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A kutatás háttere és motivációja 

Az elektronikai rendszerek terjedése gépjárműveinkben egyértelmű tendencia napjainkban. 
Mindezt a biztonság növelése és a járműrendszerek méretének és költségeinek csökkentése 
indokolja. A nehézgépjárművek esetében alkalmazott pneumatikus rendszerek bonyolult 
munkaközeg előkészítése és energiatárolása összetett, és költséges járműrendszert igényel. 
Ezzel szemben az elektromos energia előállítása és tárolása – a jelenlegi formájában – már 
eleve adott, és sokkal költséghatékonyabb.  

Ugyanakkor a fékrendszerek esetében a hidraulikus vagy pneumatikus működtetés 
elektronikus rendszerrel való kiváltása problémát jelenthet a nagy energiaszükséglet miatt. 
Az alkalmazott alacsony tápfeszültség miatt a szükséges teljesítmény igen magas 
áramfelvételt, és ezzel együtt túlméretes bekötést, valamint speciális energiatárolót 
igényelne. Ugyan léteznek elképzelések a tápfeszültség növelésére, mégis inkább a 
felhasznált teljesítménycsökkentés tűnik járhatóbb útnak. Annál is inkább, mivel az 
energiatakarékosság és ezzel együtt a környezeti terhelés csökkentése is hangsúlyozott 
járműipari tendencia napjainkban.  

A fékrendszerek esetében a kerekenként elhelyezett elektromechanikus beavatkozók 
miatt a felhasznált energia sokszorozódik, ezért azt mindenféleképpen csökkenteni 
szükséges. Az energiacsökkentés egyik útja lehet az önerősítő mechanizmusok használata, 
melyek segítségévek a fékezéshez szükséges energiájának jelentős részét a jármű mozgási 
energiájából nyerjük. Ilyen önerősítő mechanizmus maga az ék, mely egyszerű gépként már 
igen régóta ismert, és melyről maga a szerkezet is az ékfék nevet kapta. 

Az ötlet lényege, hogy a fékezés során a féktárcsával párhuzamosan fellépő súrlódó 
erő ellenereje az ék szögének függvényében a tárcsára merőleges komponenssel is bír. Ezzel 
a normálerővel a tárcsa és a fékbetét közötti normálerő tart egyensúlyt, ami tulajdonképpen 
a súrlódási erő forrása. Ebben a zárt hurokban végül az ék szögének és a súrlódási 
együtthatónak aránya határozza meg az önerősítés mértékét, ahogy az alábbi ábra is mutatja. 
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Az ötlet már létezik a hatvanas évektől kezdődően, de napjainkig nem tudott igazán 
teret nyerni a fékrendszerekben, ugyanis szabályozásának dinamikai követelményeit a 
korábbi mechanikus rendszerek nem, csak az egyre jobban elterjedő eletkro-mechanikus 
beavatkozók és szabályzók tudják teljesíteni. Ennek oka, hogy a rendszer stabilitását az 
önerősítés előbb bemutatott összefüggése igen érzékenyen befolyásolja. 

A fékrendszerekben elvárt szabályozhatóság és stabilitás megvalósításához 
ugyanakkor nem csak dinamikus beavatkozás, hanem modern szabályozástechnikai 
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módszerek is szükségesek, melyek ugyancsak napjainkra hódítottak igazán teret a 
tudományterületen. A súrlódásból – és a fékmechanizmus felépítéséből – adódó nem-
linearitás és diszkrét folytonos viselkedés modellezéséhez és irányításához a 
szabályozástechnika új módszereit kell felhasználni.  

A szakirodalmat és a szabadalmi helyzetet vizsgálva egyértelműen látszik, hogy az 
utóbbi évek már hoztak ötleteket és megoldásokat az ék, mint önerősítő mechanizmus 
fékszerkezetbe való integrálására. Ennek ellenére az utakon mégsem látunk egyetlen ilyen 
rendszert sem. Ennek egyik oka az, hogy bár az elektromos energiaellátó rendszer létezik a 
járművekben, mégsem felel meg a fékrendszer energiaellátásával szemben támasztott 
biztonsági követelményeknek.  

A másik fő oka az, hogy napjainkig nem született megfelelő szabályozási módszer 
ezeknek a szerkezeteknek az irányítására, és a teljes járműrendszerhez, valamint a jelenlegi 
áramellátó rendszer kapacitásához való illesztésére. Mégis az idő minden járműgyártót és 
beszállítót sürget, ugyanis az egyre inkább megjelenő hibrid és egyéb alternatív hajtású 
gépjárművek, valamint a piac fokozódó igényei csak ezzel az új generációs fékrendszerrel 
lesznek igazán kielégíthetőek a jövőben. 

 

A tudományos feladat és az alkalmazott módszerek bemutatása 

A fentiekben bemutatott tendenciát követve a Knorr-Bremse megalkotta első, elektro-
mechanikus ékfék prototípusát a tehergépjárművek féknyergeivel szemben támasztott 
követelményekkel összhangban. Hogy ezen követelmények teljesíthetőek is legyenek, az 
eddigiektől eltérő, kifejezetten az ékfék viselkedésén alapuló, elektromotoros beavatkozást 
ellátó szabályozásra volt szükség. Természetéből adódóan a feladat igen sokrétű és átfogó 
tudományterületet ölel fel úgy, mint a mechanikai és mechatronikai tervezés, dinamikai 
modellezés, szabályozástechnikai modell analízis és kontrolltervezés, valamint jármű-
biztonságtechnikai módszerek alkalmazása.  

A disszertációmban bemutatott kutatómunka fő célja az elektro-mechanikus ékfékek 
szabályozási lehetőségeinek feltárása, azon beül is az elkésztett prototípusra a 
követelményeknek megfelelő szabályzó tervezése és verifikálása. A feladat célkitűzéseit és 
a vonatkozó ismeretanyagot az 1. fejezet taglalja. 

Mivel a szabályzó tervezését a prototípus kialakításával némileg párhuzamosan kellett 
véghezvinni, több szempontból is hasznosnak mutatkozott a rendszer átfogó, részletes 
modellezése. Ezzel nem csak a modellel támogatott szabályzótervezés alapját alkottam meg, 
hanem annak későbbi verifikálásához és a prototípus tervezés segítéséhez is nagyon hasznos 
eszközt hoztam létre. 

A rendszer nem-lineáris, diszkrét folytonos modelljét a modern szabályozástechnikai 
szakirodalomban [R1] részletezett szisztematikus lépéseken keresztül építettem fel. Ennek 
megfelelően a féknyereg mechanikus és elektromos komponenseire, mint mérlegelési 
térfogatokra a 2. fejezetben felírt dinamikus megmaradási egyenletek, és az azokat 
kiegészítő algebrai egyenletek képezik az következő ábrán látható fékszerkezet részletes 
dinamikai modelljét. A modell felírása során a hibrid elemeket egy – a működés 
szempontjából lényeges, – nominális esetre vonatkozóan írtam fel, a további eseteket pedig 
hibrid viselkedést mutató összefüggésekre külön írtam fel. 
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Annak érdekében, hogy ezen új mechanizmus viselkedését vizsgálni tudjam, tervezési 

paramétereire ajánlást adhassak és szabályozási algoritmusát verifikálni tudjam, a 
dinamikus modellt leíró egyenleteket Matlab/Simulink környezetben implementáltam. Az 
így létrehozott szimulációs modell előre definiált teszteset bemenetekre adott válaszán 
keresztül pedig maga a modell is verifikálhatóvá vált. 

A részletes modell – bár jól reprodukálja a prototípus mérnöki elvárások szerinti 
viselkedését – túl komplex ahhoz, hogy a szabályozás tervezéséhez közvetlenül 
felhasználjuk. Erre a célra a modell paraméterérzékenységén és komponenseinek 
dinamikáján alapuló egyszerűsítési feltételezéseket lépésenként alkalmazva [R2], a 3. 
fejezetben létrehoztam egy egyszerűsített, alacsonyabb rendű modellt az ékfékre. A módszer 
lényegében a hasonló változási gyorsaságú komponenseket összevonja, amennyiben a 
modell azok kapcsolatait leíró paraméterekre alacsony érzékenységű. A többi paraméter 
esetében pedig a komponensek állapotváltozóinak differenciálegyenletei algebrai 
egyenletekké alakíthatóak.  Így bár a modell állapotváltozóinak száma jelentősen 
lecsökkent, az egyszerűsített modell még mindig 10%-os hibán belül reprodukálja részletes 
modell referenciaként vett viselkedését, megtartva a modell paramétereinek fizikai 
jelentéstartamát. 

A 4. fejezet foglalkozik a modell bizonytalan paramétereinek iteratív, mérési 
referenciából képzett, kettes hibanorma alapú meghatározásával [R3]. A szükséges 
referenciát fékszerkezet prototípusának tesztpadi méréseiből nyertem. Az ehhez szükséges 
mérőrendszert a dSpace AutoBox eszközrendszerével, Matlab/Simulink software háttérrel 
építettem fel a rendelkezésre álló két, különböző típusú tesztpadon. A jelentős mértékű 
tárcsasebességet igénylő, dinamikus teszteket nagyteljesítményű, lendkerekes tesztpadon, a 
statikus tárcsasebességet igénylő teszteket pedig un. Ciklohajtóműves tesztpadon hajtottam 
végre. A mérési installációt a következő ábra mutatja. 
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Az egyszerűsített modell a paraméterek fizikai jelentésmegtartó tulajdonsága miatt, az 
identifikáció a részletes modell paramétereit is eredményül szolgáltatta. A 
referenciamérések és az azokat közelítő iterációs eredmények alapján bebizonyosodott, 
hogy az ékfék fő zavarása, a súrlódási együttható igen dinamikus változást mutat. Mivel 
ezen paraméter mérése mind az identifikációs labormérések, mind pedig a későbbi 
járműalkalmazás során erősen korlátozott, a zavarás meghatározására megfigyelőt hoztam 
létre, amit aztán később a szabályzóban is felhasználtam. 

A hatékony egyszerűsítésnek köszönhetően a modellt a fő munkapontban 
linearizáltam, mely lehetőséget adott arra, hogy az 5. fejezetben annak beható dinamikai 
analízisét elvégezzem [R4]. Ennek eredményképpen megállapítottam, hogy a rendszer 
strukturálisan megfigyelhető és irányítható, és a hibrid módokat tekintve az állapotváltozók 
legalább első rendűen folytonos függvények. Legfontosabb eredményként kifejeztem az 
önerősítő ékfékre jellemző stabilitási feltételt, mely igazolta a súrlódási együttható és 
ékszög viszonyának döntő jelentőségét a rendszer viselkedésében – ahogy az már a 
bevezetésben is említésre került. 

A modell karakterisztikus tulajdonságait figyelembe véve a csúszó módú szabályzási 
metódust [R5] választottam, mely nem-lineáris rendszerekre alkalmazható, modell alapú, és 
kellően robosztus a rendszer paraméterváltozásaival szemben. További szempont volt a 
szabályozáshoz szükséges számítási igény, valamint a fékezésre vonatkozó követelmények 
azonosíthatósága szabályzó paramétereiben. Miután összegyűjtöttem a teljesítendő 
funkcionális és teljesítménykövetelményeket, a 6. fejezetben részletesen, numerikusan 
kifejtettem az ehhez teljesítéséhez szükséges, szabályozási algoritmust leíró 
összefüggéseket. A rendelkezésre álló szenzor információk figyelembevételével – részben 
az identifikációból átvéve, részben újonnan – létrehoztam azokat a megfigyelőket, melyek a 
szabályzó szükséges bemeneteit szolgáltatják. 

A 7. fejezetben a szabályzó összefüggéseit és az azt támogató megfigyelőket 
implementáltam Matlab/Simulink környezetben, mely a dSpace eszközrendszerével 
kiegészítve többfunkciós platformot teremtett a szabályzó, és ezzel együtt a teljes elektro-
mechanikus ékfék követelményeinek Software-In-the-Loop és Hardware-In-the-Loop 
verifikálásához. A prototípuson végrehajtott méréseket ismét a paraméter identifikáció során 
alkalmazott tesztpadokon végeztem el. A tesztek során megmutattam, hogy a definiált 
követelmények 95%-ban teljesültek. A zavarások becslésére alkalmazott megfigyelők 
kimeneteit a mért eredményekkel összehasonlítottam, és igazoltam elfogadható 
pontossággal.  
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Tudományos eredmények 

Az értekezésben bemutatott új tudományos eredményeket négy tézisben foglaltam össze. 

1. tézis: Elektro-mechanikus ékfék nem-lineáris, hibrid modelljének megalkotása 

Elkészítettem a mechanikus és mechatronikus komponensek, valamint az azokból felépített 
prototípus szimulációját a vonatkozó fizikai törvények és modellezési feltételezések alapján, 
és a rendszer hibrid módjai szerint változó alakban. (2. fejezet), [P1],  [P4],  [P5],  [P6],  [P9], 
 [P10] 

A fenti megállapítást az alábbiakkal támasztom alá: 
1.1. Felírtam a modell differenciálegyenleteit a komponensek mérlegelési 

térfogatainak megmaradási egyenletei alapján, úgymint: 
a. impulzus megmaradás 
b. mágneses tekercs-fluxus megmaradás 

1.2. A megmaradási egyenletek elemeit fizikai kiegészítő összefüggésekkel 
fejeztem ki, figyelembe véve a komponensek tulajdonságainak egyszerű 
mechanikai elemekkel való helyettesítési feltételezéseit, úgymint: 

c. kontaktusok, mint rugók és csillapítások 
d. alkatrészek, mint tömegpontok 
e. súrlódások, mint folytonos, kontakterő- és sebességfüggő erőfüggvények 
f. orsó, mint merev mozgástranszformáló elem 
g. félvezetők, mint ideális kapcsolók 
h. elektromos motor, mint forgó elektromos kapcsolási körök 

1.3. Kifejeztem a hibrid elemek egyenleteit, úgymint: 
a. nem folytonos kontaktok 
b. súrlódások 

a vonatkozó feltételek figyelembevételével, melyek kombinációjában a 
rendszer összes 648 hibrid módja leírható. 

1.4. A rendszer nem-lineáris, dinamikus, hibrid modelljét az alábbi szabványos 
input-affin formára alakítottam: 

 
( ) ( ) ,,,

d
d uxgdxfx

+= r
t  

melyben a 18 állapotváltozó deriváltja meghatározható: 
a. az állapotváltozók, zavarások és hibrid módok függvényének, valamint 
b. az input és az állapotváltozók szorzatának összegeként. 

Megmutattam, hogy az 5 mérhető kimenet felírható az állapotváltozók és a 
hibrid módok függvényeként, továbbá az egyedüli teljesítési kimenet a zavarás 
által is befolyásolt: 

 ( , )r=y h x  ( ), ,k r=z x d  
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2. tézis: Elekro-mechanikus ékfék modelljének egyszerűsítése és identifikálása 

Szisztematikus egyszerűsítési lépéseket hajtottam végre az elektro-mechanikus fék 
modelljén. Az egyszerűsített modell paramétereit iteráció alapú optimalizáción, valamint 
zavarás becslő eljárás megalkotásán keresztül határoztam meg. (3. fejezet, 4. fejezet),  [P5], 
 [P12], [P14] 
Ezt a tézist az alábbi részfeladatok eredményeként állítottam fel: 

2.1. A rendszer modelljét lépésenként egy jól körülhatárolt részegységre korlátozva 
egyszerűsítettem olyan irányba, hogy: 

a. a részletes modellhez képest 10% pontosságon belül maradjon, 
b. az egyszerűsítési tartomány határain az interfészek ne változzanak, 
c. az állapotegyenletek megtartsák input-affin struktúrájukat, 
d. a modell változói megtartsák fizikai jelentésüket, miközben effektív 

paraméterek jönnek létre, 
e. az állapotváltozók száma lecsökkenjen (18-ról 2-re), 
f. a zavarások száma lecsökkenjen (7-ről 3-ra), 
g. A hibrid módok száma lecsökkenjen (648-ról 2-re). 

A mechanikus és elektronikus dinamika közötti egy nagyságrendnyi különbség 
alapján a modell inputja megváltozott.  

2.2. Az egyszerűsített modell ismeretlen paramétereit független mérések 
segítségével identifikáltam, felhasználva a kettes normahiba alapú szimplex 
direkt keresési optimalizációs eljárást az alábbi két fő lépésben: 

a. Állandó paraméterek és zavarások meghatározása az alábbi összeállításra 
alkalmazva: 

 [ ]0 2 10m m da k sθ µ δ= TΠ  

b. Súrlódási együttható becslési paraméterek melletti állandó modell 
paraméterek és légrés meghatározása az alábbi összeállításokra 
alkalmazva: 

 * *
0 10 10 2S s da s x µ δ =  

T
Π  [ ]*

0 10 10P s da s x P δ= TΠ  

A második lépéshez kétféle súrlódási együttható-becslési eljárást fejlesztettem 
ki, hogy annak a fékezések alatti változását reprodukálni tudjam. 

2.3. Független verifikációs tesztszekvenciákat alkalmaztam a proporcionális 
súrlódási együttható becslési eljárással és identifikált paraméterekkel ellátott 
egyszerűsített modellre: 

a. a 18%-os identifikációs pontosságot 16%-os eredménnyel verifikáltam,  
b. míg kivéve a bizonytalanul mérhető belső erők hibáit, a 10%-os 

identifikációs pontosságot 13%-os eredménnyel állapítottam meg 
elfogadhatónak. 
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3. tézis: Elekro-mechanikus ékfék modell szabályozási tulajdonságainak vizsgálata 

Az elektro-mechanikus fék két szabadságfokú egyszerűsített modellje alapján 
bebizonyítottam, hogy annak strukturális állapot-megfigyelhetősége és –irányíthatósága 
csak abban a hibrid módban biztosított, ahol a fékbetét érintkezik a tárcsával. Megmutattam, 
hogy az egy szabadságfokú modellben alkalmazott feltételezéssel a tangenciális mozgás 
állapotváltozóit kiküszöbölve viszont a strukturális irányíthatóság és megfigyelhetőség 
feltétel nélkül biztosítottá válik a teljes működési tartományban. Az egy szabadságfokú 
modell domináns munkapont körüli linearizációjával kifejeztem a modell aszimptotikus 
stabilitási feltételét, mely egyedi egy ilyen önerősítéses rendszerben. (5. fejezet),  [P1],  [P6], 
 [P8],  [P9],  [P10]. 
A fentieket alátámasztandó bebizonyítottam, hogy:  

3.1. A rendszer g(x) bemenete és szabadságfoka független a hibrid módtól, ami azt 
jelenti, hogy a bemenet előállítható az állapotváltozók hasonló 
kombinációjaként. 

3.2. Az egyszerűsített modell állapottér reprezentációja általános 
differenciálegyenletek összessége, melyben az állapotfüggvények explicit 
módon meghatározottak minden hibrid módban.  

3.3. Míg az egy szabadságfokú egyszerűsített modell teljesíti a strukturális 
megfigyelhetőségi és irányíthatósági rangfeltételt a struktúra mátrixokra 
alkalmazva, addig a két szabadságfokú modell strukturálisan se nem 
megfigyelhető, se nem irányítható a légrés szakaszban. 

3.4. A legjelentősebb stabilitási feltétel erősen kötődik a rendszer önerősítési 
tulajdonságához, és pontosan leírja, hogy a rendszer csak az un. önzárási 
feltétel alatti súrlódási együttható tartományban stabil, vagyis: 

 ( ) 2tan > µα  

4. tézis: Elekro-mechanikus ékfék szabályzójának tervezése és verifikálása 

Megterveztem az elektro-mechanikus fék szabályzásának struktúráját a rendszerszintű 
alkalmazást figyelembe véve, a modell hibrid tulajdonságának alapján, felhasználva a 
csúszó módú szabályozási elméletet. (6. fejezet, 7. fejezet), [P1],  [P3],  [P5],  [P6],  [P8], 
 [P12], [P14]. 
Ezt alátámasztandó: 

4.1. A felhasználás célja alapján meghatároztam a funkcionális és teljesítmény-
követelményeket, valamint a szabályozás interfészeit. 

4.2. A modell hibrid módjainak és a fékezés menetének figyelembevételével 
megalkottam a szabályzó állapotgépét, mely az átmeneteket koordinálja az erő- 
és pozíciószabályzás között. 

4.3. A pozíció- és erőszabályozás egyenleteit kifejeztem a csúszó módú szabályzás 
metódusán keresztül, ugyanazon vázra alapozva, kihasználva a modell adta 
lehetőségeket és kényszereket. 

4.4. Figyelembe véve a legegyszerűbb szabályozási módszerek számítási igényét és 
elvárható teljesítményét, a csúszó módú szabályozási módszert választottam ki, 
kihasználva, hogy a modell input affin tulajdonsága erre megadja a lehetőséget.   
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4.5. Az egyenletek értékeit és a csúszási felületeket meghatároztam a modell 
paraméterei, valamint a rendszer mechanikus és elektromos korlátai alapján. 

4.6. A szabályozási algoritmust implementáltam a szükséges zavarás-
megfigyelőkkel együtt. software- és hardware-in-the-loop környezetben 
verifikáltam az előzetesen meghatározott követelmények alapján, valamint a 
hagyományos rendszerrel összehasonlítva. Megállapítottam, hogy a 
követelmények 95%-át a rendszer teljesíti. 

 

Javaslatok további kutatásokra 

Ahhoz, hogy az értekezésben bemutatott elektro-mechanikus ékfék, az alkalmazott 
szabályozási módszerrel egy valóban versenyképes, szériaérett termékké válhasson, további 
vizsgálódások és fejlesztések szükségesek.  

− A bemutatott, gyors-prototípus fejlesztési platformon implementált szabályozási 
algoritmust a szériában alkalmazott ECU környezetbe kell integrálni. 

− A rendszert és annak interfészeit a teljes járműre applikálva validálni szükséges. 
− Az értekezésben bemutatott légrés megfigyelőt alapul véve meg kell alkotni a 

jelenlegi mechanikus utánállító elektronikus, ékfékhez adaptált változatát.  
− Az elektro-mechanikus ékfék és szabályzójának a konvencionális rendszertől 

karakterisztikusan eltérő tulajdonságait ki kell aknázni a fékrendszer, ill. a jármű 
magasabb irányítási szintjein is. 

− Új mechanikai kialakítás és a szabályzó adaptálása szükséges a nem teljesített 
teljesítménykövetelmények lefedésére. 

− Ki kell dolgozni a fékbeavatkozó biztonsági rendszerét, a hibadetektálási, -kezelési 
logikákat, és a rendszer restrikciós módjait. 

A bemutatott elektro-mechanikus ékfék jelenleg azért nem alkalmazható közúton, mert 
a törvényileg előírt redundáns elektromos energiaellátás járműinfrastruktúrája nem áll 
rendelkezésre. Ennek következtében olyan további konstrukciók megvalósíthatósági 
vizsgálatait kezdte meg a Knorr-bremse, amelyekben az önerősítő mechanizmust, és annak 
elektro-mechnikus ékfékkel szerzett tapasztalatait, valamint a konvencionális elektronikus 
fékrendszerekben redundanciát képező, pneumatikus másodlagos rendszert ötvözi. Így az 
eletro-pneumatikus ékfék, a disszertációban bemutatott szabályozás adaptált változatával 
rövid időn belül az utcákra kerülhet. 
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