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JELÖLÉSEK 

Btk.  – Büntető törvénykönyv 

COA – Center of Area, területközépponti defuzzifikációs módszer 

COG – Center of Gravity, súlyponti defuzzifikációs módszer 

DoE  – Design of Experiment, kísérlettervezésmódszere 

FIS  – Fuzzy Inference System, Fuzzy következtető rendszer 

FLC  – Fuzzy Logic Control 

LAeq  – egyenértékű hangnyomásszint, dB 

LOM – Largest of Maxima, legnagyobb maximum defuzzifikációs módszer 

MOM – Mean of Maxima, maximumok átlaga defuzzifikációs módszer 

RSM  – Response Surface Methodology, Válaszfelületek módszere 

SOM – Smallest of Maxima, legkisebb maximum defuzzifikációs módszer 

vü  – ütközési sebesség, km/h 
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1. BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉS 

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 kialakítását kell 

érteni. 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 mértékű zajszigetelése, mely számos módon javítható. Ezt a funkciót 

valósítják meg többek között az ajtókárpitok, a motorháztető és a csomagtérajtó, 

valamint a motor burkolata. 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. 

A kisebb intenzitású, alacsony sebességű ütközések (ahol az ütközési 

sebesség vü=1...5 km/h) 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 egész részét 

már a könnyen deformálódó elemek elnyelik. 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 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 
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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 (különösen a harmadik trimeszterben) [2]. 

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

Így a vizsgálatok során ugyanis 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 megnehezíti. A taktilis és kinesztetikus érzékelés az 

Bekövetkezett 
ütközés

Cserbenhagyás
Btk. 239. §

Helyszínen nem áll 
meg

Személyi sérülés 
(vagy azzal fenyegető 

veszélyforrás) 
mérlegelése

Segítségnyújtás 
elmulasztása
Btk. 166. §

Nem nyújt elvárható 
segítséget

Sérült személy testi 
épsége/élete közvetlen 

veszélyben van

Személyi sérülés 
eshetősége nem áll 

fenn

Nem látható / nem 
jelentős mértékű 

dologi kár
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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 található. A félkörös ívjáratban levő 

folyadék azonban a fejmozgás következtében folyamatosan áramlik, így e 

tényezők jelentősen megnehezítik az érzékelést. 

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

• Érintkezési területtől 
függ
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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. 

  



 

8 

 

2. MÓDSZERTANI HÁTTÉR 

A hangérzékelési vizsgálatokat egy 2004-es évjáratú SKODA FABIA 

COMBI járművön végeztem el. 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. 

Az objektív mérések során 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 [5] előírásai, valamint Putra és társai [6] 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 [7]. 

Léghangméréseket hajtottam végre, melyekhez két könnyedén 

meghatározható bemenő paramétert választottam ki. Az első bemenő paraméter a 

jármű üzemállapota volt, mivel korábbi vizsgálatok igazolták [LJ1], hogy jelentős 

mértékben befolyásolja az utastér zajszintjét. Három különböző szinten hajtottam 

végre méréseket: álló motor esetén; alapjáraton, valamint az alapjárat mellett a 
ventilátor 2. fokozatban való működtetése esetén. A második független változó a 

külső forrásból eredő gerjesztő hanghatás volt; ez a tényező az ütközést kísérő 

hangjelenséggel hozható rokonságba. 

Mivel a legtöbb közlekedési zaj becslésére alkalmas modell az egyenértékű 

hangnyomásszinttel (LAeq, dB) dolgozik [8], továbbá ez a paraméter alkalmas a 

környezeti körülmények akusztikai szempontból történő változásainak 

jellemzésére [9], valamint az utastér hangminőségének objektív jellemzésére is 

[10][11], a vizsgálatok során egyenértékű hangnyomásszint került rögzítésre. Ez 

egy olyan folytonos, időben állandó zajt jelent, amely a vizsgálat időtartamára 

vetítve azonos energiával rendelkezne, az emberi szervezetre ugyanolyan hatással 

bírna, mint a kiindulási változó zaj. A mérési pontokat a bemenő paraméterek 
összes lehetséges kombinációjával választottam ki. 

A kapott eredmények kiértékelését végrehajtottam statisztikai eljárás (RSM), 

valamint lágyszámítási módszerek (Mamdani és Sugeno típusú prediktív fuzzy 

modell) alkalmazásával egyaránt. 
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RSM módszer esetén a függő változó LAeq paramétert a bemenő változók 

függvényében másodfokú összefüggéssel modelleztem. A főhatásábrák és a 

szignifikanciavizsgálat eredményei alapján ezt követően redukált empirikus 

egyenletet határoztam meg. Ennek pontosságát és jóságát reziduum 

vizsgálatokkal, valamint konfirmáló mérések eredményeivel támasztottam alá. 

Prediktív fuzzy modellezés során Mamdani típusú eljárás esetén vizsgáltam 

a defuzzifikációs módszer kimenetre gyakorolt hatását. Az optimális eljárást 

keresve az így kapott eredményeket összehasonlítottam a Sugeno féle 
következtetéssel. 

Végül vizsgáltam az egyes változatok (statisztikai és lágyszámítási eljárások) 

pontosságát, alkalmazhatóságát és általánosító képességét is. 
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3. AZ ÉRTEKEZÉSBEN MEGFOGALMAZOTT TÉZISEK 

Kutatási eredményeimet az alábbi tézisekben foglalom össze. 

 

1. Tézis 

Kifejlesztettem a kísérlettervezés (DoE) módszerére épülő eljárást, mely 

lehetővé teszi a személygépjárművek utasterében már észlelhetőnek 

minősíthető hanghatás frekvenciáját befolyásoló paraméterek szűrését. 
 

 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. 

A vizsgálatok során nyert eredményeket későbbi mérések során vettem 

figyelembe, melyeknél már csak a szignifikáns hatásokra helyeztem a hangsúlyt 

[LJ1] [LJ2]. 
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2. Tézis 

Válaszfelületek módszerének (RSM) felhasználásával empirikus modellt 

alkottam az utastérben kialakuló egyenértékű hangnyomásszint becslésére. 

 

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. 

Rögzítettem az utastérben kialakuló hangnyomásszintet a frekvencia 

függvényében, ami alapján meghatároztam az egyes kísérleti pontokhoz tartozó 

egyenértékű hangnyomásszintet. Válaszfelületek módszerével meghatároztam 

egy a beltér zajosságának leírására alkalmas empirikus modellt, az (1) egyenlet 

szerinti alakban: 

2121 1717,00584,192,1524,28 xxxxLAeq   (1) 

Megvizsgáltam ennek alkalmazhatóságát és az alábbi következtetéseket 

vontam le: 

- a (1) 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 további 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 megállapítható, hogy a vizsgált paramétertartományon a 

felállított empirikus összefüggés megfelelő pontossággal rendelkezik [LJ3][LJ4]. 
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3. Tézis 

Megállapítottam, hogy Mamdani típusú eljárás során Largest of 

Maxima (LOM) defuzzifikációs eljárás során kapható a legpontosabb 

eredmény az utastérben kialakuló zajszint számítására. 

 

A léghangmérések eredményei 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 (MOM, LOM, 

SOM) 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 
végrehajtására került sor. 

- Az eredeti és a konfirmáló mérések együttes kiértékelése alapján 

megállapítható, hogy a legnagyobb pontosság a LOM defuzzifikációs módszer 

esetén érhető el [LJ5][LJ6].  
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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. Ezen felül optimális eljárásváltozatot 

kerestem az utastérben tapasztalható egyenértékű hangnyomásszint 

meghatározására. 
Megállapítottam, hogy 

- a reziduumok nagyságrendje mindkét lágyszámítási eljárás esetén 

megfelelően kicsi, 

- Sugeno következtetés eseténalacsonyabb terjedelem tapasztalható. 

o továbbá a reziduumok várható értéke 0, 

o szórása igen kicsi és 
o 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 [LJ7][LJ8]. 
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4. GYAKORLATI ALKALMAZHATÓSÁG 

A közúti közlekedési környezet legkiszámíthatatlanabb tényezője maga az ember. 

Különösen nehéz objektív megállapításokat tenni, hogy kifejezetten előlényekre 
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 egyszerű, 

könnyen megadható változókon alapuló modellek 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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