% 

2. - közepes 64,3 63,44 -0,86 -1,33% 62,00 -2,30 -3,58% 63,90 -0,40 -0,62% 

3. - magas 76,2 75,51 -0,69 -0,90% 73,60 -2,60 -3,41% 73,70 -2,50 -3,28% 

4. alapjárat alacsony 49,45 50,91 1,46 2,96% 52,10 2,65 5,36% 51,50 2,05 4,15% 

5. alapjárat közepes 62,9 64,52 1,62 2,57% 65,90 3,00 4,77% 65,60 2,70 4,29% 

6. alapjárat magas 70,75 74,63 3,88 5,49% 72,50 1,75 2,47% 72,50 1,75 2,47% 

7. alapj. + vent alacsony 50,25 54,62 4,37 8,69% 53,50 3,25 6,47% 50,60 0,35 0,70% 

8. alapj. + vent közepes 63,3 65,59 2,29 3,62% 66,10 2,80 4,42% 65,50 2,20 3,48% 

9. alapj. + vent magas 70,9 73,75 2,85 4,02% 72,70 1,80 2,54% 72,30 1,40 1,97% 

 
átlag 1,63 

 
átlag 1,24 

 
átlag 0,86  

szórás 1,92 szórás 2,22 szórás 1,63 

 



A kapott eredmények a 25. táblázatban láthatók. 

Az általánosítóképesség vizsgálata során a NISSAN MICRA jármű esetén beállított 

értékeket a 26. táblázat tartalmazza. 

26. táblázat: Beállítási értékek az általánosító képesség vizsgálatához [LJ8] 

Gépjármű üzemállapota Gerjesztés 

x1, - dB x2, dB 

Álló motor 0 20,4 71,3 

Alapjárat 1 49,4 86,5 

Alapjárat + 2. fokozatú 

ventilátor 
2 51,1 97,8 

Megfigyelhető, hogy a legrosszabb általánosító képességgel a válaszfelületek 

módszerével megalkotott fenomenológiai modell rendelkezik. A reziduumok terjedelme 

itt ugyanis a legnagyobb Ennek oka elsődlegesen a minőségi változó (x1, gépjármű 

üzemállapota) alkalmazásában rejlik; ennek számszerűsítésével, mennyiségi változóvá 

alakításával némiképp javítani lehetne a kiterjesztési lehetőségeket. További nehézséget 

jelent a bemenő paraméterek éles értékeinek alkalmazása is. 

Jobb eredményt adnak a lágyszámítási eljárásokon alapuló modellek. Itt ugyanis már 

nem kizárólagos bemenő értékek kerülnek a rendszerbe: ezek határai nincsenek élesen 

definiálva, így a bizonytalanság kezelését lehetővé teszik. Ennek főként az üzemállapot 

esetén van jelentősége, ugyanis az egyes járművek (még azonos besorolási kategórián 

belül is) más-más utastérben mérhető alapzajszintet adnak. 

A Sugeno típusú következtető rendszer nyújtotta rugalmasság itt is kitűnik, 

megállapítható ugyanis, hogy legjobb általánosító képessége ennek a változatnak van: itt 

a legkisebb a reziduumok nagysága, terjedelme, átlaga és szórása is. 

8.3. Konklúzió 

A dolgozat 8. fejezetében optimális eljárásváltozatot kerestem az utastérben 

tapasztalható egyenértékű hangnyomásszint meghatározására. 

Megállapítottam, hogy a reziduumok nagyságrendje mindkét lágyszámítási eljárás 

esetén megfelelően kicsi, azonban Sugeno következtetés esetén kisebb eltérések 

tapasztalhatók. 
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Ezen felül Sugeno típus alkalmazásának esetén a reziduumok várható értéke 0, 

szórása igen kicsi és eloszlása normális. 

Vizsgáltam továbbá a korábban bemutatott empirikus modellek általánosító 

képességét. Így lehetőség adódik nem csupán egy adott járműtípus, hanem egy bővebb 

tartomány (például jármű kategória) esetén az utastérben tapasztalható egyenértékű 

hangnyomásszint közelítő meghatározására. 

A különböző típusú (statisztikai és lágyszámítási) eljárások elemzése alapján 

megállapítható, hogy a legjobb általánosító képességgel rendelkezik a Sugeno 

következtető rendszeren alapuló empirikus modell. 

8.4. Tézis IV. 

Sugeno típusú fuzzy alapú prediktív modellt alkottam az utastérben kialakuló 

zajszint objektív meghatározására. 

Kimutattam, hogy a fenomenológiai modellek jóslási pontossága javítható 

lágyszámítási módszerek alkalmazásával. A bemutatott eljárással jobb pontosság érhető 

el, mint a válaszfelületek módszerével, továbbá jobban kezeli a rendszer az 

információhiányból eredő pontatlanságokat. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 

- Lukács J. (2020) A fuzzy approach for in-car Sound quality prediction. Acta 

Polytechnica Hungarica - elfogadva 

- Lukács J., Török Á. (2019). Kis intenzitású ütközések akusztikája. XI. 

Engineering Symposium at Bánki, Budapest – elfogadva 

- Lukács J. (2019). Statisztikai és lágyszámítási módszerek összehasonlítása 

fenomenológiai modellek esetén. XI. Engineering Symposium at Bánki, Budapest 

– elfogadva 
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9. Új tudományos eredmények 

9.1. Tézisek 

Kutatásaim során elért eredményeim az alábbi tézisekben foglalhatók össze. 

1. Tézis 

Kifejlesztettem a kísérlettervezés (DoE) módszerére épülő eljárást, mely lehetővé 

teszi a személygépjárművek utasterében már észlelhetőnek minősíthető hanghatás 

frekvenciáját befolyásoló paraméterek szűrését. 

27-4 típusú részfaktortervet alkalmaztam tiszta szinuszos hangforrás használata 

mellett, az érzékelés alsó küszöbét keresve. A szubjektív vizsgálatokban kizárólag 

regisztrált halláskárosodással nem rendelkező személyek vettek részt. A főhatásábrák és 

a Pareto elemzés eredményei alapján megállapítottam, hogy az észlelhetőségre 

elsődlegesen a jármű üzemállapota és a kiegészítő elektronikai berendezések 

működtetése van szignifikáns hatással. Azonban ezeken túl a bal első ablak nyitva tartása 

esetén is jobb észlelhetőség tapasztalható, valamint a vezetőülésben történő 

elhelyezkedéskor azonos körülmények fennállása mellett is már alacsonyabb 

frekvenciájú hanghatások is érzékelésre kerültek. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 

- Lukács, J., Melegh, G. (2017) Sound perception inside stationary vehicles in case 

of frontal audio source. Obuda University e-Bulletin 7 (1) pp. 57-61. 

- Lukács, J., Melegh, G. (2017) Személygépjárművek zajszigetelő képessége, IX. 

International Engineering Symposium at Bánki, Budapest 

 

2. Tézis 

Válaszfelületek módszerének (RSM) felhasználásával empirikus modellt 

alkottam az utastérben kialakuló egyenértékű hangnyomásszint becslésére.  

A kocsiszekrényben kialakuló zajszint számszerűsítése szükséges az észlelhetőség 

objektív megítélésére, melyre klasszikus statisztikai módszerek is lehetőséget nyújtanak. 

Független változóként a kabinban mérhető alapzajszintet, valamint a külső forrásból 

eredő gerjesztés nagyságát vettem, melyek közül az első minőségi, míg a másik 

mennyiségi paraméter. A modell megfelelőségét reziduum-vizsgálatokkal igazoltam. 
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Alkalmazhatóságát további konfirmáló mérésekkel támasztottam alá. Megállapítottam, 

hogy pontosság és heteroszkedaszticitás szempontjából megfelelő. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 

- Lukács, J., Melegh, G. (2018) Válaszfelületek módszerének alkalmazása 

személygépjárművek akusztikai vizsgálatában. Gép LXIX (4) pp. 63-68. 

- Lukács, J., Melegh, G. (2019) Response surface methodology for objective 

evaluation of vehicle interior noise. Romanian Journal of Acoustics and Vibration 

16 (1) pp. 52-57. 

 

3. Tézis 

Megállapítottam, hogy Mamdani típusú eljárás során Largest of Maxima (LOM) 

defuzzifikációs eljárás során kapható a legpontosabb eredmény az utastérben 

kialakuló zajszint számítására. 

Lágyszámítási eljárások alkalmazása során nincs általánosan működő módszer, 

mindig illeszteni kell az adott speciális problémára. Összehasonlítottam többféle MISO 

fuzzy modell pontosságát, megfelelőségét és alkalmazhatóságát.  

A tézishez kapcsolódó publikációk: 

- Lukács, J. (2019). Comparison of defuzzification methods for cabin noise 

prediction of passenger cars. IEEE 17th International Symposium on Intelligent 

Systems and Informatics Proceedings, SISY 2019, IEEE Hungary Section 

- Lukács, J. (2019). Defuzzifikációs módszerek megfelelőségének vizsgálata 

utastér zajszintjének meghatározására. Bánki Közlemények 2 (3) pp. 11-16. 

 

4. Tézis 

Sugeno típusú fuzzy alapú prediktív modellt alkottam az utastérben kialakuló 

zajszint objektív meghatározására 

Kimutattam, hogy a fenomenológiai modellek jóslási pontossága javítható 

lágyszámítási módszerek alkalmazásával. A bemutatott eljárással jobb pontosság érhető 

el, mint a válaszfelületek módszerével, továbbá jobban kezeli a rendszer az 

információhiányból eredő pontatlanságokat. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: 
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- Lukács, J. (2020) A fuzzy approach for in-car Sound quality prediction. Acta 

Polytechnica Hungarica – elfogadva 

- Lukács, J., Török, Á. (2019). Statisztikai és lágyszámítási módszerek 

összehasonlítása fenomenológiai modellek esetén. XI. Engineering Symposium at 

Bánki, Budapest – elfogadva 

9.2. Gyakorlati alkalmazhatóság 

A közúti közlekedési környezet legkiszámíthatatlanabb tényezője maga az ember. 

Különösen nehéz objektív megállapításokat tenni, amikor kifejezetten élőlényekre 

jellemző tulajdonságokat kell megítélni. Ebbe a csoportba tartozik maga az észlelés 

kérdésköre is. 

A dolgozatom keretein belül bemutatott módszerek alkalmasak az utastérben 

kialakuló zajszint számszerűsítésére. Célom volt, hogy ez a folyamat egyszerűen 

megadható változókon alapuló modellekkel egy könnyen kiértékelhető, az utastér belső 

környezetének jellemzésére alkalmas paraméter meghatározására legyenek alkalmasak. 

Az ismertetett eljárások szakértői döntéstámogató rendszerek bemeneteiként 

használhatók a gyakorlatban, incidensek hallhatóságának vizsgálata során. Kifejezetten a 

fuzzy alapú, lágyszámítási eljárások, melyek alkalmasak az információhiány, 

szubjektivitás és relatív megítélés rendszeren belüli kezelésére. 

Jövőbeli célom a rendszer továbbfejlesztése, komplex FLC (Fuzzy Logic Control) 

kialakítása az akusztikus észlelhetőség mértékének a megítélésére, mely bemenetként 

már képes a fuzzy modell kezelésére. 
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