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Bevezetés

Jelen disszertáció témája egy adott kisméretű légieszköz-csoport vizsgálata mérés és
szimuláció segítségével. A kisméretű légieszközök mára meglehetősen tág csoportot alkotnak,
a vitorlázó repülőgépek, egy- és kétmotoros, jellemzően légcsavaros sport- és kedvtelési célú
repülőgépek mellett magukba foglalják a pilóta nélküli légijárműveket (UAV-k),
sárkányrepülőket, siklóernyőket. A disszertációban ez utóbbi, a siklóernyő a vizsgálat tárgya.
A siklóernyőzést egyesek a legszabadabb, mások a legelérhetőbb repülési módnak nevezik.
Mindkét jellemzés jól írja le a siklóernyővel történő repülést, olyan mértékben terjed és
fejlődik ez a sportág, hogy mára szinte teljesen átvette a sárkányrepülésnek szánt helyet a
világban: egyszerű, biztonságos, szinte mindenki által elsajátítható repülősporttá
(tömegsporttá) vált.
A siklóernyő a paplanernyőből fejlődött ki, azok tesztelése céljából a tesztpilóták
hegyoldalakon futottak le. Néhányan felismerték, hogy repülésre is alkalmas lehet az eszköz,
a megfelelő átalakítással, így az első siklóernyők, paplanernyők összevarrásával készültek.
Azóta a siklóernyő a folyamatos, döntően kísérleti fejlesztéseknek köszönhetően igen
nagymértékben átalakult, letisztult formával, elfogadható siklási tulajdonságokkal
rendelkeznek. A teljesítménye lehetővé tette a jelenlegi (2014) távrepülési rekord, az 502,9
km-es repülési távolság teljesítését, illetve a 4526 méteres magasságnyerési rekordot. Ez egy
olyan repülőeszközzel volt lehetséges, amely leszállás után egy hátizsákba összecsomagolva
gyalog is szállítható, hiszen tömege mindössze 10 kg. Ez is mutatja a felhasznált anyagok,
gyártási technológiák csúcstechnológiát képviselő szintjét és a több mint 25 éves fejlesztések
eredményét.
A siklóernyőzés és az ejtőernyőzés között igen éles határvonalat kell húzni. A két eszköz,
hasonló felépítése és neve ellenére teljesen más célokat szolgál. Amíg az ejtőernyő
(paplanernyő) feladata, hogy a zuhanó ember sebességét annyira lecsökkentse, hogy a földet
érkezés sérülés nélkül kivitelezhető legyen, addig a siklóernyő (ahogy a távrepülési rekordból
láthatjuk) repülésre való siklórepülőgép. Az ejtőernyőnek ki kell bírnia a dinamikus,
szabadesésben való nyitással járó erőhatásokat, siklóernyőnél nincs ilyen követelmény, hiszen
azzal a pilóta a föld felszínéről indul el (startol). A siklóernyő elindulása egy felszállási
folyamat, amely ejtőernyőnél nincs értelmezve. A siklóernyő startja során a pilóta nem „ugrik
le” a hegyről, a felszállási folyamat utolsó fázisaként elemelkedik a földtől. Egyik tipikus
pilótahiba, mikor a kezdő pilóta a gyorsítás helyett „beleugrik” a startba, ekkor a nyomóerőt
közvetíteni képtelen zsinórok meglazulnak, a kupola elveszti alakstabilitását (csukódik) és a
felszállás a legtöbb esetben meghiúsul (rosszabb esetben a pilóta megsérül) [24].
Siklóernyőt, vagy azzal hasonló felépítésű repülőeszközt nem csak sport és kedvtelési célból
alkalmaznak. A NASA X-38-as projektjében, a nemzetközi űrállomás tervezett mentőrendszer
visszatérő egysége hajlékony szárny (gyakorlatilag egy siklóernyő) segítségével ért volna
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földet. Az eszköz nagy teherbírása, alacsony repülési sebessége, nagymértékű stabilitása, kis
helyigénye és tömege miatt rendkívül jól alkalmazható az ilyen jellegű területeken.
Siklóernyők repülési tulajdonságai meglehetősen sajátosak, amik a speciális felépítésből
adódnak. A mélyen a szárny alatt elhelyezkedő súlypont, a szárny terjedtség mentén változó,
negatív V beállítása és csupaszárny jellege mellett az aerodinamikai kialakítás is szokatlan,
például a negatív elcsavarás miatt is.
A siklóernyők fejlődése lassulni látszik, amit okozhat az, hogy a jelenlegi, főleg kísérleti
jellegű fejlesztési modellek elérték korlátjukat. A további előrelépéshez tudományos
vizsgálati módszerekre, újfajta megközelítésre van szükség.
Ez a disszertáció a siklóernyők csúszásmentes, stacioner fordulási tulajdonságainak
vizsgálatára koncentrál, bemutatva egy erre alkalmas mérési környezetet, mérőrendszert,
amely kialakításánál fogva a mindennapi repüléseknél, bárki által alkalmazható. A
mérőrendszert úgy építettem fel, hogy az általa szolgáltatott adatok alkalmasak legyenek a
szintén bemutatásra kerülő szimulációs környezet paramétereinek meghatározására. Ennek
érdekében a mérőrendszer hardverelemei tartalmaznak GPS1 modult, a félszárnyakon
keletkező légerők mérését végző erőmérő szenzorokat, gyorsulásmérőt és adatgyűjtő,
adatrögzítő egységet. Ezek segítségével a dolgozatban részletezett módon mértem és
előállítottam azon paraméterek, amelyek alkalmasak egyes fordulási jellemzők kvantitatív
módon történő kiértékelésére.
A stacionárius, csúszásmentes fordulót a siklóernyő a hagyományos repülőgépektől eltérően
hajtja végre. A magassági kormány hiánya miatt a bedöntést követően szükséges légerő
növelés nem érhető el a szárny állásszögének (és felhajtóerő-tényezőjének) növelésével, azt a
repülési sebesség növelésével éri el a siklóernyő azáltal, hogy nagyobb bólintási szöggel kezd
repülni, meredekebb siklásban. Ez fordulóban spirális pályát eredményez, a bedöntési szög,
bólintási szög és a fordulókör sugara szoros összefüggésbe kerül.
Ez a jelenség a dolgozatban kifejtésre kerülő szimulációs környezet segítségével vizsgálható,
amely a fordulóban kialakuló légerők és tehetetlenségi erők egyensúlyának felírásán alapszik.
A szimulációs modell által szolgáltatott eredmények a repülési tapasztalatot alátámasztják, a
validálásukat tesztrepülések felvételei felhasználásával mutatom be.
Siklóernyők fordulójának egyik jellegzetes tulajdonsága is felismerhető lesz a kapott
eredményekből. Egy bizonyos bedöntési szögig (a disszertációban részletezett mértékig), a
siklóernyő belső oldali félszárnyán növelni kell a felhajtóerőt a forduló bedöntési szögének
állandó értéken tartásához. Ezt a pilóták a belső oldali fékzsinór lent tartásával, tehát a belső
oldali félszárny felhajtóerő-tényezőjének növelésével érik el. Ennél nagyobb bedöntési szögek
esetén ez a hatás megszűnik, nem szükséges a fékzsinórok kitérítése, majd épp ellenkezőleg
alakul, a külső oldali félszárnyon kell hasonló módon növelni a felhajtóerőt.
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GPS – Global Positioning System
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A dolgozat célja, hogy bemutassa a siklóernyő fenti jellegzetességei tudományos
vizsgálatának módját, az ahhoz alkalmazott mérési és szimulációs környezetet, valamint
választ keressen azok fizikai hátterére, okaira.
Az elvégzendő feladatok is a cél elérését szolgálják, szükség van egyedi, hordozható
mérőrendszer fejlesztésére és építésére, amely lehetőséget biztosít a kívánt paraméterek
repülés közbeni mérésére. Megoldandó feladat a félszárnyakon keletkező légerők
különbségének meghatározása, a repülési pálya rögzítése, valamint annak ellenőrzésének
lehetősége, hogy az egyes manőverek közel stacioner módon kerültek-e végrehajtásra. A
szimulációs környezet összeállítása egy másik nagyobb részfeladat. Meg kell oldani a létező
szimulációs eljárásoknál lényegesebben kevesebb paraméter alkalmazását, hiszen a mérés
során csak néhány paraméter meghatározása a cél. Ezzel az eddigiekhez képest egy
egyszerűbb, könnyebben alkalmazható, olcsóbb és akár automatizálható mérési és
szimulációs környezet felépítésére van lehetőség.
A dolgozatban várhatóan igazolásra kerülnek a fent említett hipotézisek. A kifejlesztendő
szimulációs modell alkalmas lesz a stacioner forduló vizsgálatára, a benne szereplő
modellparamétereket meghatározom egy Nova Rookie S típusú siklóernyőhöz a mérési
környezet segítségével, illetve mérőrepülések végrehajtásával és videofelvételek elemzésével.
A disszertáció eredményeit többek között a siklóernyők repülésbiztonságának javításához,
illetve a jobb siklási teljesítményű siklóernyők tervezéséhez lehet majd felhasználni. Az
alkalmazási lehetőségek nem csak a sport és kedvtelési célú siklóernyőkre terjedhetnek ki,
hanem az ilyen jellegű szárnyat alkalmazó egyéb eszközökre is, mint például pilóta nélküli
légijárművek (UAV), terhek légi úton történő precíziós célba juttatása (precision delivery
systems), vagy űreszközök visszatérő egységei.
Az utolsó fejezetben megfogalmazott tézisek, a disszertációban bemutatott kutatómunka során
elért új tudományos eredmények összefoglalása.
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2.1

Kisméretű légieszközök fejlesztési és szimulációs modellek iránti igénye
Kisméretű légieszközök fejlődése

Jelen dolgozatban a kisméretű légieszközök fejlődését egy, a vizsgálatok tárgyává tett
speciális légieszköz, a siklóernyő fejlődésén keresztül mutatom be. Ezt indokolja a
siklóernyőzés széles körű elterjedése és a viszonylag fiatal kora mellett az is, hogy a kupola
gyártásához „hi-tech” alapanyagokat alkalmaznak. A siklóernyő-szerű légieszközök fejlődését
az ejtőernyőzésig lehet visszavezetni. Az első légcellás ejtőernyők (paplanernyők) 1964-ben
jelentek meg, amikor a kanadai Domina Jalbert [74] által tervezett légcellás ejtőernyőt
bemutatták. Ezek az ejtőernyők szárnyprofilszerű profillal rendelkeznek, haladási
sebességüknek függőleges és vízszintes irányú komponensei is zérustól különbözők, így
lehetőség van a kialakított kormányrendszerrel az ejtőernyő irányítására is. Az 1970-es
években az Egyesült Államokban végeztek hegyi startot paplanernyőkkel, de az ekkortájt
széles körben terjedő sárkányrepülő a jobb teljesítménye miatt a háttérbe szorította a
paplanernyős repülést. A sárkányrepülés rohamos, talán túl gyors terjedésével a balesetek
száma is jelentőssé vált, ami összetörte a mindenki által könnyen kezelhető repülőeszköz
képet, így a sárkányrepülésből nem vált igazi tömegsport. Közben a paplanernyővel végzett
hegyi repülés egyre ismertebb lett, a hegymászók a hegyről gyorsabban történő lejutás miatt,
az ejtőernyősök pedig a földet érés gyakorlására használták. 1974-ben Dr. Dieter Strasilla [75]
megtervezte és megépítette 9 cellából álló, 32 m2 felületű paplanernyőjét, amit kimondottan a
hegyre való gyors fel és arról történő gyors lejutás követelményei szerint fejlesztett ki (2.1.
ábra).
A siklóernyő története azonban nem ezen az úton folytatódott tovább [10]. 1978-ban, olvasva
az ejtőernyősöknek íródott, kisdombos gyakorlásról szóló könyvet, Gérard Bosson, Jead
Claude Betemps és Dan Poynters [76] kijártak paplanernyőjükkel a Francia Alpokban fekvő
Mieussy város melletti Pertuiset hegyre lesiklásokat végezni. Az 1000 méteres
szintkülönbséget az ejtőernyőnek tervezett Stratocloud nevű ernyőjük hamar leküzdötte, de
bebizonyosodott, hogy a siklás lehetséges ilyen módon. Hamarosan többen csatlakoztak
hozzájuk és megalapították a Les Choucas nevű klubbot. 1979-ben a sárkányrepülős
világbajnokságon bemutatták, hogy milyen technikával lehetséges paplanernyővel lesiklani a
hegyről, amivel különleges sikert nem értek el, de mint lehetőség bekerült a szaklapokba. A
starttechnika kezdetben igen kezdetleges volt, mindössze a fékekkel a kezükben, az ejtőernyőt
az alsó vitorlára fektetve várták a megfelelő szelet, majd futással gyorsítottak, amíg el nem
emelte az ejtőernyő a pilótát. Az 1980-as évek elején kezdett elterjedni a maihoz hasonló
starttechnika, amelynél a fékek mellett a belépőélhez kapcsolódó zsinórokat is fogták start
közben. Ezzel a belépőélen lévő beömlőnyílásokat jobban a megfúvás irányába tudják
fordítani, elősegítve a kupola gyorsabb feltöltődését. Ezután pedig a belépőél húzásával
kisebb állásszöget adva a szárnynak, gyorsítani lehet azt. A starthoz ezekben az időkben még
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két startsegítőre volt szükség, mert az ejtőernyő puha anyaga meglehetősen lassan töltődött
fel.

2.1. ábra: Az egyik első siklóernyő, egy modern siklóernyő mellett [76]
1982-től a szaklapokban előfordult, hogy címlapon adtak hírt az egyre másra születő
rekordokról, a Mount Blanc csúcsról először például Roger Fillion [77] repült le.
Franciaországban több repülőiskola is nyílt, az egyre nagyobb érdeklődés miatt. A sportágnak
ekkor még nem volt egységes neve, a versenyeken célraszállási feladatokat adtak meg. Az
első ilyen célraszálló versenyt 1983-ban rendezték, a kényelmetlen hevederek miatt a
repülések nem tartottak tovább 15 percnél. Az első időtartamrekordot Richard Trinquier
állította fel 1985-ben, Parachute de France gyár paplanernyőjével, a saját maga varrt
hevederekkel és egy vitorlázó repülőgépből kiszerelt varióval 5 óra 20 percet töltött a
levegőben lejtőrepülés és termikelés segítségével. Ezzel bebizonyosodott, hogy ez az új
sportág egy új repülősport, az akkor még mindig légcellás ejtőernyőnek tekinthető eszköz
pedig repülőeszköz. Ezek után tömegesen jelentkeztek a repülőiskolákba az érdeklődők, csak
hosszú várakozás után lehetett megfelelő paplanernyőhöz jutni, az áruk a magasba szökött,
nehezen lehetett beszerezni. Hubert Aupetit 1986-ban megírta az első siklóernyős tankönyvet,
amelyben a starttechnikák és a felszerelés ismertetésén kívül kitért aerodinamikai,
repülésmechanikai és repülésmeteorológiai témákra is. Ebben a könyvben a szerző a
siklóernyőzést a legelérhetőbb repülősportnak nevezte [78]. Laurent de Kalbermatten az
1974-es sárkányrepülő világbajnok, UL-konstruktőr, miután kipróbálta az új repülő
szerkezetet, azonnal vásárolt magának egy távoli repülőtéren a helyi ejtőernyős klubtól egy
paplanernyőt [79]. Felismerte a megnyíló új piacot és éppen haldokló UL repülőgépgyártó
vállalkozását az új típusú repülőeszközök gyártására alakította át. Felismerte továbbá, hogy az
akkor alkalmazott paplanernyők és hevederek nem repülésre lettek tervezve, kényelmetlen a
használatuk és startsegítők nélkül szinte lehetetlen a felszállás. Az első általa tervezett ernyők
már a felszállási és a repülési képességeket szem előtt tartva kerültek kialakításra. Az első
típusnál a paplanernyőhöz hasonlóan nem voltak nyílások a kupola celláit elválasztó
bordákon, így az ernyő harmonika-szerű mozgása jelentős volt, a kupola mindössze 7 cellából
állt. A következő prototípuson a bordákat már ellátta átömlő nyílásokkal, amivel elérte, hogy
repülési teljesítménye minden addigi paplanernyőnél jobb volt.
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Alig hogy elkészültek az első szárnyak, Laurent megtudakolta az SHV-nál (Schweizerischen
Hängegleiter-Verbandes), milyen szabályozás vonatkozik az új sporteszközre. Így hamarosan
hivatalosan is besorolták az ekkor már siklóernyőnek nevezhető repülőszerkezetet a
függővitorlázó kategóriába, a sárkányrepülő mellé. Így a siklóernyőnek is típusvizsgát kellett
tennie, amely menetét ki kellett dolgozni. Mivel külsőre hasonlított az ejtőernyőre, az első
előírások repülőből kiugorva írták elő a tesztrepüléseket, amelyek bekötött ugrások voltak, az
ernyőt rögtön a kiugrás után nyitották. Az első siklóernyő prototípus így ment át a
típusalkalmasságon, a sorozatgyártás beindítása után néhány hét alatt több mint 100 ernyőt
adtak el. A siklóernyőzés, mint önálló sportág történelmét ettől a ponttól -1986 elejétőlszámíthatjuk.
A siklóernyőzés Magyarországon az 1987-es évben kezdődött, amikor Végh István, Saleva
típusú ernyővel [80] lesiklást hajtott végre az Újlaki hegyről. Az 1990-es évek előtt az
ejtőernyőzés központja Magyarországon a gödöllői repülőtér volt, ahol szintén komoly
próbálkozások történtek paplanernyővel történő lesiklásokra, illetve autóval történő, fix
köteles felvontatásra. Egy év alatt több mint 300 startot végeztek, mindenféle ejtőernyőt
kipróbálva. 1989-ben siklottak először a galyatetői sípályáról, Cloud típusú ernyővel, majd
hamarosan meghódították Fótot, Dobogókőt, Csővárt, a kékestetői sípályát is. 1990-ben
repültek először a Kétágú hegyről, majd Kesztölcön, a BHG RepülőKlubban (később RAIR
Aero Club) 1993-ban jutottak hozzá az első igazi siklóernyőkhöz, egy Nova CXC-hez, melyet
Pécsett varrtak. A Nova ausztriai siklóernyő gyártó cég 1989-es alakulását követően 1991-ben
alapította meg Magyarországon, Pécsett, az első gyártóüzemét. Végül aztán Óbudát is
meghódították, az első startot ott Dr. Bocsák Béla hajtotta végre 1990-ben. Az ő, Genair 310
típusú siklóernyőjét Nagy Zoltán, az akkori Műegyetemi és Mezőgazdasági Repülő Klub (ma
MSE) megbízásából lemásolta, amiből megszületett egy, már teljesen használható jó
repülőtulajdonságokkal rendelkező siklóernyő. Ezt az ernyőt később plusz 2-2 cellával
megnövelte, a zsinórzatot átalakította négysorossá, így egy kellemesen repülhető ernyőt
kapott. Ezt ma a Közlekedési Múzeumban meg lehet tekinteni. Az első távrepülést egy ilyen
siklóernyővel, a Hármas Határhegyről végezte Tiboldi András, aki egészen a Farkas hegyig
repült vele, majd nemsokára az első 3 óra feletti időtartamot is megrepülte. Szabó Péter a
Kétágú hegyen 4 óra 30 perccel újabb Magyar rekordot állított fel. 1995-ben megalakult a
Gödöllői Siklóernyős Klub, beindult a külföldi gyárak termékeinek forgalmazása. Simonics
Péter az Edel, majd később a Nova osztrák cégek siklóernyőit, Pálfi Béla Gábor az UP cég
termékeit forgalmazta ezekben az időkben. 1999-ben alakult meg Budapesten az ASE
(Amatőr Siklóernyős Egyesület) Kerekes László vezetésével, aki összefogta az országban
található kisebb siklóernyő klubokat, így az ASE egyfajta klubok feletti szervezetté kezdett
válni. Tulajdonképpen ő a már működő siklóernyőzést, mint a legfiatalabb repülősportot a
hazai jogszabályi keretek közé integrálta az oktatási tematika kialakításával, a munkában
Szabó Péter is részt vett.
A siklóernyők technikai fejlődését az 1986-os évtől kezdődve érdemes vizsgálni, hiszen a
siklóernyőzés ettől az évtől vált önálló repülési sporttá. A kezdeti kialakítások nagymértékben
hasonlítottak a paplanernyőkhöz, a pilóták sokáig ugyan azzal a hevederzettel repültek. A
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kupolaépítésben áttöréseket hozó fejlesztések és újítások révén napjainkra elérhetővé vált a
sárkányrepülőkhöz hasonló repülési teljesítmény. Ezen fejlesztések fő irányai többek között a
kupola alakstabilitásának növelése és a közegellenállás csökkentése. A 2.2. ábra mutatja a
siklóernyők szárnyfesztávolságának növekedését az 1988-as évektől napjainkig.

2.2. ábra: Siklóernyők szárnyfesztávolságának alakulása
Ebben a fejezetben, a fejlődéstörténet kapcsán közölt adatok kedvtelési célú siklóernyőkre
vonatkoznak, 80 kg-os pilótatömeggel. A versenyernyők teljesítménye a közölt adatoknál
jobb, a vizsgált kedvtelési célú siklóernyők DHV 1, DHV 1-2 vagy AFNOR Standard, illetve
LTF-1, LTF 1-2, EN-A, vagy EN-B minősítésűek. Az irodalomkutatás során összegyűjtött és
ebben a fejezetben felhasznált adatok az 1-es számú mellékletben táblázatos formában is
megtalálhatók. Az adatok internetes adatbázisokból származnak [11, 81].
A kupolaépítésben megjelenő újítások, mint például a félmerev bordák a belépőélen, vagy a
diagonális cellák alkalmazása, lehetővé tették a szárnyfesztáv növelését, így a szárny
aerodinamikájának javítását. Ahogy látható a diagramon, 1998-as évre a szárnyfesztáv
növekedése megállt és több mint 10 évig nem növelték a gyártók jelentősen. Ez nem jelenti
azt, hogy a szárnyak teljesítménye, vagy a kupola merevsége ne növekedett volna ebben az
időszakban. A hangsúly átkerült a légellenállás csökkentésére, amit a zsinórzat teljes
hosszának csökkentésével sikerült is elérni. A 2.3 ábrán látható áttekintésből látszik, hogy a
2000-es évektől a kupolaépítés fejlődésével egyre kevesebb zsinór elegendő az alakstabilitás
biztosításához, így viszont a zsinórzat egyes részeinek terhelése megnőtt, vizsgálatuk pedig
fontosabbá vált.
A zsinórok összhosszának csökkentése (2.3. ábra) természetesen csökkentette a parazita
ellenállást, ezzel javítva a siklási tulajdonságokat. Sajnos a legtöbb vizsgált siklóernyőhöz a
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források nem közöltek teljes zsinórhossz adatot, így az összehasonlítás nem fedi le a sportág
teljes történelmét.

2.3. ábra: Siklóernyők teljes zsinórhosszának alakulása
A siklási tulajdonságok összehasonlítására a gyártók által megadott jósági szám
maximumokat vizsgáltam és ábrázoltam. A siklópolárisból meghatároztam a maximális
siklószám-reciprokokat és ábrázoltam a 2.4 ábrán. Látható, hogy a fejlesztések nyomán ez
folyamatosan növekszik még napjainkban is. A növekedés üteme ugyan csökkenő tendenciát
mutat, de monoton növekvő jellegű függvénykapcsolatot ad.

2.4. ábra: A jósági számok maximumainak tendenciája
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A felvázolt fejlődési trendek alapján kijelenthető, hogy a siklóernyő, mint a szabad repülés
egyik repülőeszköze a folyamatos mérnöki fejlesztéseknek köszönhetően dinamikusan
fejlődik, a gyártáshoz felhasznált anyagok és a fejlesztési eljárások a repülés más ágazataihoz
hasonlóan csúcstechnológiát képviselnek. A zsinórok például hi-tech HPPE anyagból
készülnek és több mint 2,5 GPa szakítószilárdságúak, mindössze 0,97 kg/m3 sűrűség mellett.
Ez azt eredményezi, hogy a kupolához kapcsolódó zsinórok (galéria zsinórok) 1 mm
átmérőjűek (a köré font védőszövettel együtt) és 85 kg-os terhelésre engedélyezettek, míg a
pilótánál lévő lentebbiek 2 mm átmérő mellett 340 kg teherbírású [67].
Az ábrákból levonható az a következtetés, hogy az eddig alkalmazott „hagyományos”
fejlesztési modellek segítségével történő fejlesztések kezdik elérni a korlátjaikat, a siklóernyők
repülési tulajdonságai egyre csökkenő ütemben javulnak. A repülési tulajdonságok további
javításához tudományos mérési és kiértékelési módszerek, szimulációk és azok alkalmazásai
szükségesek.

2.2

Fejlesztési és szimulációs modellek

A siklóernyők az irányítható ejtőernyőkből fejlődtek ki, így fejlesztésük során kezdetben
ugyan azokat a módszereket alkalmazták. Az irányítható ejtőernyők (paplanernyők)
tulajdonságainak tesztelésére domboldalon futottak le a tesztpilóták, ezt a módszert
alkalmazták az első siklóernyős fejlesztések. A repülési tulajdonságokat a pilóták pusztán
szubjektív véleménye alapján mérték fel, a különböző módosításokat próbaszerűen végezték.
Az első időkben (csakúgy, mint a repülés kezdetén) a pilóta és a tervező/gyártó ugyan az a
személy volt, a tapasztalat egy kis csoporton belül gyűlt.
Önálló repülőeszközzé válását követően, a siklóernyők vizsgálatához egyre több módszer,
mérési modellt kezdtek kialakítani. A repülőeszköz sajátossága, hogy nagymértékű
flexibilitása és a két tömegpontú kapcsolt rendszerként leírható tulajdonságai következtében
nehezen definiálható olyan fix bázis, amelyhez érzékelőket lehet rögzíteni és merev testként
kezelni. A pilóta izeg-mozog a beülőben repülés közben, a flexibilis kupola alakját a légerők
és a zsinórzat tartják meg, így a légerő-eloszlás változásával a kupola alakja is változik, tehát
a fix bekötést igénylő érzékelők (barometrikus műszerek, sebességmérő, állásszög jeladó,
stb.) elhelyezése nehézkes.
A siklóernyő felépítése (2.5. ábra) alapján 3 fő részből áll: a beáramló levegő (torló nyomás)
által felfújt kupolából (i), a durvább földet éréskor védelmet biztosító beülőből (a benne
helyet foglaló pilótával együtt) (ii) és a két részt összekötő zsinórzatból áll (iii). A zsinórzat
által összekötött kupola - pilóta rendszerben a pilóta nagyobb tömeggel és kisebb felülettel
rendelkezik. A pilóta átlagosan 15-ször nehezebb és 20-ad akkora felületű, mint a kupola, a
köztük lévő távolság típustól függően 6-8 méter, így kialakítva a siklóernyő sajátos felépítését
és az abból adódó mozgásformákat [61].
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2.5. ábra: Siklóernyő általános felépítése [24]
A mai modern kupola cellákra osztott, elől nyitott szárnyprofil formájú légzsák, amit a
nyíláson beáramló levegő fúj fel (2.6. ábra). A cellákat alul és felül az alsó és a felső vitorla
(szárnyfelület) alkotja, oldalait pedig félmerev bordák zárják, amik a szárnyprofilt is
meghatározzák. A felhasznált high-tech kompozit anyagok legfontosabb követelményei a
kopásállóság, a megfelelő szakítószilárdság, az alacsony tömeg, a légzáróság és a
környezetállóság (főleg UV állóság). A felső- és alsóvitorlát különböző anyagból építik, a
felső vitorla nagyobb igénybevételnek van kitéve, mind repülés közben, mind felszálláskor
[33]. Az átlagos anyagok tömege kevesebb, mint 50 g/m2, ami azt eredményezi, hogy egy 25
m2-es, 110 kg-os megengedett felszállási tömegű szárny, zsinórzattal együtt mindössze 5,5
kg. Az anyagok fejlesztése következtében az élettartamuk több száz repült óra. A
követelményeknek megfelelő anyagokat gyárt például a Gelvenor, Skytech, Porcher
Industries vagy a Du Pont.

2.6. ábra: Siklóernyő kupolájának metszete (forrás: http://www.apcoaviation.com)
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A zsinórzat a bordákhoz kapcsolódik, azonban nem minden bordának van tartózsinórja. Az
alkalmazott alapvető cellakialakításokat (2.7. ábra) vizsgálva látható, hogy hogyan próbálják a
zsinórok számát és így összhosszát redukálni. A diagonál cellák (V-bordák) bevezetése a
kupolákat merevebbé tette kevesebb zsinór alkalmazása mellett, ami a légellenállást és a
stabilitást is javítja.

2.7. ábra: Siklóernyő (normál és diagonál) cellakialakítások
A zsinórzatot szemből nézve látható, hogy a pilótától kiinduló zsinórok többször szétágaznak,
mire a kupolához elérnek, aminek az oka szintén azok összhosszának csökkentése. A
csomópontokon a zsinórok hurokban végződnek, amiket összehurkolva kötnek össze, így nem
csak két, de több zsinór is végződhet ugyan abban a csomópontban. Ez a szerelési technika
biztosítja a legjobb szilárdságú kapcsolatot.
Oldalnézeti képen (2.6. ábra) az látható, hogy a zsinórok a húrhossz mentén sorokba
rendezettek. A sorokat a belépőél felől az ABC nagybetűivel jelölik, így az első zsinórsort Aval a következőt B-vel és így tovább. A zsinórsorok soronként hevederekhez kapcsolódnak, a
pilótánál általában 3 vagy 4 heveder található oldalanként. Az utolsó zsinórsor némely
típusokon a kupolánál még egyszer elágazik, egy plusz sort alkotva. Ennek az oka, hogy a
gyártók megpróbálják a zsinórsorokat egyenletesen terhelni, így a profil hátsó részénél lévő
zsinórsorok nagyobb szárnyfelületet tartanak, amivel a felhajtóerő húrhossz irányú
megoszlását veszik figyelembe. A kilépőél oldalanként 1-1 külön zsinórsorhoz kapcsolódik,
ami a pilótához leérve a fékfogantyúkban egyesül. Ezek a fogantyúk szolgálnak a siklóernyő
alapvető kormányszerveként, egyik vagy másik oldal meghúzásával lehet a siklóernyőt
fordulóba vinni. Az első két zsinórsor (A és B) kiemelt jelentőségű a siklóernyő irányításában
(a fékzsinórokon felül). Az ’A’ sor (a belépőélhez legközelebbi) segítségével érhető el, hogy a
felszállás (start) során a kupola feltöltődjön levegővel és a pilóta feje fölé érve repülésre
alkalmas szárnyat alkosson, megkezdődhessen a felszállás következő szakasza. A ’B’ sor
pedig az egyik legkönnyebben kivitelezhető vészsüllyesztő manőver végrehajtásában
elengedhetetlen funkcióval bír, a meghúzásával és lent tartásával a ”B stall” nevű manőver
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hajtható végre. Ennek során a siklóernyő a ’B’ zsinórsornál V alakban megtörik, így repülésre
alkalmatlanná válik, vízszintes sebességét elveszti és típustól függően 5-8 m/s-os [24]
merülésbe kezd, tehát ejtőernyőként funkcionál.
Siklóernyőkről többféle szimulációs modell található a szakirodalomban. Ezeket leginkább
két részre lehet bontani aszerint, hogy melyik síkban történik az egyenletek felírása, így
léteznek hosszirányú és keresztirányú mozgásegyenletek.
Viszonylag sok szakirodalom foglalkozik a siklóernyők hosszirányú dinamikai
modellezésével. Szinte az összes vizsgálatban motoros siklóernyőt modelleznek, tehát a
pilótánál jelentkezik tolóerő. A hosszirányú modelleket többek között aszerint lehet
csoportosítani, hogy hány szabadságfokkal rendelkeznek.
Egy 3 szabadságfokú modell vektoros ábráját mutatja a 2.8. ábra [29]. Itt látható, hogy a
siklóernyő kupoláját és a pilótát összekötő zsinórzatot merev rúdként modellezték, tehát a
pilóta, zsinórzat, kupola rendszer merev testet alkot. A repülési tapasztalat azt mutatja, hogy
ez az egyszerűsítés alacsony dinamikájú manőverek (egyenes siklás és ún. normál forduló)
végrehajtásánál nem okoz számottevő eltérést mindaddig, amíg a kupola alakstabilitása
fennáll, tehát nem következik be alakstabilitás-vesztés.
A rendszer súlypontjára felírt mozgásegyenlet a 2.8. ábra által alkalmazott jelölésekkel [29]:
(
̇
(

)

)

(2.1)
(

)

̇

(2.2)

Az egyenletben szereplő Rx és Ry erőkomponensek a felszálláskor a pilóta által a talajra
kifejtett erő két komponense, amik a levegőbe emelkedés után nullák lesznek. A 2.2
egyenletben a 2.1 egyenletbeli tagok magyarázata látható, itt Newton 2. törvényének jobb
oldalán az első tag a súlyerőből származó tag, a második a propulziós erők, harmadik a
kupolára ható légerők, a negyedik a pilótára ható erők, végül az ötödik a pilóta-föld kapcsolati
erők figyelembevételét teszi lehetővé. A 2.1 egyenletben, ugyan ebben a sorrendben a tagok
kifejtése látható.
(

)

(

)

(2.3)

Ebben a modellben a szerzők elhanyagolták a pilótára ható légerők felhajtóerő irányú
komponensét. A forrás nem említi, de kérdés még többek között, hogy a zsinórzat
ellenálláserejét hogy vette figyelembe, tekintettel arra, hogy a zsinórokon keletkező
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ellenálláserő közel 15-20%-át teszi ki az összellenállásnak. Ennek a kupolára (vagy pilótára)
redukálásakor figyelembe kell venni, hogy az áthelyezett erő plusz nyomatékot generál, amit
kompenzálni kell.
A 2.3 egyenletek segítségével számítható ebben a modellben a βA és βG szögek, amelyek
rendre a kupola és a pilóta megfúvási szögének eltérése a súlypont (C, későbbiekben: SP)
megfúvási szögétől [29].
A 2.8. ábra alapján az „A” pont a kupola, a „G” pont a pilóta és a „C” pont a rendszer közös
súlypontja. Ezeket a pontokat indexként is felhasználja a 2.1 és 2.4 egyenlet.

2.8. ábra: Hosszirányú dinamikai modell [29]
A súlypontra felírt nyomatéki egyenlet [29]:
̈

(

)
(

(

)

(

)
(

)

(2.4)

)
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Ahogy a későbbi egyenletekben is, az itt szereplő geometriai méterek közül a zp a közös
súlypont és a pilóta súlypontja, a zk pedig a közös súlypont és a kupola súlypontja közötti
távolság.
Az itt leírt modellhez nagyon hasonlót alkalmazott a szerző [17]-ben, ahol a pilóta nélküli
motoros siklóernyő (PPG UAV2) hosszirányú stabilitását és dinamikáját vizsgálta,
robotpilótába történő integrálás céljából [49]. Szintén merevtestszerű, 3 szabadságfokú
modellt alkalmazott [30], motoros siklóernyő hosszirányú dinamikájának PID szabályzóval
történő irányítására. Pilóta nélküli, motoros siklóernyős fejlesztéseket külföldön többen
végeznek [87], ezek felhasználása különleges tulajdonságaik miatt sokrétű [pl.
38,39,40,41,42]. Pilóta nélküli légijárművek területén természetesen hazai fejlesztések is nagy
számban találhatóak, például [43,44] UAV-k repülési pályáinak optimalizálásával foglalkozik
és új potenciális pályageometriákat mutat be. Az automatikus repülésszabályzó rendszerekkel
például [45] foglalkozik, [46]-ban pedig egy LQ alapú szabályzó konkrét megvalósításának
bemutatása található MATLAB© környezetben.
A PPG UAV-k egyik problémája, hogy a kupolát megfelelő állapotba kell hozni a felszállás
megkezdéséhez, ez az előkészítő munka javarészt csak manuálisan végezhető. Erre a
problémára kerestek megoldást egy olyan mechanizmus kifejlesztésével, amely segít a kupola
gyors nyitásában [68].
A siklóernyő dinamikájának pontosabb modellezéséhez magasabb szabadságfokú modellekre
van szükség. A szabadságfokok számának növelése a merev kupola-pilóta kapcsolat
„felszakításával” lehetséges, a kettő közé a közös súlypontba csukló beiktatásával. Az így
kapott modell ábráját mutatja a 2.9. ábra.

2.9. ábra: Magasabb szabadságfokú modell, a C pontban csuklóval [31]

2

PPG UAV – Powered paraglider Unmanned Aerial Vehicle
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Ezt a modellt használta [30] és [31] is, ahol térbeli modell révén 9 szabadságfokú modellként
történik a leírása. Ennél alacsonyabb, 8 szabadságfokú modellt használ [91], repülőgépből
ledobott terhek precíziós célba juttatását végző rendszer tanulmányozására. Ilyen rendszert
mások numerikus módszerekkel is vizsgáltak [92].
A 6 és 9 szabadságfokú modellek (teljesen merev, vagy csuklós rendszer) összehasonlításának
eredményét mutatja a 2.10. ábra. A szimulációban a siklóernyő kormányát impulzus (Diracdelta) függvénnyel térítették ki, aminek eredményeképp hosszirányú lengésbe jött. Ahogy
látható, a két modell a megzavarás hatására egy ideig együtt mozog, majd a magasabb
szabadságfokú modell további lengéseket mutat [31].
A 9 szabadságfokú modellben a két merev rendszert összekötő 3 irányú (gömb) csukló a
különböző irányokban különböző jelentőséggel bír. A gyakorlatban a hossztengely körüli és a
kereszttengely körüli szögkitérés igen kicsi az előfeszített zsinórok miatt, hiszen a szögeltérés
csak az egyes zsinórsorok húzóerő-különbségeiből adódnak (amíg az alakstabilitás fennáll). A
függőleges tengely körüli elfordulás viszont sokkal jelentősebb lehet, tekintve hogy a két
ponton felfüggesztett beülő ebben az irányban csekély merevséggel rendelkezik. Így a
meglehetősen bonyolult 9 szabadságfokú modell egyszerűsítése 7 szabadságfokúra
megfontolandó.

2.10. ábra: 6 és 9 szabadságfokú modellek összehasonlítása [31]

2.3 Kisméretű eszközök mérési módszerei
A siklóernyők méréssel történő vizsgálata napjainkig leginkább a típusengedély megadásához
kapcsolható vizsgálatokból állt. A tervezés és fejlesztés kevés mérési eredményre
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támaszkodva zajlott, a siklási tulajdonságok barometrikus és később GPS3 technológiára
épülő mérésével és nagyszámú prototípus megépítésével és berepülésével. A nagyobb gyártók
berepülőpilótáinak nagy szerepe volt/van a repülési tulajdonságok hangolásában, a
kezelhetőség (biztonság) és a teljesítmény arányának adott típusra történő beállításában.
Ennek segítésére például a prototípus siklóernyők kupoláján több zsinórbekötési sort
alakítanak ki, így a pilóták két tesztrepülés között átköthetik az egyes zsinórsorokat másik
pozícióba, a kupola alakja és ezzel együtt a repülési tulajdonságok változtatása érdekében. Az
ilyen jellegű kísérleti munka és számtalan tesztrepülés tapasztalatait felhasználva végzik a
gyártók a siklóernyők fejlesztését.
A siklóernyők repülési tulajdonságaik osztályozására több szervezet is adott ajánlást. Ezen
osztályozások mind kizárólag a biztonságot és kezelhetőséget vizsgálják, ezekkel
összefüggésben nem lévő repülési tulajdonságokat viszont nem vesznek figyelembe.
Osztályozó szervezetek:






DHV:
LTF:
AFNOR:
FFVL:
SHV-FSVL:

German Hang Gliding and Paragliding Association
LuftTüchtigkeitsForderung (German Airworthiness Claim)
French Institute for Standardization
French Hang Gliding and Paragliding Association
Swiss Hang Gliding & Paragliding Association / Swiss Free Flight
Federation

A siklóernyőzés kezdetén a DHV volt az első szervezet, amely megkövetelte a Németország
területén repülő siklóernyők biztonsági vizsgálatát, mintegy típusvizsgát követelt. Ennek a
hozzáállásnak köszönhetően a gyártók rákényszerültek a siklóernyő típusaik vizsgáztatására,
ami természetesen növelte a repülés biztonságát. További előnyként jelentkezett, hogy a
pilóták számára egy egységes értékelési rendszert adott, ami segítségével képesek voltak
eldönteni, melyik típus illik leginkább hozzájuk. Ezen okok miatt nagyon sokáig a DHV, mint
repülésbiztonsági minősítési rendszer, monopolhelyzetben volt ezen a területen. Nagyjából
2008 után a DHV osztályozást a ma is használatban lévő LTF névre változtatták, az
előírásrendszer azonban gyakorlatilag ugyan az maradt.
A vizsgálatok része egy kvalitatív és egy kvantitatív felmérés, amelyekkel a leggyakrabban
kialakuló vészhelyzetekben, illetve az üzemszerű repülés egyes fázisaiban mutatott
viselkedést osztályozzák.
A kvalitatív méréshez a berepülőpilóta osztályozza a siklóernyőt, starttulajdonságok,
kezelhetőség, komfortérzés, stb. tekintetében, kizárólag a berepülés alatt szerzett benyomásai
alapján. A módszer által adott eredmény nagymértékben függ a pilóta személyétől, illetve a
pilóta aktuális lelki állapotától is, vagyis a mérést célszerűen másik időpontban másik
berepülőpilótával is megismétlik a szubjektív megítélés szórásának csökkentése céljából.

3

GPS – Global Positioning System – Globális helymeghatározó rendszer
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A kvantitatív mérést minden esetben utólagos kiértékeléssel valósítják meg. A méréshez
földön rögzített, teleobjektívvel ellátott videokamerát használnak, amellyel a siklóernyő
mozgását követik és rögzítik az előírásban meghatározott manőverek végrehajtása közben. Az
értékelendő szempont a legtöbb esetben valamelyik tengely körüli elfordulás szöge az egyes
manőverek közben, amelyet a filmfelvétel utólagos kiértékelésével határoznak meg. Ezek
segítségével osztályba sorolást végeznek, ami eredményeként a siklóernyő végső besorolása a
résztesztekre kapott besorolások közül a legmagasabb lesz.
Mind a kvalitatív, mind a kvantitatív mérésnél a berepülőpilóta rendelkezik alapvető
műszerekkel, amelyek alapján az aktuális teszt által megkívánt repülési üzemmódot létre tudja
hozni és tartani. Ezen műszerek a barometrikus magasságmérő és variométer, valamint a
GPS. A GPS által rögzített pályaadatokból az egyes manőverek közbeni elfordulások,
sebesség- és magasságváltozások rekonstruálhatóak, majd felhasználhatóak a típusengedély
megítélésekor.
A Német Függővitorlázó Egyesület (DHV) által kialakított értékelési rendszer lett az első
széles körben elterjedt osztályozás. A DHV/LTF rendszerben a siklóernyők 1, 1-2, 2, 2-3 és
3-as osztályokba kerülnek besorolásra. A tesztrepüléseket DHV saját tesztpilótái végzik, így
biztosítandó az azonos módon történő elbírálás, ami, még ha sok esetben szubjektív is, de
egységes. A tesztelendő siklóernyő kupolájának alsó vitorláján speciális jelzéseket helyeznek
el, a kiértékelés és a tesztpilóta segítése céljából (2.11. ábra).

2.11. ábra: Minősítő repülés során felragasztott jelzések [13]
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Az osztályba sorolás az alábbi tesztek elvégzésével és kiértékelésével történik:





















Felszállás
o Kupola feltöltődése
o Felszállási sebesség
o Felszállás közbeni kezelhetőség
Egyenes repülés
o Hossztengely menti mozgás csillapítása
Fordulás
o Spirál-hajlam
o Fékzsinórok lehúzásának határa
o Agilitás
Szimmetrikus átesés
o Deep-stall (zsákesés) határ
o Full-stall (teljes átesés) határ
o Fékzsinór lehúzásához szükséges erő változása
Belépőél-aláhajlás (trim helyzetben és gyorsítóval)
o Előremozdulás
o Nyílási viselkedés
Aszimmetrikus átesés (trim helyzetben és gyorsítóval)
o Fordulási hajlam
o Irányváltozás mértéke
o Irányváltozás sebessége
o Magasságvesztés mértéke
o Nyílási hajlam, viselkedés
Aszimmetrikus átesés aktív pilóta beavatkozással
o Kupola stabilizálása
o Fékzsinór szükséges lehúzásának mértéke
o A fékzsinór lehúzása közben érezhető erő változása
o Fordulási hajlam az ellenkező oldal irányába
o Újranyílási hajlam
Teljes átesés szimmetrikus kivezetéssel
Spirálozás lefelé
o Bevezetés merülő-spirálba
o Kivezetés során továbbfordulás
o Merülősebesség 2 teljes spirál kör után
B-stall
o Bevezetés B-stallba
o Kivezetés utáni viselkedés
Fülcsukás (trim helyzetben és gyorsítóval)
Leszállás
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LTF standard csukódás szabványban rögzített és kivitelezett módját mutatja a 2.12. ábra.
Ahogy a fenti felsorolásban látható, néhány teszt értékelése, mint például a fordulóban az
agilitás, vagy az asszimetrikus áteséskor a nyílási hajlam meglehetősen szubjektív és talán
nehezen értelmezhető fogalmak. Ezek is mutatják, hogy a jelenlegi osztályozási rendszerhez
tartozó vizsgálatok kísérleti és tapasztalati módszerekből erednek, a tudományos modellek
bevezetése minden bizonnyal objektívebb minősítési rendszer felállítását teszik majd
lehetővé.
A felszállási tulajdonságok vizsgálata is fényképek készítésével és utólagos kiértékelésével
történik. A kupola feltöltődése és viselkedése alapján 3 kategóriát különböztetünk meg (2.14.
ábra). A legjobb minősítést a kiegyensúlyozottan viselkedő siklóernyő kapja, a késleltetett
kategóriában a siklóernyő lemarad a pilóta mögött, a dinamikusan viselkedő pedig feltöltődés
közben előrelő. Az utóbbi két kategóriában a pilótának külön figyelmet kell szentelnie a
korrekcióra, ami gyakorlatlanabb, kezdő vagy keveset repülő pilótának nem kívánatos.

2.12. ábra: LTF szabványos csukódás végrehajtása tesztrepülésen [13]
A tesztek leírásából látható, hogy néhány eredmény a berepülőpilóta pusztán szubjektív
véleménye, például annak megítélése, hogy a siklóernyő az egyes manőverekből történő
kivezetés során milyen mértékű parazitamozgást produkál. Az alábbi ábrán az egyes minősítő
szervezetek által bevezetett jelölésrendszerek közötti összefüggés látható.

2.13. ábra: Minősítő szervezetek közötti kapcsolat [12]
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2.14. ábra: Felszállási tulajdonságok vizsgálata [13]
A siklóernyő méréssel történő vizsgálatának másik iránya a tudományos célú vizsgálat, amely
manapság egyre terjed a gyártók körében. Korábban a mérések ezen csoportja a felhasználni
kívánt anyagok statikai és dinamikai tesztjeiből álltak, emellett repülés közbeni méréssel a
siklási tulajdonságokat elemezték.
A NASA az első siklóernyőnek nevezhető, a menetszél segítségével felfújt szárny (ram-air
glider) elképzelését az űreszközök visszatérésének segítésére kívánta használni [56, 66]. Az
ilyen felfújódó szárny nagy előnye, hogy összehajtva igen kis helyigényű és kis súlyú
szerkezet, ami kinyitva nagy terhelések szállítására alkalmazható. Több szélcsatorna kísérlet
zajlott egészen a 60-as évekre visszamenően. Több NASA report is született pl. [14] [15] az
alapvető aerodinamikai jellemzők szélcsatorna méréssel történő meghatározásáról, némelyben
külön kitérnek az aeroelasztikus deformációk hatásaira. A vizsgálatok eredménye szerint,
ezekkel az eszközökkel elérhető felhajtóerő/ellenálláserő arány (jósági szám) 4-es értékű is
lehet. Ahogy az előző fejezetekben láthattuk, ezt a mai siklóernyők több mint 2,5 szeresen
túlszárnyalják, a fejlesztéseknek és a felhasznált anyagoknak köszönhetően.
A siklóernyők tudományos vizsgálatához pilóta nélküli mérőplatformot is építettek [16, 85],
ami segítségével biztosítható az egyes mérések során a mérési körülmények állandósága, így
például a kormánymozdulatok, súlyponthelyzet, stb. végig állandó, illetve a kívánt értékű
maradhat. Ez pilóta által repült siklóernyő mérése során nem biztosítható maradéktalanul,
hiszen például az egyes felszállásoknál a pilóta esetleg nem pont úgy ül a beülőben, mint
addig, ami a súlypont eltolását eredményezheti. A [16]-ban megépített platformon inerciális
adatokat, barometrikus adatokat és a kormányszervek pozícióit rögzítették ~25 Hz-es
mintavételezéssel. Ebben az irodalomban mérési és számítási eredményekre támaszkodva
meghatározták az egyik, mérések szempontjából fontos adatot, egy átlagos siklóernyő
sajátfrekvenciáját, ami a legnagyobb frekvenciájú mozgás esetén 2,38 Hz-re adódott. A
későbbiekben, a 4-es fejezetben bemutatott, siklóernyőkhöz fejlesztett mérőrendszer
tervezésekor így 10 Hz-es mintavételezési frekvenciát határoztam meg, ami a siklóernyő
sajátfrekvenciáját figyelembe véve elegendően magas érték. A megépített pilóta nélküli
motoros siklóernyős platform műszerezettsége barometrikus magasság és sebességmérőből,
csúszási és állásszög jeladóból, inerciális egységből és a kupolába telepített
gyorsulásmérőkből épül fel [32].
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Mások is tanulmányoztak motoros siklóernyőket, több szempontból. A siklóernyő
repülésmechanikája nagymértékben eltér a hagyományos repülőgépekétől [61], többek között
a két tömegpontú felépítése, a mélyen az aerodinamikai középpont alatt elhelyezkedő
súlypont és a kupola nagyfokú flexibilitása miatt. A hosszirányú dinamikát például többen is
vizsgálták (pl. [17] [18] [19]), mérések felhasználásával identifikáltak több modellbeli
paramétert. A mérések során a barometrikus repülési adatokat (magasság, függőleges és
vízszintes sebesség) és a motorteljesítményre jellemző adatokat (légcsavar fordulatszám)
rögzítettek. A paraméter identifikációt a cikkek szerint 10-15% pontossággal tudták
elvégezni.
Főleg hadiipari felhasználásra szánt, siklóernyőhöz hasonló felépítésű ejtőernyő rendszerek
(JPADS4) fejlesztését és vizsgálatát mutatja be több szakirodalom [88, 89, 90]. Ezen
rendszereknél nem csak a zuhanás lefékezése a követelmény, de az ejtőernyő nyitása utáni
siklási tulajdonságok is fontosak, hiszen egy jobb siklószámú ejtőernyővel felszerelt
rendszerrel messzebbről lehet a teher leoldását elvégezni, ami az idő és üzemanyag
takarékosság mellett biztonságosabb is egy ellenséges környezetben.
Jelenleg a siklóernyők légellenállását egyre kisebb mértékben tudják csökkenteni a gyártók, a
folyamatos fejlesztések és tanulmányok ellenére. A kupola alakstabilitásának biztosítása
érdekében a szárnyvégek felé haladva megnövelik az állásszöget, így generálva nagyobb
légerőket ami a kupolát keresztirányban megfeszíti, növelve annak merevségét. Ez az eljárás
az indukált ellenállás növekedését okozza, ami igen jelentős mértékben hozzájárul a kupola
összellenállásához. A másik jelentős légellenállást keltő szerkezeti elem a zsinórzat, aminek
hatását az összhosszának csökkentésével igen nagy mértékben sikerült redukálni. A harmadik
légellenállást generáló rész maga a pilóta és a vele egy egységet képező beülő. A beülő
légellenállását csökkentő törekvéseknek gátja a pilóta komfort érzete és a „dizájn”. A
beülőnek kényelmes ülést kell biztosítania a több, akár 10 órát kitevő repülések alatt, a
felszállást és leszállást pedig a lehető legkevésbé szabad zavarnia. Ezen szempontok alapján
tervezett beülők sem feltétlenül sikeresek a pilóták körében, másik fontos szempont még a
„dizájn”, vagyis a vonzó kialakítás és színvilág. A siklóernyő gyártók egyre többet
foglalkoznak a beülők kialakításával, néhányan elkezdtek olyan beülőket tervezni és gyártani,
amiket a saját siklóernyőjükhöz optimalizálnak. Szélcsatorna kísérletekkel kimutatták, hogy
az egyik átlag beülővel felszerelt siklóernyőjük (Skywalk Cayenne3) jósági száma 8, ami az
általuk fejlesztett legújabb beülővel 9,8-ra növelhető [20]. Ebből látható, hogy a beülő
megfelelő aerodinamikai tervezése meglehetősen fontos, a jobb siklási jellemzők elérése
érdekében.
Teljes méretarányú siklóernyők szélcsatorna vizsgálata nehézkes és drága, a siklóernyő
felépítése és a mérés kivitelezésének komplexitása miatt [48]. A méretek, a költségek és a
problémák csökkentése érdekében lehetőség van a kupola egy cellájának vizsgálatára, a teljes
kupola vizsgálata helyett. Ezzel jelentősen csökkenthető a szélcsatorna mérőterének
szükséges mérete, olcsóbb vizsgálat érhető el, azonban egy cella vizsgálatánál csak végtelen
4
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szárny méréseként tekinthető a kísérlet. A vizsgálat ilyenkor a kupolacellák deformációinak
megfigyelésére, a beömlőnyílások méretének, alakjának, pozíciójának és a légerők húr menti
eloszlásának megállapítására irányulnak. A vizsgálatokból kiderült például, hogy stabil
repülési állapotban mérhető állásszögeknél, az ellenálláserő-tényező értéke a szárnyprofil
elején lévő beömlőnyílások méretétől nagymértékben függ [21, 22].
Siklóernyő üzemeltetésénél az állapotfelmérés szemrevételezéssel és mérési módszerekkel is
történik. A zsinórok hosszának ellenőrzésekor nem elsősorban azok eredeti, gyártáskori
hosszához viszonyítanak, hanem a siklóernyő két oldalán az azonos zsinórok hosszának kell
egy típusra jellemző, megadott, szűk intervallumban lennie. A zsinórokat állandó értékű
előfeszítés alatt vizsgálják. A kupola állapotfelmérésének további része a porozitás vizsgálat.
Ezt egy szabványos poroziméterrel végzik (2.15. ábra), amely rugó segítségével 0,25 liternyi
levegőt szív át 38,5 cm2-nyi anyagon, 10 mbar nyomáskülönbséget előállítva [86]. A mért
mennyiség az idő, amely a levegő átszívásához szükséges. Ez az érték egy új anyag esetében
akár 1000 mp is lehet, ha 200 mp felett van, a siklóernyő újszerű állapotú, 25 mp alatt pedig
nem javasolt a használat, mivel a magas porozitás erősen növeli a siklóernyő ún. zsákesés
hajlamát.

2.15. ábra: Poroziméter, siklóernyő-kupola állapotvizsgálatára [forrás: www.porosimeter.hu]

2.4 Mérési és adatfeldolgozási sajátosságok
Az előző fejezetből látható, hogy a siklóernyők méréssel történő vizsgálatának célja főként a
megfelelő biztonsági osztályba történő besorolás, kisebb része a tudományos vizsgálat. Az
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utóbbiak főleg a tervezés, fejlesztés területén kerülnek felhasználásra, illetve néhány kutatás a
siklóernyők állapotvizsgálatát, a karbantartást, javítást célozza meg.
A mérési adatok feldolgozása a mérési módszerekből következően sokrétű, sokszor tartalmaz
szubjektív elemeket. A tesztrepülések ezen problémáját felismerve a DHV (Deutscher
Hängegleiterverband) manapság inerciális és barometrikus műszerek adatait rögzítő
mérőrendszert alkalmaz a siklóernyők tesztelésekor, az addig bevált kamerás képrögzítő
rendszer mellett. A mérőrendszer által rögzített adatok alapján egy kiértékelő szoftver
segítségével határozzák meg a minősítéshez szükséges értékeket. A 2.16. ábra mutat egy erről
a szoftverről készített képet. A rendszer tartalmaz egy siklóernyő kupolájához erősített
vezeték nélküli adattovábbítású érzékelő modult és egy, a pilótához rögzített érzékelő és
adatgyűjtő egységet. A kupola és a pilóta mozgását így külön-külön mérik, ami a kiértékelés
szempontjából igen fontos. A rögzített számadatok mellett, egyidejűleg rögzítik a különböző
helyeken elhelyezett kamerák képeit. Az egyik legfontosabb kamera pozíció, a tesztpilóta
combjára rögzített kamera, amely függőlegesen felfelé irányított, így a siklóernyő teljes
kupolája a látómezőben van, a mozgása a felvételen követhető. Ezt, a mérési adatokból nyert
eredménnyel összevetve határozzák meg az előírt paraméterek értékét és végzik el a
siklóernyő osztályba sorolását. A kiértékelő szoftverben (2.16. ábra) a kamera képe és a
rögzített adatok szinkronizálva jeleníthetők és játszhatók le, segítve ezzel a kiértékelést.

2.16. ábra: DHV tesztrepülés adatait megjelenítő szoftver [23]
Siklóernyők zsinórjaiban lévő húzóerő mérésének több célja is lehet. A kupola
alakstabilitásának elvesztésekor (csukódás) a gyakorlott pilóta néhány pillanattal előbb „érzi”
a fékzsinórokon és a függesztő hevedereken, hogy csukódás fog történni. Megfelelő
gyakorlattal és reflexekkel képesek a pilóták a csukódást megakadályozni olyan módon, hogy
még előtte beavatkoznak a fékzsinórok hirtelen meghúzásával, rántásával. Ezt a jelenséget a
zsinórokon történő erőmérés segítségével lehet vizsgálni, hiszen a pilóta a kupolával kizárólag
a kétoldali függesztő karabinereken és a fékzsinórokon keresztül áll kapcsolatban. Az
erőmérést legjobb lenne minden egyes zsinóron elvégezni, esetleg azonos időben, az abszolút
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összehasonlíthatóság érdekében, ez azonban a zsinórok nagy számát (~ 100-120 db)
figyelembe véve igen nehezen kivitelezhető. Továbbá azt is tekintetbe kell venni, hogy a
zsinórokra azok folytonosságának megszakításával lehet csak megfelelően könnyű és
kisméretű erőmérőket helyezni, ami a tesztpilóta és a tesztrepülés biztonságát esetleg
veszélyeztetheti.
A gyakorlatban kivitelezhetőbb az, ha csak a zsinórzat egy részében mérünk húzóerőt,
praktikusan a pilótához legközelebb eső zsinórokon. Ez esetben egy átlagos siklóernyőnél
oldalanként mindössze 4 helyen kell erőmérőt beépíteni a zsinórzatban (2.17. ábra). Az
elrendezés segítségével meg lehet határozni az egyes zsinórsorokban összesen ébredő
húzóerőt, ezzel a kupola húr irányú légerő-eloszlását. Egy tesztrepülés alatt a rögzített értékek
diagramján (2.18. ábra) a függőleges tengelyen az erőt (terhelést) [kg] mértékegységgel, a
vízszintes tengelyen szereplő időt pedig [mp] mértékegységgel ábrázolták a vizsgálat készítői
[25]. Látható, hogy a tesztrepülés alatt több üzemmódban repülték a siklóernyőt és vizsgálták
a féloldali erők nagyságát. A vizsgált siklóernyő egyébként egy hátimotoros repüléshez
kifejlesztett típus, a Sky Paragliders Atis 4. Ez rendelkezik lábgyorsítóval és hátsó hevederes
trimmel, amelyek alkalmazásával a kupola a kívánt repülési állapothoz optimalizálható.

2.17. ábra: Zsinórerő mérés az egyes zsinórsorokon külön-külön elhelyezett erőmérőkkel [25]
A vizsgálat célja nem a félszárnyak erőkülönbségeinek meghatározása, sokkal inkább a
kupola húr menti erőeloszlásának feltérképezése különböző repülési állapotokban. Ahogy a
2.18. ábra mutatja, a belépőéltől távolodva, zsinórsoronként hozzávetőlegesen 30%-kal
csökken a zsinórerő. Az is megfigyelhető, hogy a hátsó trim kiengedésével (2.18. ábra, d-e
szakasz) a megváltozó beállítási szög miatt, a keletkező légerők támadáspontja a húron
hátrébb vándorol.
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2.18. ábra: Az egyes zsinórsorokban mérhető erő a repülés különböző szakaszaiban [25]

A 2.18 ábrán az egyes repülési szakaszokat is jelölte a forrás, az alábbiak szerint:
(a)
(a-b)
(b-c)
(c-d)
(d-e)
(e-f)

felszállás
trim sebességű egyenes repülés
zárt trimer és félig kinyomott gyorsító
zárt trimer és teljesen kinyomott gyorsító
kiengedett trimer, gyorsító nélkül
behelyezkedés, leszállás

A diagramon (2.18. ábra) látható, hogy az erőmérőből származó jel nagyobb frekvenciás
összetevőkből is áll, illetve zajt is tartalmaz. A repülés során a terhelés alatt álló zsinórzat kis
mértékben megnyúlik, viselkedése egy befogott rugó és egy csillapító párhuzamos
kapcsolásával modellezhető. Ebben a rendszerben a befogást a kupola valósítja meg, a
terhelést a pilóta, a zsinórzat tömegét pedig a kupola tömegéhez adva szokás figyelembe
venni.
Az erőmérés során egyéb, nem a kupolától származó hatások is megjelennek a
regisztrátumban, mint például a zsinórzat légellenállásából származó erőhatások. A zsinórok
összhosszát figyelembe véve a légellenállás az alábbi, 2.5-ös egyenlettel számítható [9]:
(2.5)
ahol:
- dinamikus nyomás (~ 61 Pa)

25

l

- zsinórzat összhossza (~300 m)

d

- zsinórok átmérője (~0,002 m)
- ellenálláserő tényező (~0,4)

Így meghatározható a zárójelben jelzett értékekkel egy átlagos siklóernyő zsinórzatán ébredő
légellenállás-erő: Fx = 15 N.
A zsinórzaton stacioner esetben keletkező légerők mellett instacioner áramlás is kialakul, ami
a zsinórok hengeres alakja miatt periodikus örvényleválás formájában jelentkezik. Ennek
leírására a Kármán-féle örvénysor elmélete alkalmas, amely áramlásba helyezett testekről
periodikusan leváló örvények viselkedését írja le. A leválás frekvenciája az alábbi 2.6-os
egyenlettel számítható [8]:

(

)

[Hz]

(2.6)

ahol:
v

- áramlási sebesség (~10 m/s, átlagos trim sebesség)

d

- zsinór átmérője (~0,002 m)

Re

- Reynolds szám (~1310)

A megadott adatokkal az örvényleválás frekvenciája f = 975 Hz-re adódik. Ez a frekvencia a
hallható hangok tartományába esik és ez észlelhető is, amikor egy siklóernyő elhalad a
közelünkben. A mérőrendszer tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a zsinórzat által
generált rezgésekből származó jel szuperponálódik a kupolától származó erő jelére.
A közölt mérési rendszer [25] elfogadható minőségű zsinórerő-mérést tesz lehetővé, azonban
a siklóernyőre történő felszerelése a zsinórzat megbontását igényli. A megbontás után újra be
kell vizsgálni az ernyőt, ugyanis a zsinórhosszak akár néhány milliméteres eltérése is a kupola
alakjának és így a szárnyfelületnek, szárnyprofilnak a deformálódását okozza, ami
befolyásolja (legtöbb esetben hátrányosan) a siklóernyő aerodinamikáját. A gyártó által
jóváhagyott értékeknél nagyobb mértékben megváltozott geometriájú szárnnyal veszélyes
repülni, a tesztpilóta életveszélyes helyzetbe kerülhet. A zsinórzat megbontása tehát házi
körülmények között nem célszerű (sokszor nem is engedélyezett), az erőmérést olyan helyen
kell végezni, ami nem jár átalakításokkal.
Jelen dolgozat egyik célja egy olyan mérőrendszer kifejlesztése, amely alkalmas a siklóernyő
szerkezetének, zsinórzatának megbontása nélkül a félszárnyakon keletkező légerők mérésére.
Az erőmérés eredményei a siklóernyő fordulási erőviszonyainak statikus vizsgálatához
kerülnek felhasználásra, annak jobb megértése érdekében.
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3

Mérési és szimulációs modellek fejlesztése

3.1 A modellalkotás folyamata
A matematikai modelleket többféleképpen lehet osztályozni [50, 51]. Az osztályozás történhet
a be- és kimeneti változók száma szerint, így megkülönböztetünk SISO, MISO, SIMO,
MIMO modelleket5.
Másik osztályozási mód időbeliség szerinti, így léteznek statikus és dinamikus modellek. A
statikus időben nem változó állapotot ír le, ezeket stacionárius, állandósult állapotú, vagy
egyensúlyi modelleknek is nevezik. A dinamikus esetén a modellezett folyamatok időben
változók, leírásuk tehát időfüggő egyenletekkel történik.
Matematikai modellek további osztályozása lehetséges aszerint, hogy a leíró matematikai
egyenletek lineárisak vagy sem. Lineáris esetén csak a változók és esetleg deriváltjaik
szerepelnek, állandó együtthatókkal szorozva, míg nemlineáris esetén a leíró matematikai
modellek legalább egyike nem lineáris.
A modellek viselkedésük szerint is osztályozhatóak, így létrehozható determinisztikus és
sztochasztikus típusú. Determinisztikusról akkor beszélünk, ha az a meghatározott input
adatokra pontosan meghatározott konkrét kimenettel válaszol, tehét a beállított paraméterek és
bemenő adatok egyértelműen meghatározzák a kimenetét. Sztochasztikus modell, az előzővel
ellentétben, amelynek kimenete nem konkrét szám, hanem valamilyen gyakorisági eloszlás.
Ilyet fejlesztünk például akkor, ha a vizsgált folyamatban a véletlen szerepét is figyelembe
kell venni.
A modellparaméterek szerinti osztályozásban megkülönböztetünk folytonos és diszkrét idejűt,
valamint folytonos és diszkrét paraméterű modellt, amely csak dinamikus, időfüggő
helyzetekben értelmezett osztályozás. A folytonos idejűek esetén a rendszert vagy folyamatot
leíró jellemzők, független és függő változók a vizsgált idő alatt bármelyik pillanatban
vehetnek fel valamilyen értéket. Tehát bemenetük és kimenetük egyaránt folytonos idejű.
Diszkrét idejű esetében a jellemzők csak adott, konkrét időpillanatokban vehetnek fel
értékeket. A folytonos paraméterűekben a változók egy adott tartományon, értékhatáron belül
bármilyen értéket felvehetnek, míg diszkrét paraméterűek esetén a változók csak
meghatározott diszkrét értékeket vehetnek fel.
A matematikai modellalkotás lényegében az adott rendszert, illetve a benne lejátszódó
folyamatot leíró egyenletek, a kezdeti- és peremfeltételeket, valamint a kapcsolódó
adatrendszer felállítását, illetve a megoldó algoritmust jelenti. Azért kell ide sorolnunk a
megoldó algoritmust is, mert az határozza meg a megoldás pontosságát, így a modell
alkalmazhatóságát is.
5

SI - Single Input; SO - Single Output; MI – Multi Input; MO – Multi Output
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3.1. ábra: Matematikai modell egyszerűsített sémája [51]
A 3.1. ábra alapján a modellalkotási feladat lényegében az alábbi három fő mozzanatból áll:
-

az M szerkezet megadása
a p paraméter-vektor megadása
validálás

A szimuláció egy adott probléma megoldására felállított matematikai modell felhasználása a
vizsgált jelenség vagy rendszer minél teljesebb mértékű megismerése érdekében. A
szimuláció során az adott rendszer bemenetén megjelenő változók, valamint a rendszert
jellemző úgynevezett belső paraméterek (például geometriai és/vagy anyagjellemzők) a
rendszer kimenő paramétereire gyakorolt hatásainak elemzése történik. Mindezekhez először
is szükség van az adott problémát a megkívánt mérnöki pontossággal leíró modell felállítására
és ellenőrzésére, ugyanis ez nagymértékben befolyásolja a szimulációs eredmények
pontosságát.
Modellalkotási eljárások [51]:
-

white-box eljárás
Ebben az esetben a modell felállítása alapvetően a rendszerről vagy folyamatról kapott
előzetes információk alapján, fizikai megfontolásokra, törvényszerűségekre
támaszkodva történik. A módszer előnye, hogy a fizikai paramétereknek valós
tartalma van, hátránya viszont, hogy a felépítés általában rendkívül bonyolult.
Többnyire tervezési, a rendszerről történő részletes információszerzési igény
kielégítése esetén kerül alkalmazásra.

-

black-box eljárás
Ekkor a modell felállításához csak kísérletekkel, mérésekkel lehet információkat
szerezni. Lehetséges megfigyelési kísérlet lehet ebben az esetben például, valamilyen
vizsgálójelekre adott rendszerválaszok (például az átmeneti függvény) elemzése. Ha
nincs más alapinformáció, akkor kiindulásként, például polinommal történő közelítést
biztosító egyenleteket lehet felhasználni. A black-box modellek lényeges előnye a
viszonylagos egyszerűségük, viszont egyértelmű hátrányuk, hogy a paramétereknek,
adott esetben, nincs valós fizikai jelentése. Bizonyos esetekben azonban, az
egyszerűségből fakadóan ezek is nagyon jól alkalmazhatók.
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A két bemutatott, elvi szélsőségeket jelentő eljárás együttes alkalmazása a vegyes modellhez
vezet, amit grey-box eljárásnak neveznek. A valóságos műszaki gyakorlatban legtöbbször ez
az eset fordul elő, mivel egy mérnöki probléma megoldása során mindig található néhány
egyenlet, összefüggés, ami valamilyen pontossággal leírja a vizsgálandó folyamatot, de
mindig akadnak ismeretlen, vagy leírhatatlan (igen bonyolultan leírható) részfolyamatok.
Az alkalmazott modell milyenségét, annak pontosságát mindig az adott felhasználási cél dönti
el, így a vizsgálat során azok létrehozásának egyik legfontosabb eleme a modellképzés
céljának meghatározása.
A modellalkotás célja szerint a műszaki gyakorlatban lehet [51]:
-

tudományos
fejlesztési
rutin mérnöki tevékenységet segítő

A különböző célú modelleket elsősorban a pontosság szempontjából különböztethetjük meg
egymástól.
A tudományos modell egy szűkebb jelenség vizsgálatából próbál általánosítani. Így ha az
hibás, a későbbiekben hibás következtetéseket vonhat maga után, amit a tapasztalat már nem
igazol. Ezért a tudományos modellek megalkotásánál különösen fontos, hogy:
-

a modell jól és egyértelműen meghatározott hibáját közölni kell, amit annak
tapasztalati, kísérleti ellenőrzésével kell megadni
az alkalmazhatóság határait meg kell határozni, majd közölni

A fejlesztési, tervezési célú modellezés során a modellalkotás pontosságát igazítani kell az
adott feladathoz. Minden ilyen esetben, még egy új berendezés megalkotásánál is, valamilyen
előzményekre építhet a mérnök. Az első feladat ezért mindig a tudományos és szakmai
előzmények megismerése.
A rutin mérnöki tevékenységet segítő modellezésnél a modellalkotás során a mérnöknek
mindig szem előtt kell tartani, hogy miből származik a használt számítási módszer és hogy az
az adott esetben kielégítő-e, valamint hogy hol vannak az alkalmazhatóságának határai.
A 3.2. ábra azt szemlélteti, hogy a rendszerelemzést az adott rendszer elvi modelljének
megalkotásához alkalmazzák. A modellképzés, azaz az M szerkezet megadása,
tulajdonképpen a matematikai felépítésének, fokszámának rögzítését jelenti, a leíró
egyenleteinek formalizált megadásával együtt, ami történhet a korábban már említett white-,
black- vagy gray-box eljárások valamelyikével. A programozás során az elvi modellt
konvertáljuk matematikaivá (számítógépessé). Ekkor kell megadnunk a rendszert jellemző
belső jellemzői alapján a szükséges paramétereket is.
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3.2. ábra: A modellezés és szimuláció elsődleges fázisai [51, 52]
A modell ellenőrzése tulajdonképpen a mért eredményekkel való összevetést jelent.
Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az nem teljesíti az adott mérnöki vagy
tudományos probléma kapcsán megkövetelt pontossági előírásokat, akkor minden esetben egy
iterációs feladatot kell megoldani. Ez azt jelenti, hogy vissza kell térni a modellalkotási
algoritmus elejére, és esetleg újabb paraméterek bevonásával, figyelembevételével egy újabb,
javított felépítéssel kell elvégezni a modell azonosítását.
A vizsgált rendszer viselkedésének leírására felállított matematikai modell jósága
igazolásának legegyszerűbb módja az, hogy az eredeti rendszerben méréseket végzünk, és
azok eredményeit összevetjük a kapott eredményekkel. Ezek alapján lehet a modell végleges
szerkezetét és a leíró egyenletben szereplő paraméterek értékeit megadni. A fizikai alap
megközelítés esetében a szerkezet adott, ezért ott elsősorban a paraméterek értékeinek
meghatározására kell figyelnünk.

3.3. ábra: A modell kísérleti ellenőrzésének hatásvázlata [50, 51]
A 3.3. ábra a kísérleti ellenőrzés megvalósításának hatásvázlatát mutatja. A bemutatott
hatásvázlat alapján az adott mérnöki problémát (rendszert) legjobban leíró matematikai
modell (leíró egyenlet) végleges alakja kapható meg, amely ellenőrzés utáni további
felhasználása elsősorban szimulációs célokra történhet.
A már ellenőrzött és kellő pontossággal bíró matematikai leírás legegyszerűbb felhasználási
módja, a rendszer y kimenő változói az u bemenő paraméterek különböző értékéi
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függvényében meghatározható. Tulajdonképpen ez a vizsgálati módszer a klasszikus
értelemben vett szimuláció. A 3.1. ábra jelöléseivel ez azt jelenti, hogy a vizsgált rendszer M
modellje és p paramétere ismert. Ezek alapján elemezhető a különböző u bemeneti változók
hatása a rendszer y kimenetére. A kapott eredményekből levonhatóak olyan következtetések,
amik felhasználhatóak a rendszer tervezésére, esetleg módosítására, ez a
paraméterérzékenységi vizsgálat. Fontos, hogy már a rendszer tervezésekor is azonosításra
kerüljenek azon paraméterek, amelyek a viselkedést döntően befolyásolják.

3.4. ábra: A modellképzés általános logikája [51, 53]
Lényegében a fent leírt folyamat egy más szempontú, és részletesebb sémáját, általános
logikáját szemlélteti a 3.4. ábra, ahol a dőlt betűkkel a folyamat során elkövethető lehetséges
hibák láthatóak.
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3.2 A kiválasztott modell fejlesztése
A legáltalánosabb 9 és az általánosan használatos 6 szabadságfokú modellek a dolgozat céljait
figyelembe véve túlságosan összetettek, alkalmazásukhoz több olyan jellemző mérésére lenne
szükség, ami nehezen kivitelezhető, így a magasabb szabadságfokú megközelítés helyett
egyszerűbb egyenleteket dolgoztam ki.
Például a légerő-nyomatéki tényezők meghatározása kísérleti úton lehetséges. A tényezők
szimulációval történő meghatározásához a siklóernyőre fordulóban ható erők egyensúlyának
felírása szükséges. Mivel a motor nélküli siklóernyő folyamatos siklást végez, a fordulóban
spirális pályán mozog, amit a siklóernyős terminológia spirálozásnak, merülőspirálnak
(angolul spiral dive) nevez.
Jelen dolgozat céljainak eléréséhez az eddigi dinamikai egyenletek túlságosan bonyolultak,
sok ismeretlen tényezőt tartalmaznak. Az egyik kutatási alapelvet követve, miszerint az
elérendő célnak megfelelő, legegyszerűbb modellt kell alkalmazni, a továbbiakban nem
foglalkozok dinamikai hatásokkal, a forduló erőviszonyait statikus erő-egyenletek
segítségével vizsgálom. Ezzel a kutatási feladat gyorsabban halad, valamint a kevesebb
ismeretlen miatt kevesebb bizonytalanságot tartalmaz és az erőforrásigénye is alacsonyabb.
Tekintsük az egyenes vonalú siklást végző siklóernyőt a hossztengelye irányából (3.5. ábra).

3.5. ábra: Siklóernyőre ható erők egyenes vonalú repülésben
A két félszárnyra ható erőt a modellben külön vettem figyelembe, ami azért is lehetséges,
mert a félszárnyak tartózsinórzata a jobb és bal oldali hevederhez kapcsolódva a két
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karabineren keresztül a pilóta jobb és bal oldalát szeparáltan tartja. A 3.5 ábrán látható Fk erő
a teljes kupolán keletkező légerők eredője.
A félszárnyakon keletkező légerők függőleges irányú komponense így a pilóta súlyerejével
tart egyensúlyt. A vízszintes komponensek igen lényeges szerepet töltenek be a siklóernyő
alakstabilitásának fenntartásában, hiszen ezek az erőkomponensek fesztáv irányban
széthúzzák a siklóernyő kupoláját, így adva merevséget az egyébként hajlékony szárnynak (a
kupolán belüli nyomással együtt). Ennek a húzóerőnek a nagyságát különböző technikákkal
növelik a gyártók, így például a szárnyvég felé haladva egyre nagyobb a profilok beállítási
szöge, tehát a szárnyelcsavarás pozitív, a hagyományos (merevszárnyú) repülőknél
alkalmazottal éppen ellentétes. A szárnyvégek felé történő felhajtóerő-növelés természetesen
növeli az indukált ellenállás nagyságát, ami a kupola légellenállásához nagymértékben
hozzájárul.
Ha a 3.5. ábra által mutatott stacioner helyzetből a siklóernyőt a baloldali fékzsinór
lehúzásával kitéríti a pilóta, a baloldalon megnövekednek a légerők (3.6. ábra). A kupola
kilépőéléhez kapcsolódó fékzsinórok lehúzásával a kupola úgy deformálható, mintha a szárny
egyesített fékszárny, csűrőkormánnyal (flaperon) lenne felszerelve. A kitérítés hatására, az
ábrán látható irányú, a siklóernyőt balra bedönteni igyekvő nyomaték jelenik meg, amely
hatására a siklóernyő balra dől be és bal fordulóba kezd.

3.6. ábra: Siklóernyő fordulóba vitele a kormányfelület kitérítésével
A fékzsinór húzásával és lenn tartásával a siklóernyő spirális mozgásba kezd. A körpályán
tartáshoz szükséges nagyobb felhajtóerőt a siklóernyő csak a nagyobb sebességből tudja
előállítani, így a kupola vízszintes irányú sebessége megnövekszik, az aktuális siklószámmal
arányosan pedig a merülősebessége is megnő. A Ψ szöggel bedöntött, csúszásmentes fordulót
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végző siklórepülőgép siklószáma (k) a bedöntés miatt cos(Ψ) szeresére változik (3.1 egyenlet)
[4].
kford. = ker ∙ cos(Ψ)

(3.1)

Siklóernyőre fordulóban ható erők vizsgálatához tekintsünk egy állandó, R sugarú, Ψ
bedöntésű fordulóban lévő siklóernyőt (3.7. ábra). A modellben a kupolának és a pilótának is
van tömege, amelyek összege a repülőgép súlypontjában hat. A körpályán haladás miatt
centrifugális erő is hat a repülőgép súlypontjában, amely egyszerű levezetés
eredményeképpen a 3.2 egyenlet segítségével számítható ki.
( )

( )

(3.2)

A stabil, csúszásmentes forduló feltétele, hogy a súlypontra ható centrifugális erő és tömegerő
eredője egyenlő nagyságú, de ellentétes irányú legyen a kupolán keletkező légerők eredőjével.
A stacioner fordulóban lévő repülőgép forduló középpontja felé eső (belső) félszárnyon a
körpályán mozgás miatt a súlypontihoz képest lecsökken a sebesség, míg a külső félszárnyon
megnövekszik, ahogy azt a 3.7. ábra is mutatja. Ennek eredményeképpen a belső félszárnyon
kisebb felhajtóerő keletkezik, amely eltérés mértéke többek között a fordulókör sugarával
arányos. Amíg a nagygépes repülésben ez a jelenség a legtöbbször elhanyagolható hatású, a
kisgépes repülésben, a mérsékelt sebesség és nagyobb megengedett (alkalmazott) bedöntési
szög miatt jelentős eltérést ad. Mivel a siklóernyő az aerodinamikus légijárművek között az
egyik legkisebb repülési sebességgel (és így a legkisebb fordulósugárral) bír, a forduló
erőviszonyainak vizsgálatakor a két félszárny sebességkülönbsége jelentős. A geometriai
felépítés mellett ez az egyik plusz hatás, ami a siklóernyő különleges fordulási tulajdonságait
okozza: a siklóernyő belső félszárnyának fékzsinórját egy normál fordulóban6 folyamatosan
lehúzva kell tartani, különben magát stabilizálva kijön a fordulóból. Ez a nagymértékű statikai
keresztstabilitás az egyik előnye a siklóernyőt alkalmazó pilóta nélküli repülőgépeknek,
hiszen az irányítás teljes megszűnése esetén is az UAV stabil, egyenes siklásban földet ér
[85].
A 3.7. ábra által mutatott helyzetben a siklóernyő két félszárnyára ható erők egyensúlya
szükséges az állandósult, csúszásmentes fordulóhoz, ezt írja le a 3.3 egyenlet.
( )

( )

( )

(3.3)

ahol a τ szög a félszárnyon keletkező eredő légerők hatásvonala és a kupola kereszttengelye
által bezárt szög (3.5 ábra).
A 3.3-as egyenletből sin(τ)≠0 esetén egyszerűsítés után a 3.4-as egyenletet kapjuk.

6

normál fordulónak a szerző a 45°-nál kisebb bedöntésű fordulót tekinti (ld. 5.3 fejezet)
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(3.4)

3.7. ábra: Siklóernyőre ható erők egyenletes, állandó bedöntésű fordulóban
A félszárnyakon keletkező légerőket a 3.5 és 3.6-os egyenlet segítségével határozhatjuk meg
[pl. 9], amelyek közötti erőkülönbség a fordulóban való repülés miatt alakul ki, az eltérő
felhajtóerő-tényezők és a kerületi sebességek hatásának következtében. Ezt az erőkülönbséget
kell a ΔF-fel jelölt erőnek kiegyenlítenie, ami a fordulóba vitelkor lehúzott fékzsinór lent
tartásával érhető el.
(3.5)
(3.6)
Ahogy azt a 3.7. ábra is jelöli, a siklóernyő kupolájának, vizsgálat szempontjából kiemelt
pontjai külön sugáron fordulnak, így külön kerületi sebességgel rendelkeznek (v1, v2). A
fordulási sugarak a geometriából a 3.7 egyenletek segítségével határozhatóak meg.
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(

)

( )

( )

(

)

( )

( )

(3.7)

( )

3.8. ábra: Geometriai méretek jelölése
A 3.8. ábra szemlélteti a modell egyenleteiben használt jelölések és geometriai méretek
rendszerét. Az F1 és F2 erők támadáspontja az ábrán az „1”-es és „2”-es pont, az ezekhez
tartozó jellemzők indexe „1” és „2”. A kupolára ható eredő légerő támadáspontja a „K” pont,
míg a súlypont „SP”-vel jelölt és indexelt.
A 3.8-as egyenletek a jellegzetes pontok sebességeit írja le, a körpályán való haladás
figyelembevételével.

(3.8)
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A bedöntési szög ismeretében a fordulókör sugara a 3.9 egyenlet segítségével határozható
meg.
(3.9)

( )

A kupola sebességének meghatározásához fel kell írni a kupolán keletkező légerők, a
tömegerők és a centrifugális erők eredőjének egyensúlyát (3.7. ábra), amit a 3.10 egyenlet
mutat. Itt Fk a kupolán keletkező légerők eredője (ld. 3.5 ábra).
√

(3.10)

Figyelembe kell venni azt, hogy a forduló közben a siklóernyő spirális pályán mozog, (ami
közben feltételezzük az állandó állásszöget) így a spirál meredekségétől (vele együtt a
bedöntési szögtől) függő bólintási szöget (Θ) kapunk. A modell vizsgálati síkja a
repülőgéphez rögzített, tehát a sík is megdől Θ szöggel, amivel az állandó irányú súlyerőt
korrigálni kell. A 3.10 egyenletet tehát ki kell egészíteni, amit a 3.11 egyenlet mutat.
√(

(

))

(3.11)

Ebből 3.11 egyenlet segítségével kifejezhető a kupola sebessége (3.12 egyenlet):
√

√

(

)

( )

(3.12)

Ez a sebesség tehát ahhoz szükséges, hogy a siklóernyő spirális, lefelé történő mozgása során,
a kupolán keletkező légerő ellen tudjon tartani a súlyerő és a centrifugális erő eredőjének, így
csúszásmentes, állandó bedöntésű forduló alakulhat ki.
3.12-es egyenletet felhasználva, 3.8 egyenletekből a jellegzetes pontok fordulóbeli sebességei
meghatározhatók.
A 3.5 és 3.6 egyenletekkel a félszárnyakon keletkező légerő meghatározásához szükség van
még a légerő-tényezőkre. A 3.12 egyenletben is szereplő kupola átlagos légerő-tényező ( )
értéke egy egyenes siklásból meghatározható értékkel jól közelíthető. Ettől azonban egy
fordulóban a belső és a külső félszárny légerő-tényezője különbözni fog, az állásszög
változása miatt. A spirális mozgásban a teljes repülőgép ugyanazzal a merülési sebességgel
merül. A körmozgás miatt a külső szárny sebessége nagyobb, mint a kupola közepének
sebessége, így a külső szárny pályaszöge kisebb lesz. A modellben merevnek tekintett
kupolának így azonos siklószám mellett a külső félszárnya kisebb állásszöggel repül, mint a
kupola közepe. Ugyan ezen elv alapján a belső félszárny állásszöge pedig megnövekszik. Ez a
hatás minden siklásban fordulót végző repülőgépen jelentkezik és a belső szárny áteséséhez
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vezethet. Emellett siklóernyőnél a flexibilis szárny miatt a külső félszárnyon lecsökkenő
állásszög rossz hatással van a kupola alakstabilitására, így meredek spirálban néha
megfigyelhető a külső félszárny alakstabilitás-csökkenésének hatása.
A belső és külső félszárny légerő-tényezője spirális mozgásban tehát korrigálásra szorul. Erre
szolgálnak a 3.13 egyenletek, amelyek a pályaszög-különbséggel arányosan változtatják a
félszárnyak légerő-tényezőjét.
(

)
(3.13)

(

)

Az 3.12 és 3.13 egyenletekben szereplő pályaszögek meghatározására a 3.14 egyenletek
szolgálnak.
(

)

(

)

(

)

(3.14)

Ezekhez szükséges a merülési sebesség meghatározása, ami a siklószámból a 3.15 egyenlet
segítségével határozható meg, felhasználva a siklószám forduló miatti korrekcióját leíró 3.1
egyenletet.
( )

(3.15)

Ezzel a felhajtóerő tényezők meghatározása lehetővé vált, és a 3.13, 3.14 és 3.15 egyenletek
segítségével a siklóernyő fordulóban tartásához szükséges ΔF erő (3.7. ábra) meghatározható.
Látható az egyenletekből és a levezetésekből, hogy a pályaszög meghatározásához szükséges
a kupola sebessége (3.14 egyenlet), amihez viszont a kupola pályaszöge szükséges (3.12
egyenlet). Ennek feloldása iterációs módszerrel történt, vagyis egy kezdeti pályaszög értékről
indulva addig hajtottam végre újra és újra a számítást, amíg a pályaszög értéke 0,01° eltérést
mutatott csak. Az iteráció, az alkalmazott viszonylag egyszerű egyenletek miatt mindig
konvergens, a paraméterek változása azonban nem mindig monoton lefutású, átlagosan 5-6
iteráció után konvergál.
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3.3 A modell alkalmazási lehetőségei
Az előző fejezetben ismertetett modell megvalósítása MATLAB© környezetben történt.
Ahogy ezt már többször említettem, a modell a siklóernyő stacioner, állandó bedöntésű,
csúszásmentes fordulójának vizsgálatára alkalmas, nem foglalkozik a dinamikai
tulajdonságok vizsgálatával.
A modell alkalmazásának egyik első korlátja, hogy a siklóernyőt merev testnek tételezi fel.
Ebből adódóan a szárny nem csavarodik, nem mozdul el a pilótához (súlyponthoz) képest,
nem veszít alakstabilitásából. Többek között emiatt az eredményekből később látható, hogy
nagy bedöntési szögeknél olyan nagy süllyedési sebesség és légerők adódnak, amelyek a
valóságban már szilárdsági megfontolások alapján sem lehetségesek. A merev szárny továbbá
lehetetlenné teszi a két félszárny beállítási szögének változását, amely a zsinórzat és a kupola
anyagának különböző mértékű megnyúlásának eredményeképpen előállhat, befolyásolva
ezzel a forduló erőviszonyait.
A pilóta kupolához képesti mozgása merev rendszer esetén szintén nem lehetséges. A pilóta
kupolához képesti előre-hátralendülésével változtatja a szárny húr irányú terhelését, felborítva
ezzel a hosszirányú egyensúlyt. Oldalra történő kitéréssel pedig (súlypontáthelyezés) a két
félszárny terhelését tudja változtatni, ami eredményeképpen a szárny középen deformálódik, a
légerők egyensúlya (a deformáció nélkül is) felborul, így fordulóba kezd a siklóernyő. Ezt a
testsúlyáthelyezést a gyakorlottabb pilóták alkalmazzák is a forduló hatásfokának javítása
érdekében, az akropilóták7 pedig intenzíven használják az egyes extrém manőverek
végrehajtásaihoz. A kifejlesztett modellben a testsúlyáthelyezést nem vettem figyelembe, a
fordulóban a pilóta egyenletesen terheli a szárnyfeleket, a rendszer súlypontja végig a kupola
függőleges tengelyén helyezkedik el.
A merev test modell, a később bemutatott eredményekből is láthatóan, alkalmas a siklóernyők
normál fordulóban történő összehasonlító vizsgálatára és a későbbiekben (ld. 4. fejezet Kisméretű eszközök mérési módszerei) részletezett mérési környezet adatainak fogadására.
A 3.6. ábra és a 3.7. ábra mutatja, hogy a félszárnyakon keletkező eredő légerők
támadáspontja ebben a modellben fordulóba vitelkor nem mozdul el és a légerők változatlan
irányúak, mindössze a nagyságuk változik. A fékek lehúzásakor a kupola alakja megváltozik,
ezzel a kupolán átrendeződik az erőeloszlás, viszont állandósult, normál fordulóban az
átrendeződésnek ki kell egyenlítődnie annak érdekében, hogy a teljes repülőgépre ható erők
egyensúlya beállhasson. A geometriai méretek (3.8 ábra) a fordulóban kialakuló erők
támadáspontjának helyzetét adják, amik nem feltétlen esnek egybe az egyenes siklásban
kialakulókkal. A modellt a stacionárius állapot vizsgálatára építettem fel, így a tranziens
erőátrendeződések a vizsgálat szempontjából lényegtelenek.

7

akropilóta: akrobatikus manővereket kivitelező pilóta; siklóernyős terminológia
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A szimulációs modell nem különböztet meg felhajtóerőt és ellenálláserőt, aminek gyakorlati
okai vannak: a dolgozathoz nem állt rendelkezésemre siklóernyő poláris, vagy pontos
szárnygeometria, amiből a szükséges polárgörbéket meg tudtam volna határozni. A siklóernyő
geometriája kiterített állapotban adott, repülés közben viszont ahhoz képet jelentősen eltér a
kupola alakja. Ennek mérésére közelítő módszerek vannak, de leginkább a gyártó az, aki
ismeri az alkalmazott szárnygeometriát. Ezek az adatok sajnos üzleti titkot képeznek, nem
érhetők el nyilvánosan és nem terjeszthetők. Így ezek hiányában polárisokon alapuló
aerodinamikai modellt nem fejlesztettem, a problémát más oldalról kellett megközelítenem.
Az aerodinamikai modell, a szeparált felhajtóerő és ellenálláserő hiányában az eredő légerő
vizsgálati síkra vett merőleges vetületét veszi figyelembe, aminek java részét (mérsékelt
állásszögeken) a felhajtóerő adja. A kupola középpontjának állásszöge minden bedöntésű
forduló esetén állandó (és ismeretlen értékű), így ez szolgál alapul a félszárnyak állásszögváltozásainak figyelembevételéhez. Az alkalmazott
légerő tényezők az állásszög-változás
hatására lineárisan változtatják értéküket (ahogy a felhajtóerő-tényező is). Ez jó közelítésnek
vehető, tekintve a szimuláció során kialakuló maximális állásszög-változás mértékét, amely 56°-ra adódott.
A modell egyenes vonalú siklórepülés vizsgálatára (Ψ = 0) nem alkalmas, például a 3.9
egyenlet következtében. Hasonlóképpen, matematikai megfontolások miatt, 90°-ra bedöntött
forduló vizsgálatára sem alkalmas, a 3.15 egyenlet nem teszi ezt lehetővé. Ez kiküszöbölhető
a speciálisan erre a szögre felírt további egyenletekkel, ez azonban jelen vizsgálat
szempontjából irreleváns. Negatív előjelű szög sem értelmezett a modellben, a forduló
bedöntésének iránya (ha valamiért ez szükséges lenne) a megfelelő indexeléssel változtatható,
a fordulóban a belső félszárnynak kell a 2-es indexűnek lennie, így az egyenletek változtatás
nélkül alkalmasak jobb és bal forduló vizsgálatára is. A bólintási szög mindig negatív (az
alkalmazott koordináta rendszerben), mivel spirálmozgásban mindenféleképpen sebesség
növelésére van szükség (az egyenes vonalú sikláshoz képest), így forduló közben a kupola a
föld felé bólint.
A bemutatottak nem csak siklóernyők vizsgálatára alkalmasak, hanem az ahhoz hasonló
szerkezetek, mint például a paplanernyő vizsgálata is lehetséges a segítségével. A geometriai
és aerodinamikai paraméterek módosításával ezek a légi eszközök is szimulálhatóak, ami a
felhasználást kiterjeszti akár az űripari felhasználásra is, gondoljunk a NASA űreszközök
visszatérésének lehetőségeit vizsgáló tanulmányaira [pl. 82, 83] és a nemzetközi űrállomás
tervezett mentőkabinjára (X-38 projekt) [66]. A NASA ezen felül a siklóernyőszerű szárnyak
flexibilitását is vizsgálata [70], amit később mások is újra kutatni kezdtek szélcsatorna
vizsgálatokkal [71].
A kifejlesztett modell nem alkalmas azonban hagyományos felépítésű repülőgépek
vizsgálatára, ugyanis hagyományos repülőgépek a fordulót más mechanizmus szerint végzik.
A fordulóba vitelt a csűrőkormányok kitérítésével kezdik, majd a kívánt bedöntési szögnél a
csűrőket semleges helyzetbe hozva a magassági kormánnyal állítják be a csúszásmentes
forduló erőviszonyait [2]. Fordulóban a szárny a magassági kormány hatására nagyobb
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állásszögön repül, így a felhajtóerő-tényező is nagyobb értékű, ezért jelen modell nem
alkalmazható. Hagyományos repülőgépeknél csúszásmentes fordulóban elérhető bedöntési
szögnek tehát van egy felső korlátja: ha a felhajtóerő-tényező eléri a maximális értékét,
tovább az nem növelhető, így még nagyobb bedöntésnél a szárny nem képes elegendő
mértékű felhajtóerőt termelni a stacioner fordulóhoz. Ez siklóernyőknél nem jelentkezik,
mivel a pályaszög akár 90°-ig is növekedhet, miközben a szárny átlagos állásszöge
változatlan. A repülési tapasztalat alapján ez a tulajdonság felismerhető, ugyanis a siklóernyőt
helyesen kivitelezett fordulóban nem lehet átejteni (megjegyzendő, hogy az átesést
természetesen el lehet érni az egyik oldal túlhúzásával, de ez helytelenül kivitelezett forduló
és a kupola alakstabilitásának elvesztésével jár) [24].
A modell alkalmazhatóságának egyik feltétele tehát, hogy a fordulóban a szárny átlagos
állásszöge nem változik, így a repülőgép légerő tényezője sem. Az átlagos állásszög
meghatározható például a 3.11 egyenletben szereplő átlagos légerő tényezőből (cFk). Ez nem
összetévesztendő a fordulóban, a különböző meredekségű spirális pályán mozgó belső és
külső szárnyfél állásszög különbségének figyelembevételével (3.13 egyenletek), az átlagos
állásszög ekkor is változatlan. (Az átlagos állásszög tehát itt a két félszárny állásszögének az
átlaga, amelyek fordulóban a spirális pályán történő mozgás miatt különböznek.)

3.4 Modell paraméterek meghatározása
A siklóernyő fordulási tulajdonságai vizsgálatához kifejlesztett matematikai modell az alábbi
paramétereket tartalmazza:
-

geometriai méretek: y1, z1, zk

-

légerő-tényező állásszög szerinti deriváltja:

-

szárnyfelület: S
átlagos siklószám egyenes repülésben:
kupola átlagos légerő tényezője:
repülőgép össztömege: m
levegő sűrűsége: ρ

Ezen paraméterek egy részének felvétele könnyen megtehető, így például a repülési tömeg,
vagy a szárnyfelület igen jó közelítéssel meghatározható. Néhány paraméter azonban, mint
például
elfogadható közelítése mélyebb vizsgálatot igényel. A modell vizsgálata
érdekében a paramétervizsgálatot minden tényezőre elvégeztem.
A geometriai méretek a vizsgált siklóernyő típusától erősen függnek. Ezek azok a méretek (a
szárnyfelület mellett) amelyek alapján összehasonlíthatóak az egyes típusú siklóernyők, a
többi paraméter változtatása nélkül a szimulációk eredménye összevethető.
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A paraméterek hatásainak vizsgálata és összehasonlítása a belső és külső félszárnyon
keletkező légerők különbségén (3.7. ábra: dF) keresztül mutatom be. Az erőkülönbség lefutás
jellegének magyarázata egy későbbi fejezetben történik meg, itt csak az eredmények
változását elemzem, az egyes paraméter változások függvényében.
Jelen elemzések alatt a paraméterek változtatása az elméletileg lehetséges értékek szélső
határai között történnek, nem vizsgáltam egy valódi siklóernyő adatait. A következőkben a
vízszintes tengelyen a bedöntési szög, a függőleges tengelyen a dF erő (3.7 ábra) kerül
ábrázolásra.
Az y1 méret, a félszárnyon keletkező légerők eredőjének távolsága a repülőgép
hossztengelyétől. Elméletileg ez nullától a fél fesztávig terjedő tartományban lehet,
gyakorlatilag viszont valószínűsíthető, hogy a fél fesztáv fele közelében lesz. Ezt mutatja a
3.9. ábra. Látható, hogy a dF = 0 koordinátájú hely (zérus hely) a paraméter minden értékénél
ugyan arra az értékre esik, így azt ez a paraméter nem befolyásolja.

3.9. ábra: Paraméter hatásvizsgálat: y1 paraméter
A kialakuló maximális légerő-különbségek viszont nagymértékben függnek az y1 paraméter
változásától. Nagyobb fesztávú siklóernyőknél, a félszárnyon keletkező légerők eredője
távolabb van a középvonaltól (y1 értéke nagyobb), és a kialakuló dF is nagyobb.
A z1 paraméter, vagyis a félszárnyon keletkező légerő, kupola középpontjától mért
távolságának függőleges tengelyre vett vetületének hatását mutatja a 3.10. ábra. Nagyobb
íveltségű kupola esetén ez a méret nagyobb, míg kisebb íveltségű, nagyobb teljesítményű
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szárnyaknál ez kisebb. A paraméter hatását 0 - 0,75 méter között vizsgáltam. Látható, hogy a
dF (∆F) függvény zérus helye kis mértékben változik a paraméter hatására, nagyobb változást
nagyobb bedöntési szögeknél okoz.

3.10. ábra: Paraméter hatásvizsgálat: z1 paraméter
A következő vizsgált paraméter a szárnyfelület (S). Ez a paraméter jellegre azonos hatást
gyakorol, mint az y1 paraméter, azaz a nagyobb szárnyfelület (változatlan össztömeg mellett)
növeli a kialakuló erőkülönbséget.

3.11. ábra: Paraméter hatásvizsgálat: S paraméter
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A
paraméter, vagyis a kupola átlagos felhajtóerő tényezője hatását a 3.12. ábra mutatja.
Látható, hogy ez a paraméter igen nagymértékben befolyásolja dF alakulását, minél nagyobb
a felhajtóerő tényező értéke, annál nagyobb erők keletkeznek egy adott bedöntési szögnél. A
dF függvény zérushelye is igen nagymértékben változik, így ezen paraméter becslésénél igen
körültekintően kell eljárni, hiszen a végeredményt döntően befolyásolja.

3.12. ábra: Paraméter hatásvizsgálat:

paraméter

A
paraméter vizsgálatának eredményét a 3.13. ábra mutatja. Látható, hogy kis mértékben
változik a dF értéke és a zérus helye mérsékelten vándorol a paraméter függvényében.
A paraméter-változtatások által adott eredményekből látható, hogy a kifejlesztett modell
működőképes marad a vizsgált paraméterek széles tartományában. Megállapítható, hogy a
modell leginkább az y1 és a
paraméterek változtatására reagál nagy gradienssel, így ezen
paraméterek pontos meghatározása meglehetősen fontos a helyes végeredmények eléréséhez.
A zk paraméter vizsgálatára nem került sor, ugyanis az csak a súlypont sebességének
számításában játszik szerepet. A modellben pedig az aerodinamikai erők viszonyítási
pontjának a kupola középpontja lett meghatározva.
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3.13. ábra: Paraméter hatásvizsgálat:

paraméter
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4

Kisméretű eszközök mérési módszerei
Létező mérési rendszerek

4.1

A siklóernyők mérési módszerekkel történő vizsgálatához és fejlesztéséhez többféle rendszert
alkalmaznak. Ezen rendszerek főleg inerciális érzékelőkből, magas frissítési frekvenciájú GPS
vevőből, barometrikus műszerekből állnak, ritkábban zsinórokon történő erőmérést is
használnak, de a feldolgozott szakirodalomban nem található egységes eljárás, módszer ezek
adatainak felhasználására.
A mérési adatokat nagyrészt a siklási tulajdonságok vizsgálatára, a biztonsági osztályba
sorolásra (DHV, LTF osztályozás) használják fel, a használt mérőrendszerek is ezt a célt
szolgálják. A pilótát a siklóernyő műszaki állapotáról, vagy az aktuális repülési állapotról
(veszélyes állásszög, túl alacsony vagy magas sebesség, stb.), esetleg a lehetséges csukódásról
semmilyen jelzőrendszer nem figyelmezteti, ilyen nem létezik.
A DHV osztályozáshoz használt mérőrendszer az alábbi adatokat méri és rögzíti [26]:







bólintási, bedöntési, csúszási szögek
X, Y, Z tengely irányú gyorsulások
függőleges sebesség, barometrikus magasságmérőből 0,5 mp-es átlagolással
föld feletti sebesség (SOG8) pilótához rögzített 5 Hz-es GPS-ből
pilótára ható terhelési többes, gyorsulásmérőből
barometrikus és GPS repülési magasság

A mérőrendszer részét képező GPS vevő 5 Hz-es frissítési frekvenciával gyűjti az adatokat,
míg az inerciális és barometrikus érzékelőktől 100 Hz-es frissítéssel kerülnek rögzítésre az
adatok.
A mérőrendszer három fő részből tevődik össze:
a) Pilótához rögzített mérő, adatgyűjtő és regisztráló rendszer
A pilóta beülőjének mellhevederéhez rögzített központi adatgyűjtő, ami úgy
tekinthető, hogy a siklóernyő fő hevederjeivel együtt mozog. Ez az egység tartalmazza
azt a memóriakártyát (microSD), amire az adatrögzítés történik.
b) A kupolában elhelyezett inerciális mérőegység, rádiós adattovábbítással
A kupolában elhelyezett adatgyűjtő rövid hatótávolságú rádiós csatornán (ISM
sávban) továbbítja a mért értékeket. Az egység 3 tengelyes gyorsulásmérőt és
giroszkópot tartalmaz, ezek adatait a központi adatgyűjtő által szinkronizált módon
8

SOG – Speed Over Ground – Földhöz viszonyított sebesség
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gyűjti. A kupolába a C galéria-zsinórsor és a 70%-os csukódást jelölő, kupolára felvitt
vonal metszéspontjánál rögzítették az egyik belső bordára, mágnesek segítségével
(4.1. ábra).
c) Kiértékelő szoftver az adatok utólagos, PC-n történő kiértékelésére
A szoftver képes az SD kártyán tárolt adatokat kiolvasni, feldolgozni. A tesztrepülés
során a teljes repülési időben folyik az adatrögzítés és képes arra, hogy felismerje az
egyes tesztmanőverek kezdetét és végét. A mérési adatok és a videofelvételek
szinkronizációját a felhasználó végzi el manuálisan, amire kényelmes kezelőfelületet
áll rendelkezésre.

4.1. ábra: Kupola belsejében elhelyezett adatgyűjtő [26]
A mérés eredményei a szoftver segítségével szemléletesen megjeleníthetőek, valamint az
exportálási lehetőség kihasználásával diagramon is ábrázolhatóak (4.2. ábra).
A DHV tesztekben spirál manőver közbeni viselkedés vizsgálata is szerepel, ami közben nagy
terhelési többes hat a siklóernyőre és pilótájára. A spirálban repülés a legnagyobb süllyedést
előidéző süllyesztő manőver, amiben akár 15-18 m/s merülési sebesség és 6-os terhelési
többes is előfordul, ami igen megterhelő még a jól képzett pilótáknak is [57] (különösen „G
ruha” nélkül).
A 2. fejezetben, a mérési sajátosságok tárgyalásánál már érintőlegesen említett
mérőrendszerrel a siklóernyő egyik félszárnyához tartozó zsinórokban történik erőmérés [25].
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4.2. ábra: DHV tesztmanőver során rögzített bólintási szög értékek [26]
A mérőrendszer az alábbi elemekből épül fel [25]:




Húzásra optimalizált erőmérőcellák, a zsinórban keletkező húzóerő analóg elektromos
jellé történő átalakításához
Mérőerősítő, jelkondicionáló egység, az erőmérő cellák analóg jelének feldolgozására
és A/D9 átalakítóhoz történő illesztéshez
Digitális adatgyűjtő egység, a normalizált, kondicionált jel A/D átalakításához,
digitális tárolásához, a mérés vezérléséhez

A rendszerről készült néhány képen látható (4.3. ábra), hogy a mérőrendszer viszonylag
nagyméretű, nehézkes használatú és a siklóernyő zsinórzatának megbontását igényli, az
alkalmazott érzékelők beszerelése. Ezen hátrányok miatt kizárólag tesztrepülésen használható,
sok előkészítést igényel és az áramlásban lévő viszonylag nagyméretű érzékelők valamelyest
módosítják az eredeti repülési tulajdonságokat azzal, hogy megnövelik a pilótán keletkező
ellenálláserő nagyságát. A zavarás nagyságának a megállapításához nem készült vizsgálat, de
a fotók alapján a mérőrendszer áramlásban lévő részének homlokfelülete a pilóta sisakjának
nagyságával mérhető össze, ami azt valószínűsíti, hogy szignifikáns zavarást okoz. Ez egy
mérőrendszernél elkerülendő tulajdonság.

9

A/D – analóg–digitális (átalakító)
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4.3. ábra: Mérő és adatgyűjtő eszköz, egy erőmérő cella és ezek használata tesztrepülés
közben [25]
Az elérhető szakirodalom nem közöl további részleteket a mérőrendszer felépítéséről, az
azonban látható még, hogy az erőmérés csak a fix zsinórokban történik (A, B, C és D soron),
nem mérik a fékzsinóron kialakuló erőt. Ezek az erők a pilóta beavatkozásától is függnek,
mivel a kupola kilépőéléhez csatlakozó fékzsinórokkal történik a siklóernyő irányítása.
A legtöbb mérési feladat speciálisan a feladathoz illő mérőrendszert igényel. Az egyedi
rendszerek ára általában magas, mivel a specializált rendszerek tervezése sok időt és
szaktudást igényel. A megtervezett egységek legyártása sem költséghatékony, mivel az
eszközöket egyedileg kell elkészíteni, aminek fajlagos költsége (a nagyobb sorozatban
gyártottakhoz képest) igen magas. A megoldást a modul rendszerű mérőrendszerek
jelenthetik, amelyek rugalmasan alakíthatóak az adott mérési feladathoz. Az [5]-ben
szabadalmaztatott rendszer a kisrepülőgépek, elsősorban sport célú repülő eszközök alapvető
műszerezettségét biztosító költséghatékony megoldás, amely az alábbi egységekből áll:




választható vezeték nélküli szenzorok,
beágyazott rendszerű (cél- és objektumfüggő) adatgyűjtő és feldolgozó egység,
multifunkciós kijelző egység.

A rendszer ilyen formán alkalmas a repüléstechnikai jellemzők mérésére és a repülőeszköz
állapotának a felügyeletére (monitoringjára). A költséghatékonyságot az egyes repülő
eszközök sajátosságait figyelembe vevő, választható érzékenységű és választható módon
érzékelő osztott szenzor rendszer, a repülőeszköz típusától és sajátosságaitól függően három
(egyszerű, közepes és nagyteljesítményű) kivitelben készülő, cél- és objektumfüggő
célszoftverekkel működő adatgyűjtő és adatfeldolgozó, valamint az egységes multifunkciós
kijelző biztosítja. [5]-ben az egyszerű rendszer hobby célú információs rendszer, a közepes
szintű már a légi eszköz állapotfelügyeletére és korlátozott diagnosztikájára is alkalmas, míg a
nagyteljesítményű rendszer egy professzionális, verseny és széles körű állapotfelügyelet,
diagnosztikai célú felhasználás céljait szolgálja. A rendszer felhasználható bármely kisméretű,
vagy költség-érzékeny repülőeszköz használatakor. Ez lehet kisméretű repülőgép, siklóernyő,
sárkányrepülőgép, hőlégballon, ballon, autogyro, amatőr repülőgép, helikopter, amfíbia, stb.,
függetlenül attól, hogy az adott repülőeszköz motorral szerelt, vagy sem, ember vezette, vagy
pilóta nélküli.
49

Ezt a mérő- és diagnosztikai rendszert terjeszti ki [6] nemcsak légi járművekre, hanem
bármilyen járműre. Ebben már a jármű vezetője maga is a monitoring, diagnosztika tárgya: a
szubjektív analízis módszerével a rendszert irányító, vagy felügyelő operátorok (irányítók)
egyedi és pillanatnyi mentális (pszicho-fiziológiai) állapotának a mérése alapján határozza
meg az operátorok egyedi leterheltségét, mely alapján döntés-támogatást nyújt. Így széles
körben javítható a gépek, járművek használatának a biztonsága, csökkenthetők a balesetek,
leállások száma. A témában több publikáció is született [pl. 99, 100].
A rendszer kialakításához a következő feladatokat kellett megoldani [6]:















a gép, a jármű állapotát leíró dinamikai (aktív irányítási) modell leírása és
identifikációjának a kidolgozása,
a közlekedés komplexitásának, a gép működési környezetének (pl. a gyártósorban
betöltött szerepének) az értékelésére alkalmas eljárás és modell kialakítása,
meghatározása,
az operátor fizikai és mentális leterheltségének a meghatározására alkalmas eljárás
kidolgozása,
a szubjektív döntések modellezése,
veszélyhelyzetek definiálása és meghatározására, előzetes becslésére alkalmas eljárás
kidolgozása,
a rendszer hierarchia meghatározása, specifikálása,
a minimálisan szükséges érzékelők körének meghatározása,
fedélzeti rendszer kialakítása,
adatforgalom és kommunikáció,
adatgyűjtés, feldolgozás, feldolgozói szoftverek elkészítése,
kiértékelés, kiértékelő szoftverek (modellek azonosítása, referencia modellektől való
eltérés észlelése, értékelése – szoftverfejlesztés),
eredmények kijelzése, tanácsadás, vagy beavatkozás,
hosszú távú adatgyűjtés, tárolás.

Az előzőekben röviden áttekintett szabadalmaknál jelen disszertáció szerzője társfeltalálóként
szerepel, [5]-ben 40%, [6]-ban 15%-os részaránnyal. A találmányok ipari (piaci)
hasznosításán dolgozunk, a szabadalmak fenntartása jelenleg 2016-ig biztosított.

4.2 Érzékelők fejlesztése
A bemutatott, szakirodalomban leírt mérőrendszereket alapul véve, a dolgozat céljainak
jobban megfelelő, saját szabadalmam elvein [5] alapuló mérőrendszert terveztem és
alkalmaztam. A dolgozat ezen részének fő célja, egy olyan mérőrendszer kialakítása, amely
segítségével a siklóernyő szerkezetének megbontása nélkül lehetséges a félszárnyakon
keletkező légerő-különbségek regisztrálására, miközben a repülési pálya és állapot
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rekonstruálható. Így az egyes manőverek azonosíthatóak, a mért erőértékek a repülési
állapottal egyértelműen megfeleltethetőek a későbbi kiértékelés során.
A kifejlesztett mérőrendszer az alábbi részekből áll:
a)
b)
c)
d)

erőmérő szenzor
GPS vevő
3 tengelyes gyorsulásmérő
adatgyűjtő és vezérlő egység

A mérőrendszerben alkalmazott érzékelők közül az erőmérő szenzor kivételével OEM10
modulok kerültek felhasználásra, amivel egyszerűsödött a rendszer összeállítása.
Az erőmérő szenzort úgy kellett kialakítani, hogy az a zsinórzat megbontása nélkül alkalmas
legyen a kupola két felén keletkező légerők meghatározására. Mivel a szenzort az átlagpilóták
általi használatra és nem csak tesztrepülésekre szántam, további követelmény volt, hogy ne
legyen kényelmetlen a felszerelése, ne igényeljen hosszú és bonyolult kábelezést, ne zavarja
az egyes repülési manőverek végrehajtását. Ezen követelmények miatt kézenfekvő
megoldásként a függesztő karabinerek szolgálnak alapul az érzékelő elkészítéséhez.
A pilóta a siklóernyőhöz a jobb és bal oldali függesztő-karabinerekkel kapcsolódik. Ezeket a
karabinereket speciálisan siklóernyős felhasználásra tervezték, a széles hevedereknek nagy
felfekvő felületet biztosítanak (4.4. ábra).

4.4. ábra: Siklóernyős karabiner
A karabiner statikai szempontból egy C alakú tartó, a nyitható oldalára elhelyezett záróelem
terhelést normál repülési helyzetben nem vesz fel, a szokásos terhelés (max. 1 kN) alatt is
nyitható (bár ennek nincs funkciója). A záróelem egyik funkciója, hogy sem a siklóernyő, sem
a beülő hevederei véletlenül se tudjanak kicsúszni a karabinerből, a másik, hogy extrém nagy
terhelésnél a deformáció miatt terhelést vesz fel és növeli a teherbírást (4.5 ábra). Az anyaga
rozsdamentes acél vagy alumínium, tervezett teherbírása zárt záróelemmel általában 6 kN
keresztirányú terhelésre és 18-20 kN hosszanti irányúra, az utóbbi nyitott záróelemmel 5-6
10

OEM – Original Equipment Manufacturer
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kN-ra redukálódik. Hasonló, de nem kifejezetten siklóernyős karabinerrel szilárdsági
vizsgálatot többek között [7]-ben is végeztek, mérés és szimuláció segítségével. A vizsgálatok
statikus és dinamikus, fárasztó terhelésekre is kiterjedtek, meghatározták a kifáradási görbéket
a záróelem zárt és nyitott helyzetére is. Az eredményekből az is látható, hogy a záróelem
nagyjából 2 kN-nál kezd terhelést felvenni, a szakítódiagram (4.5. ábra) meredeksége ekkor
megváltozik.
Mivel jelen dolgozatban a tesztek során alkalmazott siklóernyős karabiner a normál terhelés
hatására mindig nyitható maradt, terhelést nem vett fel, a további vizsgálatok csak a nyitott
záróelem esetére korlátozódtak.
Hegymászó karabinert mások is teszteltek, hasonló eredményt produkálva [73]. A repülésben
a súlycsökkentési kényszer minden bizonnyal elvezet a jövőben a kompozit karabinerek
használatához, egy ilyen karabiner tervezését írta le [72].

4.5. ábra: Átlagos karabiner terhelés hatására történő deformációja [7]
Annak érdekében, hogy a karabinereket erőmérő szenzorként lehessen használni, nyúlásmérő
bélyegek felragasztása szükséges. Felhasználásuk repülésbiztonsági szempontból is előnyös,
hiszen anélkül helyezhető el rajta nyúlásmérő bélyeg, hogy az szerkezeti változtatást
igényelne, nem szükséges újra alkalmassági vizsgálatnak alávetni.
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4.6. ábra: Karabiner repülési helyzetben
A karabineren repülési helyzetben (4.6. ábra) alul a beülő hevederzete, felül a siklóernyő
hevedere fekszik fel, így ezekre a helyekre bélyeg felhelyezése nem lehetséges, a mechanikai
sérülés valószínűsége miatt. Az egyetlen rész a karabineren, ahol repülési helyzetben nincs
heveder felfekvési hely, a C tartó függőleges szára. A bekötéskor azonban a beülő hevedereit
ezen a részen is át kell fűzni, így a felszereléskor ügyelni kell a bélyegek sérülésének
elkerülésére.
A karabiner numerikus szilárdságtani szimulációját a terhelés hatására kialakuló feszültségek
jobb megértése érdekében végeztem el. Mivel a karabinert gyakorlatilag két heveder
összekötésére használjuk, a rá ható két húzóerő hatásvonalának minden esetben egybe kell
esnie, mivel más erő nem hat és nyomatékot nem képes átvinni (ebben a terhelési helyzetben).
Ezt a tulajdonságot kihasználva viszonylag egyszerű és jól behatárolt terhelési eseteket
tudtam megkülönböztetni. Numerikus vizsgálati szempontok miatt a modell egyik oldalát fix
megfogásnak tekintettem, a másik oldalára pedig a különböző irányú terheléseknek megfelelő
erőt definiáltam. Ezek miatt a beülő hevederzetének felfekvő felülete fix megfogású
peremfeltételként került definiálásra (4.7. ábra).
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4.7. ábra: Karabiner szilárdságtani vizsgálatához definiált peremfeltételek
A numerikus szimuláció első lépéseként a geometriai modell került elkészítésre. A
modellezett és a későbbi mérésekhez használt karabiner egy GIN Gliders gyártmányú
siklóernyős karabiner, anyaga alumíniumötvözet (4.8. ábra).

4.8. ábra: Mérésekhez használt karabiner és geometriai modellje
A modell hálózása a szilárdságtani vizsgálatoknak megfelelő sűrűséggel történt, az elemszám
közel 76 000, típusa strukturált háló. Azon a részen (a függőleges száron), ahol a nyúlásmérő
bélyegek felragasztása a mechanikai sérülés lehetőségének elkerülése miatt lehetséges, a
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numerikus háló besűrítésre került (4.9. ábra), amivel a feszültségeloszlást pontosabban lehet
meghatározni a kérdéses területen [69].

4.9. ábra: Szilárdságtani szimulációhoz generált numerikus háló
A szilárdsági vizsgálat egyik eredményét, a karabiner megnyúlásának eloszlását mutatja a
4.10. ábra. Látható, hogy a karabiner C alakjának függőleges szárának XY síkkal párhuzamos
oldalai nem alkalmasak nyúlásmérő bélyeg felragasztására, mert a rajta kialakuló semleges
szál megnyúlása nulla (az ábrán kék színű mező).
A megnyúlás mérése tehát a C függőleges szárának belső és külső oldalán lehetséges a
legjobb érzékenységgel. A belső oldalon a beszerelhetőség miatt kevésbé szerencsés
elhelyezni a mechanikai sérülésekre érzékeny nyúlásmérő bélyegeket, így azokat a külső
oldalra szereltem.
A külső oldalon láthatóan viszonylag homogén a megnyúlás, így a közepére felragasztott
bélyeg jó közelítéssel egyenletes megnyúlást szenved el, ami segít a nyúlásmérő bélyeg teljes
hosszának kihasználásában. Ugyan erre az eredményre jutott [7] is, aki a statikai és dinamikus
terhelésnek kitett karabinerre ugyan ebbe a pozícióba helyezett nyúlásmérő bélyeget.
Az alkalmazott szenzorok a KYOWA cég által gyártott KFC-2-C1-11 típusú bélyegek, az
érzékelő rész hossza 2 mm, a nyugalmi ellenállása 120 Ohm. A bélyegállandója 2,06, ami a
legfontosabb jellemzője a tenzometrikus hatás elvén működő nyúlásmérő bélyegeknek,
ugyanis ez adja meg, hogy egységnyi fajlagos megnyúláshoz mekkora ellenállás-változás
tartozik [3].
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4.10. ábra: Karabiner ekvivalens elasztikus megnyúlásának eloszlása
A szenzor és a forrasztóterminál felragasztása után arra védőbevonat került (4.11. ábra).

4.11. ábra: Karabiner a felragasztott és védőbevonattal ellátott nyúlásmérő bélyeggel
A védőbevonatot a tesztrepülések előtt még egy réteg ragasztószalaggal egészítettem ki, hogy
a szenzor mechanikai védelme teljes mértékben biztosítva legyen. A szenzor jól teljesített: az
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összesen mindegy 16 órányi tesztrepülések alatt nem került sor vezetékszakadásra,
kontakthibára, vagy a felragasztott nyúlásmérő bélyeg alapanyagtól történő elválására.
A mérőrendszer további érzékelő egysége a GPS modul, amely adatai segítségével
rekonstruálható a repülési pálya (nyomvonal). Ez alapján meg lehet határozni többek között a
fordulósugarat, az átlagos szélirányt és szélsebességet, valamint a magasságváltozást. Az
alkalmazott GPS modul a LOCOSYS Technology által gyártott LS20031 (4.12. ábra), ami
beépített aktív antennát is tartalmaz. Az NMEA11 mondatokat 9600 bit/s sebességű TTL12
jelszintű soros porton adja, 10 Hz-es frekvenciával. Az NMEA mondatok közül csak a mérés
szempontjából releváns mondatokat dolgozza fel a mérőrendszer, így csak az RMC13 és a
GGA14 mondatokból kapott adatokat (LAT, LON pozíció15, magasság, sebesség, irány, jel
érvényessége) menti el.

4.12. ábra: Mérőrendszerbe beépített GPS modul
A modul 3,3 V tápfeszültséget igényel, a TTL adatvonal jelszintje is ennek megfelelő. A GPS
pozíció megtalálása után a modul áramfelvétele 29 mA (keresés közben magasasbb), ami
kedvezőnek mondható.
A mérőrendszer másik szenzora az ADXL 335 típusú 3 tengelyes gyorsulásmérő (4.13. ábra),
amit az Analog Devices gyárt. A MEMS16 technológiával előállított modul ± 3g
méréstartománnyal rendelkezik és 3,3V-os tápfeszültséget igényel. A szenzor a piezorezisztív
gyorsulásszenzorok csoportjába tartozik [63], számos területen elterjedten használt
technológia [101].
A gyorsulásmérő a mérőrendszerben a dinamikai hatások felismerését segíti, a rögzített
adataiból többek között megállapítható, hogy az adott adatsor mennyire tekinthető
stacionárius állapotnak.

11

NMEA - National Marine Electronics Association
TTL – Transistor-Transistor Logic, logikai jelszint: magas: 2V - VDD, alacsony 0 – 0.8V
13
RMC - Recommended minimum specific GPS/Transit data
14
GGA - Global Positioning System Fix Data
15
LAT, LON – Latitude, Longitude – Hosszúsági, Szélességi koordináták
16
MEMS – Micro ElectroMechanical Systems
12
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4.13. ábra: Mérőrendszerbe épített gyorsulásmérő modul és blokkvázlata (ADXL335)
A gyorsulásmérő erősített és szűrt analóg kimenettel rendelkezik a 3 tengelyre külön-külön,
amik egy alul áteresztő szűrőn keresztül haladva közvetlenül alkalmasak A/D átalakítóval
történő feldolgozásra.
További szenzor egy kompenzált hőmérsékletérzékelő, amivel a környezeti hőmérséklet
mérhető repülés közben. Ez azért fontos, mert az erőmérő szenzoron egyetlen nyúlásmérő
bélyeget alkalmazok, így nincs automatikus hőmérséklet kompenzáció. Ezt a problémát
hőmérséklet regisztrálásával az utólagos kiértékelés során kell elvégezni, kalibráló mérések
adatai alapján. A hőmérsékletérzékelő a Microchip által gyártott MCP9700A típusú szenzor,
ami ±1°C-os pontossággal képes a hőmérséklet meghatározására [102]. A kimenetén a
hőmérséklettel arányos analóg feszültség jelenik meg.
A különböző szenzorok jeleinek integrálására a lehetőség adott, a mérőrendszerben
alkalmazott számítási kapacitás lehetővé teszi a programozott megvalósítást. Az integrálás
megvalósítható Kármán szűrő, vagy Fuzzy logika felhasználásával [58], így például a GPS
sebességmérésből számított gyorsulás és a gyorsulásszenzor adatai a jövőben egyesíthetőek a
nagyobb pontosság érdekében.

4.3 A mérési rendszer kialakítása
A kifejlesztett mérőrendszer eddig bemutatott szenzorai által adott jelek feldolgozása az
adatgyűjtő egység feladata. A vegyes jeleket (analóg és digitális, különböző
feszültségszintekkel) egységesen kezelni képes adatgyűjtő megtervezése, megépítése és
kalibrálása a Tanszék digitális elektronikai fejlesztő eszközeinek segítségével történt.
Az adatgyűjtő feladatai a következőek:
-

szenzorok adatainak fogadása, ha szükséges, digitalizálása
a mintavételi frekvencia hosszú távú, pontos tartása
digitalizált adatok feldolgozása, a tárolás előkészítése
feldolgozott adatok megbízható tárolása, az utólagos kiolvasás lehetőségével
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-

működési állapotról minimális visszajelzések biztosítása a felhasználónak
az adatsorba felhasználói jelzések elhelyezésének lehetősége
saját tápellátás biztosítása

Az adatgyűjtővel szembeni követelmény, hogy megbízhatóan, hosszú távon legyen képes az
adatok tárolására, hiszen a tesztrepülések legtöbbször az adatfeldolgozás helyétől távol
történnek és adott esetben napok is elteltek a mérések és a kiolvasás időpontjai között. Több
tesztrepülés a magyar siklóernyős lehetőségek elégtelensége miatt külföldön zajlott le, amit a
mérőrendszer tervezésekor már figyelembe vettem. További követelmény, hogy robusztus
kialakítása legyen, a siklóernyővel történő felszállást károsodás nélkül viselje el. Ez nem
mindig könnyű feladat, előfordul, hogy a kedvezőtlen szélviszonyokban, és/vagy pilótahiba
miatt a felszállás során nagyot esik a pilóta, ami közben bármi megsérülhet, ami hozzá
kapcsolódik. A mérőrendszernek továbbá saját tápellátással kell rendelkeznie, amit egyszerű
körülmények között is újra lehessen tölteni és legalább 6-8 órán át működjön egy feltöltéssel,
így egy teljes repülési napot rögzíteni képes. Az adattárolási kapacitása is ennek megfelelő
legyen, napi 6 órás repüléssel számolva, legalább 4 napi adatot legyen képes tárolni. Így
biztosítható, hogy az egyébként népszerű hosszúhétvégés külföldi siklóernyős túrákon az
adatgyűjtő folyamatosan működésben legyen a repülések alatt.

4.14. ábra: Kifejlesztett adatgyűjtő egység blokkvázlata
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A fent vázolt követelmények és feladatok teljesítésére digitális, mikrokontrollerrel vezérelt
adatgyűjtő fejlesztése szükséges. Ennek blokkvázlatán (4.14. ábra) látható, hogy a központi
vezérlőegység egy Microchip PIC18F4523 típusú mikrokontroller.
A mikrovezérlő fő paraméterei [98]:
-

RISC17 felépítés
13 csatornás, 12 bites A/D átalakító
36 digitális ki/bemenet
1536 byte SRAM18 adatmemória
32 kbyte flash programmemória
256 byte EEPROM19 adatmemória
Master Synchronous Serial Port modul SPI20 kompatibilis
EUSART21, soros aszinkron kommunikációs modul
Tápfeszültség tartomány: 2 – 5 V
10 MIPS22 számítási teljesítmény, 40 MHz max. frekvencia

A választott mikrovezérlő a feladathoz képest túlméretezett, ami lehetővé teszi az adatgyűjtő
esetleges bővítését, újragyártás nélkül. Az integrált áramkör nem csak sok felhasználható
lábat biztosít, amik további analóg vagy digitális csatornák integrálását teszi lehetővé, de a
program és adatmemóriája is közel félig van csak kihasználva, így adva helyet a további
programkódoknak.
A blokkvázlatban látható, hogy a mikrovezérlő 6 analóg csatornát dolgoz fel, szinkron (SPI)
és aszinkron soros (UART) kommunikációt folytat két modullal és a felhasználónak
visszajelzést és beviteli lehetőséget biztosít digitális, 1 bites portokon.
A bemutatott erőmérő szenzor mindössze egy nyúlásmérő bélyeget tartalmaz. Az analóg
jelének feldolgozásához a felragasztott bélyeget hídkapcsolásba kell kötni, majd az ebből
származó feszültségszintet lehet erősíteni, szűrni (kondicionálni) és A/D átalakítóba vezetni.
Az erőmérő szenzor jelkondicionáló egység az INA 125 típusú integrált áramkörön alapszik
(4.15. ábra). Látható, hogy a felragasztott és szenzorként használt nyúlásmérő bélyeg fix
ellenállásokkal kiegészítve teljes hidat alkot a kapcsolásban, így nem szükséges újabb
bélyegek használata a híd kiegészítésére. Ennek előnye, hogy olcsóbb és kisebb helyet foglal,
hátránya viszont, hogy az ellenállásoknak és a mérőbélyegnek különböző lehet a hőmérsékleti
együtthatója, ami gyorsabb hőingadozás esetén mérési pontatlanságot okozhat. További
hátrányként említhető meg, hogy a kiegészítő ellenállásokat összeválogatás útján lehet az
adott bélyeghez és egymáshoz párosítani, ami próbálgatással hosszadalmas folyamat,
amelyben több száz ellenállás értékének mérése miatt növeli a fejlesztés időszükségletét.
17

reduced instruction set computing – csökkentett utasításkészletű számítás
Static RAM – statikus RAM
19
Electrically Erasable Programmable ROM – elektronikusan törölhető és programozható ROM
20
Serial Peripheral Interface – soros perifériaillesztő buszrendszer
21
Enhanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter – univerzális aszinkron adó és vevő
22
Millions of instructions per second – millió utasítás / másodperc
18
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4.15. ábra: Erőmérő szenzor jelkondicionáló áramköri rész kapcsolási rajza
Az Texas Instruments INA125 IC főbb jellemzői [97]:
-

Szimpla tápfeszültségről üzemeltethető (2.7 – 36V tartományban)
Alacsony ofszet feszültség és drift (max. 250μV)
Alacsony zajú műszer erősítő
Beépített precíziós feszültség referencia (a híd táplálásához)

Az egység megtervezett nyomtatott áramköri rajza és a kész modulról készült kép az alábbi
ábrán (4.16. ábra) látható. Tekintettel az áramkör egyszerűségére és az IC furatszerelt
tokozására, az áramkört 1 oldalas nyák lemezre gyártottam le.
Az erőmérő szenzor fixen, rövid kábellel kapcsolódik a jelkondicionáló áramköréhez, így
csökkentve az elektromos zaj hatását.
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4.16. ábra: Erőmérő egység a jelkondicionáló áramkörrel és annak NYÁK terve
Ez az egység egy hosszabb kábellel kapcsolódik az adatgyűjtő egységhez, bontható kapcsolat
segítségével. Az alkalmazott csatlakozó egy 3,5 mm-es sztereo jack törésgátlóval, ami
megfelelően stabilan és hibamentesen csatlakoztatható az adatgyűjtőn kialakított aljzatba. A
három eres árnyékolt kábelen a pozitív tápfeszültség, a föld és a jel kerül továbbításra.
A gyorsulásmérő szenzor integráltan tartalmaz erősítő és jelkondicionáló áramkört. A
kimenetére azonban érdemes egy alul áteresztő szűrővel a kimenet jel frekvenciájának
maximumát az alkalmazásnak megfelelően beállítani. Ezért a kimenetre egy passzív alul
áteresztő szűrőt illesztettem, ami az adatgyűjtő egységen kapott helyet.
A hőmérséklet szenzor szintén integráltan, egy tokban tartalmaz minden olyan áramkört, ami
a hőmérséklettel lineárisan arányos, alacsony zajú kimenethez szükséges. Ez a jel is egy alul
áteresztő szűrőn keresztül kapcsolódik az A/D bemenetre, így a nem kívánt nagyfrekvenciás
zajok kiszűrhetők. Tekintettel arra, hogy a hőmérséklet nem változik gyorsan a mérés során, a
szűrést a digitalizált jel átlagolásával is segíteni lehet: ennél a szenzornál 30 másodpercnyi
adat mozgó átlagát rögzíti a rendszer.
A mérőrendszer tápellátásáért felelős áramköri rész (táp) feladata a tápellátás biztosítása
mellett a beépített akkumulátor töltése is. Az áramkör összes eleme 3,3 V-os tápfeszültséget
igényel, különböző áramfelvétel mellett. A követelményeknek megfelelő üzemidőt egy 1000
mAh-s Li-poly akkumulátorral lehet biztonságosan elérni, így a táp feladata az akkumulátor
3.1 – 4.2 V közötti (töltöttségtől függő) feszültségét minden esetben 3,3V-ra alakítani. A
feladatra a Maxim MAX856 típusú IC-t választottam, amelyet speciálisan az 1 cellás Lipolimer akkut használó alkalmazásoknak fejlesztettek ki (4.17. ábra).
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4.17. ábra: Tápellátásért felelős részáramkör kapcsolási rajza
A mérőrendszer energiaellátását biztosító akkumulátor fixen beépített, csak az egység
szétszerelésével cserélhető, ezért gondoskodni kell a lemerült akkumulátor
újratölthetőségéről, a készüléken belül. A Li-po23 akkumulátor cellák töltése speciális
karakterisztika szerint történik (4.18. ábra), az ettől való eltérés akár a cella kigyulladását
(felrobbanását) is okozhatja.

4.18. ábra: Li-polimer akkumulátor töltési karakterisztikája [27]

23

Li-po - Lítium-polimer akkumulátor
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Mindezek miatt a töltésvezérléshez céláramkör használata indokolt, ami a megfelelő töltési
karakterisztika mellett szükség esetén előtöltést végez az akkumulátor megóvása érdekében.
A töltésvezérlést a mérőrendszerben a Texas Instruments BQ24232H típusú integrált áramkör
végzi, amely a fenti követelményeknek teljes mértékben megfelel. Az adatlapjában található
ajánlott áramköri kialakítást (4.19. ábra) alkalmaztam, módosítás nélkül.

4.19. ábra: Töltésvezérlő részáramkör [28]
A részáramkörök a mérőrendszer központi eleme, a PIC18F4523 típusú mikrovezérlő és az
ehhez kapcsolódó egyéb áramköri elemek köré épültek. Minden részegységet úgy
választottam ki és terveztem meg, hogy gond nélkül illeszthető legyen a központi feladatokat
ellátó mikrovezérlőhöz. A megtervezett kapcsolás áramköri rajzát a 4.21. ábra mutatja. Az
adattárolás microSD kártyára történik, amely képes SPI buszra csatlakozva kommunikálni a
mikrovezérlővel. A kártya egy zárható kártyafoglalatban kapott helyet azért, hogy a repülések
során jelentkező rázkódások és ütődések ne szakíthassák meg az elektromos kontaktust (4.20.
ábra).

4.20. ábra: A beépített, zárható microSD kártyafoglalat
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4.21. ábra: Mérőrendszer központi egységének elvi kapcsolási rajza
A kapcsolási rajz elkészítése után a legyártáshoz szükséges nyomtatott áramköri rajz
tervezését végeztem el, amit a 4.22. ábra mutat. Ahogy látható, ez az egység is egyoldalas
nyomtatott áramköri lemezre készült, furatszerelt és felületszerelt alkatrészekkel vegyesen
szerelve. A kész nyáklemezt forrasztás előtt kémiai ónozással néhány µm vastag ónréteggel
fedtem be, a rézfelület oxidációjának megelőzése érdekében. A forrasztás kézi forrasztóval
végeztem.
Az elkészült és dobozba épített mérőrendszert mutatja a 4.23. ábra. Látható, hogy kihasználva
a Li-polimer akkuk vékony kialakítását, az a NYÁK24 lemez alá helyeztem el, a megfelelő
távtartó alkalmazásával. Így az akku biztonsággal rögzített a házon belül és még helyet is
sikerült megtakarítani. A ház oldalára beépített nyomógomb lehetővé teszi a mérés során,
hogy jelzéseket lehessen elhelyezni a rögzített adatsorban. Erre azért van szükség, mert
sokszor egy tesztrepülés alatt több tesztmanővert végre lehet hajtani; a nyomógomb

24

NYÁK – Nyomtatott Áramköri Kártya
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segítségével az adatsorban megjelölhetőek az egyes manőverek kezdetei és végei, így az
utólagos kiértékelésnél egyszerűbb az adatsor értelmezése.

4.22. ábra: Adatgyűjtő rendszer központi egységének NYÁK terve és a legyártott panel

4.23. ábra: A kifejlesztett mérőrendszer és doboza
A mérőrendszer hardverének összeállítása után a működtető szoftver megírására is szükség
van. A mérőrendszer legalább két szoftvert igényel a működéséhez: egy a mikrovezérlő
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számára szükséges, egy PC oldali program pedig (későbbiekben említett indokok miatt), az
adatok kiolvasásához elengedhetetlen.
A mikrovezérlő szoftverének az alábbi feladatokat kell elvégezni:
-

A mintavételi frekvencia beállítása
Analóg portok periodikus A/D átalakítása
GPS adatok fogadása és feldolgozása
Felhasználói visszajelzés és bemenet lekérdezése
Adatmentés SD kártyára

A mikrovezérlő szoftverének egyszerűsített folyamatábráján látható (4.24. ábra), hogy az
egész szoftvert a teljes GPS mondatok fogadása ütemezi, ez adja a mintavételi frekvenciát az
analóg csatornák mintavételezéséhez is. Az alkalmazott GPS modul specifikációját tekintve
ez 10 Hz-es mintavételezést jelent, minden analóg csatornán. A GPS szignál időállósága és
megbízhatósága fedetlen helyen alkalmazva kiváló, hiszen a pozíció meghatározás a
műholdakon üzemelő atomórák adatai alapján történik.

4.24. ábra: Mikrovezérlő szoftver folyamatábrája
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A mikrovezérlő beépített watchdog timer (WDT, számláló) áramköre segítségével
folyamatosan felügyeli a program futását. A számláló túlcsordulása a mikrovezérlő
újraindítását kényszeríti ki, így a néhány mp-es kiesést követően az adatrögzítés újra aktív. A
számláló túlcsordulása akkor következik be, ha a szoftverbe beépített periodikus nullázások a
program futáshibája, vagy „lefagyása” miatt nem következnek be. Programhibát, leállást
pedig legtöbbször külső zavarok hatására létrejövő memória írási/olvasási hibák, vagy egyéb
regiszterek értékeinek spontán megváltozásai okozhatják. Integráltam a WDT
túlcsordulásának regisztrálását a megírt szoftverbe, így az adatsorokból látható, ha ilyen
esemény következett be mérés közben. Sem a tesztidőszakban, sem az éles mérések alatt nem
történt egyébként ilyen esemény, egyetlen mérést sem kellett megszakítani a mérőrendszer
hibája miatt.
Az SD kártyára rögzítést szektoronkénti írással valósítottam meg. Ezzel kikerülhető a
fájlrendszer létrehozás és kezelés mikrovezérlőben történő megvalósításának bonyolultsága,
illetve az adatmentés is gyorsabb, a kevesebb kommunikáció miatt. Hátrány viszont, hogy az
SD kártya számítógéphez történő csatlakoztatásakor a fájlrendszer hiányában képtelen az
operációs rendszer az adatokat olvasni. Az adatkiolvasáshoz ezért egy egyedi PC program
megírása is szükséges, amivel lehetőség van memóriakártyák szektoronkénti olvasására.
A mikrovezérlő szoftvere a Mikroelektronika cég MicroPascal Pro for PIC nevű fordítójával
készült, a forráskódot a dolgozat 2-es számú melléklete tartalmazza.
A memóriakártyára rögzített adatokat egy egyedi PC oldali szoftver segítségével lehet
kiolvasni, ami Borland Delphi nyelven került megvalósításra, a felhasználói felületét a 4.25.
ábra mutatja. A szoftverben lehetőség van az SD kártyára szektoronként rögzített adatok
kiolvasására, fájlba mentésére, illetve az SD kártya törlésére. Az elmentett fájlt (akár később
is) beolvasva lehetőség van egy bizonyos időablakra szűkíteni a rögzített adatsorokat, azokat
megjeleníteni, illetve excel táblázatba exportálni. Az excelbe kerülő adatok ott
feldolgozhatóak, diagramon megjeleníthetőek, stb.
A szoftverrel az adatok előfeldolgozásának egy részét is el lehet végezni, így közvetlenül
alkalmas a mérés helyszínén végezhető olyan irányú kiértékelésre, hogy eldönthető legyen,
hogy az adott mérést meg kell-e ismételni, vagy elfogadható a rögzített adatsor.
A kezelőfelület bal oldalán, a térképen, az aktuálisan betöltött, mérőrendszer által rögzített
pozícióadatok alapján a repülés nyomvonala látható (piros vonallal). A térkép beágyazott
online Google© térkép, a földön bárhol rögzített útvonal megjelenítésére alkalmas. A jobb
oldali kezelősáv elemeinek magyarázatát a 4.26. ábra mutatja.
A mérőrendszer ezzel a szoftverrel kiegészítve komplett mérési környezetet alkot.

68

4.25. ábra: Mérőrendszer adatainak kiolvasásához szükséges PC oldali szoftver kezelőfelülete

4.26. ábra: A kifejlesztett PC program kezelősávjának magyarázata
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4.4 Tesztmérések
A kifejlesztett mérőrendszer egyes elemeit külön-külön és együtt is teszteknek és kalibrációs
méréseknek kell alávetni, az általa rögzített adatok megbízhatósága és értékelhetősége
érdekében. A tesztméréseket két csoportra osztottam aszerint, hogy hogyan történt a
végrehajtás, így statikus és dinamikus teszteket is végeztem.
A statikus tesztek a laboratóriumban zajlottak, a főbb elemei a következők:
a)
b)
c)
d)
e)

Erőmérő linearitás ellenőrzés
Erőmérő hőmérsékletfüggés meghatározása
Adatmentés és kiolvasás ellenőrzése
Tápfeszültség, akku üzemidő mérése
Gyorsulásmérő kalibráció

A dinamikus tesztek a laboratóriumon kívül zajlottak, a főbb elemei:
a) GPS modul ellenőrzése
b) Adatintegritás ellenőrzése
c) Tesztrepülések, repülési pálya rekonstrukció ellenőrzése
Az erőmérő vizsgálati módját mutatja a 4.27. ábra. A vizsgálat során egy siklóernyős beülő az
elkészített karabinerrel zsinórok segítségével egy acél zártszelvényre rögzítettem. A beülőbe
különböző tömegek elhelyezésével történt mind statikus, mind dinamikus mérés, az erő- és
gyorsulásértékek rögzítésével.

4.27. ábra: Erőmérő laboratóriumi vizsgálati módja
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A statikus mérés az erőmérés linearitásának ellenőrzését célozta, a rögzített adatokat a 4.28.
ábra mutatja. A mérési adatokra, a legkisebb négyzetek módszerével fektetett egyenesek
meghosszabbítása jó közelítéssel egy pontban metszik egymást az y tengelyen, ahogy várható
volt, hiszen zérus terhelésre teljesen mindegy milyen terhelési esetet vizsgálunk. Látható,
hogy a különböző terhelési esetekre milyen lineáris összefüggés adódott a terhelés és az
erőmérőből származó adat között, a különbség közöttük főleg az egyenesek meredekségéből
adódik. A mérés nem-linearitása átlagosan 0,9 %, a maximális érték 3,4 %-ra adódott a
legkisebb terhelésű mérési pontban. A tesztrepülések során használt terhelési tartományban
(35-45 kg, karabinerenként) a mérések átlagos nem-linearitása 0,7%, így kijelenthető, hogy a
mérnöki gyakorlatban elfogadható értékű hibával terhelt a karabineres erőmérés.

4.28. ábra: Karabiner szignál linearitásának ellenőrzése
Az erőmérő dinamikai tesztjénél részben az adatintegritást is ellenőriztem. A teszthelyzet itt is
a 4.27. ábra szerinti, azonban a terhelés Dirac-delta függvény jelleggel, dinamikusan került a
szerkezetre. Ezzel a beülő a felfüggesztés és tesztrendszer által meghatározott lengésidejű
csillapodó lengésbe kezd. Az rögzített adatsort a 4.29. ábra mutatja, amin megfigyelhető,
hogy a gyorsulásmérő és az erőmérő szenzorok adatai fázisban vannak, amplitúdójuk
nagysága az egyes periódusokban arányos egymással, tehát az adatintegritás biztosított.
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A gyorsulásmérő kalibrálását a föld nehézségi gyorsulásának felhasználásával végeztem. Az
egyes tengelyeket a gravitációs gyorsulással párhuzamosan állítva kiolvasható a 9,81 m/s2-hez
tartozó, a gyorsulásra merőlegesen állítva pedig a 0 m/s2-hez tartozó érték, így
meghatározható (a lineáris függvénykapcsolat miatt) az 1 m/s2 változáshoz tartozó A/D érték
(meredekség). A kalibráció során rögzített adatsort mutatja a 4.30. ábra, megfigyelhető, ahogy
a gyorsulásmérőt forgatva az egyes tengelyek 0, vagy 9,81 m/s2 gyorsulást mérnek.

A/D érték [-]

idő [1/10 s]

4.29. ábra: Erőmérő karabiner dinamikus tesztjének eredménye
A GPS egység pontosságát kétféle teszttel is ellenőriztem, kvalitatív és kvantitatív
módszerrel. Kvalitatív teszt alkalmával, autós útvonal rögzítésére került sor, a rögzített pályát
térképre helyezve értékeltem ki, amit a 4.31. ábra mutat. Látható, hogy az autóval megtett
útvonal nagyban követi a Google© térképen látható utat (Gyáli út, Könyves Kálmán krt, majd
Üllői út). A rögzített mintegy 400 km-nyi próbaútvonalakon nem volt nagyobb mértékű
eltérés az útvonaltól, a GPS rendszer által kínált 5-10 méteres pontosságon belül voltak a
pozícióadatok. Az összehasonlításhoz a Google© térképet használtam fel bázisadatként, annak
pontosságának meghatározásával több szakirodalom is foglalkozott [pl.: 54, 55], amelyek
átlagosan 6,5 méteres pontosságot állapítottak meg Európa területére.
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A/D érték [-]

idő [1/10 s]

4.30. ábra: Gyorsulásmérő kalibrációja során rögzített adatsor

4.31. ábra: GPS modul kvalitatív kiértékelése (piros vonal a mérőrendszerrel rögzített
útvonal)
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4.32. ábra: GPS modul statikus pontosságának vizsgálata, a mért magasságmérés eloszlása
A GPS modul statikus pontosságának meghatározásához a mérőrendszert a földhöz
rögzítettem, így az állandó földrajzi pozíció mellett a mért pozíció értékek eltérését, hibáját
határoztam meg. A statikus mérés mintegy 2 órán át tartott, ez alatt ~71 000 pozíciómérésből
származó adatot rögzített a rendszer.
A rögzített GPS magasságadatok gyakoriságfüggvényét mutatja a 4.32. ábra. A diagramon
piros függőleges vonal jelöli a számított magasságátlagot, ami 129,9 méterre adódott, míg a
szórás 2,89 méter (a mért érték 2,3 %-a). A rögzített GPS hosszúsági és szélességi adatokból
(LAT, LON25) is megrajzoltam a mérési eredmények eloszlását (4.33. ábra).
Látható a diagramokon, hogy a legnagyobb gyakorisággal a valós GPS koordináta szerepel. A
következő legnagyobb gyakoriságú pozícióadat 40-50 %-kal kevesebbszer szerepel.
A statikus mérések eredményeiből megállapítható, hogy az alkalmazott GPS modul
pontossága megfelel a mérnöki gyakorlatban elvárhatónak. A statikus mérések is igazolják,
hogy a mérőberendezés megfelelően működik, a földrajzi pozíció meghatározása nem
tartalmaz a várhatónál nagyobb hibát, a modulból származó adatokat a mérőrendszer
megfelelően tárolja és az adatkiolvasás is megfelelő, tehát az adatintegritás biztosított.

25

LAT – latitude, LON - longitude
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4.33. ábra: GPS modul statikus pontosságának vizsgálata, a mért földrajzi pozíciók eloszlása
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5

Mérési és adatfeldolgozási sajátosságok

5.1 Adatok előfeldolgozása
A mérőberendezés sikeres tesztjei után, tesztrepülések végrehajtásával a siklóernyő
vizsgálatát végeztem el. Összesen mintegy 15 órányi tesztrepülés adatait (~540 000 adatsor)
szelektálni kell, ugyanis az adatrögzítés folyamatos. Az ilyen mérések hátránya, hogy nagy
mennyiségű nem releváns adat kerül rögzítésre, így a hasznos adatok nehezen láthatóak. Az
előfeldolgozás célja, hogy a tervezett vizsgálatok számára releváns adatokat kiemeljük a teljes
rögzített adathalmazból.
Adatok előfeldolgozása az alábbi részfeladatokra terjed ki:





Nem releváns adatok kiszűrése
Durva szűrés, kiugró (vélhetően hibás), vagy érvénytelen adatsorok eltávolítása
Szükség szerint további finom szűrés, zaj eltávolítása
A repülési fázisok határainak azonosítása (felszállás, forduló, stb.)

Az előfeldolgozás első lépcsőjében a nem releváns adatok szűrését végeztem el. A
mérőrendszer bekapcsolása után körülményektől függően a GPS modulnak akár 45-50 mp-re
is szüksége lehet a földrajzi pozíció meghatározásához (cold-start). Ez idő alatt a modul
változatlanul adja a pozíció információkat, mint aktív esetben (egy státusz karakter mutatja,
hogy érvénytelen az adat), a mérőrendszer ezt is rögzíti. Ezen kezdeti adatokat el kell
távolítani az adatsorból. Felszállás előtt és leszállás után, a mérőrendszer bekapcsolt
állapotában szintén nem releváns adatok kerülnek rögzítésre (5.1. ábra), a törlésükről
gondoskodni kell.
Néhány adatszűrési módszer:
-

Kézi módszer
Automatizált módszerek:
o Fuzzy logikára épülő módszer
o Statisztikai elemzésen alapuló módszer
o Valószínűség-számításon alapuló módszer

Fuzzy logika és prediktív szűrés felhasználásával szenzorok jeleinek online validálására is van
lehetőség [35, 36, 37], így a szenzor meghibásodását észlelni lehet, ami kritikus
alkalmazásoknál igen nagy jelentőségű.
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5.1. ábra: Felszállás előtt és leszállás után rögzített, nem releváns adatok

5.2. ábra: Kiugró (nyilvánvalóan hibás) értékek a regisztrátumban
Az elmentett adatsorban néhányszor előfordulnak nyilvánvalóan hibás értékek. Diagramon
ábrázolva azonnal észrevehető, ha a regisztrátum tartalmaz durva hibából származó adatokat,
erre mutat példát az 5.2. ábra. Ezeket a hibákat manuális ellenőrzéssel és törléssel távolítottam
el, az ábrán látható konkrét esetben a teljes adatsor figyelmen kívül hagytam, mivel a hibás
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rögzítés ~6 mp-en keresztül történt. Az ilyen jellegű eltérés például elektromágneses zavarás,
vagy kontakthiba miatt léphet fel, árnyékolással és/vagy a csatlakozók cseréjével valószínűleg
megszüntethetők. Mivel azonban csak ebben az egy esetben fordult elő a mérések alatt ilyen
mértékben ez a zavar, konkrét lépéseket nem tettem a mérőrendszer áttervezésében,
újraépítésében. Ezen hibás adatok automatikus kiszűrésére is van lehetőség, például a
szomszédos adatpontok különbségének figyelésével. Ha ez a különbség egy bizonyos értéket
meghalad, hibás adatként lehet az adott adatpontokat megjelölni, tehát egyszerűen a gradiens
abszolút értékének lehet egy maximumot definiálni. Másik megoldás lehet, hogy ha a rögzített
adatpont egy bizonyos érték alatt vagy fölött van, hibásnak tekinthető azért, mert a kalibrálás
során definiált, mérés közben várható értékektől nagymértékben eltér. Ezen kritériumok
összevonása többek között Fuzzy logikát alkalmazó szűrővel lehetséges, ami még pontosabb
hibadetektálást tesz lehetővé [34].
A statisztikai elemzésen alapuló automatizált adatszűrő módszerekkel végzett adatszűrés
alkalmazásakor definiálásra kerül a (valamilyen statisztikai középértékhez viszonyított)
maximális eltérés mértéke. A középértéktől kiugróan eltérő értékek, és/vagy a definiált
maximális eltérésen túli értékek eltávolíthatóak az adatsorból.
Az előfeldolgozás részeként a GPS adatokból a fordulósugár meghatározása szükséges, amely
az alábbiakban részletezett módon történt minden vizsgált esetben.

5.3. ábra: Rögzített nyomvonalból a fordulási sugár meghatározása
Az egyik mérőrepülés alkalmával rögzített nyomvonalat mutat az 5.3. ábra, amin a kirajzolt
pálya egy elemi körmozgás (állandó bedöntésű forduló) és egy lineáris mozgás (szél miatti
78

sodródás) összegeként adódik. A nyomvonal alapján a fordulás sugara 124 méterre adódott
(az ábrán jelölt átmérő fele), miközben a szél hatása miatt 538 métert tett meg a siklóernyő. A
nyomvonalból ellenőrzésképpen meghatároztam a szél irányát, sebességét is. Ehhez a
rögzített adatsorból, szélsőérték kereséssel megállapítottam a teljes forduló közben mért
legkisebb és legnagyobb sebességet, amely jelen esetben 11 és 59 km/h-ra adódott. Ezen
adatokból a szélsebesség 24 km/h, iránya 277°, ami 4 km/h-val több, mint a felszállás előtt
mért átlagos szélsebesség. Az eltérés minden bizonnyal abból adódik, hogy a starthelyen
földközeli szélsebességet mértem, a tesztrepülés pedig átlagosan 300 méterrel a talaj felett
zajlott. A forduló közben a siklóernyő trimsebességen haladt, amely a mérési adatokból is
számítható 35 km/h, és egybevág a gyártó által erre a típusra megadott sebességgel [65].

5.2 Rendszerparaméterek meghatározása
A mérőberendezés tesztelését követően a modell paramétereinek hangolását célzó
tesztrepüléseket végeztem. Ezek adataiból megfelelő adatfeldolgozás után a
modellparaméterek meghatározásának nincs akadálya.
A hozzávetőlegesen 15 órányi adatgyűjtő repülést 17 felszállásból sikerült teljesíteni, két
repülési szezon alatt. Ezen repülések között volt egyéb, itt nem részletezett vizsgálatok
elvégzésére irányuló repülés, illetve egy alkalommal a mérőrendszer vitorlázó repülőgép
méréséhez is felhasználásra került. A magyarországi viszonyok, adottságok miatt a
tesztrepülések egy része külföldön került elvégzésre. Az egyik adatgyűjtő repüléskor
felszállás előtt, a repülésre kész állapotban készült képet mutat az 5.4. ábra.

5.4. ábra: Erőmérő szenzor és az adatgyűjtő tesztrepülés előtt
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A modellparaméterek meghatározását egy konkrét típusú siklóernyőre a mérések
eredményeire támaszkodva végeztem el. A mérés során különböző bedöntésű, stacioner
fordulókat hajtottam végre, miközben a bemutatott mérőrendszer a fordulósugarat ( ) és a
repülési sebességet ( ) rögzítette, amelyek alapján a bedöntési szög a 3.9 egyenlet
átrendezése útján az 5.1 egyenlet segítségével számítható.
(

)

(5.1)

A mérőrendszer által rögzített paraméterekből a rendszerparaméterek meghatározásához
további adatot is felhasználtam: a félszárnyak közötti erőkülönbséget. A 4.2 fejezetben
bemutatott, siklóernyős karabinerből kialakított erőmérő szenzor igen jelentős hiányossága,
hogy az erők hatásvonala nem ismert, változó lehet, így abszolút erőmérésre a szenzor nem
alkalmas. Ennek kiküszöbölésére alkottam meg az alábbiakban részletezett módszert.
A tesztmérések során rögzített adatokból rajzolt 4.28. ábra mutatja, a szenzor minden
valószínű terhelési esetre lineáris választ adott és a kalibrációs egyenesek csak
meredekségükben különböznek. Feltéve, hogy a két félszárnyhoz kapcsolódó karabinerek
terhelési esete azonos, a két oldal közötti százalékos erőeloszlás meghatározható az
erőmérőszenzor segítségével, hiszen a két oldali, terheléssel arányos jel azonos arányossági
tényező mellett került rögzítésre (vagyis a két jel ugyan azon a kalibrációs egyenesen
helyezkedik el (4.28. ábra)). A terhelési esetek azonosságára vonatkozó feltevést alátámasztja,
hogy a repülések során a pilóta (a tesztrepüléseknél én magam, 5.4 ábra) nem változtatta
helyzetét, alacsony dinamikájú manővereket végzett (pl. lassú fordulóba vitel) és az egész
vizsgálat statikus jellegű, a dinamikai hatások nagyszámú adat átlagolásával kerültek
negligálásra. Továbbá a statikus forduló kialakulásának érdekében a légerők és tömegerők
szimmetriájának fenn kell állnia a függőleges tengelyre vonatkozóan.
A félszárnyak százalékos erőkülönbsége az 5.2 egyenlettel számítható:
[ ]

(5.2)

ahol az AD1 a fordulóban a külső, az AD2 a belső félszárnyhoz kapcsolódó karabinertől
származó jel. Amikor a ddF értéke zérus, a belső félszárny hozzájárulása a teljes légerőkhöz
egyenlő a külső félszárny hozzájárulásával, így a ΔF értéke (3.4 egyenlet) is zérus. Ha a ddF
pozitív, a belső féket kell lehúzva tartani a fordulóban tartáshoz, amikor negatív, a külsőt.
Az 5.2 egyenletben szereplő AD1 és AD2 értékeket a rögzített adatok átlagolásával határoztam
meg. Az egyik mérőrepülés során, (konkrétan 4,7° bedöntésű) fordulóban rögzített
regisztrátumot mutat az 5.5. ábra. A forduló megkezdésekor az adatgyűjtőn található gomb
megnyomásával az adatsorokban egy marker jelenik meg, ezt zöld színnel ábrázoltam. A
forduló tehát a repülési adatsor 14060. eleménél kezdődött és a 15170. adatsornál fejeződött
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be. Mivel 1/10 mp idő telik el minden rögzített adatsor között, meghatározható, hogy a
forduló éppen 111 mp-ig tartott. Az AD1 és AD2 számításhoz használt értékei a fordulóban
rögzített erőértékek átlaga.
Ahogy látható az ábrán, a mért erőértékekre magasabb frekvenciás összetevők is
szuperponálódtak. A jel Fourier transzformációja segítségével nem sikerült frekvencia
összetevőket azonosítani, így valószínűsíthető, hogy fehérzaj jellegű zavarás is éri a mérést. A
vizsgált frekvenciatartomány mindössze 5 Hz, mivel a mérés 10 Hz-es mintavételezéssel
készült, így az FFT26 algoritmus ennek feléig határozza meg a frekvencia összetevőket. A
jelen mérés szempontjából zavaró jelösszetevők valószínűleg magasabb frekvenciás
összetevők, amit például a kupoláról, vagy a zsinórzatról leváló örvények okoznak (ld. pl. 2.6
egyenlet). Itt az alacsony mintavételezési frekvencia miatt ezek az összetevők nem
mutathatók ki.

5.5. ábra: Forduló során rögzített AD1 és AD2 értékek
A mérési eredmények ilyen célú feldolgozásának eredményét mutatja az 5.6. ábra, míg ugyan
ez táblázatos formában az 5.1 táblázatban látható. A repülések során 5 különböző bedöntésű
fordulót hajtottam végre, amely során egyenletesen terheltem a két félszárnyat, a fékzsinórok
pozíciója pedig statikus volt.

26

FFT – Fast Fourier Transformation
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Bedöntési szög [fok]
5.6. ábra: Százalékos erőkülönbségek különböző bedöntésű fordulókban
forduló sugár
[m]

számított
bedöntés
[fok]

AD1
[-]

AD2
[-]

ddF
[%]

124
65,7
42,6
21,7
10,4

4,700
8,306
11,939
21,256
37,200

1388
1491
1647
1880
2048

1297
1346
1389
1433
1480

3,39
5,11
8,50
13,49
16,10

5.1. táblázat: Százalékos erőkülönbségek különböző bedöntésű fordulókban
A modellparaméterek meghatározásához úgy kell azokat módosítani, hogy a mérési
eredmények a lehető legkisebb eltéréssel illeszkedjenek a szimulációs modellből kapott
eredményekre. Erre a feladatra külön programkódot írtam, Matlab környezetben. A szoftver
minden paraméter-kombinációval lefuttatja a számítást és meghatározza a négyzetes eltérést a
mérési eredményektől. A legkisebb négyzetek módszerével így megállapítottam a
paraméterek értékeinek azon kombinációját, amellyel a számítás a legjobban megközelíti a
mérési eredmények által kijelölt pontokat.
A különböző paraméterek vizsgált értéke, vagy értéktartománya a következő:
-

szárnyfelület: S = 23 m2
levegő sűrűsége: ρ = 1,2 kg/m3
repülési tömeg: m = 90 kg
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-

légerők támadáspontja: y1 = 1m - 4m; 0,075m-es lépésenként
légerők támadáspontja: z1 = 0,3m – 1,1m; 0,05m-es lépésenként
átlagos légerő-tényező: CF = 0,3 – 1,0; 0,035-ös lépésenként
légerő-tényező meredekség: CFα = 5,5 – 6,2; 0,1-es lépésenként
siklószám: k = 6 – 8,5; 0,1-es lépésenként

Az eredményt az 5.7. ábra mutatja, amin kék vonallal a szimuláció eredményét, pirossal
bekarikázott, X-szel jelölt helyeken a mérésből származó pontokat ábrázoltam.

5.7. ábra: Modellparaméterek mérési pontokhoz illesztése
A legkisebb négyzetek módszerével kapott paraméter illesztés eredménye a következő:
-

légerők támadáspontja: y1 = 2,7 méter
légerők támadáspontja: z1 = 0,39 méter
átlagos légerő-tényező: CF = 0,9
légerő-tényező meredekség: CFα = 5,6
siklószám: k = 7,1

Ezen paraméterek alkalmazásával kapható az 5.7. ábra által mutatott szimulációs eredmény.
A méréseket magam végeztem, 40 foknál nagyobb bedöntésű merülőspirálra nem
vállalkoztam, mivel viszonylag kevés repült órával rendelkezem. A nagyobb bedöntésű
merülőspirál egy haladó repülési manőver, amelyet biztonságtechnikai tréningen gyakorolnak
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be a pilóták víz felett, mentőmellényt viselve, csónakbiztosítással (mint például [64] is). A
modell paramétereinek illesztése szempontjából kívánatos lenne még több mérési pont
felvétele, nagyobb bedöntési szögekkel is, ezért a disszertáció kutatásainak folyatatásaként a
jövőben célszerű lesz nagy gyakorlattal rendelkező pilótákat felkérni a tesztrepülések
végrehajtására.
A paraméterekről összességében elmondható, hogy a várt tartományba esnek, reális értékek
adódtak.

5.3 Kiértékelés, modell alkalmazásának eredményei
Mivel a motor nélküli siklóernyő folyamatos siklást végez, a fordulóban spirális pályán
mozog, amit a siklóernyős terminológia spirálozásnak, merülőspirálnak (angolul spiral dive)
nevez. Ezt a manővert a megfigyelések szerint kétféleképpen lehet kivitelezni [62]: normál
spirálként (Standard Spiral) és az úgynevezett orral lefelé néző spirálként (Over-The-Nose
Spiral). Siklóernyő normál spirálba viteléhez az egyik oldali féket fokozatosan, maximum
50%-ig le kell húzni és lent tartani. Ekkor a kupola kilépőél lehúzásának hatására a légerők
olyan átrendeződése történik, ami miatt a siklóernyő a lehúzott fék irányába bedől és spirális
mozgásba kezd.
A fordulóban a belső félszárny sebessége a siklóernyőkre jellemző igen kicsi fordulási sugár
és repülési sebesség miatt olyan mértékben lecsökken, hogy az okozott légerők csökkenését
folyamatosan kompenzálni kell. Ez a légerő kompenzáció a fékzsinór folyamatos lent
tartásával érhető el. Amint a fékzsinórokat egy normál fordulóban visszaengedi a pilóta, a
siklóernyő kijön a fordulóból és egyenes siklásban repül tovább.
A dolgozat céljai között szerepelt a két félszárny között, fordulóban kialakuló erőkülönbség
vizsgálata, amit szimuláció és hozzá kapcsolódó mérés alkalmazásával végeztem el.
A mérések során egy Nova Rookie S típusú siklóernyőt használtam, adatait pl. [65]
tartalmazza. Ez a siklóernyő 75-100 kg közötti tömeggel repülhet, amely a mérések
végrehajtásakor 90 kg volt.
Ha tekintjük (5.9. ábra) a siklóernyő két félszárnyán, fordulóban kialakuló légerő-különbséget
(ΔF, 3.4 egyenlet) láthatjuk, hogy egy bizonyos bedöntési szögig növelni kell a ΔF értékét.
Egy bizonyos szög elérése után, nagyjából 40-50 fok között, ez a tendencia megváltozik és a
nagyobb bedöntésű forduló fenntartásához egyre kisebb légerő-különbséget kell biztosítani.
Ezen a tartományon vált át a siklóernyő a normál fordulóból az orral lefelé néző fordulóba. Itt
olyan mértékű eredő légerőt kell a kupolának biztosítani a centrifugális- és tömegerők
kiegyenlítéséhez, hogy az ehhez szükséges sebességet a siklóernyő csak igen nagy pályaszög
esetén képes elérni.
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5.8. ábra: Mérések végrehajtásához használt siklóernyő (Nova Rookie S)

5.9. ábra: Fordulóban kialakuló légerő-különbség különböző bedöntési szögnél
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Látható továbbá, hogy az erőkülönbség függvénynek két zérushelye van, vagyis egy bizonyos
bedöntési szög elérésekor a fordulóban tartáshoz nem szükséges erőkülönbséget fenntartani.
Ezen szögnél nagyobb bedöntési szögeknél negatív erőkülönbség alakul ki, vagyis a
siklóernyő egyre nagyobb bedöntési szögbe kényszeríti magát. Ezt a folyamatot csak a
negatív erőkülönbség megszüntetése útján lehet megszakítani, vagyis a külső oldal fékzsinór
lehúzásával, amivel így a külső oldalon generálódik nagyobb felhajtóerő.
Megállapítható, hogy a dF függvény maximum helyéig az erőviszonyokat tekintve a forduló
stabil, azon felül instabil, tehát a maximum helytől (bedöntési szögtől), egy megzavarás
hatására változatlan fékpozíciókkal még nagyobb bedöntésbe kényszerül.

5.10. ábra: Az 5.11-es ábrasorozat a) b) és c) eseteinek pozíciója
Ezek szemléletes magyarázatát mutatja az 5.11. ábra. Az 5.10. ábra, az 5.9. ábra ismétlése,
kiegészítve az egyes bedöntésű spirálok kivitelezésekor készült képek jelöléseivel. Látható,
hogy 3 típusú spirált lehet megkülönböztetni, amelyeket a, b, c-vel jelöltem. A fordulók
közben készült képeken az eddigi indexelést követve a külső félszárnyhoz kapcsolódó
fékzsinór lehúzásának mértéke d1-gyel, a belsőhöz kapcsolódónak d2-vel került jelölésre.
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-------- a) --------

-------- b) --------

-------- c) --------

5.11. ábra: Különböző bedöntésű fordulók kivitelezéséhez szükséges fékpozíciók
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Az 5.11. ábra a) részén a bedöntési szög mérsékelt, hozzávetőlegesen 37°, a forduló közben
d1>d2 reláció áll fenn, vagyis a belső oldalon kell a légerőket növelni (dF > 0, ddF > 0). A b)
részábrán a határhelyzet látható, amikor nem szükséges erőkülönbséget biztosítani a
fordulóban, tehát d1=d2, a bedöntési szög körülbelül 68°. A c) részábrán a normál spirál
átvált orral lefelé néző spirálba, az ábrán nem látszik a horizont, így a bedöntési szöget ez
alapján nem lehetséges megállapítani. Ekkor láthatóan a d1>d2 reláció áll fenn, vagyis a külső
oldali félszárnyon kell a légerőket növelni (dF < 0, ddF < 0).
Az 5.11. ábra szerkesztéséhez használt képek [64]-ből származnak, amiben különböző
manőverek kivitelezését mutatják be. [64]-ben található videókon megfigyelhető továbbá,
hogy a dF függvény maximumhelyével történő bedöntéskor a pilóta még jobban ráhúz
(dinamikusan) a belső oldali fékzsinórra, hogy átbillentse a siklóernyőt a normál fordulóból
az orral lefelé néző fordulóba, így növelve a bedöntési (és bólintási) szöget.
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6

Összefoglalás, tézisek

6.1 Összefoglalás
Jelen disszertáció a siklóernyő repülési tulajdonságainak mérés és szimuláció segítségével
történő vizsgálatát mutatja be.
Siklóernyők repülési tulajdonságai meglehetősen sajátosak, amik a speciális felépítésből
adódnak. A mélyen a szárny alatt elhelyezkedő súlypont, a szárny folyamatosan változó,
negatív V beállítása és csupaszárny jellege mellett a szárny aerodinamikai kialakítása is
szokatlan, például a szárny negatív elcsavarása miatt. A siklóernyők fejlődése napjainkban
lassulni látszik, amit okozhat az, hogy a jelenlegi, főleg kísérleti jellegű fejlesztési modellek
elérték korlátjukat. A további fejlesztésekhez tudományos vizsgálati módszerekre, újfajta
megközelítésre van szükség.
Ez a disszertáció a siklóernyők csúszásmentes, stacioner fordulási tulajdonságainak
vizsgálatára koncentrált, bemutattam egy erre alkalmas mérési környezet, mérőrendszer,
amely kialakításánál fogva a mindennapi repüléseknél, bárki által alkalmazható. A
mérőrendszert úgy építettem fel, hogy az általa szolgáltatott adatok alkalmasak legyenek a
dolgozatban részletezett szimulációs környezet paramétereinek meghatározására. Ennek
érdekében a mérőrendszer hardverelemei tartalmaznak GPS modult, a félszárnyakon
keletkező légerők mérését végző erőmérő szenzorokat, gyorsulásmérőt és adatgyűjtő, rögzítő
egységet. Ezek segítségével a dolgozatban részletezett módon mértem és előállítottam azon
paraméterek, amelyek alkalmasak egyes fordulási jellemzők kvantitatív módon történő
kiértékelésre.
A stacionárius, csúszásmentes fordulót a siklóernyő a hagyományos repülőgépektől eltérően
hajtja végre. A magassági kormány hiánya miatt a bedöntést követően szükséges légerő
növelés nem érhető el a szárny állásszögének (és felhajtóerő-tényezőjének) növelésével, azt a
repülési sebesség növelésével éri el a siklóernyő azáltal, hogy nagyobb bólintási szöggel kezd
repülni, meredekebb siklásban. Ez fordulóban spirális pályát eredményez, a bedöntési szög,
bólintási szög és a fordulókör sugara szoros összefüggésbe kerül.
A dolgozatban bemutatásra került szimulációs környezet segítségével, amely a fordulóban
kialakuló légerők és tehetetlenségi erők egyensúlyának felírásán alapszik, vizsgálható a
siklóernyő csúszásmentes, stacioner fordulóban kialakuló erőviszonyai. A szimulációs modell
által szolgáltatott eredmények a repülési tapasztalatot alátámasztják, validálásuk megtörtént.
Siklóernyők fordulójának egyik jellegzetes tulajdonságát is bemutattam a kapott
eredményekből. Egy bizonyos bedöntési szögig, a siklóernyő belső oldali félszárnyán növelni
kell a felhajtóerőt a forduló bedöntési szögének állandó értéken tartásához. Ennél a bedöntési
szögnél nagyobb bedöntések esetén ez a hatás megszűnik, a két félszárny között nincs
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erőkülönbség, majd még nagyobb bedöntések esetén épp ellenkezőleg alakul, a külső oldali
félszárnyon kell növelni a felhajtóerőt.
A disszertáció elérte kitűzött céljait, amelyek a siklóernyő fordulási jellegzetességeinek
tudományos vizsgálati módjának bemutatása, a vizsgálathoz alkalmazott mérési és
szimulációs környezet részletezése voltak.

6.2 Tézisek
A disszertációmban bemutatott kutatási tevékenységem során elért új tudományos
eredményeket az alábbi tézisekben foglalom össze:

1. A siklóernyők műszaki, technológiai fejődési folyamatának elemzésével
meghatároztam az alábbi sajátosságokat:
a. A Siklóernyők esetében – a fontos részeknek, mint a kupolának, vagy a
kötélzetnek a tervezési, gyártási sajátosságokra kevésbé érzékeny kis tömegei
miatt – a hagyományos repülőgépeknél alkalmazott tömegviszony, illetve
létezési egyenlet nem használható az adott tulajdonságokkal rendelkező
siklóernyők elkészíthetőségének az értékelésére.
b. A siklóernyők alapvető teljesítmény-paraméterei (pl. siklószám) egy
viszonylag gyors és jelentős (a kezdeti értékekhez képest az utóbbi 20 évben
akár 120 – 150 %-os) változása után szélsőértékhez közelítenek,
stabilizálódnak.
c. A siklóernyők eddigi, alapvetően tapasztalati (empirikus) tervezését –
fejlesztését most váltja fel egy tudatos vizsgálatokra (mérésekre) épülő
multidiszciplináris cél és objektum orientált komplex fejlesztési – innovációs
folyamat. (A sporteszközök mellet megjelentek az adott célokra kifejlesztett
siklóernyők, ide értve a pilóta nélküli eszközöket is.)
d. A siklóernyők mozgásformái, a szerkezeti sajátosságok (pl. a széllökésekre
érzékeny rugalmas szárny, a szárny és a pilóta, vagy teher súlypontja közti
jelentős eltérés) miatt nagy szabadságfokú, nemlineáris egyenletekkel írhatók
le, melyek alkalmazásához a szükséges alapadatokat csak kifejezetten erre a
célra megalkotott mérőrendszerek, repülőképes mérőplatform kifejlesztésével
oldható meg.
A tézishez tartozó publikációk: [1] [103]

90

2. Igazoltam, hogy a siklóernyő repülés közbeni mérése, a fordulási tulajdonságok
kvantitatív vizsgálata egyedi mérőrendszer segítségével megvalósítható.
a. Kifejlesztettem és kísérleti alkalmazásban, légi vizsgálatokban teszteltem a
mérőrendszer hardver és szoftver elemeit.
b. A mérőrendszer a félszárnyakon keletkező légerőkkel arányos mennyiséget
mér a siklóernyő karabinereibe integrált szenzorok segítségével.
c. A repülési pálya 3D rekonstrukciójára készített szoftvert kiegészítettem egy
olyan résszel is, amely meghatározza a repülés kinematikai és mechanikai
jellemzőit, pl. a forduló sugarát.
d. A mérőrendszer elvárt szintű működéséhez - a siklóernyő mozgásdinamikai
sajátosságainak figyelembevételével - 10 Hz-es mintavételezési frekvenciát
határoztam meg.
e. A kidolgozott mérőrendszer alkalmazza a jelölt (és társai) P12 00230
ügyszámon szabadalmaztatott megoldásait.
A tézishez tartozó publikációk: [5], [104], [105]

3. Szimulációs eljárás készítésével igazoltam, hogy a siklóernyő stacioner,
csúszásmentes fordulójának vizsgálatára statikus erőegyenletek alkalmazhatóak.
a. A szimulációs modell a forduló erőviszonyait statikus módon vizsgálja,
newtoni elveken felírt erőegyenletek segítségével.
b. A szimulációs modell a siklóernyő két félszárnyának fordulóban jelentkező
sebességbeli és légerő-tényezőbeli különbségeit, asszimetriáit veszi
figyelembe.
c. A szimulációs modellhez készítettem egy szoftvert Matlab© környezetben,
amit kis bedöntési szögekre saját repülések tanulmányozása során
alkalmaztam, míg nagy bedöntésű fordulók esetén a szakirodalomból vett
repülésekre terjesztettem ki.
A tézishez tartozó publikációk: [103] [104] [107]

4. A mérési környezet segítségével
paramétereit egy adott siklóernyőre.

meghatároztam

a

szimulációs

modell

a. A paraméterek meghatározását a modellből kapott eredmények, mérési
eredményekhez történő illesztésével végeztem, hibakritériumként a legkisebb
négyzetek módszerét használtam.
b. A mérőrepülésekhez használt Nova Rookie S típusú siklóernyő mért és
91

számított modellparamétereire az alábbi, reális értékeket kaptam:
- CF= 0,9
α

- CF = 5,6
- Z1 = 0,39 m
- Y1 = 2,7 m
- k = 7,1
c. A becsült paraméterek alkalmazásával végzett szimulációk jól alkalmazhatók a
szabályos forduló tanulmányozására, szimulátorokban a siklóernyő
mozgásának a megjelenítésére.
A tézishez tartozó publikáció: [106]

5. A kifejlesztett mérési rendszert és szimulációs eljárást alkalmazva, a siklóernyő
állandó bedöntésű fordulóinak fajtáit elemeztem és meghatároztam azok
végrehajtásának feltételeit.
a. Alacsony bedöntésű fordulók esetében a bedöntéssel arányosan növekszik a
fordulóban tartáshoz szükséges kormánykitérítés.
b. Mérsékelt bedöntésű fordulók esetén az egyre nagyobb bedöntésű fordulóban
tartáshoz egyre kisebb kormánykitérítés szükséges.
c. Nagy bedöntésű fordulók esetén ellentétes irányú kormánykitérítés szükséges a
kívánt bedöntési szögű fordulóban tartáshoz.
d. Az alacsony és mérsékelt bedöntésű fordulók közötti határ-bedöntési szög
esetén, a félszárnyon, a kormánykitérítés által okozott légerőnövekedés
maximális pozitív értékű.
e. A mérsékelt és a nagy bedöntésű fordulók közötti határ-bedöntési szög esetén
a félszárnyak közötti erőkülönbség zérus, így zérus értékű kormánykitérítés
szükséges a fordulóban tartáshoz.
f. A vizsgált siklóernyő típus (Nova Rookie S) esetén az 5-d) pontban leírt
bedöntési szög 43°-ra, az 5-e) pontban leírt bedöntési szög pedig 68°-ra
adódott.
A tézishez tartozó publikációk: [103] [106]
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6.3 Továbbfejlesztési lehetőségek
A disszertációban ismertetett kutatások bőségesen tartalmaznak további lehetőségeket,
tekintettel arra, hogy ezen a területen eddig meglehetősen kevés tudományos mű született. A
kidolgozott és a dolgozatban bemutatott szimulációs és mérési környezet továbbfejlesztése is
lehetséges, a mérések javítása és a paraméterek pontosabb meghatározása érdekében.
A mérőberendezés bővíthető például azzal, hogy az erőmérést nem csak a karabinerekben
végezzük, hanem a kormányerőt is mérjük. Ezzel meghatározhatók lehetnek nem csak a
félszárnyak fordulóban kialakuló erőkülönbségei, de az ezek helyreállítását (ami a stacioner
forduló feltétele) biztosító kormányerők is, ami további összefüggések felderítését
eredményezné. A kormányerők mellett a kormánykitérítés mérésével ezek kiegészíthetőek a
szükséges kormánymozdulatok tanulmányozásával is.
A mérőrendszer további lehetséges fejlesztése, a levegőhöz viszonyított sebesség közvetlen
mérése Prandlt, Pitot, vagy Venturi cső segítségével. Ez meglehetősen nagy kihívás, hiszen
ezen mérőeszközök jelentős irányérzékenységgel rendelkeznek, a siklóernyő kupoláján pedig
merev felületek hiányában nehéz fixen befogott eszközt elhelyezni, amely pozíciója a legtöbb
esetben ismert lenne.
A szimulációs környezet kibővíthető stacionárius, csúszással végzett forduló vizsgálatára is,
hozzáadott egyenletek segítségével. A siklóernyő kisszámú kormányfelületét figyelembe véve
a stacioner, csúszásmentes forduló feltételeit valószínűleg nehezebb létrehozni, így a csúszás
hatásának vizsgálata érdekes eredményeket hozhat.
A szimuláció továbbá kiterjeszthető a dinamikai hatások figyelembevételével is, így a
stacionárius fordulóba vitel folyamatának tanulmányozása jelen disszertáció eredményeit
felhasználva egy új kutatási területet is megnyithat. A dinamikai hatások vizsgálatára az itt
bemutatott mérőrendszer egy 3 tengelyes gyorsulásmérőt már most is tartalmaz. Az eddig
rögzített adatok ilyen irányú feldolgozásával igen nagy adathalmaz állhat rendelkezésre.
Jelen disszertációban a mérések eredményei a szimulációs paraméterek meghatározására
kerültek felhasználásra. Ha ezt megfordítjuk, és a mérőrendszert egészítjük ki a szimulációs
modell lehetőségeivel egy integrált rendszert létrehozva, kidolgozható olyan pilótatájékoztató
eszköz, amely a kupola alakstabilitás-vesztési állapotainak on-line előrejelzésével segíti a
repülések biztonságának növelését. Ennek egyik lehetséges és költséghatékony megvalósítása
az osztott szenzorrendszerek alkalmazása, amelyet [5]-ben szabadalmaztatott jelen
disszertáció szerzője, a témavezetője és szerzőtársuk.
Összességében elmondható, hogy a továbbfejlesztési lehetőségek széles skálája új kutatási
területeket, számos publikáció születését rejtik magukban. A további kutatási lehetőségek
akár PhD szintű kidolgozásra is alkalmasak, számos új tudományos eredmény, tézis
megfogalmazásának lehetőségét hordozzák, és egy olyan repülőeszköz tulajdonságainak
tudományos megismerését célozzák meg, amely jelenleg a legszélesebb körben teszi a
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sportrepülést elérhetővé. Feltett szándékom, hogy a kutatásokat további kutatók/hallgatók
bevonásával folytassam és újabb eredményeket érjek el ezen a területen.
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7

Jelölésjegyzék

m
W
vc
vA és vk
vg
v1
v2
wsp
g
T
cy
cx
cxG
cF1
cF2
cFk
S
ρ
Rx
Ry
ω
zp
zk
r1
r2
rk
rSP
y1
FS
FT
FK
FG
FR
Fcf
F1
F2
∆F és dF
ddF
α
Ψ
τ

repülési össztömeg [kg]
súlyerő [N]
C súlypont sebessége [m/s]
kupola középpontjának (súlypontjának) sebessége [m/s]
pilóta sebessége [m/s]
a forduló szerinti külső félszárny sebessége [m/s]
a forduló szerinti belső félszárny sebessége [m/s]
függőleges sebesség (süllyedési/emelkedési sebesség) [m/s]
nehézségi gyorsulás [m/s2]
tolóerő [N]
kupola felhajtóerő-tényező [-]
kupola ellenálláserő-tényező [-]
pilóta+beülő ellenálláserő-tényezője [-]
a forduló szerinti külső félszárny légerő-tényezője [-]
a forduló szerinti belső félszárny légerő-tényezője [-]
kupola átlagos légerő-tényezője [-]
szárnyfelület [m2]
levegő sűrűsége [kg/m3]
pilóta és talaj közti reakcióerő x irányú komponense[N]
pilóta és talaj közti reakcióerő y irányú komponense[N]
bólintó szögsebesség [1/s]
pilóta súlypontjának távolsága a közös súlyponttól [m]
kupola súlypontjának távolsága a közös súlyponttól [m]
a külső félszárny AC pontjának forduló sugara [m]
a belső félszárny AC pontjának forduló sugara [m]
a kupola középpontjának forduló sugara [m]
a súlypont forduló sugara [m]
egyik félszárny AC pontjának fesztáv menti koordinátája [m]
súlyerőből származó erők eredője [N]
propulzióból származó erők eredője [N]
kupolára ható aerodinamikai erők eredője [N]
pilótára ható aerodinamikai erők eredője [N]
pilóta-föld kontakterők eredője [N]
fordulóban kialakuló centrifugális erő [N]
a forduló szerinti külső félszárny eredő légerő a keresztsíkban[N]
a forduló szerinti belső félszárny eredő légerő a keresztsíkban[N]
fordulóban a külső és a belső félszárnyak légerőinek különbsége [N]
fordulóban a külső és a belső félszárnyak légerőinek relatív különbsége [%]
állásszög [°]
bedöntési szög [°]
félszárnyra ható eredő légerő szöge a keresztsíkban [°]
95

ϴ1
ϴ2
ϴk

AD1
AD2
d1
d2
k
ker

külső félszárny pályaszöge [°]
belső félszárny pályaszöge [°]
kupola középpontjának pályaszöge [°]
bólintási szög [°]
kupola beállítási szöge [°]
a forduló külső félszárnyához kapcsolódó karabinertől származó jel
a forduló belső félszárnyához kapcsolódó karabinertől származó jel
a forduló külső félszárnyához kapcsolódó fékzsinór lehúzásának mértéke
a forduló belső félszárnyához kapcsolódó fékzsinór lehúzásának mértéke
siklószám [-]
egyenes repülésben számított siklószám [-]
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Mellékletek

1. melléklet: Néhány jellemző siklóernyő adatainak összehasonlításához összegyűjtött
adatok:

Év

1986
1988
1988
1989
1989
1990
1991
1992
1993
1993
1994
1994
1997
1997
1999
1999
2000
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008

Szárny

Pro Design Combit Cut 9
Edel Crazy 12
Pro Design Swift 230
Edel Populair 23
Edel Aerotik 22
UP Boomair 25
Edel Corvette 23
Advance Sigma2 26
Edel Stardust 24
Sol Balance 90
Nova Phocus 26
Apco Sabra 27
Edel Atlas M
Pro Desing Relax 34
Aeroe Accent 28
Advance Epsilon3 26
Nova Carbon S
FreeX Pure M
Pro Design Effect 34
FreeX Moon M
Gin Oasis M
Nova Artax S
Sol Synergy M
Skywalk Hype M
Pro Design Jazz M
Nova Syntax S
Dudek Manta 27
Sol Ellus M
Advance Epsilon5 28
Nova Mambo S
Gradient Delite 26
Pro Design Accura 85
UP Katenga2 M
Nova Rookie S
Gradient Golden2 26
Nova Mentor S
Sol Ellus2 M
FreeX Tiger M
Gradient Montana 26
Swing Mistral5 24

Kiterített
szárnyfelüle
t [m2]

Fesztáv
[m]

Max.
sebesség
[km/h]

Min.
siklás
[m/s]

Max.
siklószám

25
22,5
23
23,4
21,5
24,4
22,5
26
27,3
26,1
28,8
26,8
28
27,2
28
26,2
25,9
27,6
26,8
27
26,9
26,4
28
26,5
25,8
27,5
27,2
29,3
28,1
26,3
26,9
25,5
28,5
27,5
26,6
26,3
28,5
28,5
25,5
27

8,1
7,8
7,9
7,8
8,2
9,9
9
10,4
10,1
11,3
12,1
11,1
11,4
11,5
12
11,24
11,8
11,8
11,5
11,8
11,6
11,7
12,3
11,5
11,5
11,9
12,1
12,4
11,9
12
11,9
11,3
12,2
11,9
11,9
11,9
12,3
12,2
11,5
12,1

38
38
38
38
36
36
36
42
40
42
42
42
44
44
43
44
46
48
51
50
48
50
51
51
48
48
48
50
48
50
48
50
50
49
50
52
50
50
48
50

2,4
2,1
2,1
2,4
1,8
1,6
1,6
1,3
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1
1,1
1,1
1,1

3,3
3,8
3,8
3,3
4,2
4,6
4,7
6
5,9
6,2
6,6
6,6
6,9
7,1
7,7
7,7
8,2
7,7
7,5
7,8
8
8,2
8,3
8,1
8
8,1
8,3
8,2
8,5
8,4
8,3
8,3
8,4
8,4
8,3
8,6
8,4
8,4
8,4
8,5

Teljes
zsinórhossz
[m]

388

416

343
382

351

335

345

304
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2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2012
2012

Gin Sprint S
Sol Ellus3 M
Airwave Wave2 M
Swing Arcus6 26
Pro Design Accura2 75
Gradient Golden3 26
Nova Mentor2 S
Skywalk Chili2 S
Sol Ellus4 M
Nova ION 2 S
Airwave Wave3 M

25
28,3
27,2
29,7
25
26,5
26,3
26,1
26,3
27,3
27,3

11,6
12,5
11,5
12,5
11,2
11,9
11,9
12,2
11,8
11,8
12,4

51
51
50
50
50
50
55
52
53
48
50

1,1
1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1

8,6
8,7
8,4
8,4
8,4
8,6
9
8,9
9
9
8,8

247

216

2. melléklet: A mérőrendszer mikrovezérlője által futtatott program

program Ernyo_eromero;
var i, j, k, l
: word;
Mmc_Chip_Select
: sbit at RD2_bit;
Mmc_Chip_Select_Direction : sbit at TRISD2_bit;
szektor_buffer
: array[0..1] of array[0..511] of byte;
aktiv_buffer
: byte;
szektor_pos,
szektor_sorszam
: word;
aktiv_mondat
: string[6];
RX_byte,
veteli_allapot,
rmc_mondatok_szama,
MMC_iras_mehet,
marker_byte,
GGA_vesszok_szama
: byte;
AD_value,
jobb_ero, bal_ero,
gyorsulas
: word;
gyorsulas_real,
gyorsulas_X,
gyorsulas_Y,
gyorsulas_Z
: real;
magassag_tomb
: array[0..5] of byte;
magassag_tomb_index
: byte;
procedure adat_beiro;
begin
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=9; inc(szektor_pos);
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=marker_byte; inc(szektor_pos);
j:=jobb_ero div 200;
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=Lo(j)+20; inc(szektor_pos);
j:=jobb_ero mod 200;
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=Lo(j)+20; inc(szektor_pos);
j:=bal_ero div 200;
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=Lo(j)+20; inc(szektor_pos);
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j:=bal_ero mod 200;
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=Lo(j)+20; inc(szektor_pos);
j:=gyorsulas div 200;
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=Lo(j)+20; inc(szektor_pos);
j:=gyorsulas mod 200;
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=Lo(j)+20; inc(szektor_pos);
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=magassag_tomb[0]; inc(szektor_pos);
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=magassag_tomb[1]; inc(szektor_pos);
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=magassag_tomb[2]; inc(szektor_pos);
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=magassag_tomb[3]; inc(szektor_pos);
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=magassag_tomb[4]; inc(szektor_pos);
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=magassag_tomb[5]; inc(szektor_pos);
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=13; inc(szektor_pos);
end;
procedure Interrupt;
begin
CLRWDT;
if TestBit(PIR1, RCIF) = 1 then
begin
RX_byte:=RCREG;
if RX_byte = ord('$') then
begin
aktiv_mondat:='';
veteli_allapot:=1;
GGA_vesszok_szama:=0;
magassag_tomb_index:=0;
exit;
end;
if (RX_byte = ord('*')) and
(veteli_allapot = 2) then
begin
RCSTA:=%10000000;
aktiv_mondat:='';
veteli_allapot:=0;
adat_beiro;
RCSTA:=%10010000;
exit;
end;

// kiolvassuk a kapott adatot, ezzel töröljük az RCIF flaget
// uj mondat kezdodik

// mondatnak mindjárt vége, mentsük el az erőket
// Disabling UART Receiving

// Enable UART Receiving and serial port

if veteli_allapot = 1 then
// a mondatazonosító vétele folyik éppen
begin
strappendsuf(aktiv_mondat, chr(RX_byte));
if length(aktiv_mondat) = 5 then
begin
if StrCmp(aktiv_mondat, 'GPRMC') = 0 then
begin
veteli_allapot:=2;
inc(rmc_mondatok_szama);
if rmc_mondatok_szama = 6 then
// 6 egész mondat után ki kell írni, mert betelik a szektor
begin
szektor_pos:=0;
rmc_mondatok_szama:=0;
if aktiv_buffer = 1 then aktiv_buffer:=0
else aktiv_buffer:=1;
MMC_iras_mehet:=1;
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end;
end
else
begin
if StrCmp(aktiv_mondat, 'GPGGA') = 0 then
begin
veteli_allapot:=3;
for l:=0 to 5 do magassag_tomb[l]:=48;
end
else
begin
veteli_allapot:=0;
aktiv_mondat:='';
end;
end;
end;
exit;
end;
if veteli_allapot = 2 then
// a mondatazonosító megvolt, RMC mondat érkezik, mentsük hát el
begin
szektor_buffer[aktiv_buffer][szektor_pos]:=RX_byte; inc(szektor_pos);
end;
if veteli_allapot = 3 then
// a mondatazonosító megvolt, GGA mondat érkezik, ebből csak a
magasság kell, kivárjuk...
begin
if RX_byte = ord(',') then inc(GGA_vesszok_szama);
if RX_byte = ord('*') then veteli_allapot:=0;
if GGA_vesszok_szama = 9 then veteli_allapot:=4;
exit;
end;
if veteli_allapot = 4 then
// a mondatazonosító megvolt, GGA mondat érkezik és a magasság résznél
vagyunk
begin
if RX_byte = ord(',') then
begin
veteli_allapot:=0;
aktiv_mondat:='';
GGA_vesszok_szama:=0;
magassag_tomb_index:=0;
end
else
begin
if magassag_tomb_index > 5 then exit;
magassag_tomb[magassag_tomb_index]:=Rx_byte;
inc(magassag_tomb_index);
end;
end;
end;
end;
begin
TRISA:=0; TRISB:=0; TRISC:=0; TRISD:=0; TRISE:=0;
PORTA:=0; PORTB:=0; PORTC:=0; PORTD:=0; PORTE:=0;
CLRWDT;
SetBit(TRISC,4);
SetBit(TRISC,7);

// SPI pin SDI must be set to input
// UART pin RX must be set to input
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SetBit(TRISA,0);
SetBit(TRISA,1);
SetBit(TRISA,2);
SetBit(TRISA,3);
SetBit(TRISA,5);
SetBit(TRISE,0);
SetBit(TRISB,1);

// Analog channels must be input
// Analog channels must be input
// Analog channels must be input
// Analog channels must be input
// Analog channels must be input
// Analog channels must be input
// The task marker button pin is input

ADCON1:=%00001001;

// AN0-AN5 pins are analog input

// Biztonsági megoldás, a bekapcsolás közben nyomni kell a nyomógombot is, különben nincs mérés --> ekkor a
LED 3-at villog másodpercenként
if TestBit(PORTB,1) = 1 then
begin
while true do
begin
for i:=0 to 2 do
begin
SetBit(PORTB,4);
delay_ms(50);
ClearBit(PORTB,4);
delay_ms(50);
end;
delay_ms(700);
end;
end;
SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV64, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE,
_SPI_CLK_IDLE_HIGH, _SPI_LOW_2_HIGH);
delay_ms(500);
SetBit(PORTD,6); // 3,3V bekapcsolása
delay_ms(500);
i:=2;
while i > 0 do
begin
delay_ms(50);
SetBit(PORTB,4);
delay_ms(50);
i:=Mmc_Init();
ClearBit(PORTB,4);
end;
delay_ms(1000);
SPI1_Init_Advanced(_SPI_MASTER_OSC_DIV16, _SPI_DATA_SAMPLE_MIDDLE,
_SPI_CLK_IDLE_HIGH, _SPI_LOW_2_HIGH);
delay_ms(300);
// Enable UART receiving
INTCON:=%11000000;
SPBRG:=10; SPBRGH:=0;
// Set baud rate to 115.2 kbps
ClearBit(BAUDCON, BRG16);
SetBit(TXSTA, BRGH);
ClearBit(TXSTA, SYNC);
SetBit(PIE1, RCIE);
// Enable UART RX Interrupt
RCSTA:=%10010000;
// Enable UART Receiving and serial port
delay_ms(200);
// Variables initial values
szektor_pos:=0; szektor_sorszam:=0; rmc_mondatok_szama:=0;
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aktiv_mondat:=''; veteli_allapot:=0; aktiv_buffer:=0; MMC_iras_mehet:=0;
marker_byte:=0;
for i:=0 to 511 do szektor_buffer[0][i]:=ord('-');
for i:=0 to 511 do szektor_buffer[1][i]:=ord('-');
szektor_buffer[0][511]:=13; szektor_buffer[1][511]:=13;
for i:=0 to 5 do magassag_tomb[i]:=48;
// Main infinity loop
while true do
begin
if TestBit(PORTB,1) = 0 then marker_byte:=49
else marker_byte:=48;
AD_value:=ADC_Read(1); jobb_ero:=AD_value;
AD_value:=ADC_Read(2); bal_ero:=AD_value;
AD_value:=ADC_Read(3); gyorsulas_X:=AD_value;
AD_value:=ADC_Read(4); gyorsulas_Y:=AD_value;
AD_value:=ADC_Read(5); gyorsulas_Z:=AD_value;
// Normálás Y-tengelyre, gyorsulás kaibrációból kiadódnak ezek az értékek
gyorsulas_Z:=gyorsulas_Z - 1420;
gyorsulas_Y:=gyorsulas_Y - 1384;
gyorsulas_X:=gyorsulas_X - 1389;
gyorsulas_real:=gyorsulas_X*gyorsulas_X + gyorsulas_Y*gyorsulas_Y + gyorsulas_Z*gyorsulas_Z;
gyorsulas_real:=sqrt(gyorsulas_real) + 1000;
gyorsulas:=gyorsulas_real;
if MMC_iras_mehet = 1 then
begin
MMC_iras_mehet:=0;
if aktiv_buffer = 1 then
begin
MMC_Write_Sector(szektor_sorszam, szektor_buffer[0]);
for i:=0 to 510 do szektor_buffer[0][i]:=ord('-');
szektor_buffer[0][511]:=13;
end
else
begin
MMC_Write_Sector(szektor_sorszam, szektor_buffer[1]);
for i:=0 to 510 do szektor_buffer[1][i]:=ord('-');
szektor_buffer[1][511]:=13;
end;
inc(szektor_sorszam);
PORTB.4:=not PORTB.4;
end
else delay_ms(1);
end;
end.
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