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Köszönetnyilvánítás

Egy repülésszimulátor megépítése nem könnyű és nem is egy ember feladata.
A szimulátoron végzett mérések természetét tekintve egy nagyon összetett és a különböző szakterületekről sok-sok ismeretet igénylő feladattal álltam szemben. Ezért
nagyon sok embernek és szervezetnek tartozom köszönettel, akik akár konkrét
munkával, anyagi támogatással, vagy csak egy konzultáció erejével is hozzájárultak
a szimulátor megépítéséhez, a mérések elvégzéséhez, és ezáltal jelen disszertáció
létrejöttéhez.
Az alábbiakban köszönetemet fejezem ki: a magyar Oktatási és Kulturális Minisztériumnak, illetve a román Oktatási és Kutatási Minisztériumnak az államközi
ösztöndíjért, valamint előbbinek a szimulátor építési pályázat és az Egészségügyi
Mérnökképzésem támogatásáért; témavezetőmnek Dr. Rohács József tanszékvezető
úrnak a témavezetésért, illetve az egész Repülőgépek és Hajók Tanszék munkaközösségének a szimulátor építésében vállalt odaadó munkájukért; Dr. Gottfried Sachs
tanszékvezető úrnak és munkaközösségének az anyagi, valamint szakmai támogatásért; Dr. Antalovits Miklós és Dr. Izsó Lajos tanszékvezető uraknak, illetve Bali
Krisztina doktorandusz hallgatónak az odaadó szakmai támogatásért, a szellemi terhelés méréséhez nyújtott mindennemű segítségükért; Dr. Zobory István tanszékvezető és Dr. Karmos György tanár uraknak a konzultációkért; Dr. Óvári Gyula intézetigazgató és Dr. Simon László tanár uraknak a szakmai kapcsolatteremtésekért;
Dr. Grósz Andor főigazgató úrnak a Kecskeméti Repülőkórházban tett látogatásomért; Dr. Kocsis László dékánhelyettes úrnak a Biomechanikai labor bemutatásáért
és konzultációért; Dr. Kiss Gábor főorvos, valamint Dr. Nagy László doktor uraknak az EMG készülékek használatával kapcsolatban nyújtott segítségükért; Dr. Németh Józsefnek a méréstechnika terén nyújtott segítségéért; Dr. Ábrahám György
tanszékvezető úrnak és Nagy Balázs doktorandusznak a kivetítőrendszer megvalósításához nyújtott segítségéért; Szelestey Gyula tanár úrnak a dolgozat alapos átolvasásáért és észrevételeiért; Hegedűs Zoltánnak a mérések elvégzéséhez nyújtott segítségéért; a méréseknek magukat alávető személyek részvételéért; az EADS és az
ACE Ltd. cégeknek az anyagi támogatásért; a tatabányai Amik Kft. részéről Horváth Péter és Kurmann Tamás uraknak az EMG készülék kölcsönzéséért.
Bár először nagyon gondosan és részletesen állítottam össze a köszönetnyilvánítást, helyszűke miatt kénytelen voltam lerövidíteni és szíves elnézést kérek mindazoktól, akiket nem soroltam fel, de segítségükért ugyanolyan hálás vagyok, mint a
felsoroltaknak és emlékezetemben mindenkit megőrizni kívánok.
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Összefoglaló
Közel nyolc évvel ezelőtt a BME Repülőgépek és Hajók Tanszék munkatársai
a Müncheni Műszaki Egyetem Repülésmechanika és Repülésszabályozás Tanszékével közösen elhatározták egy alacsony költségű, oktatási és kutatási célokra alkalmas repülésszimulátor építését. Feladatom volt a szimulátor megtervezése, építésének vezetése, és alkalmazhatóságának bizonyítása. A doktori munkám céljaként a
szimulátor tervezésekor a tudomány és technológia legújabb eredményeit felhasználva határoztam meg és specifikáltam a berendezést, valamint bizonyítottam az
oktatási és kutatási célú alkalmazhatóságát. A szimulátor a legkorszerűbb elvek
alapján készült és többnyire kielégíti a tervezett oktatási és kutatási feladatok követelményeit. A szimulátor egy különleges sajátossága, hogy a kapitány részére egy
kormányoszlop, míg a másodpilóta számára egy sidestick-et építettünk be.
Az elkészült fix bázisú szimulátor elsők között alkalmaz PC bázisú meghajtást,
egycsatornás DLP projektorra épülő képmegjelenítést, integrált érintőképernyős
ember-gép interfészt, integrált-monitoros műszermegjelenítést (“glass cockpit” filozófia alkalmazás), demonstrációs és kutatási szoftverek együttes használatát.
A disszertáció első felében a repülésszimulátorok történelmi hátterével, általános ismertetésével, osztályozásával, céljaival és előnyeivel, valamint egyes rendszereinek bemutatásával foglalkozom. Szintén az első részben fogalmazom meg a szimulátor építés céljait, bemutatom a vásárolt eszközöket és szoftvereket, az építés
folyamatát, valamint szakirodalmi áttekintést nyújtok a különböző kormányszervek
ergonómiájáról. A második részben megfogalmazom a mérési célkitűzéseimet és
összefoglalom a fizikai, valamint szellemi terhelés mérésének alapját képező
elektromiográfia, illetve a szívperiódus variabilitás elvét. Ez a rész tartalmazza a
mérések leírását és az eredmények értékelését is.
Kísérleteim célja a szimulátor alkalmazhatóságának bizonyítása volt a kormányoszlop és a sidestick használatakor, a fizikai és szellemi terhelési mérések segítségével meghatározható előnyök és/vagy hátrányok vizsgálata alapján. A kísérletekben a pilótáknak különböző feladatokat kellett végrehajtani. A fizikai terhelések
mérésekor műszeres leszállást végeztek a Budapest Ferihegyi repülőtérre, míg a
szellemi erőfeszítés vizsgálatakor két különböző, de azonos nehézségű útvonalon
kellett végigrepülni. A kísérletekben a kiválasztott repülési változókat is rögzítettem
és azokat statisztikailag elemeztem, értékelve a feladatok végrehajtásának pontosságát.
A fizikai terhelés mérését egy négycsatornás EMG készülékkel végeztem, a jeleket
a Matlab program felhasználásával elemeztem, ami többnyire a jelek középfrekvenciájának vizsgálatából állt. A szellemi erőfeszítés mérésekor a szívperiódust az
ISAX rendszerrel rögzítettem és az INTERFACE rendszerrel értékeltem ki. A mérés azon a tényen alapul, hogy a szívperiódus variabilitásban történő változásokat a
kognitív erőfeszítés okozza.
Az oktatási és kutatási igényeknek megfelelően elkészített repülésszimulátor
egy sor multifunkcionalitást, rugalmasságot, és repüléstudományi, valamint
multidiszciplináris kutatási lehetőséget biztosít a Repülőgépek és Hajók Tanszék
számára, amit eredményesen ki is használ.
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Abstract
About eight years ago the staff of the Department of Aircraft and Ships at the
BUTE, together with the Technical University of Munich’s Department of Flight
Mechanics and Flight Control, decided to build a low-cost flight simulator for research and educational purposes. My tasks were initial design planning of the simulator, supervision of it’s development, and proving it’s usability. As the goal of my
dissertation I defined and specified the equipment during initial stages of development according to the latest technological and scientific achievements, as well as I
proved it’s suitability for educational and research purposes. The simulator was
made according to the most modern principles and meets most of the requirements
of the planned educational and research tasks. One special attribute of this simulator
is that on the captain’s side a control column was installed, while on the co-pilot’s
side a sidestick. The completed fix-base simulator was among the first to utilize PCbased simulation software, using a single-channel DLP projector-based visual system, integrated touch screen liveware-hardware interface, integrated flight instrument displays (glass cockpit philosophy), and the combined use of demonstrational
and research software.
In the first part of the dissertation I deal with the historical background, general review, classification, goals and advantages, and introduction of certain systems of flight simulators. I also phrase therein the goals of building the simulator, I
present the purchased items and software, the building process as well as a bibliographical review of the ergonomics of the control elements. In the second part I define the goals of my measurements and I also give a summary about the principles
of the electromyography and heart period variability on which the physical and
mental workload measurements are based. This part also contains the description of
the measurements and the evaluation of the results.
The goal of the experiments was to demonstrate the applicability of the simulator through physical and mental workload measurements with regard to the advantages and/or disadvantages of using a column yoke or a sidestick. During the experiments, the pilots had to complete different tasks. During the physical workload
measurements they had to land at Budapest Ferihegy Airport, while during the mental workload experiments they had to fly two different routes with the same level of
difficulty. As part of the experiments I recorded selected flight variables and compared their mean error rate statistically in order to analyze the accuracy of the execution of the tasks.
I made the physical workload measurements using a 4-channel EMG instrument.
The analysis of the signals was done using the Matlab program, which consisted
mostly of the analysis of the signals’ center frequency. During the mental workload
measurements I recorded the heart period using the ISAX system and analyzed the
data using the INTERFACE system. The experiment is based on the fact that the
changes in heart period variability are caused by variations in cognitive effort.
The simulator, built to fulfill the needs of both educational and research purposes, provides the Department of Aircraft and Ships with multifunctionality, flexibility, and research opportunities in aviation science and multidisciplinary fields,
which they seem to be utilizing successfully.
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Bevezetés

Bevezetés
“A Simulator will forgive mistakes, Reality won’t!”
(http://www.simultec.ro/)

Az első repülésszimulátort Edwin Albert Link építette 1929-ben [Nagel 1988]
és jelképesen “kék doboz”-nak (Blue Box) nevezte el [Constantin 2000]. Az azóta
eltelt 75 év alatt a tudomány és a technika exponenciális fejlődésének köszönhetően
a repülésszimulátorok is hatalmas elvi és műszaki átalakítások sorozatán mentek
keresztül. Napjainkban is rendkívül fontos szerepet töltenek be az elméleti és a kockázatmentes gyakorlati repülésoktatásban, valamint a tudományos kutatásban, és
nem utolsó sorban jelentős anyagi megtakarításokat is eredményeznek. Ismert tény,
hogy egy új elvi vagy technikai megoldás bevezetése a repülésben harminc évet is
igénybe vehet, mialatt szimulátorokon is tesztelik a kifejlesztett megoldásokat.
Ha megnézzük a Project Magenta [PM] szoftvergyártó cég honlapján a referenciákat, akkor több oldalon keresztül meggyőződhetünk róla, hogy milyen sok
helyen, és milyen sokféle kivitelezésben építenek repülésszimulátorokat. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Repülőgépek és Hajók Tanszékének szimulátora is bekerült a referenciák közé. Természetesen, a nagy
szimulátorgyártó cégek ezeknél sokkal komolyabb, úgynevezett teljes
repülésszimulátorokat (FFS, Full Flight Simulator) gyártanak. A BME szimulátorának építését megelőzően két alkalommal is németországi szakmai konzultációkon
vettünk részt, elsősorban a Müncheni Műszaki Egyetemen. Továbbá a következő
helyekre látogattunk el: Universität der Bundeswehr München, Fairchild Dornier
[Dornier], EADS (European Aeronautic Defense and Space Company, [EADS]),
Eurocopter, valamint Vires Simulationstechnologie GmbH [Vires]. Ezeken a helyeken kipróbálhattuk a szimulátorokat, megtekinthettük a különböző műszaki megoldásokat, valamint megvitattuk a felmerült kérdéseinket.
Napjainkban, a személyi számítógépek elérték azt a sebességet, memóriakapacitást, és grafikus teljesítőképességet, hogy a nagyon drága grafikus munkaállomások helyett használhatók, lehetővé téve ezáltal az alacsony költségű
repülésszimulátorok építését.
A szakmai tanulmányútjaink során kizárólag fix telepítésű, azaz nem mozgatható
repülésszimulátorokat láttunk. Hacsak kimondottan nem indokolt a mozgatórendszerek használata, ezek mellőzése lehetővé teszi a szimulátorok építési és működtetési költségeinek a további csökkentését. E szempontok alapján ma már többek számára elérhetőbbé válik egy szimulátor megépítése, mint korábban.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Repülőgépek és Hajók
Tanszéke több mint tíz éve áll szakmai kapcsolatban a Müncheni Műszaki Egyetem
Repülésmechanika és Repülésszabályozás Tanszékével [LFM] és részt vett az ottani
szimulátor kifejlesztésében is. A két tanszék vezetőjének, Prof. Dr. Gottfried Sachs
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és Prof. Dr. Rohács József közös ötlete alapján pályázott a BME Repülőgépek és
Hajók Tanszék az Oktatási Minisztériumnál egy oktatási és kutatási
repülésszimulátor kifejlesztésére, amelyet meg is nyert 2000-ben. Kezdetben a tanszék egy kis anyagi nehézséggel küzdött a pályázathoz előteremtendő saját anyagi
források tekintetében, de végül 2001 elején elkezdhettük az építést és 2002. szeptember 26-án ünnepélyes keretek között sor került a hivatalos átadásra.
Ennek megfelelően, jelenleg a tanszék egy olyan PC alapú Boeing 737 NGhez (Next Generation) közeli kialakítású szimulátorral rendelkezik, amely a továbbiakban felhasználható az oktatásban és kutatásban, valamint továbbfejleszthető
akár a hallgatók bevonásával is [Korody 2004/a]. A választás azért esett a Boeing
típusra, mert a MALÉV Zrt. légitársaságnál ebből van a legtöbb. Megjegyzendő,
hogy jelen pillanatban a szimulátor csak a legszükségesebb funkciókkal működik, a
szoftveres továbbfejlesztési lehetőség biztosított és újabb anyagi források bevonása
esetén fizikailag is bővíthető amennyiben a szükség megkívánja.
Doktori munkám céljaként a szimulátor tervezésekor a tudomány és technológia legújabb eredményeit felhasználva határoztam meg és specifikáltam a rendszert,
valamint bizonyítottam az oktatási és kutatási célú alkalmazhatóságát. Feladatom
volt a szimulátor megtervezése, építésének vezetése, és alkalmazhatóságának bizonyítása.
Az elkészített oktatási és kutatási berendezés az alábbi feladatok ellátására alkalmas [Korody 2004/a]:
4 repülési alapismeretek elsajátítása szervezett oktatás keretében a Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépész és Légiközlekedés szakirány hallgatói részére;
4 tudományos kutatási és fejlesztési lehetőségek biztosítása a Repülőgépek és
Hajók Tanszék oktatói, doktoranduszai, valamint a Tudományos Diákköri
Konferenciák (TDK) résztvevői számára.
A célból adódó feladatok, amelyekkel a továbbiakban foglalkozom az alábbi négy
témakörbe csoportosíthatók:
1.
2.
3.
4.

a szimulátor specifikálása, azaz mire legyen képes;
a szimulátor megépítése és a vizsgálatok előkészítése;
repülőgép vezetési elvek elemzése;
vezetési technikák műszaki és fiziológiai összehasonlítása.

A kitűzött céloknak megfelelően a szimulátor kabinját a lehetőségekhez mérten 1:1
méretarányban alakítottuk ki a rendelkezésünkre álló dokumentációk, valamint a
kollégák által, egy Ferihegyen tartózkodó Boeing 737 típusú repülőgépen végzett
helyszíni méréseik alapján.
A szimulátorba az igazi műszerek helyére utánzatokat építettünk be, amelyek
működése szoftveresen szimulált. Az analóg kijelzős műszerek (műhorizont, iránytű, stb.) és a fejfeletti panel (overhead panel) csak kép formájában szereltük be, hiszen ezek közül egyes műszerek megtalálhatók EFIS (Electronic Flight Instrument
System, elektronikus repülési műszerrendszer) formájában, mások nem lényegesek
a cél szempontjából és csak a szimulátor építési költségeit növelték volna. Például,
a fejfeletti panelutánzat körülbelül további 2000 $-ba került volna. Hasonló megfon8
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tolások alapján, első lépésben csak egy vezérlő és kijelző egységgel (CDU, Control
Display Unit) láttuk el a rendszert, meghagyva a lehetőséget a második utólagos
beépítésére.
A leglényegesebb eltérés egy Boeing 737 repülőgép pilótafülkéjétől a kormányszervek elhelyezésében mutatkozik, mivel jobb oldalon a másodpilóta számára
a hagyományos kormányoszlop helyett egy sidestick-et szereltünk be. Utóbbi használata leginkább a vadászrepülőgépeken (pl. F-16) és az Airbus repülőgépcsalád
egyes típusain (pl. A320, A330/A340) terjedt el. Ez a kialakítás lehetővé teszi a 4.
számú kutatási feladatom végrehajtását.
Általánosságban, a fix telepítésű és nagyméretű, térbeli képkivetítéssel dolgozó szimulátorokat a nemzetközi követelményekben gyakorló és tanulóeszközként is elismerik. Az ilyen berendezések nagy előnye a viszonylag kis beszerzési és működtetési költség. A mozgó kabinú repülésszimulátorokhoz képest a fix telepítésűek beszerzési ára csak a 15 – 20 %-a az előbbieknek, az üzemeltetési költségük még ennél is kedvezőbb, ugyanakkor gyakorlás szempontjából utóbbiakkal 70 – 80 %-os
hatékonyság érhető el. [Korody 2004/a]
A dolgozat 4 fejezetből, 136 oldalból (mellékletekkel), 156 hivatkozásból, és 10
mellékletből áll.
Az 1. fejezetben a repülésszimulátorok történetével, általános ismertetésével,
osztályozásával, céljaival, és előnyeivel foglalkozom. Továbbá, a teljesség igénye
nélkül bemutatom a szimulátorok egyes rendszereit.
A 2. fejezetben megfogalmazom céljaimat, felsorolom az építéshez vásárolt
eszközök és szoftverek többségét, valamint beszámolok a szimulátor elkészítésének
folyamatáról. Ezeken túlmenően szakirodalmi áttekintést nyújtok a különböző kormányszervek ergonómiájáról.
A 3. fejezetben többek között megfogalmazom mérési célkitűzéseimet is. Egy
összefoglalót készítek a fizikai terhelés mérésének alapját képező
elektromyográfiáról, annak jelfeldolgozási lehetőségeiről, illetve a kísérleteim elvégzésével járó munkát, és annak eredményeit mutatom be.
A 4. fejezet tartalmazza a szellemi terhelés mérésére vonatkozó szakirodalmi
áttekintést, a szívperiódus variabilitás alapján végzett kísérleteim leírását, illetve
ezek eredményeinek értékelését.
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Repülésszimulátorok áttekintése, tulajdonságaik

1.1. Repülésszimulátorok általános ismertetése
1.1.1. Rövid történelmi háttér
Az első repülésszimulátorokat gazdasági okokból építették, de nem sokat lehetett eladni belőlük. A gyártás és fejlesztés fellendülése a II világháború idejére tehető, amikor rövid idő alatt sok pilótát kellett kiképezni az állandó tökéletesítés alatt
álló műszerekkel, valamint addig nem használatos navigációs berendezésekkel ellátott repülőgépekre. Mindezek mellett a repülések nagy részét éjjel, ellenséges terület
felett kellett végrehajtani.
A polgári repülésszimulátorok terén, időrendi sorrendben a következő fő mozzanatok emelhetők ki [Korody 2002/a]:
4 1948-ban a PAN-AM társaság megrendelte az első B-377 szimulátort;
4 1957-ben megépítették az első DC-8 szimulátort, amely hidraulikus mozgatórendszerrel, valamint egy fel- és alászálló makettről átvett képpel látták el.
Egy óra repülés ezzel a típusú repülőgéppel 1000 $, míg a szimulátoron
mindez csak 36 $ költséget jelentett.
4 1970-ben jelent meg az első, számítógéppel generált képet felhasználó szimulátor.

1.1. ábra. Függőleges mozgású szimulátor (VMS, Vertical Motion Simulator)
[NASA/a]
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1.1.2. A repülésben használt kiképzőeszközök osztályozása [Constantin 2000]
1.1.2.1.

Audio – video szalagok (AVT, Audio – Video Tapes)

Olyan ismertetőanyagok, amelyek segítségével egy erre a célra felszerelt helységben hang-kép anyagot lejátszó eszközök felhasználásával bemutatható általánosan egy új repülőgép, annak különböző rendszerei, amelyek újak a hajózó, és/vagy
karbantartó személyzet számára. Ugyancsak felhasználhatók a különböző, különleges eseményekkor végzendő tevékenységek betanítására is, mint például a repülőgép kiürítése, terroristatámadás, vagy tűz esetén való tennivalók, stb.
1.1.2.2.

Videojátékok (VG, Video Games)

A videojátékokat is egyre inkább alkalmazzák a pilótaképzés kezdeti szakaszában, mivel előnyük, hogy valódi gyakorlatokon alapszanak és bonyolultak. Ilyenek például a Flight Simulator különböző változatai.
1.1.2.3.

Műszeres repülésoktató berendezések (IFT, Instrument Flight Trainer;
AFT, Avionics Flight Trainer)

A műszeres repülésoktató eszköz kormányszervekkel, néhány sajátos műszerrel, és egy számítógéppel ellátott egyszerűsített pilótakabin. Alapvető feladata a
modernizált repülőgépekre szerelt új berendezésekkel, ezek működési tartományaival, valamint a különböző paraméterek megjelenítési módjával való megismertetés.
Egy adott repülőgéptípusról egy másikra való átképzés esetében is használatos.
Ebben a csoportban sajátos helyet foglal el a FMST (Flight Management System Trainer, repüléskoordináló és optimalizáló rendszer gyakorló), amely lehetővé
teszi a számítógépekkel és automata pilótákkal ellátott modern repülőgépek rendszereinek megismerését, és ezek kezelésének elsajátítását.
1.1.2.4.

Részfeladat begyakorló rendszerek (PTT, Part Task Trainer)

Egyszerűsített gyakorló rendszerek, amelyek egy adott művelet elsajátítását
teszik lehetővé, mint például hajtóművek indítása és leállítása, rádiókapcsolat, vagy
különböző navigációs rendszerek használata, stb.
1.1.2.5.

Számítógépen alapuló képzési rendszerek (CBT, Computer Based Training)

Ezek segítségével tanulmányozhatóak a repülőgép különböző műszerei, a kabinban való elhelyezésük, a kezelésükkor fellépő hatások, és az információk megjelenítése különböző helyzetekben. Mindez kiegészíthető egyszerűsített kormányrendszerrel (joystick) és szimulált műszerfallal is.
1.1.2.6.

Repülésgyakorló eszközök (FTD, Flight Training Devices)

Felépítésük valódi repülőgépkabinhoz hasonló, műterheléssel ellátott kormányszerveket, valamint egy számítógéprendszert is tartalmaz, amely a repülőgép
különböző manővereinek a szimulálását teszi lehetővé.
A pilóta által adott parancsok függvényében a műszerek kijelzései időben változnak
az imitált repülőgép aerodinamikai karakterisztikáinak megfelelően. A vezetés során az eljárások a pilóta szintjén úgy játszódnak le, mint a valóságban. A számítógépes program lehetővé teszi a gyakorlat “befagyasztását” és visszajátszását (“play11
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back”). Egyes repülésgyakorló eszközök a központi számítógép által vezérelt képgeneráló rendszerrel is rendelkeznek.
A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA, Federal Aviation Administration) és az európai Polgári Légügyi Hatóság (CAA, Civil Aviation Authority) a valósághűség
függvényében több szintre osztja ezeket az eszközöket (ld. CAT [2001]).
1.1.2.7.

Teljes repülésszimulátorok (FFS, Full Flight Simulator)

Tanulásra, gyakorlásra, és vizsgáztatásra használt eszköz, amely a szimulált
repülőgép valódi kabinja mellett nagykapacitású számítógépeket, komplex kép- és
hanggeneráló, valamint 3 – 6 szabadságfokot biztosító mozgatórendszert is tartalmaz. E típusok esetében modellezik a csapadék, jégképződés, és turbulencia keltette
hatásokat is.
A nagy teljesítőképességű repülésszimulátorokat A, B, C, és D szintekre lehet
osztani. A C és D szintek nagyon nehezen valósíthatók meg, és csak néhány ilyen
létezik az egész világon. A legtöbb berendezés A vagy B szintű, és lehetővé teszik a
különböző eljárások, a műszeres repülés, és a különleges események begyakorlását,
valamint a vizsgáztatást is.

Képgeneráló rendszer

Interfész

Számítógép
rendszer

Mozgásirányító
rendszer

Hanggeneráló
rendszer

Oktatói
vezérlő
rendszer

1.2. ábra. Teljes repülésszimulátor elvi felépítése
[Constantin 2000 nyomán, módosítva]
Egy teljes repülésszimulátor általában az alábbi alrendszerekből épül fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a szimulátor burkolata;
képmegjelenítő rendszer;
mozgó platform;
mozgatórendszer;
fix platform;
repülőgép-vezető fülke.
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1.1.2.8.

Általános repülésszimulátorok

Egy külön kategóriát képeznek az általános repülésszimulátorok. Sok légitársaság, légierő, vagy pilótaképzésben résztvevő intézet számára nagyon költséges
lenne minden egyes repülőgép típushoz külön eszköz beszerzése. Ennek következtében jelentek meg az általános szimulátorok, amelyeket a kereskedelemben kapható összetevőkből készítenek, és általában nem használnak valódi műszereket a repülőgépről. A műszereket képernyőkön jelenítik meg, a repülőgépen levő elrendezésnek megfelelően. Ezeket a berendezéseket oktatási, kutatási, és fejlesztési célokra
egyaránt alkalmazzák.
Az ilyen típusú eszközöket újrakonfigurálható szimulátoroknak is nevezik, mivel
gyors változtatások hajthatók végre rajtuk, és ezáltal lehetővé válik a különböző
géptípusokon repülő személyzet gyakorlása ugyanazon a berendezésen. Ráadásul
vonat-, metró-, vagy akár autószimulátor is kialakítható belőlük. Ezek tulajdonsága
a maximális „rugalmasság”. Másik nagy előnyük, hogy nagyon könnyen hálózatba
kapcsolhatók és légiharcok is gyakorolhatók segítségükkel.
A repülésszimulátorokat egyre szélesebb körben használják kutatásra, mert a
repülőgépeken történő kísérletek nagyon drágák. A kutatási témák közül megemlítendők:
4 aerodinamikai karakterisztikák meghatározása és javítása;
4 a kabinban levő műszerek elhelyezésének és a rendszerek autoritásának
meghatározása;
4 műszerek, számítógéprendszerek, és végrehajtóelemek tesztelése a repüléshez maximálisan közelítő körülmények között;
4 különböző új rendszerek (főként irányítási) és repülőgéptípusok tervezése,
vagy a meglévők modernizálása;
4 az ember és a gép közötti kapcsolat tanulmányozása, tökéletesítése;
4 a szimulációs módszerek tökéletesítése;
4 a pilóta és a földi irányítószemélyzet közötti kapcsolat tanulmányozása, illetve fejlesztése.
Amint a fentiekből is látható, számos kutatási feladat végezhető és nagyon fontos a
célnak megfelelő berendezés kiválasztása. Rolfe [1986] táblázatos formában összefoglalja a könyv megjelenésének időpontjában a világon számontartott különböző
típusú kutatási és fejlesztési célokat szolgáló repülésszimulátorokat.
A fix telepítésű kutatási eszközök az 1960-as évektől kezdtek megjelenni. Almár
[1996] szerint Neil Amstrong 1969-es holdraszállása sem jöhetett volna létre a
repülésszimuláció kiterjedt használata nélkül a Mercury, Gemini, és Apollo programok során. Azt írja, hogy a gyakorlatok során az űrrepülés minden mozzanatát
utánozni lehet (a hajtóművek okozta vibráció és a súlytalanság kivételével), a veszélyhelyzetek és elhárítási módjaik gyakorlása is, de még az űrhajón kívüli tevékenység is szimulálható olyan speciális vízmedencékben, amelyekben a felhajtóerő
kiegyensúlyozásával az űrhajós csaknem reális körülmények között dolgozhat.
A legkiterjedtebb vizsgálatok az Amerikai Egyesült Államokban folynak,
amelyek lefedik a teljes spektrumot, polgári és katonai, konvencionális és nem konvencionális, függőlegesen fel- és leszálló repülőgépeket, helikoptervezérlő rendszereket, kijelzőket, ember-gép interfészt, és szimulátor technológiát.
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A kiképző berendezésekben a növendékeket oktatják, míg a kutatási célokat
megvalósítókban a pilóták szolgálnak hasznos információkkal a fejlesztők számára.
Az e téren elért eredmények közül említésre méltó, hogy az APACHE helikopter esetében a prototípusok száma ötről háromra csökkent és a V-22 repülőgépet
három szimulátoron próbálták ki repülés előtt.
Az 1.1.2. alfejezetben bemutatott osztályozás általában nemcsak a polgári, hanem a katonai berendezésekre is egyaránt érvényes. Utóbbiak esetében az eddig
említettek mellett sok más alkalmazás létezik, mint például: légiharc, repülés közbeni üzemanyag-feltöltés, katapultálás, stb. Nyilvánvaló, hogy mindezek begyakorlása mellett a katonai szimulátorok üzemanyag és lőszer megtakarítását, valamint a
repülőgépeken történő kiképzési idő lerövidítését is szolgálják.
1.1.3. A repülésszimuláció céljai és előnyei [Constantin 2000, Korody]
Rolfe [1986] szerint a repülésszimuláció lényege egy repülőgép repülés közbeni viselkedésének visszaadása földi körülmények között. Az ilyen célokat szolgáló berendezések közös tulajdonsága, hogy megkísérlik a valós tevékenység működését utánozni.
A repülésszimuláció multidiszciplináris kihívást jelent az ügyesség és leleményesség terén. Ezt az álláspontot legtömörebben a Brit Civil Légügyi Hatóság egykori fő tesztpilótája fogalmazta meg: „A tudomány egy elbűvölő és erőpróbát jelentő területe, amely többek között magába foglalja a hidraulikát, elektronikát, aerodinamikáit, és optikát ugyanúgy, mint ergonómiát. A legnagyobb kihívás legyőzni a
korlátokat, amelyeket nem tudnak megteremteni a mozgásegyenletek alapvető paraméterei és a rendszer előállítása oly módon, hogy a kompromisszumok ne legyenek jelentősek. Sok esetben szimulátoron dolgozni sokkal nagyobb igénybevételt
jelent, mint igazi repülőgépeken.” (a szerző fordítása)
A repülésszimuláció alapvető céljai közül kiemelhetők az alábbiak:
4 a jelöltek helyes kiválasztása a pilótaképzés mindenegyes szakaszában;
4 egy adott repülőgéptípusról egy másikra való minél gyorsabb átképzés biztosítása, és jól felkészült pilóták képzése;
4 a légi katasztrófák elkerülése a meghibásodás közbeni eljárások begyakorlásával;
4 optimális költségek biztosítása a pilótaképzésben vagy átképzésben.
A nemzetközi előírásoknak megfelelő szimulátorok a következő előnyökkel rendelkeznek:
4 a költségek jelentős csökkenése a valódi repülőgépen történő gyakorláshoz
képest;
4 különböző források megtakarítása, mint például üzemanyag, irányítórendszerek, stb.;
4 az időjárástól és földrajzi elhelyezkedéstől való függetlenség;
4 önértékelési lehetőség, azaz a képzettség “mérési” lehetősége;
4 nagy hitelesség és “zéró” kockázat a különleges esetek megoldásaiban;
4 rugalmasság a gyakorlóprogram összeállításában.
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A szimulátorok teljesítőképességei közül megemlítendő, hogy lehetségessé vált
egyik géptípusról a másikra való átképzés repülő használata nélkül is. Általában egy
átképzési program egyik géptípusról a másikra 40 – 80 óra szimulátoron való gyakorlással, 50 perc repülőgépen való repüléssel, és 2 – 3 fel-, illetve leszállással valósítható meg. Pl. B-737-400-ról B-747-400-ra öt hét alatt végezhető el. Tizenkét vietnámi pilótának sikerült körülbelül tíz hét alatt átképeznie magát szimulátor segítségével Tu-154-ről B-737-re.
Megjegyzendő, hogy egy nagykapacitású kereskedelmi repülőgép leállítása egy
napra, képzés céljából, általában 40000 $-ba kerül. Az egy óra repülésre eső költségek összehasonlításából kiderül, hogy a B-747 esetében ez körülbelül 23000 $, míg
a szimulátor esetében csak 500 $. [Korody 2002/a]
Rolfe [1986] szerint a szimulátor költségeinek gyors megtérülése csak 80 – 90
%-os napi kihasználtság esetén érhető el. Továbbá azt írja, hogy Orlansky (1985)
sok képzési programot megvizsgálva arra a következtetésre jutott mely szerint egy
szimulátor beszerzési költsége az igazi repülőgép árának 30 – 65 %-át, a működtetési költségek 8 %-át, és az életciklus költség 65 %-át teszik ki.
Adams [2003] azt írja, hogy egy D szintű berendezést naponta 20 órát kell
használni ahhoz, hogy indokolja a megvásárlását, míg egy B szintű esetében alacsonyabb kihasználtság is elégséges.
Paul Hinton, az Alteon cég repüléskiképző alelnöke szerint az új szimulátoroknak
rugalmasaknak kell lenniük, mivel egy légitársaság sem fog olyat vásárolni, amelyik csak megújító gyakorlásra alkalmas. Ellenkező esetben új géptípus gépparkba
állításakor egy másik teljes repülésszimulátorra is szüksége lesz az átképzésekre.
Xavier-Henri Hervé, a Mechtronix (St. Laurent, Quebec) üzletfejlesztési alelnöke
szerint egy légitársaság számára a nagy költség nem a szimulátor ára nyolc órára,
hanem az, hogy a személyzet négy napig távol van, amikor elutaznak a központosított kiképző helyszínekre. Az Aerosim-Mechtronix lett a hatodik teljes
repülésszimulátor gyártó cég a CAE, Thales Training & Simulation, FlightSafety
International, NLX, és Opinicus mellett.
1.2. A repülőgép mozgásegyenletei
A repülésszimuláció alapjait képező mozgásegyenleteket Korody [2000] alapján, a Jelölés- és rövidítésjegyzékben (1. melléklet) bevezetett elnevezéseket felhasználva mutatom be.
Az 1.3. ábrán a repülőgépre ható aerodinamikai erőket, nyomatékokat, és a
használt koordináta-rendszereket tüntettem fel.
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1.3. ábra. A repülőgépre ható aerodinamikai erők, nyomatékok, és
a használt koordinátarendszerek ([Peraire 2004] alapján, módosítva és kibővítve)
Az egyenletek felírásához elsőként lássuk a különböző koordináta-rendszerek
közötti átváltások transzformációs mátrixait.
A Gx0y0z0 koordináta-rendszerből (tengelyei párhuzamosak a Földhöz kötött
OTxTyTzT rendszerével) a repülőgéphez kötött Gxyz rendszerbe a következő három
forgatással jutunk el:
1. Ψ fokos forgatás a legyezőtengely körül, amelynek transzformációs mátrixa:
 cos Ψ sin Ψ 0


ΓΨ = − sin Ψ cos Ψ 0
 0
0
1

(1.1)

2. Θ fokkal történő forgatás a bólintási tengely körül:
cos Θ 0 − sin Θ 


ΓΘ =  0
1
0 
 sin Θ 0 cos Θ 

(1.2)

3. Φ fokos forgatás az orsózó tengely körül:
1
0
0 


ΓΦ = 0 cos Φ sin Φ 
0 − sin Φ cos Φ 

(1.3)

A forgatások sorrendjével ellentétes sorrendben összeszorozva az 1.1 – 1.3 összefüggéseket, megkapjuk a két rendszer közötti ΓΨΘΦ transzformációs mátrixot:
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ΓΨΘΦ = ΓΦ ΓΘ ΓΨ = ΓΦ ΓΨΘ =

cos Ψ cos Θ
sin Ψ cos Θ
− sin Θ 


= cos Ψ sin Θ sin Φ − sin Ψ cos Φ sin Ψ sin Θ sin Φ + cos Ψ cos Φ cos Θ sin Φ 
cos Ψ sin Θ cos Φ + sin Ψ sin Φ sin Ψ sin Θ cos Φ − cos Ψ sin Φ cos Θ cos Φ 

(1.4)
A két rendszer közötti inverz transzformációs mátrix:
−1
T
ΓΨΘΦ
= ΓΨΘΦ

(1.5)

A Gxayaza szél koordináta-rendszerből a repülőgéphez kötött Gxyz rendszerbe két
egymás utáni forgatással jutunk el a legyező, valamint a bólintó tengelyek mentén,
megfelelően β , illetve α forgatásokkal, amelyek transzformációs mátrixait az 1.6
és 1.7 összefüggések adják meg:
cos β

Γβ =  sin β
 0

− sin β
cos β
0

0

0
1

(1.6)

cos α

Γα =  0
 sin α

0 − sin α 

1
0 
0 cosα 

(1.7)

A két rendszer közötti transzformációs mátrix az előzőhöz hasonlóan számítható ki:
Γβα

cosα cos β

= Γα Γβ =  sin β
 sin α cos β

− cosα sin β
cos β
− sin α sin β

− sin α 

0 
cosα 

(1.8)

A mozgásegyenletek az impulzus- (1.9) és a perdülettétel (1.10) alapján vezethetők le:
dV
= F +T
dt

(1.9)

dK o
= M + MT
dt

(1.10)

m

a sebesség- és a perdületvektor teljes deriváltjait kifejtve az alábbiakat kapjuk:
 ∂V

m
+ ω × V = F + T
 ∂t


(1.11)

∂K o
+ ω × Ko = M + M T
∂t

(1.12)

A V sebesség komponensei a repülőgéphez kötött koordináta-rendszerben az 1.13
összefüggéssel számolhatók ki:

[V ] = Γβα [V ] a

(1.13)
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ahol [V ] = [u v w] a repülőgéphez kötött, míg [V ]a = [V 0 0] a Gxayaza rendszerben a sebességvektor komponensei.
Az 1.13 alapján az alábbi összefüggések adódnak:
T

T

u = V cosα cos β ;

v = V sin β ;

w = V sin α cos β ;

(1.14)

Az 1.11 kifejtése és V& , α& , β& szerinti megoldása után megkapjuk az 1.24 rendszer
első három egyenletét.
A Földhöz kötött koordináta-rendszerben a sebességvektor komponensei az
1.15 összefüggéssel számolható ki:

[V ]T

T
= ΓΨΘΦ
[V ]

(1.15)

[V ]T

 x& T   x& n 
  

=  y& T  = − y& n 
 z&T   − z&n 

(1.16)

ahol:

Az 1.15 kifejtése után megkapjuk az 1.24 rendszer utolsó három egyenletét.
A repülőgép forgási sebessége az OTxnynzn rendszerben az 1.17 összefüggéssel számolható ki:
& +Θ
& +Φ
&
ωT = Ψ

(1.17)

míg a repülőgéphez kötött rendszerben a következő képlet adja meg:

[ ]

[ ]

[ω ] = ΓΦ ΓΘ ΓΨ Ψ& + ΓΦ ΓΘ Θ& + ΓΦ Φ&

[ ]

(1.18)

0
& = 0;
Ψ
 
&
Ψ


&
Φ

& = 0
Φ
 
 0 

(1.19)

ahol:
 p
 
[ω ] =  q  ;
 r 

[ ]

0
& = Θ
&
Θ
 ;
 0 

[ ]

[ ]

& ,Φ
& ,Θ
& szerinti megoldása után megkapjuk az
Az 1.16 összefüggés kifejtése majd Ψ
1.24 rendszer 7., 8., és 9-ik egyenleteit (1.20):

1
&
Ψ = cos Θ ( q sin Φ + r cos Φ)

& = q cos Φ − r sin Φ
Θ
&
Φ = p + tgΘ(q sin Φ + r cos Φ


(1.20)

A perdületet a következő képlet (1.21) adja meg:
Ko = J oω

(1.21)

ahol Jo az inerciamátrix:
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 Jx

J o = − J yx
− J
 zx

− J xy
Jy
− J zy

− J xz 

− J yz 
J z 

(1.22)

ω pedig a szögsebességvektor.
Mivel a repülőgép Oy tengelye tehetetlenségi főirány
J yz = J zy = 0 ;

J xz = J zx = 0 ;

(1.23)

Az 1.12 összefüggés kifejtése és az m = M + M T jelölés bevezetése után végül
megkapjuk az 1.24 rendszer 4, 5, és 6-ik egyenleteit.

{[

]

[

]

(

)

}

V& = ( F + T ) cos α + ( F + T ) sin α cos β + F + T sin β / m
x
x
z
z
y
y


sin α  Fx + Tx

 cos α  Fz + Tz
α& = q − cos β  mV + r sin β  + cos β  mV − p sin β 

Fy + Ty
 F + Tz

 Fx + Tx

&
β
β
α
+
=
−
+
sin
cos
cos β −  z
sin β − p sin α
r



 mV

 mV

mV

2
 p& = 1 m + m J xz −  J − J + J xz  qr − J  J y − J x − 1 pq 


xz
z
y

σ ⋅ Jx  x
Jz 
Jz  z
 Jz
 

q& = m y + ( J z − J x ) pr + J xz ( r 2 − p 2 ) / J y

 
 Jz − J y
J xz 
J xz2 
1 

&



 qr 
=
+
−
−
−
−
+
1
r
m
m
J
J
pq
J

x
x
xz

σ ⋅ Jz  z
Jx  y
Jx 
 Jx
 

& = ( q sin Φ + r cos Φ) / cos Θ
Ψ
Θ
& = q cos Φ − r sin Φ

& = p + tgΘ( q sin Φ + r cos Φ)
Φ
 x& = u cos Ψ cos Θ + v( cos Ψ sin Θ sin Φ − sin Ψ cos Φ) + w( cos Ψ sin Θ cos Φ + sin Ψ sin Φ )
 n
 y& n = − u sin Ψ cos Θ − v( sin Ψ sin Θ sin Φ + cos Ψ cos Φ) + w( cos Ψ sin Φ − sin Ψ sin Θ cos Φ )

z&n = u sin Θ − v cos Θ sin Φ − w cos Θ cos Φ

(1.24)
J xz2
.
ahol σ = 1 −
Jx Jz

A továbbiakban az 1.24 egyenletrendszerben szereplő erők és nyomatékok összefüggéseit részletezem.
T
[G ]T = [0 0 mg ] a súlyerő komponenseit adja meg a földi OTxTyTzT rendszerben,
míg a repülőgéphez kötött koordináta-rendszerben az 1.25 összefüggéssel számolható ki:

[G ] = ΓΨΘΦ [G ]T

(1.25)

Az aerodinamikai erővektor a Gxayaza rendszerben a következőképpen írható fel:
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− D
C D 
1



2 
=  0  = − ρ( z n )V S  0 
2
 − P 
 C L 

[ F ]a

(1.26)

míg a test koordináta-rendszerben az 1.27 összefüggéssel számolható ki:

[ F ] A = Γβα [ F ]a + [0

Y

]

0

T

(1.27)

Az aerodinamikai és a súlyerők eredőinek komponensei az 1.28 összefüggés szerint
írhatók fel:

[ F ] = [ F ] A + [G ]

(1.28)

Az 1.28 képlet kifejtése után megkapjuk az Fx, Fy, és Fz összetevőket, amelyek az
1.24 egyenletrendszerben szerepelnek:
Fx =

1
ρ( zn )V 2 S (C L sin α − C D cosα cos β ) − mg sin Θ
2

(1.29)

Fy =

1
ρ( zn )V 2 S (CY − C D sin β ) + mg cos Θ sin Φ
2

(1.30)

1
Fz = − ρ( z n )V 2 S (C D sin α cos β + C L cosα ) + mg cos Θ cos Φ
2

(1.31)

Egymotoros repülőgép esetén a tolóerő a szimmetriasíkban helyezkedik el (yT=0) és
ha a hajtómű beállítási szöge 0 (τ = 0) , akkor csak a Gx tengely mentén lesz összetevője és a Gy-ra ad nyomatékot, ami az 1.23 szerint írható fel:
M yT = T ⋅ z T

(1.32)
Az aerodinamikai nyomatékok komponensei a repülőgép koordináta-rendszerben az
1.33 összefüggéssel fejezhetők ki:

[M]

A

L
 bCl 
  1

2 
=  M  = ρ( z n )V S cCm 
2
 N 
bCn 

(1.33)

A nyomatékok eredői a repülőgép tengelyei mentén a következő képlettel számolhatók:

[ m ] = [ M ] A + [ M ]T

(1.34)

Az 1.34 kifejtése után megkapjuk az mx, my, és mz komponenseket is:
mx =

1
ρ ( z n )V 2 SbCl
2

(1.35)

my =

1
ρ ( z n )V 2 ScCm + T ⋅ z T
2

(1.36)
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mz =

1
ρ ( z n )V 2 SbC n
2

(1.37)

Az előző egyenletekben szereplő aerodinamikai együtthatók a következő összefüggésekkel írhatók fel:

C L (α , q, δ e ) = C Lα α + C Lq q + C Lδ δ e + C L

(1.38)

C D = C D (α , δe )

(1.39)

CY ( β , p, r , δa , δr ) = CYβ β + CYp p + CYr r + CYδa δa + CYδr δr

(1.40)

Cl ( β , p, r , δa , δr ) = Clβ β + Clp p + Clr r + Clδa δa + Clδr δr

(1.41)

C m (α , q, δ e ) = C mα α + C mq q + C mδ δ e + C m

(1.42)

Cn ( β , p, r , δa , δr ) = Cnβ β + Cnp p + Cnr r + Cnδa δa + Cnδr δr

(1.43)

e

0

e

0

ahol az együtthatók parciális deriváltakat jelentenek, pl. C αL =

∂C L
.
∂α

A fenti mozgásegyenletekkel kapcsolatos további részletek megtalálhatók a jól
ismert szakirodalmakban, mint például [Etkin 1972]. Rohács [1989] is tárgyalja a
koordináta-rendszereket, koordináta-transzformációkat, a hossz- és oldaldinamikai
zavart mozgást leíró egyenletek tényezőinek számítását, valamint példákat ad az
aerodinamikai tényezők javasolt matematikai modelljeire.
Az 1.38 – 1.43 egyenletekből látható, hogy a pilótának négy bemenet áll rendelkezésére a repülőgép/szimulátor irányítására: T – vonóerő, δ a – csűrő, δ e – magassági, és δ r – oldalkormány kitérések.
Az 1.24 egyenletrendszerben szereplő 7-ik, 8-ik, és 9-ik egyenletek széles körben használtak, de szingularitást tartalmaznak a zenitnél és nadírnál vagyis, amikor
& összefüggései határozatlanokaz x tengely függőleges ( Θ = ±90 o ) a Φ& valamint Ψ
ká válnak. Nyilvánvalóak a helyzetek, amelyekben ez megtörténik, de ha elkerülik
az ilyen eseteket eredményező repüléseket, akkor az egyenletek probléma nélkül
alkalmazhatók. Az olyan repülőgép szimulálására, amelyek műrepüléseket vagy
durva manővereket hajtanak végre, az egyenleteknek egy más megfogalmazása
szükséges úgy, hogy mindig hibamentesek legyenek.
A repülőgép irányának meghatározására a “négy paraméter” módszer használatos, amelyik kiküszöböli a szingularitásokat, amikor a bólintási szög eléri a 90
fokot. A „quaternion technika” sokkal bonyolultabb és kevésbé gyakori, de robusztus és mindenféle manőver esetén érvényes.
1.3. A szimulációt alkotó modellek

A Matematikai kislexikon [Maurer 1983] meghatározása szerint a szimuláció
“olyan modell használata, amely a tanulmányozott rendszer vagy folyamat lényeges
jellemzőit időbeli alakulásukban jeleníti meg. Tágabb értelemben szimulálni annyit
jelent, mint másolatot készíteni a rendszer vagy tevékenység lényegéről anélkül,
hogy magát a rendszert vagy tevékenységet ténylegesen érintenénk. Tehát a szimu21
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láció olyan numerikus kísérletnek tekinthető, amelynek célja a valóságos körülményeket megközelítő viszonyok létrehozása, a vizsgált jelenségek valóságos körülmények között várható valószínű lefolyásának felderítése. Felhasználjuk olyan kísérletezésre, vizsgálódásra, tervezett beavatkozások hatásának ellenőrzésére, amilyenekre különben általában nem állna módunk. Ha a szimulációs modell véletlentől
függő elemet tartalmaz, akkor sztochasztikus szimulációról beszélünk, ellenkező
esetben determinisztikus szimulációval van dolgunk. … A szimulációs eljárás a következő lépésekből áll: a feladat megfogalmazása; a feladat modelljének elkészítése;
a számítógépes program kidolgozása; a szimulációs vizsgálatok.”
Rolfe [1986] azt írja, hogy a szimuláció olyan matematikai egyenletek tervezését jelenti, amelyek a valós világ numerikus leképzését hozzák létre ekvivalens
bemeneti feltételek mellett. 1920 körül a repülésmechanika elég ismeretre tett szert
ahhoz, hogy egy elfogadható matematikai repülési modellt alkosson, de ez nem jelenti azt, hogy már létezett volna egy szimulációba beépített használható teljes modell.
A korai szimulátorokban a szimulált repülőgép viszonylag strukturálatlan és
korlátolt környezetben működött. A repülés műszeres volt, és a világ dimenzióját
rádióadók és más fix navigációs eszközök képezték. A modern digitális számítógépek képességei révén lehetőség van részletes légi és földi környezetek létrehozására,
amelyben, és amelyen a repülőgép modell mozoghat. A légi környezet modellje
meteorológiai viszonyokat tartalmaz és más repülőgépeket, amelyeket látni valamint hallani lehet. A földi környezet modellje magában foglalja a terület modelljét,
amelyet sajátos vonások erősítenek: város modellek, fel- és leszálló területek, valamint katonai gyakorlatok számára potenciális célpontok.
A modell, amint a neve is utal rá, valóságos vagy elméleti ábrázolása egy dolog vagy folyamat struktúrájának, illetve dinamikájának. A modell három formát
ölthet: fizikai, analóg vagy nyelvi. A nyelvi modell leginkább használatos formája,
amellyel a szimulációban találkozunk, a rendszer viselkedésének matematikai leírása egyenletek segítségével.
Rolfe [1986] szerint a modell kiválasztására és tartalmára, valamint a hozzárendelt eszközre vonatkozó döntést Shannon kulcsfontosságúnak tartja, amikor a
következőket mondja: az irányzat majdnem mindig túl sok részlet szimulálása, ritkábban a kevéssé. Eképp, először mindig inkább meg kellene tervezni a modellt a
megválaszolandó kérdés körül, mint pontosan utánozni a valós rendszert.
Pareto (olasz közgazdász) törvénye (80/20-as szabály) azt mondja, hogy bármely
vizsgálandó dologban 20 % részarányt képviselnek a lényeges elemek, míg 80 %ban lényegtelen részek alkotják [BM]. Egyáltalán nem történik valójában jelentős
dolog, hacsak nem történik néhány kulcsfontosságú esemény. Az irányzat a rendszerelemzők körében nagyon gyakran a valóságban levő részletes nehézségek modellbe való átvitele volt, remélve, hogy a számítógép megoldja a problémájukat. Ez
a megközelítés nem kielégítő nemcsak a programozás megnövekedett nehézsége,
valamint a hosszabb kísérleti futtatások járulékos költségei miatt, hanem azért is,
mert az igazán jelentős szempontok és összefüggések elveszhetnek a jelentéktelen
részletekben. Ezért a modell a rendszernek csak azokat az összetevőit kell tartalmazza, amelyek lényegesek a tanulmányozandó célok szempontjából.
Nyilvánvalóan Shannon tanácsai azok felé irányulnak, akik a szimulátort kutatási
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célokra szeretnék használni. Azonban a repülésszimulátorok gyakorlási célra történő alkalmazására vonatkozólag az ő nézeteit kiegészíti Propet, Caro & Hall, akik
megjegyzik, hogy: ha a repülőgép silány tanulói környezet és sok repüléshez kötődő
jártasság elsajátítása ezen történik, akkor ennek a környezetnek egy földön lévő másolatának nem szükségszerű jobbnak lenni.
1.4. Repülésszimulátorok rendszerei
1.4.1. A pilótafülke és műszerezettsége

A szimulátor fülkéje belülről nézve az utánozni kívánt repülőgép pilótakabinjának pontos utánzata. Ezt általában egy burkolat védi, amelynek tartozéka a kivetítőrendszer és a hangszórók
is. A fülkében lévő kormányszervekre
erőimitáló berendezések is kapcsolódnak.
A pilótakabinra vonatkozó követelményeket az amerikai FAA Advisory
Circular 120-40 (1983) és a brit CAA
CAP-453 (Civil Aviation Publication
453) dokumentumai tartalmazzák.
A szimulátorok, mint ipari termékek
megfelelnek az A osztályú berendezésekre
vonatkozó
FCC
(Federal
1.4. ábra. Boeing 747 repülészimulátor Communication Commission) szabáfülkéje [NASA]
lyozásnak, földi kiképző eszközként
eleget tesznek a környezeti, foglalkozásbiztonsági, és egészségügyi követelményeknek is.
A repülőgép alkatrészek használata szimulátorban a gyártók és felhasználók
által sokat vitatott terület. A mellettük vagy ellenük szóló döntés természetesen
anyagi megfontolásokon alapszik. Ezek költségesek és általában arra tervezték,
hogy durvább környezetben működjenek, mint a szimulátorban. A műszerek esetében három választási lehetőség létezik: valódi, módosított, vagy szimulált eszközök
használata. A valódiak alkalmazásának előnye, hogy 100%-ban az adott repülőgépet
képviselik.
A szimulátor fülkéje nemcsak a repülőgépműszereket tartalmazza, hanem a
számítógépekhez való kapcsolásukhoz szükséges interfészt is.
A kutatási szimulátorok műszerezettsége rendszerint előrébb tart egy lépéssel, mint
a repülőgépeké, hiszen minden új műszert és/vagy technikai megoldást először az
előbbieken tesztelnek.
A képzésben használatosak műszerezettsége legtöbb esetben azonos a valódi
repülőgépével, de a műszerek nem föltétlen egyeznek meg az abba beépítettel. Továbbá, az is előfordul, hogy egy adott műszer eredeti szoftverét lecserélik másikra, a
szimulátorban való működtetéshez. Főként a rekonfigurálható, de más berendezések
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esetében is széles körben elterjedt, hogy a
hagyományos analóg műszereket szoftveresen imitálják és folyadékkristáyos kijelzőn (LCD, Liquid Crystal Display) jelenítik meg.
A továbbiakban a szimulátorok műszerezettségét a szakirodalom alapján
tekintem át. A kormányszervekre és vezérlő rendszerekre a következő fejezetekben térek ki részletesebben, mivel vizsgálataim is ezekre vonatkoznak.
1.5. ábra. Repülésszimulátor fülkéje
Merrifield [1986] szerint a kereske[NASA]
delmi repülőgépeken a hagyományos műszerfalak helyét, ahol a saját érzékelőikhez kapcsolt különálló műszerek és kapcsolók voltak, átveszik a “glass cockpit” megoldások, integrált többfunkciós billentyűzetek, és digitális kommunikációs sín rendszerek. Ezek a kijelzők információkat
szolgáltatnak kérésre vagy automatikusan bizonyos helyzetekben, míg elnyomják
azokat az információkat, amelyek nem lényegesek egy sajátos repülési profil esetén.
A hagyományos elektromechanikus műszereket első körben különböző méretű, és
nagy felbontóképességű színes katódsugárcsöves (CRT, Cathode Ray Tube) képernyőkkel helyettesítették, amelyek mérete, súlya, elektromos energia fogyasztása, és
hőtermelése messzemenően meghaladta a manapság használt nagyobb megbízhatóságú sík (LCD) képernyőkét. A CRT képernyők a műszerfal mögött 25,4 – 30,48
cm (10 – 12 inch) helyet foglaltak el, míg az LCD-k csak 10,16 cm-t (4 inch).
A képernyők közötti kapcsolhatóság lehetővé teszi, hogy egyik meghibásodása esetén egy másikra küldjék át az információkat.
A Boeing becslései szerint az LCD képernyők használata a 7J7 típusú repülőgép
esetén körülbelül fele költséggel jár, mint a CRT-k alkalmazása és nagyobb meghibásodások közötti átlagos időt (MTBF, Mean Time Between Failures) eredményez.
Továbbá az LCD kijelzőktől azt várják, hogy 60 % térfogat, 70 % súly, és 80 %
energia megtakarítást eredményeznek a CRT képernyőkhöz képest.
A homloküveg kijelzők (HUD, Head Up Display) széles körben elterjedtek különösen a harci repülőgépeken. A Flight Dynamics, Inc. 1995-ben fejezett be egy hosszú
és költséges programot a széles látómezejű holografikus HUD minősítésére vonatkozóan IIIa kategóriás látási minimumnál való kézi megközelítés esetére a Boeing
727-100 típusú repülőgép számára.
Norris [1996] arról ír, hogy az ergonómia központi szerepet játszik az új generációs sugárhajtóműves kis repülőgépek repülés-elektronikájának tervezésekor. Például a másodpilóta hangvezérléssel kezeli a kijelzőt.
Az LCD kijelzők használatának hátránya is van. A kereskedelemben kapható LCD
kijelzők nem olvashatók bizonyos rálátási szögek esetén, így optikai kompenzáció
szükséges a látószög ipari minimumra való kiszélesítéséhez, 0 – 30 fok függőlegesen és ±55 fok vízszintesen.
Bruce Ray, a Collins pilótafülke tervező menedzsere szerint két alaptípusú LCD
képernyő létezik, a “természetesen fekete” és a „természetesen fehér”. Az előbbi
jobb rálátási szöget biztosít, de bonyolultabb előállítani és így sokkal költségeseb-
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bek is, mint utóbbiak, amelyek a kereskedelmi forgalomban az egyszerű felhasználók számára elérhetők.
McClellan [1999] arról számol be, hogy nem igazán aggódott, amikor előtte a
Falcon 2000 műszerfala üres volt, minden kritikus repülési információ elektronikus
kijelzése hiányzott, a kilátás áthatolhatatlan sötét volt, noha éppen 15,24 m (50 láb)
magasan repült a futópálya felett. Egyrészt, azért mert a FlightSafety International
új, D minősítésű szimulátorán repült és így az élete biztonságban volt másrészt,
mert előtte volt az újonnan tanúsított látómezőbe képet vetítő utasításadó és kijelző
rendszer (HGS, Flight Dynamics Head-Up Guidance System), amely pontosan a
földetérési zónába vezette.
A homlokkijelzők (HUD) valójában nem újak, de nemrégiben szerelték fel a sugárhajtóműves kis repülőgépekre, és lehetővé teszik a pilóták számára, hogy kritikus
információkat lásson miközben fel- és kinéz a szélvédőn ahelyett, hogy lenézne a
műszerfalra. A hagyományos műszereket használva a pilótáknak kell integrálni a
számos forrásból érkező információkat és kiszámolni a repülőgép pályáját. A HGS
mindezt azonnal és automatikusan végzi.
Mulder [2002] a „tunnel-in-the-sky” kijelző alkalmazásáról számol be, amely
a követendő repülési pályát rajzolja ki három dimenzióban és a jövőben elképzelhető, hogy felváltja az elsődleges repülési adatokat kijelző képernyőt (PFD, Primary
Flight Display).
Az elektronikus repülésvezérlő rendszerek egyik jól ismert tulajdonsága a repülési
burkológörbe védelme. Az Airbus filozófia a “kemény” míg a Boeing a ”lágy” határokat alkalmazza, azaz előbbi nem teszi lehetővé fizikailag e határok meghaladását
(pl. a 67 fokos bedöntési szög), míg utóbbi csak figyelmeztet és megengedi a túllépést.
Paden [1984] (Advanced Flight Station Technology programigazgatója, Lockheed-Georgia Company) azt írja, hogy egy „Pilot’s Desk Flight Station” elnevezésű
kutatási repülésszimulátort fejlesztettek ki, amely egy teljes repülésszimulációs
rendszer része. Talán legkritikusabb feladatnak tartja, amellyel a jövő repülőgépeinek tervezői szembe kell nézzenek, a kormányszervek, kijelzők, és más interfész
eszközök fejlesztését az új technológiák alkalmazásával úgy végezni, hogy a személyzet terhelésének csökkentését és ezáltal a repülésbiztonság növelését eredményezzék. A nagy teljesítményű fedélzeti számítógépek, amelyek a tervezők rendelkezésére állnak vég nélküli alternatívákat szolgáltatnak a pilóta szerepének és feladatainak megállapítására. A szimulátoron többek között tanulmányozták a
sidestick, érintőképernyő, hangvezérlés, elektronikus és elektro-optikai repülőgépvezérlő rendszerek alkalmazási lehetőségeit.
McDonald [2000] alapján számos tervezési szabvány létezik az ember-gép interfész-rendszerek tervezésére. A MIL-STD-1787B (Military Interface Standard)
szabvány az elektrooptikus szimbólumokat, szimbólum formátumokat, és információ tartalmat írja le, amelyek a repülő személyzet számára információt szolgáltatnak
a felszálláshoz, navigációhoz, terepkövetéshez és kikerüléshez, bombavetéshez
vagy rakétaindításhoz, illetve leszálláshoz.
A repüléskoordináló és optimalizáló számítógép rendszer (FMCS, Flight
Management Computer System) hardverje két repüléskoordináló és optimalizáló
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számítógépből (FMC, Flight Management Computer), valamint két vezérlő és kijelző egységből (CDU, Control Display Unit) áll.
Az FMCS olyan más rendszerektől fogad információkat, mint: inerciális navigációs
rendszer (INS, Inertial Navigation System), rádiónavigációs berendezések, hajtómű
és üzemanyag érzékelők. Szintén ez tartalmazza a repülés előtt betöltött navigációs
és repülőgép teljesítmény adatokat. A személyzet által adatok vihetők be, többek
között az alábbi funkciók ellátásához:
4 navigáció;
4 vezérlés;
4 elektronikus repülési műszerrendszer (EFIS, Electronic Flight Instrument
System) támogatás;
4 adatkijelzés.

A rendszer kimenete parancsadatokat tartalmaz az automatikus vezérléshez a repülőgép vezérlő és tolóerő szabályozó számítógépek részére, míg a navigációs adatok
az EFIS elektronikus navigációs főműszerén (EHSI, Electronic Horizontal Situation
Indicator) láthatóak. Sokkal fejlettebb formájában a kijelzőn térkép jelenik meg egy
repülőgép szimbólummal, a tervezett repülési útvonallal, navigációs segédeszközökkel, és repülőterekkel.
A szimulált dupla telepítésű FMC a szoftverhez rendelt kettős bemenettel egyszerűen és olcsón megvalósítható, viszont eredeti FMC alkalmazása esetén a rendszer
teljes szimulációjához két azonos egység beépítésére van szükség, ami a költségek
növekedését eredményezi.
1.4.2. A képgeneráló- és kivetítőrendszer

Az első szimulátorokat e rendszer nélkül építették, így csak műszeres repülésre voltak alkalmasak.
Rolfe [1986] szerint korábban tévesen azt hitték, hogy a vesztibuláris rendszer
lehetővé teszi az egyén számára, hogy a levegőben ugyanúgy tájékozódjon, mint a
földön. Később ráébredtek, hogy a tájékozódás nagyrészt a látástól függ.
Az agy által felfogott információk 85 %-át vizuálisan érzékeljük, ezért ha a
kép gyenge vagy nem valósághű, akkor a képzés hatékonyságát is ronthatja. Emiatt
a szimulátorok képrendszereivel szemben a követelmények nagyon szigorúak. Íme
néhány előírás, amelyek a jóváhagyáshoz szükségesek:
4 legalább 75 fokos vízszintes és 30 fokos függőleges látómező biztosítása
mindkét pilóta számára;
4 a talaj sajátos jellegzetességeinek ábrázolása a látómezőben, hogy lehetővé
tegye a repülőtér, a futópályák felismerését, a közeledést, és a leszállást;
4 a horizont éles ábrázolása, valamint a mezők, felszíni formák, utak, és vizek
megjelenítése;
4 a képgenerálási frekvencia elég nagy legyen ahhoz, hogy ne legyen nyilvánvaló a képkockák száma és az egyik képkockáról a másikra való kiegészítés.

A kivetítőrendszerek követelményei abban különböznek polgári és katonai berendezések esetében, hogy előbbiek számára a fő szimulált manőver a fel- és leszállás,
míg utóbbiaknál ezek mellett más manőverek vizuális imitációja is szükséges.
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A pilóták számára szolgáltatott fontos információk az alábbiak:
4 repülési magasság becslése alacsony repülés esetében és leszálláskor;
4 a mozgások viszonyítása a földön lévő fix elemekhez képest;
4 a horizont helyzete a repülőgéphez viszonyítva.

A képgeneráló és a kivetítőrendszer együtt biztosítja a szimuláció fő jellegzetességét, a kép valódiságát. A képet grafikus munkaállomás vagy nagyteljesítményű grafikus kártyával rendelkező személyi számítógép (PC, Personal Computer) generálja.
A képek forrásai lehetnek légi fényképek, videó és műholdfelvételek, digitalizált
térképek, amelyek épületeket, utakat, folyókat ábrázolnak. A képgeneráló rendszer
képes nappali, éjjeli, alkonyati, és ködös viszonyokat előállítani, valamint valós repülőtéri képeket, beleértve a gurulóút-rendszert, és a repülőtéri szolgáltatásokhoz
való hozzáférést is.
A kivetítőrendszerek általában 2 – 3 videó csatornát tartalmaznak. Egyes esetekben jó minőségű és elegendő nagyságú kép biztosítható két csatornával is, de
más helyzetekben több mint nyolc csatornára is szükség lehet. A kép kivetíthető
fentről, lentről, vagy az ernyő mögül. Többnyire henger alakú ernyőt használnak a
szomszédos csatornák illesztése céljából és legkevesebb 1 méter, de általában legalább 2 – 3 méter távolságra kell elhelyezni a megfigyelőtől. A valósághű kép elérése érdekében a vetítés történhet
egy speciális tükörre is, amelyik
a képet a kabin ablakaira összpontosítja. A keretek váltakozásának frekvenciája 30 – 60 Hz,
ami függ a poligonok számától.
A polgári repülésszimulátorok
körében általánosan használt első
vizuális rendszer egy televízión
keresztül vetített méretarányos
repülőtérmodellen alapult. Az
1950-es évek közepén kezdődtek
komoly fejlesztések a fontosabb
gyártók által előállított monok1.6. ábra. Háromcsatornás kivetítő rendszerrel róm változatú zárt láncú televíziós vizuális rendszerek irányában.
ellátott fix telepítésű helikopter szimulátor*
Az első színes megoldást 1962ben készítették.
A zárt láncú televíziós hálózatban egy speciális optikai rendszerrel ellátott
kamera mozgott egy reptér modell fölött és a felvételt televízió képernyőn jelenítették meg. Az 1960-as évek közepén fejlesztették ki és egy évtizeddel később körülbelül 120 volt használatban világszerte. Nemkívánatos sajátossága a modell nagy
mérete (rendszerint 12 m hosszú és 4,6 m magas) volt, amely magas épületet követelt. A világítás és légkondicionálás, a szervomechanizmusok, a televíziós kamera,
és egyéb összetevők miatt nagy karbantartási költségekkel üzemelt. A zárt láncú
televíziós vizuális rendszert a számítógépek működésén alapulók váltották fel.
Az első számítógép által generált kivetítést az amerikai General Electric cég
készítette az űrprogram számára. A számítógép alapú vizuális rendszerek elsöprő
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előnyei más megoldásokhoz képest a digitális architektúrának köszönhetően a pontosság, megismételhetőség, megbízhatóság, kis hely, minimális hőfejlesztés, könnyű
adatbázis cserélhetőség, és csökkent látási viszonyok szimulációja.
Manapság a számítógép által generált képet számos módon vetítik a pilóta elé.
A legegyszerűbb módszer, hogy a fülke ablakaiba CRT vagy LCD kijelzőket helyeznek el. Ezek képeinek tükörrel vetített különböző változatai is ismertek. Leggyakrabban a különböző formájú ernyőkre való egy vagy többcsatornás kivetítést
használják. A képforrás és az ernyő közötti kis távolság esetén a nagyobb méretű
megjelenítés érdekében a kivetítés először egy tükörre majd onnan az ernyőre történhet.
Adams [2001] szerint a gyorsabb mikroprocesszorok és a nagyobb grafikus
kártyák lehetővé teszik már 60 Hz-es frissítési frekvenciát. Ez azt jelenti, hogy az
úgynevezett PC IG végre tudja teljesíteni az FAA D szintnek megfelelő minősítési
követelményeket. Ezek az új generációs képgeneráló eszközök csökkenteni fogják a
vizuális rendszerek árát.
A CAE Tropos prototípusa két darab 2 GHz-es Pentium 4 processzort magába
foglaló alaplapból, az ATI Technologies által gyártott Radeon típusú grafikus egységből, Windows 2000 operációs rendszerből, és a saját fejlesztésű új Lithos vizuális adatbázisból áll.
Adams [2002] azt írja, hogy megfeledkezhetünk a pixelekről és poligonokról,
nem jelent problémát, hogy PC-t használjunk-e vagy ne. A polgári
repülésszimulátorok vizuális rendszereiről szóló vita fókusza az adatbázisok, adatbázis eszközök, és repülőtéri színhelyek valósághűsége, valamint az időjárási hatások generálása köré összpontosul.
A képalkotás kereskedelmi piacának új korszaka kezdődött 2002. május közepén Dallasban a WATS (World Airline Training Conference and Tradeshow) alkalmával. A piacvezető CAE (Saint-Laurent, Quebec) hivatalosan piacra bocsátotta
az új ‘Tropos’ képgenerálót, míg riválisa az Evan & Sutherland bejelentette, hogy
eladta új generációs EP (Enviromental Processor) nevű rendszerét a Lufthansának.
A CAE képes a felhasználók régi adatbázisait átalakítani az új Tropos formátumba. A CAE új vizuális rendszerének első vásárlói az EVA egy A330 szimulátorhoz és az Airbus az A380 típushoz.
Az Evan & Sutherland új generációs “Level-D IG”-je az EP-1000. Flitton, a
Salt Lake City kereskedelmi szimulációs vezérigazgatója és alelnöke szerint az EP1000 adatbázis magába foglalja az egész földet 3D-ben. Nagy részletességgel kidolgozott képeket a repülőtereknél használnak. A PC technológiát alkalmazzák, de a
software stratégiára és az adatbázis hűségre fókuszálnak.
Egyes üzemeltetők érdekes tendenciát követve alacsony költségű vizuális
rendszereket igényelnek és ennek megfelelően a gyártók PC alapú képgenerálókat
ajánlanak, amelyeket C szintű teljes repülésszimulátorokhoz is használnak.
1.4.3. A mozgatórendszer

Ez az a rendszer, amely a kabin mozgatásával a repülőgép földön vagy levegőben történő mozgásának megfelelő érzeteket vált ki a személyzetben. Az első
szimulátoroknak nem volt mozgatórendszerük. Később a valósághűség növelése
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érdekében megjelentek a 3 majd a 6 szabadságfokot biztosító berendezésekkel ellátott szimulátorok. A mozgatórendszereket általában a kitéréssel, sebességgel, és
gyorsulással jellemzik. Viszonylag kis kitérési lehetőséggel rendelkeznek különösen
haladó mozgás szintjén. A kitéréseket a légköri hatások, illetve a különböző rendszerek működésének érzékeltetésére is használják (pl. futó behúzás, földetérés, stb.).
A mozgatórendszerek hidraulikusak vagy elektronikusak lehetnek és kb. 2,7 m
elmozdulást, valamint ±30 fokos elfordulást tesznek lehetővé.
Sunjoo [2002/a] alapján a mozgatórendszer teljesítőképességét a kinematikai burkológörbe vagy “munkaterület” és
az olyan dinamikus karakterisztikája jellemzi, mint fáziskésés és csillapítás.
Utóbbi a plató mozgatásához rendelkezésre álló mechanikai teljesítmény, a tömeg, és a karakterisztika sávszélességének függvénye. A mozgó munkaterület
direkt függvénye a mozgatómechanizmus
architektúrájának.
A modern repülésszimulátorok általában
1.7. ábra. Hat szabadságfokú
szervo-elektromos mozgatórendszer* a Stewart Plató vagy “hexapod” néven
ismert mechanizmust használják, amelyet
eredetileg 1938-ban autók gumiabroncsainak tesztelésére javasoltak. Ez a szerkezet
egy alapkeretet, hat mozgatókart (munkahenger), és egy teherhordó felső mozgó
platót foglal magába. Amint az 1.7. ábrán is látható, a karok az alsó és felső részhez
kardáncsatlakozón keresztül kapcsolódnak párosával.
Sunjoo [2002/b] szerint a NASA Ames Research Center működteti a világ
legnagyobb függőleges mozgású repülésszimulátorát (1.1. ábra). A szimulátor modernizációja során a régi kardántengelyes megoldás helyébe egy “hexapod” típusú
mozgatórendszert telepítettek, amely tervezésének és optimalizálásának folyamatát
írja le a cikk. Ez a rendszer egyidejűleg ±18, ±15, és ±20 fok megfelelően bólintó,
orsózó, és legyező mozgást biztosít.
Az FAA és CAA előírásai szerint a mozgatórendszerek használata kötelező a
teljes repülésszimulátorok esetében a polgári repülőgépek és helikopterek számára.
A katonai berendezések esetében az alkalmazását esetenként, a szimulátor sajátosságai függvényében döntik el. A minősített rendszerek követelményei közül többek
között az alábbiakat említhetjük meg:
4 a futópályán a talajfogás érzékeltetése;
4 a rugózó elemek összenyomódásának és a futópálya egyenetlenségek érzékeltetése;
4 a futómű behúzása és kibocsátása által keltett mozgások utánzása;
4 a féklapok, a hajtómű sugárfék, és a kerékfékek által keltett mozgások szimulálása;
4 a fel- vagy leszállás közbeni, nagy sebesség keltette oszcillációk érzékeltetése;
4 sajátos érzés és zaj keltése hasra szállás esetén.
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Léteznek olyan manőverek is, amiket nem lehet szimulálni: forgások, bukfencek, nagy túlterheléssel járó manőverek. A “g-ülés” egy hatékony eszköz a repülési
mozgás érzetének kiváltására a mozgatóplatformok kiegészítőjeként vagy helyettesítőjeként, de a bekötő hevederek gyors meghúzásával is előidézhető. Ezek az eszközök különálló felfújható cellákra épített hagyományos repülőgépülések. Bár kevés hatása van a vesztibuláris (egyensúlyi) rendszerre, a többi proprioceptív (izomérző) és tapintó érzékszervekre, mégis a repüléshez hasonlóan hat. A vesztibuláris
rendszer a belső fül nem auditív része, a mozgás- és helyzetérzet egy fontos érzékszerve.
Ha a szimulátor fix, a pilóta
nem érzékeli a gyorsulásokat és a
földön való ténykedés érzete alakul ki benne, ami hibás beidegződésekhez is vezethet. Még a kis
túlterhelésekkel járó, valamint az
olyan repülőgépmozgások is,
amelyek a rezgésekből vagy turbulenciából származnak egyértelműen, és negatívan hatnak az
emberi szervezetre, ezáltal bonyolultabbá teszik a pilóta munkáját.
A turbulenciával és helikop1.8. ábra. A mozgatórendszer
terrezgésekkel járó nagy frekvenszervo-elektromos motorja [NASA]
ciájú függőleges erők fárasztóak
a pilóták számára és befolyásolhatják a műszer, valamint térkép-leolvasási képességét. Ezen hatások szimulálása mozgatóplatformok által, megnövelné a rendszerek
költségeit és veszélyeztetné a teljesítőképességüket, mivel a nagyobb sávszélesség
zaj forrását képezi a szervomechanizmusban és ez irányítatlan mozgásokat eredményez. Csak a széket és a műszerfalat mozgató szervomechanizmus valósághűen kelti e rezgések hatásait körülbelül 3 – 40 Hz tartományban.
Rolfe [1986] egy megtörtént szerencsétlenségről számol be, amelyből látható,
hogy milyen nagy szerepe van a mozgatórendszer létének és valósághűségének.
Adams [2001] azt írja, hogy a repülésszimulátorok PC alapú képgeneráló
rendszerei éppen elérték az FAA D szintjének követelményeit, máris új mérföldkő
jelenik meg – az elektromos mozgatórendszerek –, amelyek elbírják a teljes
repülésszimulátorok hatalmas súlyát és az előírások által elvárt, hat szabadságfokú
mozgást biztosítják. Az ismertebb gyártó cégek közül legalább három nehéz
terhelhetőségű működtető mechanizmust fejleszt, amely több mint 13381 kg-ot
(29500 lb) bír el.
Joep Mannens, az FCS Control Systems (Schiphol, Hollandia) szimulációs termékek marketing és értékesítési igazgatója szerint az elektromos mozgatórendszerek
fel fogják váltani a hidraulikusokat a kedvezőbb ár és különösen a hosszú életciklusnak köszönhetően.
Bruce Coons az amerikai piacvezető Moog cég repülésszimulációs marketing igazgatója szerint az új 6DOF32000E (13000 kg / 29500 lb) és 6DOF2500E (10500 kg /
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23150 lb) sorozatok már kielégítik a mozgatórendszerek D szintjére vonatkozó követelményeket, de sokkal fontosabb kritériumnak tartja a pilóták szubjektív értékelését, akiknek gyakorolniuk kell ezeken.
Andy Morris a CAE marketing igazgatója szerint az új 9072 – 13608 kg (20000 –
30000 lb) teherbírású elektromos mozgatómechanizmusok megjelenése pozitív előrelépés, de figyelmeztet, hogy sok széles látómezejű kivetítéssel rendelkező teljes
repülésszimulátor súlya 18144 kg (40000 lb) körül mozog.
A CAT [2003] szerint, az új tervezési koncepció, amely elektromos mozgatórendszert használ a hidraulikus helyett és a nagyobb hordozhatóságot lehetővé tevő
berendezések iránti igény változó irányzatot jósol a szimulátorpiacon. Mark
Limbach, a Pennsylvania-i cég alelnöke rámutatott, hogy a hagyományos hidraulikus mozgatóeszközöket nemcsak megszerezni drága, hanem nagyon karbantartásigényesek és emiatt a működtetésük is sokkal költségesebb. Az elektromos mozgatású szimulátor lényegesen kevesebb vezetéket foglal magába, mint egy hagyományos hidraulikus alapú. Limbach szerint ezidáig az elektromos mozgatás megvalósítását a mozgatandó szerkezet súlya korlátozta. A technológia fejlődésével manapság
lehetővé vált nagyobb emelőképességű elektromos mozgatórendszerek gyártása.
Scott Harvey, a Frasca üzletkötője szerint egy elektromos mozgatómechanizmus
zajszintje alacsonyabb, mint egy hidraulikusé.
1.4.4. A hanggeneráló rendszer

A repülőgép valós hangjának megfelelő frekvenciageneráló rendszer, amelyet
a központi számítógép vezérel és a 20 KHz-ig terjedő repülőgéphangok előállítására, valamint a személyzet adóazonosító jelekkel, automatikus repülőtéri információs
szolgálat (ATIS, Automatic Terminal Information Service) üzeneteivel, stb. való
ellátására, illetve kommunikációra használják.
Mivel sok repülőgép esetében a legtöbb hang közös, a gyártók egy szabvány
elektronikát terveztek, amely csak kalibrálási összetevőket igényel az elvárt hangtartomány szolgáltatásához.
A modern digitális rendszerekben az olyan speciális hatásokat, mint pl. az ablaktörlő mozgásának hangját szinusz, négyszög, és sajátos funkciójú hullámformák
kombinációjával modellezik.
A magas valósághűségű polifonikus környezet biztosítására a hangszórókat a
szimulált pilótafülke köré, felül és alul helyezik el. Tipikusan hat irányba helyezendő el a pilótához viszonyítva a hang szükséges irányítottságának elérése céljából,
anélkül, hogy megjelenjen a nem kívánt pontforrás hatás.
A teljes repülésszimulátorokban a fülkében hallható minden hangot vissza kell
adni. Általában a következő hangokat szokás szimulálni:
4
4
4
4
4

hajtómű zaja különböző üzemmódokon és üzemeltetési viszonyok mellett;
aerodinamikai mozgás által keltett zajok;
futóművek okozta zajok;
féklapok és más aerodinamikai elemek mozgásának zajai;
különleges esetek (pl. hasraszállás) által okozott zajok.
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1.4.5. A számítógép- és interfész rendszer

Constantin [2000] szerint fejlődéstörténeti szempontból az első számítógépek
pneumatikusok voltak, 1942-től egészen 1970-ig analóg elektromos, majd végül
megjelentek a numerikus számítógépek.
Az 1960-as évek végén elsősorban a folyamatirányításra tervezett általános
számítógépek alkalmassá váltak a sok, valós idejű be- és kimeneti igényű szimulációra, aminek következtében a különleges célú gépek elterjedése csökkent. Ma speciális célú digitális számítógépeket csak nagyon nagy sebességű feldolgozási igénybevételt kívánó alkalmazásokhoz használnak, mint például a képgenerálás.
A szimulációs programok tartalmazzák a légkörre, a repülőgépre és ennek aerodinamikai karakterisztikáira vonatkozó adatokat, valamint a hajtóművek, a kormányszervek, az üzemanyag-fogyasztás, és a hidraulikus rendszerek működési modelljét. Repülésszimulátorok esetében a számítógép- és interfész rendszerre vonatkozólag az alábbi általános kritériumokat kell figyelembe venni:
4
4
4
4
4

képes legyen valós időben dolgozni;
a szimulátoron használandó műszerekkel való összekapcsolhatóság;
belső (Ethernet) hálózatra való csatlakozás lehetősége;
kapcsolatok megvalósításának lehetősége A/D átalakítókkal;
ARINC-429 (Aeronautical Radio Incorporated) és MIL-1553-B (Military
Standard) szabványú kártyák használata, amelyek biztosítják a kapcsolatot
azokkal a műszerekkel, amelyeket nem lehet szimulálni.

Az interfész rendszer átalakítja a fülkéből jövő többnyire analóg jeleket a számítógép számára és fordítva.
Azokat a műszereket, amelyek nyomás vagy más típusú mechanikus jeleket
kapnak a valóságban, a szimulátorokban elektronikusan működő műszerekkel helyettesítik és a mutatóikat szelszinekkel vagy léptetőmotrokkal vezérlik.
1.4.6. Az oktatói vezérlőrendszer

1.9. ábra. VMS vezérlőterme [NASA]

Az oktató egy olyan vezérlőállomással rendelkezik, amelyiken követni
tudja a szimulátor működését és különböző beavatkozásokat képes végrehajtani. Az oktató indítja el a központi számítógépet, előkészíti a sajátos adatbázist,
követni tudja a műszerek jelzéseit, valamint a pilóta által végrehajtott manővereket az előtte is megjelenített látómezőben. A vezérlőállomásról bizonyos meghibásodások vihetők be a rendszerbe, és
közben figyeli a személyzet reagálását.
Az oktatói állomás a szimulátor fedélzetén vagy azon kívül lehet elhelyezve.
Rolfe [1986] öt elvet említ (Adams
[1979] hivatkozással), amelyek megala32
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pozzák a nagy valósághűségű modern repülésszimulátorok tervezését és használatát.
Ezek közül kettő közvetlenül az oktatótóhoz kapcsolódik. A legfontosabb elv, hogy
az emberi tanulás az eredmények ismeretétől függ, míg a másik, hogy az inger és a
rá adott válasz minden képzési gyakorlat lényeges elemei.
Az első elvből adódóan lényeges, hogy az oktatói lehetőségek magába foglalják az alábbiakat [Rolfe 1986]:
4 a növendék teljesítményének figyelemmel kísérése;
4 a követelménynormával való összehasonlítás;
4 az eredmények tanulóhoz való visszacsatolása.

Az oktatói állomás a repülésszimulátor egy fontos része, és összefoglalva a következőket szolgálja [Rolfe 1986]:
4
4
4
4
4

az előremenetel figyelemmel kísérése egy gyakorlaton keresztül;
a szimulált repülőgép állapotának követése;
a személyzet tevékenységének megfigyelése;
a szimulátor ellenőrzése;
a szimulációs környezet és a repülőgép konfiguráció beállítása, valamint ellenőrzése;
4 adatgyűjtés és ezek bemutatása oktatásra, illetve a repülés utáni értékelésre
(debriefing);
4 kommunikáció a személyzettel.
Az 1. fejezetben található, *-al jelölt képeket semmilyen módon nem lehet módosítani vagy újra felhasználni a Motionbase Plc. (http://www.motionbase.com) engedélye nélkül.
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Repülésszimulátor építése, különböző kormányzási megoldásuk
és ergonómiájuk

2.1. A BME Repülőgépek és Hajók Tanszék repülésszimulátorának építése
2.1.1. Előzmények
A hatalmas technikai fejlődés következtében a repülés terén is megjelent egy
új elvárás a korszerű tudományos igények kielégítésére, ami az oktatási, kutatási, és
fejlesztési szimulátorok elterjedését eredményezte. Az ilyen berendezések megjelenését az is indokolta, hogy ha csak pilótaképzésre használják, a befektetési költségek megtérülése érdekében napi 24 órát kell üzemeltetni, és így nem igazán alkalmasak kísérletezésre, kutatásra.
A BME Repülőgépek és Hajók Tanszéke 2000-ben az Oktatási Minisztériumnál nyert egy pályázatot kutatási és fejlesztési repülésszimulátor építésére. A tanszék az Oktatási Minisztérium mecenatúra pályázatán nyert 19,95 millió Ft. támogatás mellé a fennmaradó összeget (39,4 %) saját forrásból vagy adományokból
kellett előteremtse. Az önköltségekhez az EADS 35000 DM, az Aeroplex of Central
Europe Ltd. 5 millió Ft. összeggel járult hozzá, míg a Müncheni Műszaki Egyetem
Repülésmechanika és Repülésszabályozás Tanszéke a külföldi szakmai konzultációk költségeit támogatta, valamint térítésmentesen átadott az ott fejlesztett szoftverekből.
A pályázat elnyerése után tovább folytatódott a szakirodalmi kutatás, valamint
elkezdődtek a gyakorlati előkészületek is, melyeknek szerves részét képezték a külföldön tett látogatások olyan intézményekben, ahol már létezett kiképzésre vagy
kutatásra használt szimulátor. Két alkalommal is németországi szakmai konzultációkon vettünk részt, elsősorban a Müncheni Műszaki Egyetemen, ahol tanulmányoztuk a berendezés avionikáját, a használt szoftvereket, és a botkormány
erőszimulációs rendszerét.
Az építés során az ötlettől a megvalósulásig partnerünk volt a Müncheni Műszaki
Egyetem Repülésmechanika és Repülésszabályozás Tanszéke.
Holzapfel [2002] bemutatja a Müncheni Műszaki Egyetem Repülésmechanika
és Repülésszabályozás Tanszékén kutatási és fejlesztési célra épített alacsony költségű repülésszimulátort. A megépítéséhez használt nem repülésre hitelesített alkatrészek még magas minőséget biztosítanak, és jelentős költségmegtakarítást tesznek
lehetővé.
Hermle [1998, 1999], Moravszki [2000/a, 2000/b], és Sachs [1999, 2000 és 2002] is
ezen a szimulátoron végzett kísérletekről, valamint kutatási eredményekről számolnak be.
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Nemrégiben e berendezés helyett egy újabbat építettek (2.1. ábra).

2.1. ábra. A Müncheni Műszaki
Egyetem új repülésszimulárora

2.2. ábra. A Eurocopter egyik
helikopter szimulátora

Látogatásunk egy másik állomása az Universität der Bundeswehr München
volt, ahol megtekintethettük az érintőképernyők alkalmazásait és egy tükrös
kivetítőrendszert.
A Fairchild Dornier-nél a 728Jet Engineering Simulator-t (2.4. ábra) tekintettük meg, az EADS-nél pedig a Eurocopter helikopter szimulátorait (2.2. ábra).
Ugyanakkor ellátogattunk a VIRES (VIrtual REality and Simulation) Simulationstechnologie GmbH céghez is, amely résztvett a 728Jet Engineering Simulator
készítésében. Ugyanitt láthattunk egy olyan berendezést (2.3. ábra), amely egyben
repülő-, vonat-, és autószimulátor, valamint azt is megtekintettük, hogyan működik
egy PC alapú kivetítőrendszer.

2.3. ábra. A VIRES többfunkciós
szimulátora

2.4. ábra. Jet728 Engineering Flight
Simulator [VIRES]

A Fairchild-Dornier 728 sugárhajtású repülőgépének fejlesztése érdekében a VIRES
cég egy kutatási szimulátort tervezett és telepített, amelynek célja az volt, hogy eszközt szolgáltasson a Fairchild mérnökei számára a repülésdinamika és repülésszabályozás fejlesztésére.
A BME Repülőgépek és Hajók Tanszék mivel nem kapott jobb helységet a berendezés számára, így a J épület első emeletén lévő 111 és 112 tantermeket alakítot-
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tuk át erre a célra, amely végül is elfogadható, mert nem volt szándékunkban mozgatórendszerrel ellátni, ugyanis az irányítási elvek, műszerek, kijelzők, stb. vizsgálatához nincs szükség rá. Egyébként a nagyméretű kivetített kép földközelben elégséges mozgásélményt biztosít. Az átalakítás többek között festést és mázolást, bútorozást, valamint biztonsági rendszerekkel való ellátást követelt meg.
A 111-es teremben helyeztük el a repülőgép-vezető fülke utánzatát (2.10. ábra), míg
a 112-ben a rendszert alkotó és vezérlő számítógépek találhatók. Utóbbi a 2.5. ábrán
látható.
A fejezet további részeiben, a
technológiai előrejelzéseket
elemezve meghatározom a
kutatási, fejlesztési, és oktatási célú repülésszimulátorunk minimális kiépítési feltételeit, szükséges struktúráját, technológiai és informatikai támogatásigényét (szükséges hardverek és szoftverek), valamint beszámolok az
általam koordinált építési
folyamatról. A tervezési fo2.5. ábra. A BME Repülőgépek és Hajók Tanszék
lyamat során figyelemmel
szimulátorának vezérlőterme
kísérve a technológiai előrejelzéseket, a szimulátor különböző változatai alakultak ki (helyszűke miatt ezekről
itt nem kívánok beszámolni) és lépésről lépésre jutottam el a céljainknak megfelelően megépített konfigurációhoz. Az előrejelzések függvényében tett módosítások két
alkalommal is az Oktatási Minisztériummal kötött szerződés módosítását eredményezték, ami sajnos közel 1,5 éves késést okozott az építésben.
2.1.2. A tervezett alacsony költségű repülésszimulátor megvalósíthatóságát alátámasztó előrejelzések vizsgálata
Az alacsony költségű repülésszimulátor megvalósításába a technológiai fejlődést meghatározó törvényszerűségek vizsgálata után vágtunk bele, amelyek Rohács
[2004] megfogalmazása szerint az alábbiak:
1. Moore törvénye
2. Gilder törvény
George Gilder szerint a kommunikációs sávszélesség, és ezzel a kommunikáció során átvitt információ mennyisége évente megháromszorozódik (2.6. ábra).
3. Metcalfe törvény
Robert Metcalfe (az Internet kezdeményezője és a 3COM alapítója) törvénye
szerint a hálózatok értéke a csomópontok, pontosabban a hálózatra kapcsolt
terminálok teljesítményének a négyzetével arányos.
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Mindezeket együtt gyakran
nevezik a három technológiai
törvénynek, amelyek meghatározók voltak döntéseink meghozatalában.
A legfontosabb közülük,
amelyre támaszkodhattunk a
Moore törvénye volt, ugyanis
minél szélesebb körben lett ismert, annál inkább megvalósítandó célként jelent meg az
2.6. ábra. A kommunikációs sávszélesség vál- egész ipar számára. A félvezetőgyártók marketing- és kutatótozása a Gilder törvény szerint [Rohács 2004]
részlegei hatalmas energiákat
fordítottak arra, hogy teljesítsék a meghatározott növekedési szinteket, amelyet a
versenytársaik vélhetően el fognak érni.
A Moore-törvény következményei az iparban jelentősen befolyásolják az alkatrészgyártókat. Egy termék (mint például egy CPU vagy egy merevlemez) kifejlesztésének átlagos ideje 2 és 5 év közé tehető. Ennek következményeként a gyártók hatalmas nyomásnak vannak kitéve a határidőkkel kapcsolatban: pár hetes késés egy
főbb terméknél jelentheti a különbséget siker és kudarc vagy esetleg a csőd között.
A processzorpiacon – ahol a rendkívül kiélezett versenyben egy új termék kifejlesztése várhatóan 3 évig tart – szereplő gyártók számára ez azt jelenti, hogy a két vagy
három hónapot késő, ezáltal 10 – 15%-kal lassabb, nagyobb méretű vagy kisebb
tárolókapacitású termék általában eladhatatlan. [Wikipédia]
Az Electronics Magazine 1965. április 19-én közölte Gordon E. Moore tollából a “Még több komponens megvalósítása az integrált áramkörökben” című cikket,
amelyben a szerző korábbi tapasztalataira alapozva azt jósolta, hogy a chipekre integrálható alkatrészek száma 18 havonta megkétszereződik. 1975-ben módosította a
törvényt, és azt állította, hogy a chipekre illeszthető tranzisztorok száma 18 helyett
18 - 24 havonta duplázódik meg. Továbbá a Moore-törvény azt is kimondja, hogy
miközben az egy chipre helyezhető tranzisztorok száma 18 – 24 havonta megkétszereződik, az áramkör mérete hozzávetőleg a felére csökken.
Moore az Institute of Electrical and Electronics Engineers Solid-State Circuits konferencián tartott előadásában azt mondta, hogy a törvény egy évtizedig még valószínűleg érvényes lesz, de az exponenciális növekedés nem tartható örökké.
A törvénnyel kapcsolatban David House (az Intel egykori vezetője) fogalmazta
meg, hogy a számítógépek teljesítménye 18 havonta megduplázódik.
Az Intel szerint Moore törvénye nagyobb teljesítményt és egyben a költségek csökkenését is jelenti. [Intel]
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2.7. ábra. Moore törvénye [Intel]
A processzor (CPU, Central Processing Unit) a számítógép egyik legfontosabb
alkatrésze. A CPU-k története 1971-ben kezdődött, amikor az Intel cég megalkotta
az Intel 4004 integrált áramkört, 8 évvel az első PC létrehozása előtt. Azóta már hét
generáció nőtte ki magát, amelyeket a 2.8. ábra foglal össze [Karbo 1]:

2.8. ábra. CPU generációk [Karbo 1]
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Az első processzorok 4,77 MHz frekvencián dolgoztak, napjainkban pedig meghaladják a 3 GHz-et.
Hiroshi [2000] a 2.9. ábrán a processzorok frekvenciájának alakulását adja
meg az idők folyamán. 2110-re az élő anyag és a félvezetők kombinációját jósolja a
processzorgyártási technológiában.

2.9. ábra. A processzorok frekvenciájának alakulása az idők folyamán
[Hiroshi 2000]
A fenti három technológiai törvényre, de különösen Moore törvényére alapozva biztosra vehető volt, hogy 2002-ben a számítógépek teljesítménye közel duplája
lesz a 2000-es évhez képest, amikor a szimulátort kezdtük tervezni. Ekkora teljesítménynövekedések mellett már lehetővé vált egy új generációs repülésszimulátor
megépítése, amelyet elsők között el is készítettünk.
2.1.3. A szimulátor fülkéje
A szimulátor kabinját a lehetőségekhez mérten 1:1 méretarányban alakítottuk
ki a rendelkezésünkre álló dokumentációk, valamint a kollégák által, egy Ferihegyen álló Boeing 737 típusú repülőgépen végzett helyszíni méréseik alapján. A
repülésszimulátor megvalósításánál arra törekedtünk, hogy többcélú, könnyen átkonfigurálható berendezést alkossunk. A cél ugyan nem egy kiválasztott típus élethű megvalósítása volt, de az irányvonalat a Boeing 737 NG típuscsalád jelentette. A
választás azért esett erre a típusra, mert jól képviseli a legújabb típusú repülőgépek
pilótafülkéjének kialakítását, és a nemzeti légitársaságunk is ebből üzemeltet a legtöbbet. [Korody 2004/b]
Az építés egyes fázisairól a 2. számú mellékletben találhatók képek.
A kabin váza acél zártszelvényből készült, és az alját hajópadlóval fedtük.
Egyéb részei fából készültek, aminek nagy részét burkolattal láttuk el. A fülke felső
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részét szabadon hagytuk, hogy szükség esetén a nézőközönség is akadálytalanul
láthassa a kivetített külső képet.

2.10. ábra. A szimulátor pilótafülkéje
2.1.4. A képgeneráló és képmegjelenítő rendszer
A külső kép generálására a tervezés kezdeti időszakában csak a Silicon
Graphics munkaállomásai voltak alkalmasak. A korábban említett technológiai törvényeket tanulmányozva megállapítottuk, hogy a személyi számítógépek sebessége
és kapacitása hamarosan el fogja érni az általunk kívánt szintet, és így kissé kockázatos módon a fejlesztéseket a PC alapú szimulátor felé tereltük. [Korody 2004/b]
[Karbo 2] azt írja, hogy a videokártya ugyanolyan fontos része a számítógépnek, mint a képernyő, és az 1999 – 2001 években általános fejlesztéseken mentek
át. Korábban csak nagyon gyenge minőségű termékek léteztek a piacon.
A videokártya támogató funkciót nyújt a CPU-nak. Hasonló processzor, mint a
CPU, azonban a képernyők vezérlésére tervezték. Manapság a videokártyák elégséges RAM-ot tartalmaznak, de korábban nagyon lényeges volt, hogy mennyi (a színmélység és a felbontás tekintetében) és milyen típusú (a kártya sebesség szempontjából) memóriája van. A legtöbb videokártya a szokásos RAM nagyon gyors változatát használja (SDRAM vagy DDR).
Néhány videokártya, mint pl. a Matrox Millennium II VRAM-ot (Video
RAM) használ, amely lehetővé teszi a dupla kimenetet. Intelligens jellemvonása,
hogy a dupla cella egyidejűleg lehetővé teszi a videoprocesszor számára a régi adatok olvasását és az új adatok írását ugyanazon a RAM címen. Ily módon a VRAMnak két kapuja van, amelyek ugyanabban az időben aktívak lehetnek, következésképpen lényegesen gyorsabban dolgozik.
Az eredeti VGA kártyák nem voltak “intelligensek”, csak a CPU-tól kapott jeleket továbbították a kijelzőre. A CPU végezte a kép megalkotásához szükséges
számításokat és a hatalmas adatmennyiséget a videokártyához továbbította. Az
1990-es évek elején megjelentek a kártyagyorsítók. Ma már minden kártya gyorsí40
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tóval rendelkezik és nagy sebességű sínekkel (mint pl. PCI és AGP) kapcsolódik a
CPU-hoz.
A 3D játékokhoz alkalmazott videokártyák drága RAM-okat használnak a
szükséges sávszélesség biztosítására. Ha pl. egy 3D játékot 1280 x 1024 felbontásban, 80 Hz frissítési frekvencián akarunk használni, akkor másodpercenként 400
MB adatot kell továbbítani.
Szimulátorunk esetében a külső kép generálása egy nagyteljesítményű számítógéppel történik, amelyhez csatlakozik a mennyezetre szerelt projektor, ami a képet egy domború tükörre vetíti, majd arról a pilótafülke előtt található homorú ernyőre.
Az Albacomp Activa P4 grafikus számítógép az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:
4
4
4
4
4
4

Intel ‘Winnipeg’ P4 PGA – 478 alaplap, ATX, +LAN;
Intel Pentium – IV 1,5 GHz processzor PGA – 478;
512 MB SDRAM;
40 GB Maxtor DM+ merevlemez, ATA – 100, 7200 rpm;
ASUS V8200 pure, GEFORCE3 videókártya, 64 MB DDR (OPEN GL);
Dolby Digital dekóder/erősítő.

Ezt a számítógépet később egy nagyobb teljesítményű (Intel Pentium 3 GHz processzor, 1 GB SDRAM, 60 GB merevlemez, ASUS V 9950 TD 128 MB DDR grafikus kártya) gépre cserélték.
A számítógépből kijövő videojelet egy ATEN VS-102 VGA típusú jelosztó
egyidejűleg a kivetítőhöz és a számítógépteremben lévő egyik képernyőhöz továbbítja.
A korábbi szimulátorok egy vagy három összehangoltan működő, három színt
külön kivetítő projektorral működtek [Korody 2004/b]. Ezek nagyon költségesek és
már a tervezési szakaszban éreztük, hogy más megoldásra lesz szükség. Bízva abban, hogy a projektorok technológiájának fejlődése sem marad el a számítógépekétől, elvetettük a CRT technológiát. Az is előnyünkre szolgált, hogy a számítógépekhez hasonlóan ezek esetében is a teljesítmény nőtt, az árak viszont csökkentek.
A kivetítőre vonatkozó ajánlatok jelentős szóródást mutattak az árak és a műszaki jellemzők tekintetében. Ez különösen igaz a Mikropo Vizuáltechnika által
felkínált CRT projektorra, amely a korábbi külföldi ajánlattevők 10 millió Ft.-ot
meghaladó áraihoz képest csak 3,7 millió Ft. volt. Ráadásul a referenciahely kialakítása érdekében ebből az összegből is elengedtek volna 1,5 millió Ft.-ot. Az
EADS-nél éppen ebben az időszakban cserélték le a CRT kivetítőket LCD, illetve
DLP (Digital Light Processing, digitális fényfeldolgozás) projektorokra. Ezért velük
külön, az adott eszközök működését a helyszínen megtekintve folytattunk fontos és
meghatározó megbeszéléseket, amik alapján az a vélemény alakult ki, hogy az LCD
projektorok mindenben megfelelnek a mai PC alapú repülésszimulátorok 3D képmegjelenítésére, ugyanakkor csak a DLP típusok alkalmasak a képtorzítás csökkentésére.
Nick [2005] részletesen bemutatja a 3D kijelző rendszerek megvalósítási lehetőségeit, de számunkra elégséges a 2D kivetítés által hordozott 3D információ is
mivel a tervezett alkalmazások nem követelnek meg többet, illetve a megépítés is
sokkal bonyolultabb és költségesebb lenne.

41

2. fejezet
A DLP technológia a képet az ún. DMD (Digital Micromirror, digitális
mikrotükör) segítségével képzi. A DLP technológia előnye az élesebb kép, a hatékonyabb vetítés az LCD technológiához képest. [Panasonic]
A választás végül egy InFocus LP530 XGA típusú, DLP technológiájú kivetítőre esett, amely 1024 x 768 képpont valós XGA és 1280 x 1024 képpont maximális SXGA felbontásra képes, standard fényereje 2000 ANSI lumen és fókusztávolsága 1,5 – 5 m.
A kivetítő és a tükör elrendezése a 2.11. ábrán látható. A rendszer körülbelül 100
fokos vízszintes és 45 fokos
függőleges látómezőt biztosít.
A tükör használatával számos
probléma merült fel annak
ellenére, hogy a Eurocopter
helikopter szimulátorában is
állítólag csak egyszerű, domború tükröt használtak, amilyet üzletekben is szokás felszerelni a vásárlók megfigyelésére.
2.11. ábra. Az egycsatornás kivetítőrendszer
Elsőként a Budapesti Közlekedési Vállalattól (BKV) kölcsönkért, villamosmegállókban használt tükröt próbáltuk ki, de mivel megvilágítás
hatására látszott rajta az anyag szerkezete, amelyre a fényvisszaverő réteget rávitték, így nem felelt meg a célnak. Végül a 2.11. ábrán is láthatót vásároltuk meg és
szereltük fel, viszont ez se volt hibamentes, egy kis sérülés volt rajta a tükröző rétegen. Nemrégiben e helyett igazi üvegből egy másikat készíttettek és szereltek fel,
amely nagyon sokat javított a kép minőségén. A domború tükörre a kivetítőernyő és
a projektor közötti rövid távolság miatt volt szükség. A nagyobb vízszintes látómező megvalósítása érdekében homorú ernyőt készítettünk, amit három darab fehér
PVC lemezből állítottuk össze és egy kerekekre szerelt mozgatható állványra erősítettük fel.
A jobb képminőség és a nagyobb látószögű kivetítés érdekében lehetőség van
a rendszer több csatornával való kibővítésére.
2.1.5. A hangrendszer
A szimulátorban a hanghatást egy Creative DTT 3500, 5.1 Surround hangfal
szett biztosítja és az alábbi főbb paraméterekkel rendelkezik:
4
4
4
4
4

összes kimeneti teljesítmény: 79 W RMS;
mélynyomó: 30 W RMS;
szatelit: 4x7 W RMS;
középső: 21 W RMS;
frekvencia átvitel: 20 Hz – 20 KHz.
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A DTT3500 erősítőt és Dolby Digital dekódolót tartalmaz, amely egy 24 bites D/A
átalakítóhoz hasonlít. A hangrendszer nem nélkülözhetetlen eleme egy kutatási és
fejlesztési szimulátornak, hacsak a kutatások és fejlesztések nem éppen erre a rendszerre vonatkoznak.
2.1.6. A számítógép- és interfész rendszer valamint a használt programok
A 2.1.2. alfejezetben részletesen leírtam, hogy mi alapján döntöttünk a PC
használata mellett a szimulátor megépítéséhez. A célszámítógépek elvetése tette
lehetővé, hogy a szimulátor minden funkciója a konkrét feladat szerint rugalmasan
átprogramozható. Egy ilyen “proof of concept” célokra kifejlesztett berendezésnél
ez fontosabb szempont a megbízhatóságnál is, amit a célszámítógépek nyújthatnak.
Ennek a kialakításnak köszönhetően mindig az adott feladatnak legjobban megfelelő szoftvereket alkalmazzuk. [Korody 2004/b]
A szimulátor elvi felépítését, amelyen az egyes számítógépek és rendszerek
közötti kapcsolatok nyomon követhetők a 2.12. ábra mutatja be. Amint látható a
szimulátort hat számítógép vezérli:
4 Külső kép, FS 2004: rajta fut a külső kép és adott esetben az FS 2004 program [FS 2004];
4 Szerver, FLSIM: adott esetben rajta fut az FLSIM program;
4 PFD (Primary Flight Display, elsődleges repülési adatok kijelzője) ND
(Navigation Display, navigációs képernyő), ND PFD: a fülkében az EFIS
(Electronic Flight Instrument System, elektronikus repülési műszerrendszer)
műszereket jelenítik meg a pilóta és másodpilóta előtt;
4 ED (Engine Display): a hajtómű adatait kijelző képernyőt vezérli;
4 FMS (Flight Management System, repüléskoordináló és optimalizáló rendszer): a fülkében lévő FMS-hez tartozó CDU (Control Display Unit, vezérlő
és kijelző egység) vezérlője.
A PFD, ND, és ED műszerek a vezérlőteremben is nyomon követhetők a megfelelő
számítógépekben alkalmazott videokártyák két kimenetéről (VGA MATROX
MILLENIUM G550, 32MB, DDR, DUAL).
Mindegyik számítógépen Microsoft Windows 2000 operációs rendszer fut és
egy DLK DES-1008D típusú 8 bemenetes 10/100 Mbps Ethernet kapcsoló segítségével csatlakoznak egymáshoz. Bár York [2002] azt állítja, hogy amint a legtöbb
személyi számítógépre kifejlesztett operációs rendszert, úgy a Microsoft Windows-t
se arra tervezték eredetileg, hogy kielégítse a legtöbb szimuláció által megkövetelt
valós idejű működést, ennek ellenére kitűnően működik és nincs szükség az általa
költségesnek és bonyolultnak vélt “valós idejű” programkiterjesztésre.
A pilótafülke hardver elemeit egy moduláris felépítésű, szabadon programozható, microkontrollerrel irányított elektronika (EPIC, Electronic Programmable
Interface Card) kapcsolja össze a számítógép hálózat egyik PC-jével USB csatlakozáson keresztül. Az EPIC csomagot (1 EPIC-USB card, 1 9Vdc "European plug"
power supply for EPIC-USB card, 1 First expansion module, 1 32-point output
module, 1 ABA module, 1 64BTN module) néhány kiegészítővel (1 32 digit display
controller, 1 Rotary module, 1 Mémorie Eeprom pour EPIC USB) együtt a Micro
Cockpit [MC] cégtől vásároltuk meg.
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2.12. ábra. A szimulátor elvi felépítése [Korody 2002/b]
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A szimulátort úgy fejlesztettük ki, hogy az FLSIM mellett a Microsoft Flight
Simulator 2004 is futtatható. Mindkét esetben ez utóbbi szoftver külső képe fut mivel az FLSIM tudományos célokra készítették, ahol nem cél az élethű környezet
megjelenítése és nem tartozik hozzá hanggeneráló rendszer.
Collins [1995] az oktatópilóta tapasztalatával veszi szemügyre a FS-100
repülésszimulációs szoftvert és megállapítja, hogy sokkal több, mint játék értéke
van. Továbbá más hasonló eszközöket is megemlít, mint pl.: ELITE, IFT-PRO
VERSION 5.13, Instrument Pilot, Pilot in Command, Microsoft Flight Simulator.
Bourassa [2002] azt állítja, hogy korábban az alacsony költségű szimulációhoz
a gyenge valósághűséget rendelték, de köszönhetően a személyi számítógépek egyre növekvő teljesítményének ez az asszociáció többé már nem igaz. A kereskedelemben jelenleg kapható képgeneráló szoftverek a viszonylag olcsó személyi számítógépeken valós időben, nagy valósághűségű háromdimenziós jeleneteket képesek
lejátszani a katonai és kereskedelmi repülésszimulációkhoz szükséges 60 Hz frissítési frekvenciával.
A játékipar olyan fogyasztói szimulációs programja, mint a Microsoft Flight
Simulator elérte az utóbbi években azt a pontot, hogy hasznos eszközként szolgál a
repülni tanuló diákoknak.
A Flight Simulator 2004 (FS 2004) a Microsoft legújabb verziója. 20 éven keresztül
a termék a szórakoztatási szintről eljutott egy olyan színvonalra, amely értékes repüléskiképző szoftvercsomagot jelent, és amelyet több civil repülőiskola használ
bizonyos típusú képzésre. Az FS 2004 számos realisztikusan modellezett repülőgépet, működőképes műszerpaneleket, és rádió alapú navigációs eszközöket (pl. VOR,
NDB) tartalmaz adatbázisában, illetve a kezelőszervek sokaságának használatát támogatja (pl. joystick és szarvkormány).
A szimulátor megépítéséhez és a további kutatási, valamint fejlesztési feladatok végzéséhez a BME Repülőgépek és Hajók Tanszéke elsőként vásárolta meg
Magyarországon a Virtual Prototypes, Inc. [VPI] cégtől az FLSIM/Runtime és
VAPS/Developer szoftvereket.
Az 1985-ben alapított VPI vezető szoftverbeszállító a valós idejű szintetikus környezet és interaktív grafikus alkalmazások fejlesztéséhez. Vásárlói között 400 vezető repülőipari, autóipari, és más magas technológiát használó cég van, mint pl. a
Lockheed Martin, The Boeing Company, Raytheon Aircraft, SAAB Military Aircraft, NASA Johnson Space Center.
A továbbiakban az FLSIM és a VAPS programok jellemzőinek rövid ismertetése következik a termékekhez tartozó dokumentációk ([ENGENUITY 2002],
[FLSIM 2000/a], [FLSIM 2000/b], [FLSIM 2000/c], [FLSIM 2000/d], [VAPS
2000/a], [VAPS 2000/b]), valamint a gyártó által rendelkezésünkre bocsátott ismertető anyagok alapján.
Az FLSIM egy alacsonyköltségű, újrakonfigurálható, flexibilis, kereskedelmi
forgalomban kapható szoftvercsomag, amely bármely merevszárnyú repülőgép hat
szabadságfokú aerodinamikai modelljeinek nagy valósághűségű, valós idejű szimulációjának gyors megvalósítását teszi lehetővé. Továbbá megoldást nyújt a repülőgép alrendszerek szimulációjára, beleértve a hajtóműmodelleket, navigációt, és a
robotpilótát is.
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A program fontosabb vonásai az alábbiak:
4 teljesen rekonfigurálható bármely típusú merevszárnyú repülőgép szimulálására, beleértve a tolóerővektor irányításúakat is;
4 felhasználó által meghatározható aerodinamikai együtthatók és adathalmazok;
4 az aerodinamikai együtthatók grafikus görbeként való megadása;
4 egyidejű valós és nem valós idejű végrehajtási opciók;
4 állandósult állapotkiegyenlítő algoritmus;
4 repülőgépmodell dinamika választesztelési lehetőségek;
4 az FLSIM szolgaként (slave) való hozzárendelhetősége külső programokhoz;
4 más szimulációkba való integrálási vagy ezekhez való csatlakozási lehetőség;
4 a modell mozgó felületen való leszállást (pl. anyahajó) tesz lehetővé;
4 kormányfelületek működését képes imitálni;
4 tartalmazza az automatikus repülésvezérlő rendszer, illetve a repüléskoordináló és optimalizáló számítógép szimulációját;
4 standard ARINC-424 navigációs adatbázis bevitel;
4 teljes felvételi, visszajátszási, és ismétlési lehetőség;
4 teljesen grafikus felhasználói interfész;
4 elosztott interaktív szimulációra (DIS, Distributed Interactive Simulation)
képes;
4 standard kommunikációs interfész a VAPS-el.
Különböző, rendelkezésre álló FLSIM változatok:
4 FLSIM/Developer. Magában foglalja az FLSIM/Preparation összes jellemvonását és lehetőséget ad a felhasználó által definiált szimulációs funkciók
vagy modellek integrálására az alaptermékben létező modellek helyére vagy
mellé.
4 FLSIM/Preparation. A felhasználót teljes jogkörrel látja el, hogy módosíthassa a repülőgép aerodinamikai modelljének összes paramétereit, valamint
lehetővé teszi a teljes szimulációs környezet elvárások szerinti konfigurálását. Továbbá támogatja a külső eszközök és/vagy folyamatok integrálását.
4 FLSIM/Runtime.
Lehetőséget
teremt
egy
fejlesztői
termékkel
(FLSIM/Preparation vagy FLSIM/Developer) előzőleg létrehozott repülőgép-konfiguráció futtatására. Ezt a változatot azok használják, akik képzési
rendszereket készítenek a végfelhasználók számára.
Az FLSIM végfelhasználói:
4 ergonómia szakértők, akik könnyen konfigurálható és pontos repülési modellt igényelnek a repülés-elektronikai berendezések prototípusainak (kísérleti mintapéldány) bemutatásához és értékeléséhez egy dinamikus környezetben;
4 rendszermérnökök, akik a repülőgépmodellt tesztkörnyezetben használják a
repülés-elektronikai berendezések integrációja során;
4 szimulációs mérnökök, a kiképző eszközök tervezésekor a fejlesztési kockázatok minimalizálása céljából;
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4 repülőmérnökök és diákok, akik repülőgép-tervezési tanulmányokat folytatnak, vagy aerodinamikai modelleket alkotnak;
4 marketing és ajánlattevő csoportok, akik alacsony kockázatot és költséget kívánnak a javasolt rendszer koncepciójának bemutatásához a szerződés megkötése előtt;
4 szimulátor integrálók, akik kis kockázatot és alacsony költségű szoftvereket
igényelnek az olyan szimulátorok megépítéséhez, mint: FFS, FTD, CBT és
FNPT (Flight Navigation and Procedure Trainer, repülésnavigáció és eljárásgyakorló berendezés).
A VAPS program a valós idejű, grafikus HMI (Human Machine Interface, ember
gép interfész) alkalmazások tervezését teszi lehetővé a beágyazott rendszerek számára.
A beágyazott számítási rendszereket tartalmazó termékek fejlesztői gyakran
dinamikus grafikus interfészeket is készítenek a programjaikhoz. Pl. egy pilótafülkében lévő képernyő életfontosságú információkat szolgáltat a repülőgép és az őt
körülvevő környezet pillanatnyi állapotáról. Ezek a bonyolult, interaktív, és valós
idejű kijelzők beágyazott rendszereken futnak. A valós idejű interaktív grafikus interfészek lehetővé teszik az információk dinamikus megjelenítését a humán felhasználók számára, adatok szolgáltatását a rendszer részére, valamint biztosítják ezek
működésének irányítását és vezérlését. Az ilyen típusú dinamikus alkalmazások
HMI néven ismertek.
Az utóbbi években több eszköz jelent meg, amelyek lehetővé teszik a fejlesztők számára a HMI specifikációk és koncepciók tesztelését, mielőtt megírnák a végső termék programját. Ezek a prototípuskészítő termékek nem csökkentik a végső
program megírásával járó munkát, és nem védik a projektet a követelményekben,
utolsó percben beálló változásokkal szemben. Ha módosítás következik be, a kódot
alaposan át kell írni, vagy esetenként teljes egészében törölni. Ezt a helyzetet gyors
prototípuskészítési paradoxonnak nevezik, amelynek kiküszöbölésére egy új megközelítésre volt szükség. Az új megoldás lehetővé teszi a hibamentes ANSI standard
C kód automatikus generálását és így az utolsó pillanatban bekövetkező változások,
már nem veszélyeztetik a termék fejlesztését, gyártását, vagy kiadását.
A gyors prototípuskészítési paradoxon kiküszöbölésére az ENGENUITY
Technologies Inc. (ETI) cég ajánl módszert és eszközöket.
A VAPS olyan grafikus környezetet szolgáltat, amelyben a felhasználók alapgrafikonokat rajzolhatnak, ezeket objektumokba csoportosíthatják, illetve általános
viselkedéseket és sajátos paramétereket rendelhetnek hozzá. Ezek után a VAPS-et
objektumok összekapcsolására használhatják adattovábbítás céljából. Ezért az objektumokra adatfelhasználóként és adatszolgáltatóként lehet tekinteni, amelyek között a logikai kapcsolatok a program keretén belül megnevezhetők.
Egy gyakorlattal rendelkező VAPS felhasználó számára egy mérsékelten
komplex HMI megalkotása néhány órát vagy napot vesz igénybe.
A VAPS kitűnő eszköznek bizonyult az általános célú vagy beépített rendszerek számára szánt magas minőségű HMI alkalmazások készítésére, és az alábbi változatai/opciói állnak rendelkezésre:
4 A VAPS/Designer azon HMI fejlesztők számára ajánlott, akik önállóan működő HMI alkalmazásokat készítenek, és nem kívánják más számítógépeken
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4

4
4
4

is futtathatóvá tenni. Ez az eszköz az ergonómiával kapcsolatos problémák
megoldására alkalmas.
A VAPS/Developer azoknak ajánlott, akik bonyolult HMI alkalmazásokat
akarnak fejleszteni, majd futtathatóvá tenni hasonló számítógépes környezetben, mint amilyenben tervezték. A prototípustervezési fázis végén a CCG
vagy a CCG-LITE segítségével független futtatható program készíthető.
A VAPS/Rehost termék a VAPS/Developer összes funkcióját magában foglalja, és ezen túlmenően lehetővé teszi az alkalmazások más típusú számítástechnikai környezetbe való átvitelét is.
A QCG (Qualified Code Generator) termék a VAPS alkalmazások kiszolgáló
számítógépre való átvitelét teszi lehetővé beágyazott rendszerek esetén.
A szabadon választható Design Doc terméket azon felhasználók számára
ajánlják, akik Word dokumentációt szeretnének generálni a HMI alkalmazásukhoz.

2.13. ábra. A VAPS tervező ablaka

2.14. ábra. VAPS-el készített EFIS

A BME Repülőgépek és Hajók Tanszék megvásárolta a MATLAB szoftvert is
számos eszköztárával együtt, bővítve ezzel a szimulátoron végezhető kutatási és
fejlesztési tevékenységek területét. A rendszer kialakítása lehetővé teszi, hogy a
kívánt alkalmazástól függően az FLSIM, MATLAB, vagy Microsoft Flight
Simulator 2004 programot, illetve ezek kombinációját indítsuk el.
2.1.7. A szimulátor műszerezettsége
A szimulátorban alkalmazható műszereket a fejlesztők korábban általában a
repülőgépet építő vállalatoktól szerezték be, és ezek nem igazán alkalmasak egy
alacsony költségű berendezés megépítésére. Szerencsére 2000 után számos olyan
cég jelent meg, amelyek műszerutánzatokat gyártanak jutányos áron. Mivel ezek
Magyarországon nem kaphatók a kereskedelemben, az Interneten való vásárlás előnyei mellett a hátrányait is sajnos volt alkalmunk megtapasztalni, azaz hogy az adott
termék csak képen látható, nem tapintható. Például többnyire nem volt hozzájuk
leírás. A nyolcszegmenses kijelzők egyes műszerutánzatokba való beépítését az
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egyik kolléga végezte el, mert a honlapról nem derült ki, hogy nem összeszerelve
postázzák.
Tehát, az igazi műszerek helyére utánzatokat építettünk be, amelyek működése szoftveresen szimulált és tökéletesen alkalmasak a kitűzött célok megvalósításához.
Mindkét repülőgép-vezető előtt a PFD és ND egy 43,18 cm-es (17’’) LCD kijelzőn jelenik meg, amelyeket a megfelelő méretre takartunk le. Továbbá két másik
Elo TouchScreen 12,1” típusú érintőképernyőt építettünk be. Egyiken az ED kapott
helyet, míg másikat általában az FS2004 CDU kezelésére használtuk. Egy másik
Elo TouchScreen 15” típusú asztali érintőképernyőt is vásároltunk, amely a VAPS
alkalmazások tervezéséhez használható. Ezek alkalmazása túlmutat a jelenlegi
EICAS (Engine Indicating and Crew Alerting System, hajtóművek és fedélzeti
rendszerek adatkijelzését integráló és személyzetfigyelmeztető rendszer) megoldásokon és új lehetőségek, módszerek kutatásában játszik szerepet. [Korody 2004/b]

2.15. ábra. A fülkébe beépített LCD
képernyők

2.16. ábra. A kapitány EFIS
kezelőpanel utánzata [AGT]

A szoftveresen imitált és képernyőkön megjelenített műszeres kialakítás lehetővé teszi az átkonfigurálhatóságot, valamint a pilóta számára kijelzett információk
formájának és tartalmának megváltoztathatóságát, illetve szükség szerinti kiválaszthatóságát. A kezelőpanel utánzatokat az Advanced Graphics Technologies L.L.C.
[AGT] cégtől vásároltuk.
A felszerelt panelek egy részét működőképessé tettük (például a robotpilótáét),
míg másokat nem, mivel nélkülözhetőek voltak a pillanatnyilag végzett feladatok
szempontjából. Később természetesen ezek is bekapcsolhatóak a rendszerbe.
A költségek csökkentése érdekében a szimulátorba csak egy CDU-t építettünk
be és az alábbi fő összetevőkből szereltük össze:
4 12,7 cm (5 inch) átmérőjű monokróm VGA képernyő;
4 Boeing 737 CDU billentyűzet;
4 KE24 típusú billentyűzet dekódoló kártya.
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2.17. ábra. KE24 billentyűzet
dekódoló kártya [Hagstrom]

A képernyőt és a CDU billentyűzetet a
CSI Cockpit Simulations Int’l [CSI] cégtől
vásároltuk. A CDU billentyűzet saját megvilágítással rendelkezik.
A KE24 típusú billentyűzetdekódoló
kártyát a Hagstrom Electronics-tól [Hagstrom] szereztük be, amely olyan termékeket
tervez és gyárt, amelyek a felhasználók
számára sokféle módon lehetővé teszik a
számítógép-billentyűzet, egér, USB, és soros bemenetekkel való interfészek kialakítását.

A CDU által kezelt FMS szoftvert a Project Magenta [PM] cégtől rendeltük.

a).
b).
2.18. ábra. Az összeszerelés alatt álló (a).) és a kész (b).) CDU
2.1.8. A szimulátor vezérlő rendszerei
A szimulátor vezérlő elemeit a Precision Flight Controls, Inc. [PFC] cégtől vásároltuk kivéve a másodpilóta részére beépített JC600XY-RR-L-A50B-STN-R típusú sidestick-ot, amit a Penny & Giles [PG] szállított.
A későbbiekben az előzőleg beépített egyszerű gázkar helyett a tanszék egyik
munkatársa szerzett egy repülőgépből kiszerelt gázkarpultot, amit egy lelkes repülés
iránt rajongó segítségével átalakítottak és beszereltek a szimulátorba. Korábban a
fékszárnyakat, valamint a trimmeket a kormányoszlopon és sidestick-on található
kapcsolókkal működtettük, de a valódi gázkarpult beszerelése után ezek az igazi
helyükről kezelhetők. A kormányoszlopon, pedálokon, és a sidestick-en is az erőterhelést rugók biztosítják.
Az utánzott típustól eltérően a másodpilóta számára a hagyományos kormányoszlop (2.19. ábra) helyett egy sidestick-ot (2.20. ábra) építettünk be, ami a többcélú
kialakítás legszembetűnőbb jele.
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2.19. ábra. Hagyományos
kormányoszlop a bal oldalon

2.20. ábra. Sidestick a jobb oldalon

A szimulátoron általam végzett ergonómiai vizsgálatok mellett más érdekes
kutatások is születtek, mint például egy felsőszárnyas, függőleges és vízszintes vezérsík nélküli, tisztán tolóerővektor vezérlésű, pilóta nélküli repülőgép repülési tulajdonságainak elemzése különböző szabályzórendszerek alkalmazása mellett.
[Korody 2004/b] Másik érdekes kísérlet volt a pilóták figyelemmegoszlásának tanulmányozása a szemmozgások figyelése alapján.
Az általunk épített repülésszimulátor legfontosabb előnyei az alábbiak:
4
4
4
4
4
4
4

alacsony költségű (low cost);
két különböző típusú kormányszervet tartalmaz;
oktatásra, kutatásra, és fejlesztésre alkalmas;
átkonfigurálható;
adatbázisa módosítható és bővíthető;
beépített érintőképernyőkkel ellátott;
gyorsan átalakítható műszerrendszerrel rendelkezik a VAPS programnak köszönhetően;
4 több szoftver futtatható rajta a kívánt alkalmazás típusától függően.
A szimulátorunkon végzett ergonómia kutatások terén ebben a dolgozatban a berendezésünk kutatási alkalmazhatóságának bizonyítása céljából pilóták fizikai és
szellemi terhelésének mérése alapján kívánom vizsgálni a hagyományos kormányoszloppal és a sidestick-al való vezetés előnyeit és/vagy hátrányait, amelynek kezdeti terveiről már beszámoltam (Korody [2003/a, 2003/b]).
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2.2. Repülőgép kormányszervek, rendszerek és ergonómiájuk
2.2.1. Repülőgép kormányszervek
Rolfe [1986] azt írja, hogy a repülőgép kormányszervei és kormányfelületei
között az összeköttetést tolórudak és/vagy kormányvezérlő karok, kábelek, valamint
ezek szerelvényei (himbák, csigák, vezetőpersely, stb.) alkotják, és hidraulikus erősítőkben végződnek.
Egyes korszerű katonai és polgári utasszállító gépeken a mechanikai kapcsolatokat
elektromossal helyettesítik, általában számítógépet használva a pilóta utasításainak
végrehajtására, és a visszacsatolt jelek feldolgozására.
Amennyiben visszaható vezérlés van a kormányszerveken az erő-visszacsatoló
rendszer generálja az erőt, amelyet a pilóta érez az adott repülési helyzetben. Valóságos repülési körülmények között ezek az erők a repülőgép kormányfelületein keletkeznek, mint aerodinamikai terhelések.
Hegg [1994] az aktív sidestick beépítésének előnyeit tárgyalja a modern repülőgépek esetében és a bólintó, illetve orsózó mozgások ezekkel való végrehajtását
vizsgálja, valamint egy keresztkapcsolást javasol a két eszköz között, amely a hagyományos, kábellel összekötött kormány tulajdonságait szolgáltatja.
A kereskedelmi repülőgépeket hagyományosan hidraulikus szervovezérlő rendszerhez kapcsolt kormányoszloppal repülik. Az elektronikus repülésvezérlő rendszer
(FBW, fly-by-wire control system) megjelenése alternatív vezérlő mechanizmus
telepítését eredményezte. Az Airbus 320 típusú repülőgépre passzív sidestick-et
építettek be. A kormányoszlop eltávolítása a műszerfal elől, javítja a rálátást, és lehetővé teszi a hely más célú kihasználását. A pilóta szemének referenciapontját egy
optimális pozícióba helyezhető a kijelzőkhöz viszonyítva. Kormányoszlop használata esetén a szem referenciapontja a kívánt pozíció hátánál helyezkedik el, hogy ne
zavarja a vezérlő bólintó mozgása. A sidestick optimális referenciapontot eredményez a szem számára, illetve lehetővé teszi olyan, más eszközök beépítését, mint pl.
billentyűzet, érintőképernyő, stb. E típusú vezérlő használatának egy másik előnye,
hogy a belépés/kilépés könnyebbé válik, mivel nem kell a kormányoszlopot a lábak
közé venni. A sidestick teljesen kompatibilis az elektronikus vagy elektro-optikai
repülőgép-vezérlő rendszerekkel (FBL, fly-by-light control system), orsózó és bólintó kézi irányító interfész egyetlen forgalmi karbantartás során cserélhető egységben (LRU, line replaceable unit). Nem szükséges többszörös mechanikai és elektromos kapcsolat ezen egységek között (visszatérítő mechanizmus, műterhelő mechanizmus, sidestick rázó). Mindezeket a funkciókat be lehet építeni egy sidestick
vezérlőbe. Az architektúra egyszerűsödése, a mechanikus és elektromechanikus
elemek számának csökkenése kisebb súlyt, kevesebb karbantartást eredményez a
kormányoszlophoz viszonyítva.
A sidestick jobb repülőgép-vezetési minőségmutatót eredményez, mivel a vezérlő
mechanizmus és a szervo közvetlenül csatlakoznak az LRU markolatára. A kormányoszlop visszatérítő és műterhelő mechanizmusai, valamint a FBW/FBL mechanikus összekapcsolásai esetében figyelembe kell venni az összekapcsolt elemek
holtjátékát, súrlódását, és tehetetlenségét.

52

2. fejezet
A Honeywell egy olyan aktív sidestick-ot fejlesztett ki, amely ugyanazt a mozgást
és erőt szolgáltatja, mint a hagyományos, mechanikusan összekapcsolt kormányoszlop. Ez a vezérlő FBW kompatibilis, és be lehet építeni a FBP (fly-by-power), vagy
FBL architektúrákba. Minden tengelyére szervomotort szereltek, lehetővé téve ezáltal a műterhelés elektromos vezérlését.
A magas szintű automatizáltság eredményeképpen a korszerűsített pilótafülkékben a
pilótáknak ma már leginkább repüléskoordináló szerepük van. Ezért nagyobb figyelmet kellett szentelni a megváltozott körülmények között az ilyen rendszerek
pilótákra gyakorolt fizikai és pszichikai terhelhetőségére. A korszerű kijelzők jelentős mennyiségű információt szolgáltatnak vizuális jelölésrendszer formájában, amelyeket a pilóta repülési paraméterekké alakít.
A hagyományos, hidraulikus szervohoz kapcsolt kormányoszlopok olyan
mozgásokat és érzeteket keltenek a pilóták számára, amelyek keresztellenőrzéseket
tesznek lehetővé, illetve az éppen kiválasztott automata mód által kiadott parancsok
megértését is eredményezik. Ugyanezeknek az információknak a nyújtása alapvető
feltétel a sidestick esetében is. A kézi vezérlők mozgásának érzékelése csökkenti a
vizuális jelölésrendszer mennyiségének az értelmezését ahhoz, hogy ellenőrizni lehessen egy kiválasztott automata módot, és ezáltal csökkenti a pilóta terhelését. A
szervo- és/vagy mechanikai összekapcsolás következtében az egyik sidestick elmozdulását a másik leköveti. Ez a tulajdonság megoldja a pilóták közötti kétértelműségi problémát, és lehetővé teszi a másik pilóta számára, hogy nagyobb erő kifejtésével felülbírálja a repülőgép vezérlését. Hegg [1995] e találmányának gyakorlati
alkalmazásáról még nincs tudomásom. Az aktív sidestick korszerű jellemvonása,
hogy a műterhelő rendszer személyre szabható, azaz mindegyik pilóta tulajdonsága
kártyára rögzíthető szimulátorban és betölthető a vezérlőbe.
Stone [1988] azt írja, hogy az A320 típusú repülőgépeken bevezetett sidestick
vezérlők iránt az első reakció nem volt túl pozitív a pilóták részéről, a repülőgép
“érzésének” elvesztése miatti félelem következtében. A gyakorlott pilóta számára a
vezetés érzése ugyanolyan kritikus, mint a sebesség, vagy a térbeli helyzetváltozásából származó érzékelhető információk, még mielőtt nyilvánvalóvá válnának a
műszereken is.
Hart [1988] szerint az elektronikus és elektro-optikai vezérlő rendszerek lehetővé
tették a hagyományos kormányok sidestick-al való helyettesítését. Azt állítja (Hall
& Smith [1975] hivatkozással), hogy az ezekkel kapcsolatos repülés közbeni vizsgálatok 1957-ben kezdődtek, és a lehetőségeiket bebizonyították a merevszárnyú
repülőgépek esetében.
Hart [1988] azt írja, hogy a helikopterek esetében a kutatások 1968-ban indultak egy módosított CH-47 Chinook gépen, négy tengely mentén mozgó vezérlőkart
használva. A sidestick-ok csökkenthetik a fizikai erőket és az egyes bemeneti parancsokhoz tartozó elmozdulások mértékét, a pilóta számára kényelmesebb testtartást téve lehetővé. Az egy vezérlőbe építhető tengelyek száma még vitatott. Azt állítja (Marsh [1985], Padfield, Tomlinson és Wells [1978] hivatkozásokkal), hogy az
európai nézőpont szerint a kéttengelyű változat a legjobb megközelítés a közeljövőre nézve. Az Egyesült Államokban tekintélyes erőket összpontosítottak a bólintó,
orsózó, legyező, és függőleges vezérlés egyetlen eszközbe való beépítésére. Mindenesetre, a négytengelyűek esetében jelentős problémát okoz a keresztcsatolás és
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magas szintű stabilitásra, valamint irányíthatóságra van szükség a jó teljesítőképesség és elfogadható vezetési minőségmutatók elérése érdekében. Jelen pillanatban
úgy tűnik, hogy az egy sidestick vezérlőből, a hagyományos egyesített vezérlőkarból, és a pedálokból álló konfigurációt részesítik előnyben.
2.2.2. Tervezés-filozófiai különbségek az Airbus és a Boeing között
Sexton [1988] szerint a fő filozófiai különbség az Airbus és a Boeing rendszerei között abban áll, hogy előbbieknél a pilótáknak közvetlen beavatkozási lehetőségük van ezek működésébe, míg utóbbiak esetében erre nincs lehetőség a magas
szintű automatizáltság miatt.
Tudomásom szerint ennek éppen az ellenkezője igaz (a szerző megjegyzése).
Az Airbus A310 tervezési filozófiáról azt írja, hogy az elektromechanikus hajtómű műszereket meghagyták a központi műszerfalon, hogy állandó kijelzést biztosítsanak a hajtóművek állapotáról. Az ugyanitt található ECAM (Electronic
Centralized Aircraft Monitor, központi elektronikus repülőgép-állapotfigyelő) rendszernek balról van a figyelmeztető kijelzője (WD, Warning Display) és jobbról a
rendszerkijelző (SD, System Display), egymás mellett elhelyezve. A pilótáknak állandó információáramot szolgáltat a WD és a SD. Általános filozófia, hogy a repülőgép-vezetőket mindig a lehető legtöbb információval lássák el. Néhány repülőgép-rendszer funkcióját automatizálták, de a pilótákat döntéstámogatási információkkal látják el, és ők kezdeményezik az elvárt hatást. A SD automatikusan kijelzi a
különböző működési fázisokhoz tartozó információkat, de a kezelők teljes felülbírálási képességgel rendelkeznek. Normál működés során a WD egy normál üzeneteket
és riasztásokat tartalmazó “memo” listát mutat. Működési hiba esetén egy riasztási
üzenetet jelenít meg a WD, a rosszul működő rendszert pedig a SD automatikusan
jelzi ki. Több meghibásodás esetére egy elsőbbségi rendszert fejlesztettek ki.
Az Airbus A320 technológia szerint a hajtómű-teljesítményeket és állapotadatokat CRT kijelzőkön jeleníti meg és sok olyan információt, mint pl. sebesség,
magasság, függőleges sebesség, stb. a PFD integrált formában jelzi ki. A hosszú
éveken keresztül használt standard “T” elrendezéstől eltérően a PFD a navigációs
képernyőkkel párhuzamosan helyezték el. Az A320 az első utasszállító repülőgép,
amely mechanikus tartalék nélküli elektronikus repülésvezérlő rendszert használ. Ez
lehetővé teszi, hogy a pilóták a bólintó és az orsózó mozgásokat sidestick vezérlővel
irányítsák a tipikus kormányoszlop helyett. Ez a kialakítás jelentős súlycsökkenést
eredményezett, és lényegesen megnövelte a műszerpanelre való rálátást.
A Boeing 757/767 tervezési filozófia szerint a típuson a központi CRT kijelzők egymás alá vannak elhelyezve. Ezeket egyszerűen az EICAS alsó és felső kijelzőinek nevezik. A fő filozófiai különbség a Boeing 757/767 és A310 között a pilóták számára szolgáltatott információk és a vezérlés megvalósításának logikájában
áll. A Boeing nagy erőfeszítést tett, hogy a repülőgép-vezetők számára csak a tervezők által meghatározott, a működési állapothoz szükséges információkat jelenítsék
meg. Az elektromechanikus hajtómű és rendszer-állapot kijelző műszereket eltávolították. Normál működési körülmények között csak három hajtómű-teljesítmény
paraméter jelenik meg a felső képernyőn, míg az alsó üres. A rendelkezésre álló
repülőgép-vezérlő rendszerek számát lecsökkentették a funkciók automatizálása
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révén. Ha valamelyik eléri a figyelmeztetési szintet, vagy határértéken kívüli állapotot, automatikusan egy riasztási üzenet jelenik meg a felső kijelzőn, az alsón pedig a
rosszul működő rendszer. Az ellenőrzési listákat nem jelenítik meg, így a pilóták a
papír alapút használják.
Egy másik filozófiai különbség a figyelmeztető hangjelzésben van. Az Airbus
az “Attentione” figyelmeztető hangjelző rendszer ugyanazt a hangsúlyt használja
egyszer, kétszer, vagy háromszor attól függően, hogy tájékoztató, figyelmeztető,
illetve riasztó jelzésről van szó. A Boeing egy DOT (Department of Transportation
of USA, AEÁ Közlekedési Minisztériuma)/FAA tanulmányban ajánlott három különböző hangú figyelmeztető hangjelzést használ.
A bevezetés első évei alatt úgy tűnt, hogy mindkét tervezési filozófia kielégítően
működik, viszont néhány 757/767 pilóta úgy érzi, hogy túl sok automatizálás van
megfelelő információ-visszacsatolás nélkül.
Boeing [2000] szerint a Boeing filozófia alapelve, hogy a repülőgépvezetőknek kell végső döntési joguknak lenniük a repülőgép fölött és nem a számítógépeknek, valamint, hogy a technológiának segítenie kell a pilótákat és nem helyettesíteni őket. Frank Santoni kapitány, 777 főpilóta azt mondta, hogy tervezéseiket az egyszerűség és a redundancia vezérli. Az automatizálás is az elképzelés része, de csak ha a hatékonyságot növeli.
Manapság a világ sugárhajtású kereskedelmi repülőgépeinek 91 %-át standard fülkével, a hagyományos kormányoszlopot használva repülik. A jelenlegi ipari becslések szerint a sidestick-al ellátott repülőgépek száma lemarad a hagyományos vezérlőkkel felszereltek száma mögött, még az előbbinek a legoptimistább bevezetési
rátája esetén is. Minden tíz pilótából kilencet hagyományos kormányszervekkel ellátott gépeken képeznek ki.
A Boeing pilótafülkében gázkar visszacsatolást, összekapcsolt kormányszerveket,
valamint más vizuális és érintő visszacsatolásokat használnak, hogy biztosítsák a
pilótákat arról, hogy mindig ismerik a repülőgép viselkedését.
Santoni szerint a Boeing esetében a vezérlő kétértelműség nélkül válaszolnak bármely pilóta vagy robotpilóta parancsra, és mivel mindegyik láthatja, valamint érezheti, hogy mit tesz a másik, így minden feltétel mellett csapatként dolgozhatnak
együtt az irányításban.
Merrifield [1986] állítása alapján a Boeing és a McDonnell Douglas is végzett
korábban vizsgálatokat a sidestick használatára vonatkozólag viszont a gázkar, futó,
és fékszárny kezelő szerveken történő kisebb változtatásokat a 2000 év környékére
jósolták.
Hawkins [1987] szerint már a Concorde teljes körű elektronikus repülésvezérlő rendszerrel repült egy mechanikus tartalékkal ellátva vészhelyzet esetére. A megbízhatóságát 100000 repült órával bizonyították, mely során egyszer sem kellett
visszaállni a mechanikus vezérlésre. Az A310 típusú repülőgépen a szárny minden
mozgó eleme mechanikus tartalék nélküli, teljesen elektromos vezérlésű, kivéve a
minden sebességnél használható csűrőket.
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2.2.3. Az ergonómia és a repülőgép-rendszerek
Hawkins [1987] azt írja, hogy az ergonómia az emberekről szól, a munka- és
lakókörnyezetükről, a gépekkel és berendezésekkel, valamint emberekkel való kapcsolatukról. Az ergonómia alkalmazott technológiájának legmegfelelőbb meghatározásaként Edwards [1985] megfogalmazását említi, mely szerint az ember és az ő
tevékenységei közötti kapcsolat optimalizálását jelenti a humán tudományok alkalmazásával, a rendszermérnökség kereteibe integrálva.
Az ergonómia kifejezést 1949-ben a néhai Murrell professzor származtatta a
görög ergon (munka) és nomos (természeti törvény) szavakból. Az ember tanulmányozása a munkakörnyezetében meghatározást adta neki és ez szorosan kötődik
Edwards későbbi meghatározásához.
Az ergonómia fogalmi modelljének összetevői a Software, Hardware,
Environment, és Liveware (ember) kezdőbetűi alapján alkották meg az eredeti
SHEL fogalmat.
Az építőkocka modell középpontjában az ember (Liveware) áll (2.21. ábra). Ez a
legértékesebb és legflexibilisebb összetevő a rendszerben. E központi összetevő
mérnöki terminológiával leírt tulajdonságai az alábbiak:
4
4
4
4
4
4

fizikai méret és forma;
energiaszükséglet;
bemeneti jellemzők;
információfeldolgozás;
kimeneti jellemzők;
környezeti tűrésmezők.

2.21. ábra. A SHEL modell
[MAIIF]

Az emberek egyik fontos tulajdonsága,
hogy különbözőek, és ez még nyilvánvalóbbá
válik a motiváció és állásfoglalás tekintetében.
Az ember (Liveware) az ergonómia SHEL modelljének az agya. A többi összetevőt ehhez a
központi részhez kell illeszteni.
A SHEL modell négy interfészt ábrázol és
ezek közül mindegyik hibaforrásnak tekinthető,
amennyiben nem megfelelő a párosítás ezek
között.
Hawkins [1987] állítása szerint, 1940-ben
számolták ki először, hogy négy repülőbalesetből három, egyik vagy másik fajta emberi hibá-

nak tulajdonítható.
Az [ATC] viszont azt írja, hogy az embert néha a leggyengébb láncszemként
festik le, de ezt ők erősen ellenzik, ugyanis valójában 100000-ből 99999 esetben
erős láncszem, amelyik észreveszi és kijavítja a rosszabbodó helyzetet mielőtt komolyabbá válna.
Izsó szerint az ún. „emberi hibákkal” kapcsolatos korábbi statisztikai adatokat
a mai tudásunk fényében igen óvatosan kell kezelni. A korszerű felfogás szerint
ugyanis az emberi hiba – ha a súlyos alkalmatlanságtól, fegyelmezetlenségektől,
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figyelmetlenségektől, vagy bűncselekményektől (szabotázstól) most eltekintünk – a
különböző balesetek vagy katasztrófák bekövetkezésének legtöbbször nem oka, hanem csupán egy tünete a rendszerben mélyebben gyökerező problémáknak. Az emberi hibákat természetesen azonosítani kell, de ez még nem az alap ok megtalálását
jelenti. Valójában az eseménykivizsgálásnak ez még csupán a kezdőpontja: azt kell
ilyenkor megtalálni, hogy a pilóták téves helyzetértékelései és rossz döntései miért
tűntek számukra jónak, értelmesnek az adott „hibák” elkövetésekor.
Az új informatikai és információmegjelenítő eszközökről szólva megemlítendő az a
repülésben is tapasztalt általános jelenség, hogy miközben az új technológiák kiküszöbölnek létező ismert hiányosságokat, gyakran be is visznek a rendszerbe új és
nem ismert veszélyforrásokat. Tehát, az új információs technológiák (ICT) kétségtelen előnyeik mellett, nem megfelelő ergonómiai tervezés esetén, szándékunkkal
ellentétben
4
4
4
4

növelhetik az operátor memória-terhelését;
elbizonytalaníthatják az operátort;
lerombolhatják az operátor egyébként helyes mentális modelljét;
a leginkább megterhelő időszakokban (pl. fel- és leszállás) tovább növelhetik
az operátor terhelését;
4 korlátozhatják az operátor azon képességét, hogy hatékony megküzdési stratégiákat fejlesszen ki;
4 növelhetik a stressz és szorongás mértékét;
4 az eltúlzott “rugalmasság” – túlságosan sok üzemmód vagy működési szint
(lásd az Airbus baleseteket) – növelheti az összezavarodottság valószínűségét.

Baron [1988] szerint a repülőgép-vezérlés fontosságát nehéz túlbecsülni a repülés
fejlődésében. Azt állítja (McRuer és Graham [1981] hivatkozással), hogy már
Wilbur Wright felismerte a stabilitási és irányíthatósági probléma központiságát, és
azon a véleményen volt, hogy amikor megbízhatóan lehet kormányozni és egyensúlyozni, elérkezik a repülőgépek korszaka.
Mivel a humán pilóta rugalmas, alkalmazkodó, és környezete által erősen befolyásolt, egy sor tényező vagy változó befolyásolja a zárt láncú repülés-irányítási
teljesítőképességét. Ezeket a befolyások négy csoportba sorolhatók: feladati (repülőgép-dinamika, kijelzők, vezérlők, külső bemenetek, teljesítmény követelmények),
környezeti (hőmérséklet, megvilágítás, rezgés, zaj, gyorsulás), eljárási (az oktatás
természete, a képzési program), és pilóta központú változók. Utóbbiak a zárt láncú
irányítás ergonómia szempontból való vizsgálatának legfőbb összetevői.
Hawkins [1987] meghatározása szerint a fáradtság nehézségforrás, amely zavar(odás)t és késleltetett előmenetelt generál. A fáradtság négyféleképpen értelmezhető:
4
4
4
4

elégtelen pihenést tükrözhet;
megzavart (eltolódott) biológiai ritmushoz rendelhető tünetekre vonatkozhat;
túlzott izom- vagy fizikai aktivitás eredménye;
minimális fizikai tevékenység, és túlzott kognitív munka hatása.

Stone [1988] szerint az 1970-es évek elején sok szakértő mutatott rá a mechanikai
meghibásodásokból eredő balesetek hiányára, és a célpont a humán kezelőre irá57
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nyult, mint a rendszer leggyengébb részére, de az évtized végén és a 80-as évek első
felében a tendencia megfordult, mivel sok esemény történt, melyet elsősorban műszaki tényező okozott.
A repülőgép-vezetési szerep soha nem lesz olyan, mint amikor folyamatosan, közvetlenül manuálisan történt. A légitársasági pilótáknak meg kell tanulni az automata
rendszerek kezelését, miközben vissza kell fogniuk a repülési pálya teljes irányítójaként egyéni képességeiket és meg kell elégedniük a rendszert felügyelő szerepkörrel.
Steven [1990] a sidestick használata esetén a jobb és balkezességről azt állítja,
hogy ez nem egy új kockázat, mivel a régi generációs repülőgépeket, amelyeken
kormányoszlop van, teljesen hasonló módon vezetik, ugyanis a gázkar általában
középen van és így ugyanaz a kezük marad szabadon a vezetésre. A sidestick használata csak a kéz helyzetét változtatja meg és nem azt, hogy melyiket használják.
Azt írja, hogy gyakran vált a jobb és bal ülés, valamint sidestick és kormányoszlop
között és a folyamat természetes, egyáltalán nem megtévesztő.
Messzemenően bonyolultabb a repülőgépek közötti típusváltás, amikor a műszerek
elhelyezése és a másodlagos vezérlő eszközök helyei változnak. Ebből adódóan számos baleset is származott.
Sulvillan [1990] a következőket emeli ki a The New York Times 1990. február 18-án megjelent “All about: Avionics” című írásából. A képernyős műszerfal
legnagyobb előnye, hogy a fekete dobozok tudnak kommunikálni egymással. Sok
pilóta szereti az új technológiát némi fenntartással. Ha valami meghibásodik, nehezebb az azonosítása, mint korábban. Kétszáz Boeing 757 pilótával három éven keresztül végzett NASA tanulmány azt találta, hogy a repülőgép-vezetők túl sok időt
töltenek el a képernyőkön bámészkodva ahelyett, hogy eleget néznének ki az ablakon. Zavarja őket, hogy repülési készségük sorvadhat, mivel többnyire billentyűzeten dolgoznak. Egy pilóta azt nyilatkozta, hogy a nem tudok repülni, de percenként
80 szót gépelek szindróma nyugtalanítja. Mégis a pilóták körülbelül 90 %-a a képernyős műszerfalat nagy előrelépésként értékelte. Az elektronikus repülésvezérlő
rendszer alkalmazása ellen Sulvillan [1990] csak a gazdasági okot említi meg.
Hawkins [1987] azt írja, hogy a modern repülőgépeken lévő nagyon új elektronikus kijelzők és vezérlők egy évszázad fejlesztéseit tükrözik. A fejlődés nem
azért jött létre, hogy a fedélzetet sokkal kényelmesebbé vagy alkalmasabbá tegye
mint munkahelyet, hanem két fő nyomás eredményeként, amelyek a biztonság és
gazdaságosság.
A kijelző célja egy repülőgépen a repülés néhány jellemzőjére vonatkozó információ pontos és gyors átvitele a forrástól a személyzet agyáig, ahol azok feldolgozódnak. Ez vezeti be az első hatalmas ergonómia probléma területet, mivel a humán
érzékelő kapacitás hatalmas, de az információtovábbítási ráta nagyon korlátozott,
amint az ember rövid távú memóriakapacitása is. A kijelzőnek nemcsak az információkat kell megjeleníteni, hanem oly módon kell ábrázolnia, hogy segítse az agyat
az információfeldolgozási feladatában.
Az 1980-as évek elején a teljesen digitális A310 és Boeing 757/767 típusú repülőgépeken bevezették a CRT kijelzőket, és ez jelentette a vízválasztót a “glass
cockpit” fejlődésében.
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A vezérlés üzenetközvetítést jelent a kezelőtől néhány eszközhöz vagy rendszerhez. Az elsődleges ergonómiai követelmény a vezérlőszervekre vonatkozólag az
elhelyezésük. Számos más is van, amelyeket alkalmazni kell, és több kiadvány is
útmutatóul szolgál a tervezők számára (pl. McCormick és társai [1983], Van Cott és
társai [1972]).
Mellor [1990], a londoni Center for Software Reliability munkatársa azt írja,
hogy az elektronikus repülésvezérlő rendszer bevezetését az A320 repülőgépen a
pilóták terhelésének csökkentése és az olyan parancsok automatikus kivédése indokolta, amelyek a repülőgépet a biztonságos repülési burkológörbén kívül viszik.
A továbbiakban megjegyzi, hogy az A320 repülőgépen az elektronikus repülésvezérlő rendszer a fedélzeti mérnököt is kiváltotta, ami két gazdasági előnyt is eredményezett, éspedig eggyel több hely jutott utas számára, valamint a fedélzeti mérnök fizetését is megspórolták.
Az Airbusnak az A319/320/321/330/340 típusoknál alkalmazott korai filozófiájával kapcsolatban meg kell említeni, hogy a kezdeti időszakban több, ergonómiai
okra (pl. nehezen megkülönböztethető üzemmódok miatt) visszavezethető tragikus
következménye volt. Ladkin [1988] számos cikket és hozzászólást gyűjtött össze
többek között szakértők részéről is, akik az újonnan bevezetett elektronikus repülésvezérlő rendszerrel összefüggésbe hozható balesetekről számolnak be.
Garland [1997], az Embry-Riddle Aeronautical University Ergonómia és
Rendszerek Tanszék vezetője azt mondta, hogy amint a repülőgéprendszerek automatizáltabbak lesznek, úgy a felhasználó szerepe egyre inkább passzívabbá válik.
Ez egy probléma, mert mi emberek csak egyszerű megfigyelők vagyunk. Aktívak
akarunk lenni, és részt kívánunk venni benne. A pilóták azért választják ezt a pályát,
mert szeretik, hogy áthatja őket a tényleges repülés élménye. Manapság, ahogy a
pilóták karrierjük során az egymotoros géptől a Boeing 777 sugárhajtóműves közforgalmi repülőgép fele haladnak, mind kevesebbet és kevesebbet repülnek. Kevésbé aktív részvétellel jellemezhető a pilóta és inkább számítógép-felügyelővé válik.
Az emberek gondolkodásra képesek, alkalmazkodni tudnak egyedi helyzetekhez, és
különleges képességeket tudnak bevetni az előreláthatatlan helyzetekben a pszichológiai, fiziológiai, és pszichofiziológiai korlátaik mellett, bizonyos szubjektív szórással. A rendszerek automatizálása révén elvesszük ezt a flexibilitást és felelősséget. Az emberek számára szükséges, hogy részt vegyenek az irányításban, és hogy
információval legyenek ellátva saját tevékenységük hatékonyságának érdekében.
De ahogy a rendszerek automatizáltabbak lesznek, ők egyre kevésbé avatkozhatnak
be. Az automatizálás ideális szintje az, amikor a kezelő részt vesz a folyamat irányításában.
Vreuls [1985] szerint a modern repülésszimulátorok egyik követelménye,
hogy automatizált humán-rendszer teljesítőképesség-mérő alrendszerekkel rendelkezzenek, amelyeket a képzésben sok információ elnyerésére használják, mint például:
4
4
4
4
4

visszacsatolás az oktatóhoz és tanulóhoz;
teljesítőképesség megállapítás;
tanuló teljesítménybecslés és osztályozás;
kiképzőrendszer értékelés és minőség-ellenőrzés;
munka-teljesítőképesség előrejelzés.
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Legkevesebb négy probléma van, amely minden teljesítőképesség-mérési feladatot
áthat a szimulációban:
4
4
4
4

a teljesítőképesség rejtett és beágyazott természete;
a humán teljesítőképesség általános elméletének hiánya;
a teljesítőképesség mérések érvényességének meghatározása;
teljesítőképességi kritériumok megállapítása.

Caro [1985] azt állítja, hogy a repülésszimulátorok tervezéséért felelős személyek
majdnem kizárólag mérnökök. Néha pszichológusok segítik őket, de hatásuk minimális. Egyáltalán nem meglepő, hogy a repülésszimulátorokat a lehető legvalósághűebbnek építik, de úgy tűnik sok pilótakiképző programtervező és adminisztrátor
megfeledkezik arról, hogy a berendezés nem oktat. A módszer, ahogyan használják
a szimulátort, szolgáltatja az eredményt. Azt írja (Prophet [1966] hivatkozással),
hogy a repülésszimulátor csak egy jármű a képzési program számára, és gyakran
kevésbé jelentős, mint az oktató, a szervezet, és a képzési program tartalma. A kulcs
a program és nem a hardver.
Hawkins [1987] szerint a szimulátorok fejlesztése két erőteljes ösztönön alapult. Először is, hogy alacsony költségek, valamint kisebb személyi és tulajdoni
kockázat mellett a növendéknek gyakorlati képzést szolgáltasson olyan egyenértékű
környezetben, amelyben majd dolgoznia kell. Másodsorban az elégséges valósághűség elérése a jogosítások megszerzése érdekében, hogy az emberi előremenetel mértéke lehessen, amint az elvárható a valós környezetben. A valósághűség egy tulajdonság, amelyet minden szimulátor esetében meg kell határozni. Nagyon gyakran
azt mondják, hogy a legjobb képzési eredmény elérése érdekében a legnagyobb fokú valósághűséget kell bevinni a képzésbe, de bizonyos esetekben viszont célszerűtlen lehet. Nem szükséges hűségesen szimulálni a nagy magassági nyomáscsökkenés
hatását, futómű összeomlást, vagy kabintüzet. Némely esetben viszont a valósághűség hiánya negatív tanulási transzfert teremt. A repülésszimulátorokban az alacsony
valósághűségű repülésvezérlő rendszer vagy stabilitás elvonhatja a figyelmet a hatékony képzésről.
A hat szabadságfokkal rendelkező nagy kereskedelmi repülésszimulátorok nagyon
költségesek, mindegyik szabadságfok annyiba kerül, mint egy kis repülőgép. A valósághűség pénzbe kerül. A 2.22. számú hipotetikus és egyszerűsített ábra hozzájárulhat a valósághűség, költségek, és tanulási transzfer közötti kapcsolat megértéséhez.
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2.22. ábra. A tanulási transzfer, a szimuláció valósághűsége
és a szimulátor ára közötti kapcsolat [Hawkins 1987]
Ahogy a valósághűség növekszik a költségek emelkedése egyre meredekebb, de
soha nem éri el a 100 %-ot, és nem is kell ezt elvárni a képzési környezetben. A
felső határokon még egy kis valósághűség növekedés is nagyon költségessé válik és
a 2.22. ábráról látható, hogy egy adott pont után a tanulási transzfer görbéje nagyon
lapos lesz.

2.23. ábra. A teljes valósághűség a szimulátorokban költséges
és célszerűtlen lehet [Hawkins 1987]
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Különböző kormányzási megoldások vizsgálata
pilóták fizikai terhelésének alapján

A dolgozat további részeiben áttérek a szimulátor kutatási feladatokra való alkalmasságának bizonyítására, amit a beépített két különböző típusú kormányszerv
ergonómiai vizsgálatára alapozok.
Az ilyen típusú, interdiszciplináris kísérletek végzéséhez, a téma iráni érdeklődésemtől eltekintve, a BME Villamosmérnöki Kar, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE), és az Állatorvostudományi Egyetem (ÁOTE) közös szervezésében működő másoddiplomás egészségügyi mérnökképzésben való részvételem
miatt éreztem “jososultságot”.
3.1. A mérések célja
Annak ellenére, hogy napjainkban a technika fejlődése a különböző folyamatok, és tevékenységek automatizálására összpontosít, az ember felügyelő, valamint
irányító szerepe továbbra is kulcsfontosságú marad és így mindenképpen elengedhetetlen az ergonómia vizsgálata az ember-gép közötti kapcsolatban. Természetesen, az egyes feladatok automatizálására szükség van a gyorsaság és pontosság érdekében, de bármilyen baleset bekövetkezése kapcsán az első felmerülő kérdés,
hogy műszaki hiba vagy emberi tévedés okozta-e a nemkívánatos eseményt.
Ma már a fedélzeti számítógépre is rábízható egy utasszállító repülőgép vezetése, de a pilóta továbbra is minimum felügyeli az egyes rendszerek működését, és
szükség esetén beavatkozik. Olyan irányzat is van, ahol az utolsó szó az
automatikáé és nem az emberé. Valószínűleg érdemes lenne vizsgálni, hogy ez jó-e
vagy nem, de bizonyára a körülményektől is nagymértékben függ.
Amint az előző fejezetben olvasható, a BME Repülőgépek és Hajók Tanszék
repülésszimulátorát a kapitány számára kormányoszloppal, míg a másodpilóta részére sidestick belső vezérlőkkel szereltük fel, így a berendezésünk valamilyen szinten alkalmassá vált a két kormányszerv előnyeinek és/vagy hátrányainak vizsgálatára.
Hivatásos pilótákkal és a repüléssel hobby szinten foglalkozó személyekkel
való beszélgetéseim során többségük a sidestick, valamint az elektronikus repülésvezérlő rendszer ellen volt. Érveléseikből, igazából csak szubjektív véleményre következtettem és akkor merült fel bennem, hogy kísérletekkel is meg kellene vizsgálni, van-e egyéb alapja az ellenszenvnek.
Az Airliners [2005/a] által végzett véleménykutatás szerint, arra a kérdésre,
hogy egy utasszállító repülőgépet kormányoszloppal vagy sidestick-al kellene-e
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repülni azt találjuk, hogy a válaszadók (5554) 73,23 %-a (4067) az előbbit részesíti
előnyben (3.1. ábra).

3.1. ábra. Egy utasszállító repülőgépet kormányoszloppal vagy sidestick-al kellene-e vezetni? [Airliners 2005/a]
Az Airliners [2005/b] felmérése alapján a megkérdezettek (7173) 55,19 %-a (3959)
határozottan azt állítja, hogy nem szeretne pilóta nélküli (számítógép által vezérelt)
utasszállító repülőgéppel repülni (3.2. ábra).

3.2. ábra. Szeretne-e pilóta nélküli (számítógép által vezérelt) utasszállító
repülőgéppel repülni? [Airliners 2005/b]
Az előző fejezetben részletesen beszámoltam a sidestick és az elektronikus repülésvezérlők előnyeiről, hátrányairól, a különböző véleményekről, de a hozzáférhető szakirodalomban nem találtam a két kormányszerv összehasonlítására vonatkozó ergonómia kísérleteket. Ezért tartottam aktuálisnak a témakör vizsgálatát.
A kísérletek során a pilóták fizikai és szellemi terhelését vizsgáltam a két kormányszerv használata esetén. A fizikai terhelést a pilóta karjáról rögzített EMG
alapján elemeztem, míg a szellemit a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszékkel
közreműködve a repülőgép-vezető EKG-jának felhasználásával. Arra a kérdésre
próbáltam mérésekkel megalapozott választ keresni, hogy van-e különbség a fizikai
és szellemi terhelést illetően a repülőgép kormányoszloppal vagy sidestick-al való
vezetése során. A szellemi erőfeszítés vizsgálatával a következő fejezetben foglalkozom.
Mindkét kísérlet egy kis elemszámú minta (6) esetén végzett exploratív, feltáró jellegű tanulmány (nincs konkrét előzetes hipotézis).
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A szakirodalom feldolgozása során számos repülős kísérlettel találkoztam,
amelyekben az ismert fiziológiai méréseket használják, mint EEG (elektroencefalográfia),
EKG
(elektrokardiográfia),
EMG
(elektromiográfia),
EOG
(elektrookulogram), légzés, bőrvezetés.
A forrásmunkák beszámolnak kísérletekről, amelyekben az EEG jeleket használták a szellemi erőfeszítés mérésére. Nekem is felmerült ennek használata a két
különböző típusú kormányszerv összehasonlítására a szellemi terhelés alapján, de
megfelelő szaktudás/szakember hiánya, a készülék beszerzésének nehézségei, és
nem utolsó sorban a feladat bonyolultsága miatt lemondtam róla. A kísérlet amiatt is
bonyolult lenne, mert a pilóta a szimulátoron repülés közben aktív mozgásokat végez és nagy valószínűséggel az izomtevékenységből származó jelek artefaktumként
jelennének meg az EEG felvételeken, amik nehezen értékelhetővé teszik. Továbbá e
módszer használatakor a szellemi erőfeszítés mérésére, a repülőgép-vezetőknek a
repülési gyakorlat mellé további mellékfeladatokat is kellene adni.
3.2. Pilóták fizikai terhelésének vizsgálata EMG segítségével
3.2.1. Az izmok felépítése és működése
Az alábbiakban az izmok felépítését és működését Láng [2005], valamint Jobbágy [1998] munkáira alapozva mutatom be.
Az izomszövet alapegysége az izomsejt, melyet izomrostnak is neveznek. Átmérője 50 – 100 mikron, hosszúsága megegyezik az adott izom hosszával, tehát
akár fél méter is lehet.
Az izomszövet ingerlékeny, ingerületvezető, azaz akciós potenciált (AP) képes
generálni, mely továbbterjed a sejtmembrán mentén. Kontraktilis, olyan fehérjéket
tartalmaz, melyek révén kontrakcióra, vagyis összehúzódásra képes, amit a tovaterjedő AP indít be.

3.3. ábra. A harántcsíkolt izomrost szerkezete [Silbernagl 1994]
A sejtmembránt szarkolemmának, a sejtplazmát szarkoplazmának hívják. A membrán alatt vannak a magok. A rost tele van úgynevezett miofibrillumokkal, melyek
kb. 1 mikron átmérőjű kontraktilis elemek. Ezek biztosítják az izom összehúzódási
képességét. A miofibrillum vékony és vastag filamentumokból áll (a vastag szál a
miozin fehérje, a vékony pedig aktinból, tromomiozinból és troponinból áll). A
filamentumok szarkomérekbe rendeződnek, amelyek felépítésében sötét A vonalak
váltakoznak világos I vonalakkal (3.4. ábra). Utóbbiakat a Z-lemez osztja ketté. Az
I vonalban csak vékony filamentumok találhatók, míg az A vonalban mind vékony
64

3. fejezet
mind vastag. Z-lemeztől Z-lemezig tartó területet nevezik szarkomérnek. Kontrahált
állapotban a szarkomér rövidebb, a Z-lemezek közelednek egymáshoz, a vékony
filamentumok egyre inkább becsúsznak a vastagok közé. A filamentumok egymáson való elcsúszása energiát igényel és kalcium mobilizációt.

3.4. ábra. A szarkomer szerkezete [Silbernagl 1994]
Egy-egy motoneuron kevesebb vagy több izomsejtet idegez be, ami együtt a motoros egységet képezi. A motoros idegen AP fut végig. Az idegvégződésből
acetilkolin szabadul föl a szinaptikus vezikulákból és a véglemez receptoron kötődik, aminek permeabilitása nő. Na+ áramlik az izomsejtbe, ami depolarizálódik és
helyi véglemezpotenciál keletkezik (15 – 20 mV). Az izomsejtben AP keletkezik és
terjed végig az izommembránon (60 – 120 mV), a miofibrillumokhoz pedig a “T
tubulusokon” keresztül jut el. Ca2+-t szabadít föl az úgynevezett szarkoplazmás
retikulumból, ami megindítja a mechanikai kontrakciót (az aktin fonalak miozinon
való elcsúszását). Tehát az elektromos aktivitás Ca2+ felszabadítás közbeiktatásával
indítja meg a mechanikai folyamatot. Ezt hívják elektromechanikai csatolásnak.
Frekvens ingerlésnél, mikor az izomrostot beidegző idegen frekvens AP sorozatok
terjednek az izomhoz, az általuk kiváltott mechanikai kontrakciók összeadódnak, és
ennek következtében az összehúzódás ereje megnő (tetanus). Izmaink akaratlagos
aktiválásánál a motoros agykéreg megfelelő területei üzenetet küldenek a gerincvelő
mellső szarvában elhelyezkedő motoneuronokhoz, aktiválják őket. Enyhe akaratlagos aktivációnál először csak az alacsony küszöbszintűek jönnek ingerületbe, és kb.
5 – 8 Hz-es frekvenciával kezdenek tüzelni. Az akaratlagos aktiváció fokozásánál
már több motoros egység jön ingerületbe, a tüzelési frekvencia is emelkedik és ezáltal a kontrakció ereje egyre erősebb lesz.
Megkülönböztetünk sima-, harántcsíkolt-, és szívizmot. A vázizomzat (harántcsíkolt) akaratlagos kontroll alatt áll, szemben a szív- és a simaizmokkal. A harántcsíkolt izmok abban különböznek a többitől, hogy mikrostruktúrájukból adódóan
harántcsíkolattal rendelkeznek, aktivációjához idegi ingerületre van szükség, és az
egyedi izomrostok között nincs szoros kapcsolat, így az AP nem terjed át egyik
izomrostról a másikra, mint a szívizom esetében. Valamennyi vázizomsejthez ideg65
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rostok futnak, melyek speciális szinapszist, úgynevezett neuromuszkuláris junkciót
képeznek az izomsejt membránjával. Ezzel szemben a szív- és simaizomnak nincs
szüksége idegingerlésre, ahhoz hogy aktiválódjon, spontán is képesek AP-t generálni.
A legtöbb vázizom inakon kezdődik és végződik, különálló és párhuzamos
izomrostok alkotják, amiknek együttes működése során hatásuk összeadódik. Minden izomrost egyetlen sejt. Az izomműködés alapeleme a motoros egység, ami a
központi idegrendszer motoneuronjaiból érkező és több izomroston végződő motoros ideget tartalmaz. Általában minél nagyobb egy izom annál több motoros egység
található benne, ami nagyon változó számú (25 – 2000) izomrosthoz kapcsolódhat
és ez a továbbított vezérlőjelnek megfelelően csak kétféle állapotban lehet, megfeszített, vagy elernyedt.
3.2.2. Az EMG (Elektromiogram) alapjai
Az elektromiográfia az izomban a működés során lezajló elektromos jelenségeket regisztrálja, tulajdonképpen az izom akciós potenciáljait. Akaratlagos izomösszehúzódás során az izmok elektromos aktivitása 100 ms tartamú is lehet.
William [1992] azt írja, hogy az EMG egy olyan eszköz (analitikai módszer),
amely nagyon értékes lehet az ergonómiai vizsgálatok során (pl. munkateljesítmény
értékelés), és sok ismeretet igényel, pl. olyan területekről, mint fiziológia, műszerhasználat, rögzítési technológia, jelfeldolgozás, valamint elemzés.
A vázizomzat elektromos működésének tanulmányozása során vizsgálható egyetlen
izomrost, egyetlen motoros egység, vagy egy teljes izom aktivitása.

3.5. ábra. Nyers EMG felvétel
Tűelektródát használva (mikron nagyságrendű) akár egy-egy izomrost AP-ja is
regisztrálható. A cél azonban a standard laboratóriumi és klinikai vizsgálatoknál az,
hogy egész izmok, illetve izomcsoportok általános aktivitásáról kapjanak információt. Ilyenkor legtöbbször bőrfelszínre ragasztott elektródát alkalmaznak,
amely sok motoros egység együttes aktivitását vezeti el. Ha mélyen fekvő izom
vizsgálata szükséges, akkor bipoláris vagy koncentrikus tűelektródákat használnak.
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Gary [1992] alapján a felületi
elektródák különböző típusúak, általában 1 és 5 mm átmérőjű Ag-AgClot tartalmazó korongok. Ezeket leggyakrabban teflon vagy más hasonló
anyag fogja körül, amely a bőrre
való rögzítés eszközéül szolgál. Eseteként az elektródákban beépített
erősítő található. Az egyes izmok
EMG aktivitásának vizsgálatakor a
felületi elektródák elhelyezésére
kijelölt pontok léteznek (3. melléklet).
Minden elektróda közös része a fémelektrolit interfész. Az elektróda
fémből áll, az elektrolitot pedig oldat vagy paszta képezi a felületi
elektródák esetén, és szövetnedv a
3.6. ábra. Felületi EMG elektródák [B &L] tűelektródák alkalmazásakor. Egy
elektróda minősége az interfész ioncserélő képességétől függ. A nem
polarizálódó elektróda-elektrolit interfész ideális tulajdonsága a gyakorlatban nem
valósul meg. Dennis [2000] azt írja, hogy az elektróda-bőr interfész impedancia
változás elkerülésére legkevesebb 20 percet kell várni az elektróda elhelyezése után
a stabilizálódásra. Hosszantartó mérések során az összes adatot ugyanarról az alanyról egy nap kell felvenni, mivel a leggondosabb eljárás során se lehet az elektródákat ugyanarra a helyre visszahelyezni.
Az EMG felvételek készítéséhez majdnem minden esetben a bipoláris elektródakonfigurációt alkalmazzák, amikor kettőt érzékelésre használnak, a harmadik a “föld”.
Az EMG sikeres használatának kulcsa a rögzített jelek természetének a megértésében rejlik, vagyis a jel hasznos információjának leválasztása a zajról és műtermékről. A műtermékek kiküszöbölésére általánosan ajánlott a bőrellenállás 500
Ohm alá való csökkentése. A mechanikusan generált műtermékek nagyon gyakoriak, alacsony frekvenciaszintűek, a kábelek mozgásából, valamint a bőr-elektróda
interfész közötti mozgásból származnak a tevékenység során. Jelentős problémát
okoz a villamos hálózat 50 Hz-es frekvenciája, amely abban az esetben jelenik meg,
ha a referencia elektródát nem megfelelően használják, vagy elektromos mező van
jelen. Az EKG egy másik fontos műtermék, amelynek tudatában kell lenni és,
amely különösen érzékelhető az erector spinae lumbális szakaszán, valamint egyes
más izmokon, mint pl. a gluteus medius. A nyers EMG felvétel értékelése azért fontos, hogy meggyőződjünk a jel műterméktől való mentességéről. [Gary 1992]
Zhou [2001] alapján sok tényező befolyásolja a felületi AP formáját, beleértve
az elektróda konfigurációt, elhelyezését és orientációját, az izom szerkezetét, az
aktív rostok és az elektródák közti szöveteket, továbbá néhány fiziológiai valamint
biokémiai folyamatot. Például a differenciál technikával rögzített jelet befolyásolja
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az elektróda és a jel terjedési iránya közti szög. Ha nem párhuzamosak egymással,
akkor egy aszimmetrikus forma keletkezik.
3.2.3. Az EMG jel információtartalma és feldolgozási lehetőségei
David [1992] az EMG felvételekből nyerhető információkat három fő kategóriába sorolja:
4 az EMG jel időbeli jellege és az anatómiai mozgás kapcsolata;
4 az EMG és az erőlétrehozás közötti összefüggés;
4 az EMG és az izomfáradtság kapcsolata.
A legalapvetőbb információ, ami egy EMG felvételből megállapítható az, hogy egy
tevékenység során vagy egy adott pontban az izom működésben volt-e.
Az EMG információ talán leghasználtabb és legtöbbet vitatott kategóriája azokra a
mérési alkalmazásokra vonatkozik, amelyek során az izom által generált erő vagy
nyomaték a rögzített EMG jellel függ össze. Ezen alkalmazások népszerűsége a kapott információ potenciális értékében rejlik. Pl. az ergonómiai tanulmányokban az
EMG-t a munkaeszközök és a dolgozók testtartásának kiértékelésére használják a
munkával kapcsolatos ártalmak elkerülése érdekében. A jelfeldolgozás célja ebben
a mérési kategóriában egy számérték (általában a maximális akaratlagos összehúzódás százalékos értéke) hozzárendelése az EMG aktivitási szintjéhez, amely a megfelelő erő generálásához tartozik. Az összehúzódás intenzitásának növekedésével egyre több motoros egység aktiválódik és növekszik ennek tüzelési frekvenciája.
A felvett EMG alapján nyerhető információ harmadik kategóriája a helyi izomfáradtság azonosítása. Kutatók kimutatták a teljesítménysűrűség csökkenését az EMG
jel magas frekvenciatartományában, és növekedését az alacsony frekvenciatartományban a fárasztó izom-összehúzódások során. Az izomfáradtsággal kapcsolatba
hozható változó a teljesítménysűrűség-spektrum átlag- és középfrekvenciája. A 3.7.
ábra a frekvenciaspektrum egy ideális változatát mutatja be, amelyen három alkalmas és hasznos változót jelöl: középfrekvencia, átlagfrekvencia, és sávszélesség.

3.7. ábra. Az EMG jel frekvenciaspektrumának ideális változata [David 1992]
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Az elektromiogram felvételeken lehetőség van a kiemelkedő csúcsok azonosítására és elemzésére. Azonos gerjesztés mellett különböző páciensekről készített
felvételek osztályozására a következő paraméterek használhatók:
4
4
4
4
4

negatív nullátmenetek száma;
a negatív hullámok átlag szélessége;
pozitív hullámok száma;
a hullámok felfutási meredekségének átlaga;
a negatív csúcstól mérhető emelkedés nagysága.

A miopátiában szenvedők az öt paraméter értéke alapján elkülöníthetők az egészséges emberektől, aktuális állapotuk ezekkel a paraméterekkel jellemezhető. [Jobbágy
1998]
Lindstrom és társai (David [1992]) bebizonyították, hogy a teljesítményspektrum középfrekvenciája arányos az AP-ok terjedési sebességével. Lindstrom és
Petersen kimutatták, hogy a középfrekvencia csökkenése izometriás és izotóniás
összehúzódások során egy exponenciális görbét követ. A 3.8. ábra a teljesítményspektrum változását mutatja a fáradás előrehaladásával.

3.8. ábra. A normalizált teljesítményspektrum változása a fáradtság
függvényében [David 1992]
Az EMG jel csúcstól csúcsig mérhető amplitúdóját befolyásoló tényezők közül
megemlíthetjük az aktív izomrostok számát és méretét, az elektródák méretét és
orientációját ezekhez képest, illetve a köztük lévő távolságot. Az EMG frekvenciatartalmát többek között az elektródák mérete és a köztük lévő távolság, valamint az
aktív izomrostok és az elektródák közötti távolság határozzák meg. A hatások egybefolyása nem teszi lehetővé egy határozott amplitúdó és frekvenciatartomány
meghatározását, azonban az International Society of Electrophysiological
Kinesiology Ad Hoc Bizottsága a következő tipikus határokat közölte a felületi
elektromiográfia esetére: amplitúdó 0,01 – 5 mV, frekvencia 1 – 3000 Hz.
Az EMG egy analóg dinamikus jel, amelyben a hullámforma értéke vagy nagysága
időben változik és ily módon az információtartalma is. Az információ mennyiségét,
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amelyet továbbítani lehet adott idő alatt a jel amplitúdójának legnagyobb változási
sebessége határozza meg. A teljesítménysűrűség-spektrum az egyetlen lehetőség az
amplitúdó és a jel változási sebessége vagy frekvenciája közötti kapcsolat ábrázolására. A számítására használt Fourier transzformáció olyan matematikai módszer,
amely által bármely jel kifejezhető végtelen számú szinuszos komponens összegeként. [David 1992]
Barney [1992] alapján a mioelektromos jel négyzetgyök átlaga (RMS, Root
Mean Square) a jelben lévő elektromos teljesítményt méri. Az RMS hullámforma
hasonló a lineáris burkológörbéhez. Az RMS értéke függ a tüzelő motoros egységek
számától, tüzelési rátájától, felületének nagyságától, a tüzelés időtartamától, az
elektromos jel terjedési sebességétől, az elektródák konfigurációjától, és a műszerek
jellemzőitől.
A teljes izomaktivitást egy adott időintervallumban a görbe alatti terület fejezi ki
(integrálás). Az integrált jel (IEMG, Integrated EMG) mindaddig növekszik, amíg
izomtevékenység van és csökken a meredeksége, ha csökken az aktivitás. Az amplitúdó mértéke bármely időpontban a görbe mentén a teljes elektromos energia összegét jelenti az aktivitás kezdetétől. A változást a mioelektromos jelben az integrált jel
meredekségének változása tükrözi.
A mioelektromos jel egy sor, bizonyos frekvencián tüzelő AP-ból áll és a frekvenciaanalízis (spektrális, harmonikus, Fourier) különböző frekvenciájú szinuszos
komponensekre bontja. A frekvenciaanalízis a jel energia-eloszlását adja meg a
frekvencia függvényében, és úgy végezhető el, hogy a jelt egy sor elektronikus szűrőn eresztik át, vagy digitalizálják, és számítógép segítségével elemzik. A teljesítményspektrumot lineáris, lineáris logaritmikus, vagy dupla logaritmikus skálán lehet ábrázolni. Lineáris skála esetén V2/Hz mértékegységben adják meg. A decibelt
(dB) akkor használják, ha a teljesítmény, energia, vagy amplitúdó skálája logaritmikus. A teljesítményspektrum görbe alatti területe a jel teljesítményét adja és analízisét általában a helyi izomfáradtság értékelésére használják. Tartós izomösszehúzódások során a jel magasfrekvenciás komponensei csökkennek, de az alacsonyfrekvenciás komponensek fokozatosan növekednek. E változás eredményeként a teljesítményspektrum az alacsonyabb frekvenciák felé tolódik el.
A spektrum két legmegbízhatóbb mértéke az átlag- és a középfrekvencia. Az átlagfrekvencia a frekvenciák összegének átlaga. A középfrekvencia az a frekvencia,
amelynek mindkét oldalán 50 % teljesítmény-eloszlás található és kevésbé tűnik
érzékenynek a zajokra, mint az átlagfrekvencia. Az EMG jelből a gyors Fourier
transzformáció alkalmazásával kapható meg [Kang1 2002].
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3.9. ábra. Átlagos EMG spektrum fáradtsági szintre való hivatkozással
[Barney 1992]
Andrade [2003] az idő/frekvencia analízist széles körben használta az EMG
jelek feldolgozásában. Ezek a módszerek a jel időbeli karakterisztikáit fejezik ki
frekvenciatartományban a spektrális komponensek által. A Fourier spektrálanalízis
általános módszert szolgáltatott a globális energia/frekvencia eloszlás vizsgálatára,
ahol követelmény az eredeti jel stacionaritása. Ennek ellenére a Fourier módszert
széles körben használták az EMG jelek elemzésére, amelyek nem stacionáriusak és
nem lineárisak. A stacionaritás feltétel kielégítése és a Fourier transzformáció alkalmazhatóságának a kiterjesztésére gyakori az EMG jelek felosztása rövid időtartamú blokkokra, amely alapjában véve egy ablakozási folyamatot jelent a bemenő
jelen. Ily módon a jel egy sor olyan szakaszra osztódik, amelyen belül stacionárius.
Andrade [2003] (Akay [2] hivatkozással) e módszer két hátrányát említi meg:
4 függ az ablakozási függvény megválasztásától;
4 jó időfelbontáshoz rövid ablakokat kell választani.
A Fourier módszer hátrányainak kiküszöbölése céljából egy jelfeldolgozási technikát mutat be az EMG jelek empirikus felbontási eljárására és ezek Hilbert-féle
spektrális elemzésére. A Hilbert spektrumanalízis azon a feltételezésen alapszik,
hogy minden jel egy sor különböző egyszerű alaprezgésből tevődik össze. Az EMG
jelek sok akciós potenciál összegének tekinthetők és ez az összeg egy nemlineáris
és nemstacionáris idősorozatot alkot. A módszer alkalmas az ilyen típusú jelek
elemzésére. A kapott eredmények azt mutatják, hogy a módszer nemcsak a
spektrális felbontást növeli, hanem bepillantást nyújt az izom-összehúzódás elemi
folyamataiba is.
Dennis [2000] egy sor olyan kérdést tesz fel és választ is ad rájuk, amelyeket
egy EMG mérés és az elemzések során figyelembe kell venni. Többek között azt
írja, hogy egyes kutatók a szomszédos izmok jeleit is mérik, annak érdekében, hogy
megállapítható legyen esetleges befolyásoló hatása a vizsgált izomra. Solomonow
[1999] alapján az alsó, illetve felső vágási frekvenciáknak megfelelően 10 és 350
Hz értékeket javasol. A megfelelő mintavételezési ráta az elvárt információ típusától függően változik, izomaktivitás elemzése esetén a felső vágási frekvencia két-
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szeresét, míg izomfáradtság vizsgálatakor a négyszeresét ajánlja. A mintavételezési
időtartam eltarthat egy másodperctől akár egy óráig is. Winter-re (1996) hivatkozva
azt állítja, hogy az izomhossz erősen befolyásolja a jel frekvenciatartalmát, mivel az
izomrostok megnyúlása következtében a vezetési sebesség csökken. Továbbá
(Redfern [1992] hivatkozással) azt írja, hogy a fáradtsági mérések nem megbízhatóak, ha az izomaktivitás szintje a maximális akaratlagos összehúzódás (MVC, Maximum Voluntary Contraction) 10 %-a alatt van.
Barney [1992] szerint mindegyik módszer alapja az izmok elektromos aktivitásának értelmezésére a nyers, feldolgozatlan EMG jel. A további jelfeldolgozások
ellenére az ergonómusnak ezt is figyelnie kell, hogy a műtermékeket azonosítani
tudja.
Ugyancsak Dennis [2000] írja, hogy az egyének közötti összehasonlítást az
EMG jelek normalizálása teszi lehetővé, mivel ez ellensúlyozza az előforduló különbségeket az erősség, izomtónus, izom geometria, és egyéb tényezők terén.
Barney [1992] szerint a leggyakoribb módszer a normalizációra egy referenciaösszehúzódás végzése, általában egy izometriás MVC. Továbbá Dennis [2000]
megjegyzi, hogy a kapott mioelektromos értékeket az MVC százalékában fejezik ki,
illetve, hogy az MVC abban a helyzetben mérendő, mint ahogyan a kísérlet történik,
ugyanis ellenkező esetben az elektróda alatti terület megváltozik és pontatlan eredményt ad.
A Journal of Electromyography and Kinesiology nem fogad el olyan közleményeket, amelyekben a vizsgált alanyok nem gyakorolták előzőleg az MVC elvégzését,
mivel az eredmény 20 – 40 %-al is kisebb lehet (Solomonow [1999]). Ezzel nem
minden kutató ért egyet.
3.2.4. Az EMG jel és az izomfáradtság
Mark [1992] azt állítja, hogy a fáradtság fogalma nem határozható meg könynyen és emiatt a mérése is nehéz. Az egyik típusa rendszerszerű, az egész testet
érinti (nagy meleg vagy hideg, stressz, stb.), a másik helyi szinten is létrejöhet a
testen belül. Ez különösen igaz izomgyakorlatok esetén, aminek tipikus külső jele
az erőkifejtés képességének csökkenése, helyhez kötött kényelmetlenség érzése, és
fájdalom. Ez a típusú fáradtság helyhez kötött izomfáradtság néven vált ismertté és
az EMG jelben történő két legtöbbet emlegetett változás a frekvenciatartalom eltolódása az alacsonyabb frekvenciák felé, illetve az amplitúdó növekedése.
MacIsaac [2003] arról számol be, hogy az amplitúdó- és a frekvenciaparaméterek a fáradtság változásain túlmenően más tényezőkre is érzékenyek, amelyek
változhatnak az összehúzódás során. Az amplitúdó a bőr-elektróda interfész karakterisztikájára érzékeny, amely időfüggő lehet (MacIsaac [2003], [1] hivatkozás), a
frekvenciaparaméterek pedig a hajlásszögre, valamint az izomerőre (MacIsaac
[2003], [3] hivatkozás). Ezért, statikus összehúzódás során, amikor a hajlásszög és
az izomerő állandó marad a mioelektromos jel amplitúdójának növekedése nem jelzi megbízhatóan a fáradtság előrehaladását, míg a frekvenciaparaméterek csökkenése általában igen. Azonban dinamikus összehúzódás során, amikor a hajlásszög
és/vagy az izomerő időben változnak még a frekvenciaparaméterek se tudják megbízhatóan mutatni.
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A középfrekvencia csak abban az esetben mutatja megbízhatóan, amikor a hajlásszög és az izomerő korlátozott. Sajnos ez a megszorítás jelentősen korlátozza használhatóságát a fáradtság mutatójaként, mivel sok klinikai forgatókönyv bonyolult
dinamikus összehúzódás szerint zajlik, amelyek során az izomerő és a hajlásszög
kiszámíthatatlanul változnak.
Lowery [2001] szerint a felületi EMG jel amplitúdója sokkal pontosabban tükrözheti a motoros egységek működését egy hosszantartó és fárasztó összehúzódás
során, mint a spektrális paraméterek, amelyeket általában az izomfáradtság becslésére használnak. Annak ellenére, hogy az EMG jel amplitúdója könnyen követhető
és általában az izomtevékenység mértékeként használt, a változásai és a fáradtsággal összefüggő fiziológiai folyamatok közötti kapcsolatok nincsenek megalapozva.
Ennek ellenére azt állították, hogy jobban tükrözheti a motoros egységek tevékenységét, mint a frekvencia-eltolódások (Lowery [2001], [3] hivatkozás). Lowery
[2001] egy elméleti kapcsolatot állít fel az EMG amplitúdója, a motoros egységek
tüzelési rátáinak átlaga, és az izomrostok vezetési sebessége között, de alapos vizsgálatokat javasol a technika pontosságának ellenőrzésére.
Kiryu [2001] a szívperiódus variabilitás és a mioelektromos jelek időfrekvencia ábrázolását alkalmazza az autonóm idegrendszeri és az izomideg tevékenység kapcsolatának vizsgálatára. Mivel ezek időben változók a feladat során, az
idő-frekvencia ábrázolás hatékony a felvétel értékelésére. Feltevődött, hogy kölcsönhatás létezik az autonóm idegrendszeri tevékenység és az izom-összehúzódás
között az izom szimpatikus idegaktivitásának tekintetében (Kiryu [2001], [3] hivatkozás). A hosszú munka elhasználja az energiát az egyén dolgozó izmaiban. A periférián megjelenő információ az autonóm idegrendszer központjába továbbítódik,
viszont a szívritmus növekszik, hogy hozzáillessze a fizikai tevékenység erősségét
és fenntartsa a gyakorlat szintjét. Az eredmények összehasonlítása a gyakorlat és a
pihenések között eredményes volt a szívperiódus variabilitás és az izomösszehúzódás viselkedésének felismerésére (Kiryu [2001], [6] hivatkozás).
Luciani [1983] komplex dinamikus környezetben vizsgálta az izmok fáradtságát, amelyet az új USAF repülésvezérlő koncepciója tett szükségessé. A szakirodalom azt mutatja, hogy az EMG jel gyors Fourier transzformáltját (FFT, Fast Fourier
Transformation) a fáradtság meghatározására használható a teljesítményspektrum és
a középfrekvencia elemzése által.
Az EMG amplitúdója elsősorban az elektródák elhelyezésétől, az aktív tüzelő egységek számától, és ezek kisülési frekvenciájától függ. Szintén Luciani [1983] szerint
Piper vette észre először, hogy a felületi EMG hullám frekvenciája csökken egy
fárasztó munka során. Petrofsky, valamint Viitasola és Komi (Luciani [1983]; 4., 6.,
és 7. számú hivatkozások) fedezték fel, hogy az EMG középfrekvenciája időben
lineárisan csökken egy izometriás fárasztó gyakorlat során és, hogy független az
izomban ébredő feszültségtől. A Fourier teljesítményspektrum középfrekvenciája
azt a frekvenciát jelöli, amely alatt és felett a teljesítmény egyenlő. A felületi EMG
jel frekvenciája függ az izomban egymás mellett lévő tüzelő motoros egységek közötti sávátfedésétől. Bármely tényező, amely megváltoztathatja az AP terjedési sebességét az izomrost mentén, csökkentheti, vagy növelheti a motoros egységek tüzelési frekvenciájának sávátfedését. A szakirodalomban nagyon jól dokumentált,
hogy a Fourier teljesítményspektrum középfrekvenciája lineárisan csökken fárasztó
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izometriás összehúzódások során.
Azon a ponton, ahol a fáradtság
feszültségcsökkenést okoz, a középfrekvencia állandóvá válik
(3.10. ábra).
Petrofsky és Lind (Luciani [1983],
3 számú hivatkozás) kísérletei
során a fenntartott maximális erő
esetén is a frekvencia időben
csökkent. Egy adott idő után a
3.10. ábra. A középfrekvencia és a feszültség feszültséget nem lehetett tovább
fenntartani (fáradási pont), viszont
változása közötti kapcsolat [Luciani 1983]
a középfrekvencia állandó maradt
a hátralévő összehúzódás során.
A frekvenciakomponenstől eltérően az EMG jel amplitúdója egyenesen arányos a kifejtett feszültséggel. Petrofsky az amplitúdó-változások vizsgálatára a
négyzetgyökátlagot használta, ami az EMG amplitúdóval ekvivalens átlagteljesítményt ad.
Anders [1990] vizsgálatai alapján a tűelektródákkal rögzített frekvenciaeloszlás az erő növekedésével kissé eltolódik a nagyobbtól az alacsonyabb felé.
Miopátiás páciensekben a magasabb, míg az idegi eredetű izom-rendellenességgel
küzdők esetében az alacsonyabb frekvenciák felé vándorol.
Az izmok elektromos aktivitásának teljesítményspektrumát az alábbiak befolyásolják:
4 az egyes motoros egységek potenciáljainak tulajdonságai, pl. időtartama
(Cenkovich és Gersten [1963]) és a többfázisos potenciálok létrejötte
(Rourke és társai [1984]);
4 a vezetési sebesség csökkenése a fáradt izomrost mentén (Lindström és társai
[1970]);
4 a motoros egységek tüzelési frekvenciája (Fuglsang-Frederiksen és Ronager
[1988]);
4 az elektróda és az őt körülvevő szövet tulajdonságai (Lindström [1974]);
4 az akciós potenciálok összegződésének foka (Christensen és FuglsangFrederiksen [1986]), ami egy adott erő esetén valószínűleg leginkább a tüzelő motoros egységek számától függ.
Mivel a fenti paraméterek közül néhány megváltozik a különböző izombetegségekkel küzdő páciensekben, így a teljesítményspektrum-analízis segíthet a
neuromuszkuláris rendellenességek azonosításában.
Az 1950-es években az analóg frekvenciaszűrőket használók azt találták, hogy a
tűvel rögzített EMG felvételek frekvencia-eloszlása független az izomerőtől (Ealton
[1952], Fex és Krakau [1957]). Egy gyors Fourier transzformációt alkalmazó tanulmány bővebben megvizsgálta az interferenciaminták teljesítményspektruma és
az erő közötti kapcsolatot (Christensen és Fuglsang-Frederiksen [1986]). Az erő
növekedésével a magasabbtól a kisebb frekvencia felé való eltolódást találtak a maximális erő 10 %-ról 80 %-ra való változása során. A tűelektródával rögzített eredmények különböznek a felületi elektródákétól, amelyek azt mutatták, hogy a közép74
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frekvencia növekedett a maximális erő 20 %-ról 50 %-ra való emelkedése közben.
Ez a különbség a szövetek szűrő hatásával magyarázható és azt mutatják, hogy milyen fontos a megfelelő technika kiválasztása a hiteles eredmények szempontjából.
A teljesítményspektrumot nemtől és életkortól függetlennek találták (Ronager és
társai [1989]).
Lundberg [2002] azt állítja, hogy a szellemi stressz izomfeszültséget indíthat
meg, ami izom- és csontvázbetegség kifejlődéséhez vezethet. Az alacsony küszöbszintű motoros egységek hosszantartó aktivitása anyagcserezavarokat, degeneráló
folyamatokat, és fájdalmat okozhatnak. A kísérlet azt vizsgálta hetven egyén trapézizmának EMG tevékenysége alapján, hogy ugyanazok a motoros egységek aktiválódnak-e mentális stressz esetén is, mint fizikai terhelés hatására. A stressz mutatójaként a szívperiódust rögzítették. A mentális stressz jelentős növekedést okozott az
izomtevékenységben, valamint a szívritmusban és hozzájárulhat az alacsony küszöbszintű motoros egységek aktivitásának a fenntartásához fizikai terhelés hiánya
esetén is. A motoros egységek hosszantartó aktivitása miatt a szellemi stressz jelentős kockázati tényező az izomfájdalmak kialakulásában.
Bansevicius [1997] a fájdalom vállban, nyakban, és arci régióban való kialakulását, valamint az izmok EMG aktivitása közötti kapcsolatot vizsgálta mentális
stressznek hosszasan kitett egyénekben. Harminchat személyt vetettek alá egy órán
át tartó időreakciós, feleletválasztós tesztnek miközben rögzítették a kétoldali
frontalis, temporalis, splenius, és trapézizmok elektromos tevékenységét. A fájdalom megjelenése a válli és nyaki területen volt domináns. Gyenge hajlam mutatkozott nagyobb EMG aktivitásra azon egyének trapézizmában, akik fájdalmat jeleztek
a válli régióban. A többi izom esetében nem figyelhető meg hasonló kapcsolat.
Westgaard [2001] alacsony biomechanikai terhelésnek kitett munkacsoport,
nevezetesen bevásárlóközpontban és egészségügyben dolgozó személyek egy munkanapján a felső trapézizmok EMG tevékenységét rögzítette, ami alacsony aktivitási
szintet mutatott annak ellenére, hogy minden esetben a váll- és nyakfájdalom uralkodó volt. A fájdalom kialakulását a stressznek tulajdonítja és nem az izomtevékenységből eredőnek.
3.2.5. Az EMG és a repülés
Trejo [2002] neuroelektromos interfésznek nevezi azt a rendszert, amely a
humán idegrendszert elektromosan a számítógéphez csatlakoztatja. A cikk az EMG
alapú numerikus billentyűzet, EEG jeleket használó egydimenziós grafikus eszközvezérlő, és érintkezés nélküli érzékelők fejlesztése mellett elsőként egy EMG-t alkalmazó, repüléshez használt botkormánnyal végzett kísérletről számol be. Az alkarra helyezett négy, bipoláris csatornán érkező jeleket a számítógép egy
repülésszimulátor vezérlőjeleivé alakítja. Így a biológiai információk felhasználásával egy képzeletbeli kormányszervet vezéreltek. A rendszert két éven keresztül tesztelték három egyénen a NASA Ames Research Center-ben miközben nagy valósághűségű Boeing F-15 Eagle vagy Boeing 757-200 típusú szimulátoron repültek.
Jorgensen [1999] részletesen leírja a repülőgép bioelektromos vezérlésére vonatkozó kísérletét és megállapítja, hogy az EMG jelek valósidejű interaktív irányítást tesznek lehetővé egy Boeing 757 leszállításának megfelelő valósághűségi szin-
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ten. A gyakorlatok során a tagmozgatásokat megbízhatóan felismerték, kivéve azokat az eseteket, amikor az elektróda levált vagy nem a megfelelő helyre illesztették.
Gormley [2001] szerint a jövőben egy repülőgép pilótafülke valami
olyasmi lehet, mint ami hordható, akár
egy ruha. Jorgensen [1999] megjegyzi,
hogy ez a technológia az űrruhát viselő asztronauták számára is hasznos
lehet, akiknek eszközöket kell irányítaniuk az űrben. A tudósok olyan
szoftvert terveztek, amelyet illeszteni
lehet mindegyik pilóta idegmintájához, amit befolyásolhat a kávéfogyasztás, a bioritmus, a teljesítőképes3.11. ábra. Bioelektromos repülésvezérlő ség, a stressz, és a bőr alatt lévő zsír
mennyisége.
rendszer [Jorgensen 1999]
Wheeler [2000] az előbbiekhez
hasonlóan a bioelektromos billentyűzet és joystick kifejlesztéséről számol be. A
szoftver a beszédfelismerő programokhoz hasonlóan működik.
Hewson [1999] tizenkét tapasztalt és kilenc kezdő pilótán, szimulátoron végzett le- és felszállások közben vizsgálta, hogy EMG alapján el lehet-e különíteni a
két csoport. Azt találta, hogy a tapasztalt és a kezdő repülőgép-vezetők különböző
neuromuszkuláris irányítási stratégiát használnak. Előbbiek esetében a külső
vaskosizom, míg utóbbiaknál a csuklófeszítő mutatott nagyobb tevékenységet.
Hewson [2001] szimulátoron műszeres leszállásokat végrehajtó pilóták esetén
EMG segítségével a kormányerők nagyságának a teljesítőképességre gyakorolt hatását vizsgálta és megállapította, hogy ez csökkent a nagyobb kormányerők hatására. Ezt az eredményt a repülőgép-tervezők figyelmébe ajánlja az új szabványok létrehozásakor.
3.3. Az EMG készülék

3.12. ábra. A méréshez használt
EMG készülék

A pilóták fizikai terhelésének (izomaktivitásának) mérésére egy négycsatornás EMG
Nihon Kohden MEB-9102 típusú berendezést
használtam, amely a 3.12. ábrán látható.
A mérőkészülék szerves része egy Windows
2000 operációs rendszerrel ellátott notebook is,
amely adatrögzítésre és adatfeldolgozásra
szolgál, szoftvere MUP (Motor Unit Potential),
Turn (másodpercenkénti irányváltások száma)/Amplitúdó (3.13. a). ábra), és frekvenciaanalízisre (3.13. b). ábra) alkalmas.
Az eszközhöz NE-132B típusú korong alakú és
MN-501B földelő elektródát használtam, bőr-
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elektród interfészként pedig Elefix pasztát. [Nihon 2000, Nihon 2002]
Az EMG készülék beszerzése nagy nehézségekkel járt. Több korházat is megkerestem telefonon, de utólag érthető módon egyik sem volt hajlandó a berendezést
rendelkezésemre bocsátani a mérések elvégzése céljából, tudniillik ha csak eggyel
rendelkeznek, akkor ennek hiányában az illető kórházi osztály tevékenysége leáll.
A Szabó Gábor Orvosi Műszer Kereskedelem és Szerviz sok tanáccsal szolgált és
igyekezett segíteni a készülék beszerzésében. A fent említett készüléket végül szállítási költség kifizetése ellenében a tatabányai AMIK Kft. bocsátotta rendelkezésemre egy hétvégére.

a). Turn/Amp analízis
b). Frekvenciaanalízis
3.13. ábra. Az EMG készülék értékelő ablakai
3.4. A mérés előkészítése és a mérési folyamat
Amint a fejezet bevezető részében is írtam, a mérés célja a pilóták fizikai terhelésének vizsgálata a két különböző kormányszerv használata esetén a szimulátor
kutatási alkalmazhatóságának bizonyítására.
A kísérletekben hat több-kevesebb valós és/vagy szimulátoros gyakorlattal
rendelkező repülőgép-vezető vett részt, akiknek átlagéletkora 24 év.
A mérések során mindegyik pilóta egy-egy műszeres (ILS, Instrument Landing
System, műszeres leszállító rendszer) leszállást hajtott végre mindkét kormányszervvel a Budapest Ferihegy 31-es kifutópályára 10 NM távolságból, normál időjárási körülmények között. A kormányoszlop esetében balkézzel, sidestick használatakor pedig jobb kézzel vezették a gépet.
Az előzőleg használt elektródokat felhelyezés előtt megtisztítottam az EMG
pasztától, valamint a bőrt is előkészítettem a megfelelő helyen. Utóbbit alkoholos
vattával tisztítottam meg, majd szárazra töröltem és az elektródákat ragtapasszal
rögzítettem a kívánt helyre miután Elefix pasztát tettem rá.
A felületi elektródákat a következő izmokra helyeztem el a 3. számú melléklet
alapján: ujjfeszítő, bicepsz, delta, és felső trapézizom (3.15. ábra).
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3.15. ábra. A felhelyezett elektródák
mérés közben

3.16. ábra. EMG mérés közben

Az utóbbiról való elvezetésből a nyakmerevedésre lehet következtetni, amely
a feszültség jellemző tünete. A többi izmokról elvezetett elektromos jelek frekvenciaanalíziséből az izmok fáradtsági állapotára következtettem.
A mérések megkezdése előtt mindegyik résztvevővel maximális izomösszehúzódást végeztettem a jelek normalizálása céljából, amire végül nem volt
szükség, mivel a frekvenciaspektrum független az amplitúdó nagyságától.
A feladat-végrehajtás pontosságának vizsgálata érdekében két repülési változót is rögzítettem, nevezetesen az oldaldőlési szöget ( Φ ) és a repülési irányszöget
( Ψ ). Ez alkalommal a repülési feladat gyakorlatilag mindkét kormányszerv esetében ugyanaz volt, leszállás a Budapest Ferihegy 31-es kifutópályára. Azért választottam ezt a gyakorlatot, mert a készülék mind a négy csatorna használata esetén a
beállított mintavételezési idő (100 µs ) mellett csak körülbelül 10 percnyi adatrögzítést tett lehetővé, ami alatt ez elvégezhető.
3.5. A mérési eredmények feldolgozása és értékelése
A mérési eredmények feldolgozása két részre osztható, vagyis a repülési változók és a rögzített EMG jelek elemzésére.
A két különböző kormányszerv előnyeinek és/vagy hátrányainak vizsgálatához szükséges a teljesítmény vizsgálata, amelyet a repülési változók alapján végeztem el. A végrehajtott repülési feladat, azaz a leszállás során nulla oldaldőlési szöget és 310 fokos irányszöget kellett tartani.
A számszerű összehasonlítás céljából az abszolút hibák átlagát számoltam ki, amelyeket a 3.1. táblázat tartalmaz.
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Pilóta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kormányoszlop
Irányszög
Oldaldőlési szög
( Ψ ) [DEG]
( Φ ) [DEG]
2,75
1,04
0,43
1,75
7,37
5,81
1,12
0,99
2,52
2,00
0,77
0,81

3.1. táblázat. Abszolút hibák átlaga
Sidestick
Oldaldőlési szög
Irányszög
( Φ ) [DEG]
( Ψ ) [DEG]
1,52
1,34
4,19
4,95
4,74
5,57
0,58
0,77
0,31
0,57
1,29
1,75

A továbbiakban az abszolút hibák átlagát statisztikailag dolgoztam fel az SPSS
(Statistical Package for Social Sciences) szoftver segítségével, amelynek eredményeit a 3.2. táblázat tartalmazza.
3.2. táblázat. A feladatok abszolút hiba átlaga, szórás, minimum és maximum
Elem Abszolút hiba
Feladat
Szórás Minimum Maximum
szám
átlag
kormányoszlop_ Φ
6
2,4933
2,56756
0,43
7,37
sidestick_ Φ
6
2,1050
1,88916
0,31
4,74
kormányoszlop_ Ψ
6
2,0667
1,89260
0,81
5,81
sidestick_ Ψ
6
2,4917
2,19330
0,57
5,57
Mivel kis elemszámú minta állt rendelkezésemre ezért a Wilcoxon próbát, vagyis az összetartozó egymintás t-próba nem paraméteres változatát használtam
ugyanis a t-próba csak akkor alkalmazható, ha feltételezhető, hogy a mintában a
populáció normális eloszlású.
Az összehasonlított feladatokhoz tartozó szignifikancia szinteket a 3.3. táblázat foglalja össze.
3.3. táblázat. Az összehasonlított feladatokhoz tartozó szignifikancia szintek
Összehasonlított feladat
Szignifikancia szint
kormányoszlop_ Φ - sidestick_ Φ
0,7
kormányoszlop_ Ψ - sidestick_ Ψ
0,536
A 3.3. táblázatból látható, hogy az összehasonlított feladatokhoz tartozó
szignifikancia szintek értéke nagyobb a pszichológiai kísérletekben megállapított,
általában 5%-os (0,05-ös), ritkábban 1%-os (0,01-es) értékeknél. Ennek alapján elmondható, hogy nincs statisztikailag jelentős különbség a pilóták teljesítőképességeiben a kormányoszlop vagy a sidestick használata esetén.
Az EMG jelek feldolgozása a gyors Fourier transzformáció alkalmazásán
alapszik, ezért egy rövid összefoglalót nyújtok ennek elméletéről a Miskolci Egyetem [ME] egyik oktatási segédanyagát felhasználva.
Minden tetszőleges periodikus jel felírható szinuszos és koszinuszos jelek öszszegeként. Ennek egyik módja a jelek Fourier sorokkal történő előállítása.
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x(t ) =

N

∑C e ( ω
j k

k

k =− N

0t

)

(3.1)

Ha N elég nagy, a sor előállítja a jelet. Diszkrét formában a 3.2 összefüggés adja
meg:
x(n ) =

N

∑C e ( ω
j k

k

k =− N

0 Ts n

)

(3.2)

A legtöbb esetben viszont a jelek nem periodikusak, így a Fourier sort ezekre a
jelekre az alábbi formában lehet felírni:
∞

1
x(t ) =
2π

∫ X (ω )e

j (ωt )

dω

(3.3)

−∞

Az egyenlet fordított megfelelője:
∞

X (ω ) = ∫ x(t )e j ( −ωt ) dt

(3.4)

−∞

A 3.3 és 3.4 egyenletekkel felírható a folytonos idejű jel amplitúdója a frekvenciatartományban az időfüggvényből és fordítva, viszont ezek az összefüggések digitális jelprocesszoros megvalósításra alkalmatlanok. Ehhez diszkrét formára van szükség (DFT, Diszkrét Fourier Transzformáció), aminek felírásához a t = nTs helyetteπ
sítés használható. A ±
tartományon kívül a spektrum periodikusan ismétlődik,
Ts

így a felírás e tartományra korlátozódhat. Az integrál változót ωTs–nek választva, a
képletek a következők lesznek:
x(n ) =

1
2π

X (ω ) =

π

∫π X (ω )e

j (ωTs n )

d (ωTs )

(3.5)

−

∞

∑ x(n)e ( ω

j − Ts n )

(3.6)

n = −∞

A 3.6 egyenletben az integrál helyett diszkrét értékek összegezése szerepel. Ez megfelel annak a ténynek, hogy x(n) csak a diszkrét nTs időpillanatokban értelmezett. A
két egyenlet alkotja a DFT párt. Az összefüggések segítségével diszkrét idejű jelek
idő- és frekvenciatartományban is felírhatók.
Mivel a valóságban végtelen összeg előállítása lehetetlen, a számításokhoz az x(n)
bemenő jeleknek csak egy szekciója használható. Ez az eljárás ablakolás néven ismert. Az eredményül kapott spektrumot a 3.7 képlet adja meg:
X N (ω ) = X (ω ) ∗ W (ω )

(3.7)

ahol XN( ω ) az ablakolással kapott spektrum, az N szám a felhasznált mintavételek
száma, W( ω ) az ablakfüggvény spektruma, * pedig a konvolúció műveletét jelenti.
A konvolúció az alábbi formában írható fel:
N −1

X N (ω ) = ∑ X (r )W ( N − r )

(3.8)

r =0
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Általában a forgóvektorok optimális száma megegyezik az x(n) mintavételezett
pontjainak számával (N). A DFT spektrum periodikus ωs frekvencia szerint, azaz a
fázorok δ lépésközzel vannak eltolva:
Nδ = ω s

(3.9)

Ily módon digitalizálható a frekvencia skála és ω helyett a k változó használható:
N −1

X (kδ ) = K (δ ) = ∑ x(n )e j (− k δ Ts n )

(3.10)

n=0

Az
ωs =

2π
ω
és δ = s
Ts
N

(3.11)

jelöléseket használva a 3.10 egyenlet a következő formába írható:
N −1

X N (k ) = ∑ x(n )e

 −2 π k n 
− j

 N 

(3.12)

n=0

A 3.12 összefüggés a DFT általánosan használt formája. Bevezetve a forgatási
együttható fogalmát
 2π 
− j

 N 

WN = e

(3.13)

a DFT transzformációs egyenlet pár a következő lesz:
N −1

X N (k ) = ∑ x(n )WNkn

1
N

x(n ) =

n=0
N −1

(3.14)

∑ X (k )W
k =0

− kn
N

N

(3.15)

A DFT egyenletekkel tetszőleges jelek spektruma határozható meg, viszont hátránya, hogy rendkívül számításigényes. A forgatási együtthatóból látható, hogy
ugyanazokat a WN értékeket sokszor kell kiszámítani a DFT végrehajtása folyamán,
mivel periodikus mennyiség, így ugyanazokat a meghatározott értékeket veszi fel.
A gyors Fourier transzformáció és inverze a számításokban lévő redundanciát
használja ki az elvégzendő műveletek számának csökkentésére. A DFT algoritmust
rövidebb hosszúságú DFT algoritmusok sorozatára bontja le.
Első lépésként az x(n) bejövő jelet rövidebb átlapolt szekvenciákra kell bontani. Ezt
időben decimálásnak (tizedelésnek) nevezik. Az eredeti jelet fel kell bontani két
sorozatra. Az egyik a páros, a másik a páratlan sorszámú értékeket tartalmazza:
X N (k ) = x(n )WNkn

(3.16)

Ebből az alábbi két csoport képezhető:
X N (k ) =
X N (k ) =

N
−1
2

∑ x (2r ) W

r =0
N
−1
2

2 rk
N

∑ x (2r ) (W )
r =0

N
−1
2

+ ∑ x (2r + 1)WN(2 r +1)k

2 rk
N

(3.17)

r =0

N
−1
2

( )

+ WNk ∑ x (2r + 1) WN2

rk

(3.18)

r =0
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Figyelembe véve a forgatási együttható definícióját a 3.18 egyenlet a következő
alakba írható:
X N (k ) =

N
−1
2

∑ x (2r )W
r =0

rk
N
2

N
−1
2

+ WNk ∑ x (2r + 1)W Nrk
r =0

(3.19)

2

Tömörebben kifejezve a 3.19 összefüggés az alábbi formára hozható:
X N (k ) = G (k ) + WNk H (k )

(3.20)

A továbbiakban az ujjfeszítő, bicepsz, delta, és felső trapézizomról elvezetett EMG
jelek feldolgozásának eredményeit mutatom be.
3.1. táblázat. Izmok középfrekvenciái
Izmok középfrekvenciája [Hz]
Pilóta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kormányszerv

Alkari
feszítők
156,25

Kétfejű
karizom
126,95

Deltaizom
elülső feje
136,71

Csuklyásizom
felső része
142,57

–

107,42

11,71

109,37

Kormányoszlop

150,39

115,23

144,53

115,23

Sidestick

179,68

136,71

93,75

119,14

Kormányoszlop

130,85

105,46

126,95

111,32

Sidestick

183,59

107,42

29,29

117,18

Kormányoszlop

152,34

154,29

3,9

130,85

Sidestick

171,87

142,57

125

146,48

Kormányoszlop

153,24

136,71

109,37

140,62

Sidestick

115,23

136,71

138,67

162,1

Kormányoszlop

146,48

119,14

9,76

107,42

Sidestick

195,31

154,29

126,95

130,85

Kormányoszlop
Sidestick

A 3.1. táblázatban mindegyik pilóta és izom esetében kiemeléssel jelöltem a
kormányoszlopra és a sidestick-ra kapott középfrekvenciák közül a kissebbiket, míg
a 3.2. táblázatban ezek előfordulási számát adtam meg az utóbbi kormányszerv alkalmazásakor. Az 1. számú repülőgép-vezető sidestick használatakor az alkari feszítőkről rögzített adatokat elvetettem mivel irreális eredményt kaptam, amit a megfelelő csatornán, a felvétel során bekövetkezett hibának tulajdonítok.
3.2. táblázat. Előforduló kis középfrekvenciák száma sidestick esetén
Kétfejű
Deltaizom
Csuklyásizom
Alkari feszítők
karizom
elülső feje
felső része
1
2
3
1
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Az EMG jelek feldolgozását a Clinical Biomechanics Research Group
[CBRG] honlapján található és saját igényeim szerint módosított Matlab program
segítségével végeztem el. A frekvenciaspektrumokat egy pilóta esetében a kormányoszlop, valamint a sidestick alkalmazásakor megfelelően a 4., illetve 5. számú
mellékletek tartalmazzák.
Amint a 3.2. táblázatból látható, a deltaizom elülső fejének középfrekvenciája
3 esetben bizonyult kisebbnek sidestick használatakor, mint kormányoszloppal való
repülés közben. A többi izom esetén még ennél is kevesebb alkalommal: kétfejű
karizom 2, alkari feszítők és csuklyásizom felső része 1.
Ezek alapján úgy tűnik, hogy sidestick használatakor a pilóták vizsgált izmai kevésbé fáradnak el, de az alábbi okok miatt további vizsgálatokat tartok szükségesnek.
Először is a kísérlet exploratív, felfedező jellegű, nem állt rendelkezésemre
elégséges minta a mérések statisztikai jellegű feldolgozásához és ezáltal a feltett
kérdés egyértelmű megválaszolásához.
Másrészt nem igazán volt megoldható, hogy ugyanarról a karról rögzítsem az
EMG jeleket, hiszen ez esetben az a furcsa helyzet alakult volna ki, hogy baloldalon
a pilótának kormányoszlop használatakor a tőle jobbra elhelyezkedő gázkart balkézzel kellett volna kezelje, ami természetesen nem felel meg a valóságnak. Esetleg
alkalmazhatta volna a tolóerő-automata funkciót, de ez gyakorlatilag a pilóta szellemi terhelését csökkentette volna, aminek egyébként a csuklyásizom felső részének
állapotában kellene tükröződnie.
Mivel a jeleket nem ugyanarról a karról rögzítettem, az eredményeket, azaz a
középfrekvenciákban jelentkező eltéréseket több tényező is befolyásolhatja, amik
közül megemlítem az elektródák elhelyezésének, a bőralatti zsírréteg vastagságának, valamint a karok fizikai fejlettségeinek különbözőségeit.
Természetesen a mérési eredményekben hibák az adatrögzítés és adatfeldolgozás
során is keletkezhettek. A kísérlet hiányosságának tekintem, hogy ez alkalommal
egyáltalán nem készítettem szubjektív értékelést, amit újabb vizsgálatok esetén
szükségesnek tartok.
Összességében véve a mérést alkalmasnak találom a fizikai terhelés összehasonlítására a kormányoszlop és sidestick esetében, de szigorúbb feltételek mellet,
melyek megteremtésére főként anyagi okok miatt nem volt lehetőségem.
További érdemleges eredmények eléréséhez a minták számát növelni kell, a jeleket
ugyanarról a karról rögzíteni, illetve két azonos típusú, de különböző kormányszervekkel (az egyik kormányoszloppal, a másik sidestick-al) ellátott teljes
repülésszimulátort használni.
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4. fejezet
Különböző kormányzási megoldások vizsgálata
pilóták szellemi terhelésének mérése alapján

Az előző fejezet folytatásaként a továbbiakban is a kormányoszlop és a
sidestick előnyeire és/vagy hátrányaira keresem a válaszokat, de ez alkalommal a
pilóták szellemi terhelésének mérése alapján. [Korody 2005/a, Korody 2005/b,
Korody 2005/c, Korody 2006/a]
Ezzel szintén az épített szimulátorunk kutatási célú alkalmazhatóságát kívánom bizonyítani.
Amint az előző fejezetben is említettem, a szakirodalom tanulmányozása során
számos repülős kísérlettel találkoztam, amelyekben EEG, EKG, EMG, EOG, légzés, és bőrvezetés méréseket használnak. Mindezek a módszerek gyakorlatilag alkalmazhatók a szellemi terhelés, figyelemkoncentráció, és stressz mérésére, illetve
gyakran célszerű ezek együttes alkalmazása.
A későbbiekben áttekintem a szellemi terhelés meghatározására vonatkozó kísérleteket, de előtte ezek könnyebb megértése céljából összefoglalom a témát érintő
egyes fiziológiai módszerek alapjait, különös tekintettel a szívperiódusra és ennek
variabilitására, amelyen e fejezet mérései alapulnak.
4.1. A munkapszichológiában használt egyes fiziológiai módszerek alapelvei
4.1.1. Az elektrookulogram (EOG)
Láng [2005] szerint Dubois Reymond 1849-ben végzett vizsgálatai óta ismeretes, hogy a szemgolyó elülső és hátulsó pólusa, azaz a szaruhártya (cornea) és a
szemfenék között potenciál-különbség áll fenn, amely nők esetében nagyobb. Gerincesekben a szaruhártya pozitív a szemgolyó hátsó pólusához képest.
Az EOG ennek a potenciál-különbségnek az indirekt mérése, amely a környező szövetekben is megjelenik, és együtt forog a szemmel. Mind a vízszintes, mind a
függőleges síkban történő szemmozgások követésére alkalmas, ha ezek meghaladják az egy fokot.
Az EOG fontos metodika a féltekei preferenciavizsgálatokban. Igen sok irodalmi adat utal arra, hogy a balranézők jobban teljesítenek jobb féltekére specializált (pl. térbeli látásmódot igénylő) feladatokban és a jobb féltekei információfeldolgozásra jellemző kognitív stílussal (intuitív) rendelkeznek. Ezzel szemben a
jobbranézők (balfélteke preferensek) a verbális feladatokban teljesítenek jobban és
kognitív stílusuk balféltekei információfeldolgozásra jellemző (analizáló, a részleteket rendszerező).
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A munkapszichológiában nem érdektelen ezeknek az elemzése mivel kiegészítheti a kognitív stílus, verbális, illetve térbeli feladatokkal kapcsolatos vizsgálatokat. Az EOG rögzítése többek között a perceptuális és kognitív folyamatok, a vizuális információfeldolgozás vizsgálatánál is szokásos.
Jobbágy [1998] megállapítja, hogy az EOG-nek ergonómiai kutatásoknál is
szerepe van. Például, a megfelelő kezelői felület kialakításához előzetesen vizsgálható, hogy milyen szemmozgásokat igényel egy program kezelése az operátortól.
4.1.2. Az elektroenkefalográfia (EEG) [Jobbágy 1998]
Az EEG vizsgálat tárgya a koponyában lévő 1011 - 1012 idegsejt elektronikus
működése. Egy csatornán csak egy terület együttes aktivitása mérhető. Az idegsejtek “bemenetei” a dendritek, és az ezeken érkező jelek hatására az axonon, mint
“kimeneten” akciós potenciál jöhet létre. Ha a kimeneti jelváltozás elkezdődött, akkor ez a folyamat a bemeneti jeltől már nem függ és az impulzus alakja mindig
ugyanolyan. Egy neuron kb. 100 másik agysejthez kapcsolódhat.
Az EEG hullámok elnevezéseit és a hozzuk tartozó frekvenciatartományokat a
4.1. táblázat foglalja össze:
4.1. táblázat. Az EEG hullámok és frekvenciatartományaik
A hullám neve
A hullám frekvenciatartománya [Hz]
Delta
0,5 – 4
Théta
4–8
Alfa
8 – 13
Béta
13 – 22
Gamma
22 – 30
A delta és théta hullámok frekvenciatartományát együtt delta tartománynak
nevezik.
Az EEG felvétel célja lehet:
4 az éberség szintjének, az alvás mélységének megállapítása;
4 az epilepszia vizsgálata;
4 elektromosan inaktív területek lokalizálása.
Az EEG jelek kiértékelésének egyszerűsítésére szabványos pontokat jelöltek ki a
koponyán. Jasper 1958-ban javasolta, hogy a koponya formájától és nagyságától
függetlenséget biztosítóan, százalékosan történjen az elektródok helyének meghatározása. A felvett időfüggvények kiértékelése során először a jellemző frekvencia
megállapítása történik meg. Az EEG jelek frekvenciaspektrumának megállapítására
a Fourier transzformáció nem megfelelő mivel a kisfrekvenciás komponensek azonosításához hosszú regisztrátumra van szükség, viszont a nagyfrekvenciás összetevők ez idő alatt megváltozhatnak.
A koponyára helyezett elektródok felhasználásával alapvetően háromféle elvezetés alakítható ki: unipoláris, átlagolt, és bipoláris. A koponya szigetelő hatása
miatt az EEG készülékeknek nagyon kicsi amplitúdójú jeleket is kell fogadni, a

85

4. fejezet
szokásos bemeneti tartomány 1 – 100 µV. A hálózati eredetű jel a koponyán is megjelenik néhány voltos amplitúdóval.
4.1.3. A szívperiódus (SzP) és a szívperiódus variabilitás (SzPV)
A 4.1. ábrán egy normális EKG görbe látható, amelynek két szomszédos R
hulláma között eltelt időt szívperiódusnak, vagy RR intervallumnak nevezik és msban mérik.
A szívritmus (SzR, percenkénti szívütések száma) és szívperiódus (SzP) közötti kapcsolatot az alábbi összefüggés adja meg [Láng 2004]:
SzP(ms ) =

60000
.
SzR

Szintén Láng [2004] szerint az emberek stressz kiváltotta reakcióiban nagy különbségek figyelhetők meg. Különböző módon reagálnak, pl. meteorológiai tényezőkre,
hőmérsékleti hatásokra, fizikai, vagy pszichés terhelésekre. Az egyéni különbségekért
a reakciókat vezérlő vegetatív idegrendszer a
felelős, amely szimpatikusra és paraszimpatikusra osztható. A szimpatikus rendszer a
stresszben jelentkező vészreakciókat vezérli,
míg a paraszimpatikus a szervezet normál
állapotának a helyreállítását szabályozza.
4.1. ábra. Normális EKG görbe
Vetter [2003] azt állítja ([3] hivatko[Silbernagl 1994]
zással), hogy az életkor, fizikai, vagy mentális stressz, gyógyszerek, hajlamossági teszt,
hangugratás, szívinfarktus, cukorbetegség, és szívátültetés hatásai tükröződnek az
autonóm idegrendszer tevékenységének változásában.
A SzR vizsgálat önmagában nem nyújt elegendő információt a háttérben zajló
idegi folyamatokra, viszont a SzR vagy SzPV spektrális analízise egy nem invazív
módszer amely, az autonóm idegrendszeri aktivitást tükrözi, és lehetővé teszi a szívre ható szimpatikus, illetve paraszimpatikus hatások szétválasztását, így betekintést
enged az autonóm idegrendszer aktuális egyensúlyába.
A módszer lényege, hogy egészséges embernél teljesen nyugodt körülmények
között sem egyenletes a SzR, hanem úgynevezett kváziperiódikus ingadozásokat
mutat. Normális körülmények között sajátos periodicitások figyelhetők meg a SzP
sorozaton. Az egyik ilyen jelenség a légzéssel kapcsolatos, és légzési sinus aritmiának nevezik. A belégzéssel egyre gyorsul a SzR, vagyis csökkennek az RR intervallumok, kilégzésnél viszont a fordított folyamat megy végbe. A SzR változásokat
alapvetően a szinuszcsomó szabályozza, míg ez utóbbit a bolygóideg (nervus
vagus). Végül is a SzR variancia a vegetatív idegek aktivitásának függvénye.
A SzR kváziperiódikusan jelentkező változásai mind a szívet beidegző nervus
vagus vagy szimpatikus ideg aktivitásának következményei, és ez azt jelenti, hogy
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ha sikerül egymástól elkülöníteni ezeket a különböző periódusidővel rendelkező
ritmicitásokat és sikerül kideríteni, hogy melyiket melyik ideg hozza létre, akkor a
SzPV a szimpatikus, illetve paraszimpatikus aktivitást mutathatja.
A SzPV frekvenciatartományban történő vizsgálata lehetővé teszi ezeknek a periodicitásoknak és ezáltal a SzR-t szabályozó hatásoknak részleges elkülönítését.
Láng [2004] több szerzőre is hivatkozik (Hyndman és társai [1971], Luczak és
Laurig [1973], Mulder és van der Meulen [1973], Sayers [1971], Womack [1971],
Akselrod és társai [1981, 1985], Pagani és társai [1986], Weise és társai [1987]),
amikor azt állítja, hogy a SzP másodperc-perc nagyságrendű rövid távú ingadozásai
a SzPV spektrum két, illetve bizonyos esetekben három spektrális csúcsában koncentrálódnak és ezt az 1970-es években írták le először. Az RR intervallumok sorozatában a légzéssel szinkron lezajló oszcilláció a spektrumban egy 150 – 450 mHz
tartományban található csúcsot eredményez, az úgynevezett magasfrekvenciás vagy
légzési csúcsot, amely centrális frekvenciája a légzési frekvenciának felel meg, és a
légzési sinus aritmia jelenséget tükrözi, amit a nervus vagus szabályoz.
A légzési sinus aritmiánál lassúbb, hosszabb periódusidejű oszcilláció is jelentkezik az RR intervallum sorozatban. Ez a spektrum középfrekvenciás (KF)
komponense 100 mHz körüli központi frekvenciával. Ez a csúcs az RR intervallum
sorozatban a vérnyomás periódikusan jelentkező, úgynevezett Mayer hullámainak
tükröződése az őt szabályozó baroreflex révén.
A SzPV spektrum KF komponensében a periódikusan jelentkező vérnyomás ingadozások tükörképe jelenik meg, amelynek szabályozásában mind a szimpatikus,
mind a paraszimpatikus aktivitás szerepet játszik.
Láng [2004] szerint egyes szerzők (Hyndman és társai [1971], Kitney [1975])
az alacsonyfrekvenciás komponenst a vazomotor tónus, főként termoregulátoros
fluktuációival magyarázták és összefüggésbe hozták a renin-angiotenzin rendszerrel, továbbá másokra (Angelone és társai [1964], Hirsch és Bishop [1981]) hivatkozva azt állítja, hogy a légzés (amplitúdó, frekvencia) erőteljesen változtatja a légzési sinus aritmiát, és ezzel a SzPV spektrumot. Az egyik legtöbbet vizsgált és legerőteljesebb hatást a testhelyzetváltozás, pontosabban fekvésből való felállás fejt ki
a SzPV spektrális komponenseire.
Carvalho [2003] alapján is a SzPV jel elemzése egy fontos eszköz az autonóm
idegrendszer tanulmányozására, mert lehetővé teszi a szimpatikus és paraszimpatikus hatások mérlegelését. Az idegrendszer szimpatikus ága növeli a SzR-t, melynek
következtében a SzP csökken, míg a paraszimpatikus ág ellenkező hatással bír. A
SzPV idő-frekvencia analízise könnyebbé teszi a kettő közötti egyensúly időbeli
változásának vizsgálatát. A SzPV spektrálanalízisére a legnépszerűbb technika a
diszkrét Fourier transzformáció (DFT) és az autoregresszív (AR) modellezés. Az
alacsony frekvenciatartomány által hordozott energia az idegrendszer szimpatikus,
míg a magas frekvenciasávé a paraszimpatikus aktivitására vonatkozik. A teljesítményt ezekben a tartományokban a görbe alatti terület adja meg, és a kettő aránya a
szimpatikus és a paraszimpatikus közötti egyensúlyt mutatja.
Asyali [2003] azt írja ([5] hivatkozással), hogy a SzPV frekvenciatartományban történő mérések az interpolált diszkrét idejű RR intervallumok sorozatának
(RRITS, RR interval discrete time series) teljesítményspektrum-sűrűség (PSD,
Power Spectral Density) analízisén alapul.
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Barbieri [2003] azt állítja, hogy a legtöbb jelenleg elfogadott megközelítés a
SzP kiszámolására és a SzPV megállapítása a SzP jel interpolálásán működik, ezáltal mellőzve az emberi szívverés diszkrét voltát. E korlátnak kiküszöbölésére a sztochasztikus szívverés intervallumokat inverz idővariáns Gauss folyamatként modellezték, ebből származtatták a SzP-t és az őt leíró explicit valószínűségsűrűséget.
4.2. A szellemi erőfeszítés mérésének lehetőségei
A szakirodalmak több elképzelést is bemutatnak a szellemi erőfeszítés működésére. A Mulder által felállított modell szerint kétféle terhelés különböztethető
meg:
4 a feladat által megkövetelt (“task effort”, computational) és,
4 a szuboptimális pszichofiziológiai körülményekkel való megküzdéshez szükséges (“state effort”, energetical mechanisms). [Izsó 2001]
4.2.1. Komplex vizsgálatok
Stephen [2003] korábbi kutatásokról számol be, amelyekben a
pszichofiziológiai változók széles skáláját használták a szellemi erőfeszítés mérőjeként, mint például izomfeszültség (Wilkinson [1962]), pupillaátmérő (Beatty
[1982]), adrenalin szint (Frankenhaeuser és társai [1980]), és P300 összetevő
(Ullsperger és társai [1988]) de megjegyzi, hogy a tanulmányok nagy része a
kardiovaszkuláris aktivitást részesíti előnyben erre a célra.
Az Amerikai Légierő Repülés
Pszichofiziológia Laboratóriuma [FPL] a
szellemi terhelés mérését végezte repülés
során és egy videón bemutatják a futópályát érintő átstartolást végző pilóta
pszichofiziológiai állapotváltozásait (4.2.
ábra). A kísérletekben a SzR-t, a szemmozgásokat, a bőrvezetést, és az EEG-t
rögzítették. Leszálláskor és a felszállást
követően az EEG a fej hátsó részén csökkent alfa, míg a központi frontális részen
megnövekedett théta tevékenységet mutatott. A SzR növekszik a földetérés előtti
időtől mindaddig, míg a repülőgép újból
4.2. ábra. Fiziológiai paraméterek
a levegőbe emelkedik. A bőr elektromos
felvétele leszállás közben [FPL]
aktivitása csak a földetérés alatt nyilvánvaló, míg a szemmozgások éppen ez előtt körülbelül 30 másodpercig akadályozva
vannak.
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A NASA Langley Research Center-ben [NASA/b] magatartás és
pszichofiziológiai válaszmérő rendszert
fejlesztettek ki (4.3. ábra) a szellemi
terhelés, stressz, feladat-elfoglaltság, és
helyzetfelismerés becslésére. A berendezés magába foglalja az EEG, EKG,
EMG, EOG, pulzus, bőr hőmérséklet,
bőrvezetés, és légzés mérési lehetőségeit.
Cabon [1993] rámutat arra, hogy a
szállítási munkavégzés során a humán
kezelők gyakran találkoznak egyhangú4.3. ábra. EEG vizsgálat a NASA
sággal, unalommal, és szabálytalan
repülésszimulátorán [NASA/b]
munkaprogrammal. Ez a helyzet tovább
növekedett a rendszerek automatizáltságának következtében. EEG, EOG, és EKG jelek alapján mozdonyvezetők és a nagy
hatótávolságú repülőgép-vezetők éberségét valamint szellemi terhelését vizsgálták.
Pilóták esetében az eredmények az éberség csökkenésének gyakori megjelenését
mutatták, különösen a repülés alacsony terhelésű szakaszain (pl. útvonalrepülés).
Továbbá azt is igazolták, hogy ezek az időszakok ugyanabban az időben jelenhetnek meg a kéttagú személyzet esetén is.
4.2.2. Anyagcsere-folyamatok vizsgálatán alapuló mérések
Stephen [2003] a pszichofiziológia megjelenésének idejéből származónak említi meg (Benedict [1933], Goldstein [1934], Smull és társai [1930] hivatkozásokkal) azt a megközelítést, hogy az anyagcsere-folyamatok összefüggésben vannak a
kognitív tevékenységgel. Az energiamozgósítás mérésén alapuló szellemi terhelés
vizsgálatának két pszichofiziológiai alapja van:
4 az agy nyugalomban a teljes szervezet számára szükséges energiának a 20 –
30 %-át veszi igénybe és,
4 az agy nem rendelkezik energiatároló kapacitással, így az aerob
glükózbontás folyamata teljesen, a véráramból folyamatosan felvett glükóztól és oxigéntől függ.
Ismert tény, hogy a hipoglükémia (vércukorszint < 2,2 mmól/l) egy sor olyan fiziológiai és pszichológiai rendellenességet okoz, mint pl. reszketés, tévesztés.
Stephen [2003] a kardiovaszkuláris mérések kiegészítőjeként mutatja be az
anyagcsere-folyamat vizsgálatokat, mivel a szellemi erőfeszítés kapcsolatban áll az
energiamozgósítással. A tanulmány célja a szellemi terhelésre vonatkozó
kardiovaszkuláris változó (SzPV) és az anyagcsere folyamat változójának (vércukorszint) összehasonlítása volt, amelyet 29 résztvevőn Stroop (szín-szó konfliktus)
teszttel vizsgáltak. Szintén Stephen [2003] írja (Gaillard [1993, 2001] hivatkozással), hogy a szellemi erőfeszítés a kognitív célok szolgálatára fordított energiamozgósításként fogható fel.
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4.2.3. EEG alapú vizsgálatok
Pecyna [2005] szerint megállapítható, hogy a lelki élet és az emberi tevékenység egyik fő szabályozó eleme a figyelem. Mindegyikünkre számos inger hat, melyek közül bármelyik előidézhet egy gyengébb vagy erősebb reakciót. Az emberi
tevékenység aktuális folyamatát általában nem zavarják az adott ember számára
jelentéktelen ingerek, mert működik egy szelektáló tényező, amit a pszichológiában
figyelemnek hívnak. Jellemzőjeként a sok tényező közül első helyen a koncentrációt, vagyis az összpontosítást említik.
Pszichofiziológusok az agykéreg ingerlékenységét vizsgálva, az indukció törvényeit és bioelektromos folyamatait figyelembe véve tisztázták a figyelemkoncentráció és dekoncentráció eredetét, valamint működését. Megfigyelték, hogy
az összpontosítás fokát két agyhullám, a béta és théta ritmusának arányával lehet
mérni, azaz a béta hullám ritmusa amplitúdójának magas értékei és a théta hullám
ritmusa amplitúdójának alacsony értékei a figyelem koncentrálásának fázisában jelennek meg, viszont a dekoncentráció fázisában ellentétes jelenség.
Brookings [1996] nyolc repülésirányító különböző típusú terhelését vizsgálta
többek között EEG felvételek segítségével a TRACON (Terminal Radar Approach
Control, közelkörzeti radarirányítás) repülésirányító szoftver alkalmazásával, és azt
tapasztalta, hogy a forgalom típusára csak az EEG volt érzékeny. Továbbá azt is
megállapította, hogy a TRACON szimulátor alkalmas a repülésirányítók terhelésének vizsgálatára.
Caldwell [1995/a, 2000] álomtól megfosztott helikopter pilóták esetében EEG
tevékenységgel vizsgálta a Dexedrine (dextroamphetamine), valamint modafinil
teljesítményre gyakorolt hatását. Előbbit jótékonynak és mellékhatás nélkülinek
találta. Utóbbi is ígéretes eredményeket mutatott, azonban további tanulmányokat
tart szükségesnek a mellékhatások csökkentése érdekében, mielőtt a repülésben alkalmaznák.
Caldwell [1995/b] repülés közbeni hiteles EEG felvétel készítésének lehetőségét vizsgálta helikopter pilótákon és megállapította, hogy van rá lehetőség telemetriával, de további kísérletek szükségesek arra az esetre, amikor a pilóták repüléshez
kötődő feladatokat hajtanak végre.
Fowler [1994] az eseményekhez kötődő agyi potenciálok P300 komponensét
elemezte, mint a szellemi terhelés mutatóját 12 kísérleti alanyon, akik VFR (Visual
Flight Rules, látás szerinti repülés szabályai) megközelítést és leszállást végeztek
repülésszimulátoron miközben a terhelést a turbulencia és hipoxia által változtatták.
Az eredmények azt sugallták, hogy a P300 látenciája a terhelés által okozott kognitív feldolgozás lassulását jelzi.
Hankins [1998] szerint az EEG théta hulláma növekedett teljesítményt mutatott a repülés azon szakaszai során, amikor fejszámolásokat kellett végezni. A
pszichofiziológiai jelek folyamatos természetéből adódóan lehetővé válhat egy
olyan szellemi terhelésfigyelő rendszer, amely visszacsatol a pilótára és a repülőgép
rendszereire.
Howitt [1978] folyamatos EEG és ECG felvételek segítségével vizsgálta egy
pilótán repülés közben a különböző terheléseket és azt találta, hogy az EEG változá-
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sok jól korreláltak ezekkel. A legnagyobb terheltséghez négyszeres tényezővel nagyobb EEG tevékenység tartozott, mint a repülés előtti pihenő fázisban.
Neri [2002] Boeing 747-400 repülésszimulátoron többek között EEG/EOG jelek elemzésével vizsgálta a hosszú, éjszakai, eseménytelen utak során a fáradtság
ellensúlyozására időnként beiktatott rövid szünetek hatásait.
Sterman [1995] azt állítja, hogy az EEG a szellemi terhelés hiteles és objektív
mérője lehet.
Weber [2002] egy esettanulmány során kimutatta, hogy a kezdeti EEG felvétel
periodikus megismétlése nem hasznos a későbbi végzetes balesetek rizikófaktorainak feltárására.
Wilson [1994] F-4 pilótákon végzett kísérletek során arra a következtetésre jutott, hogy az agyi kiváltott potenciálok P2 komponensének amplitúdója érzékeny a
repülőgép-vezető terhelési szintjére.
4.2.4. A SzPV vizsgálatán alapuló mérések
Andreassi [2000] több mint valószínűnek tartja, hogy évezredekkel ezelőtt már
az ősemberek is észlelték miszerint a szerelmi vagy félelemkeltő helyzetek változást
okoznak a szívtevékenységben. Láng [2004] is azt állítja, hogy a munkalélektan
területén a SzPV-t már két évtizede használják a szellemi erőfeszítés mértékéül.
Stephen [2003] egy sor nemrégiben végzett kutatási eredményt említ meg,
amelyek placebo kísérletekkel kimutatták az emelkedett vércukorszint jótékony hatását a kognitív tevékenységre vonatkozólag: memória tevékenység (Martin és
Benton [1999]), alakfelismerés (Metzger [2000]), éberség (Benton [1990], Stroop
feladat (Benton és társai [1994]), szóbeli tárgyalóképesség (Kennedy és Scholey
[2000]), és fejben számolás (Kennedy és Scholey [2000], Scholey és társai [2001]).
Kísérletének fő célja a SzPV 0,1 Hz-es komponensének és a vércukorszint érzékenységének az összehasonlítása, valamint a kettő közötti kapcsolat feltárása volt
ugyanazon kísérleti körülmények között. Azt feltételezte, hogy a szellemi erőfeszítés mérése érzékeny úgy a számolási igénybevételre, mint a biológiai/környezeti
hatásokra. Kísérleteinek korlátozott körülményei között azt találta, hogy a vércukorszint mérése teljes egészében eleget tett ennek, míg a SzPV 0,1 Hz-es komponense
nem. Nem talált semmilyen nyilvánvaló koherens összefüggést a szellemi erőfeszítés anyagcsere-folyamatok, illetve a SzPV alapján történt méréseinek eredményei
között és további vizsgálatokat tart szükségesnek ezen a téren.
Láng [2004] is az 1960-as és 70-es években megjelent több tanulmányra hivatkozva (Kalsbeek és Ettema [1963], Luczak és Laurig [1973], Mulder és van der
Meulen [1973], Rohmert és társai [1973]) azt állítja, hogy mentális terhelésnél, különösen döntést igénylő feladatok megoldásakor erősen csökken a SzPV. Továbbá
azt is megemlíti, hogy Sayers [1971, 1973] a SzP spektrum 50 – 150 mHz tartományú, Mulder és társai [1973] pedig a 70 – 140 mHz-ig terjedő sávját találta a szellemi terhelés iránt a legérzékenyebbnek. A KF komponens spektrális teljesítménye
drasztikusan csökken megterhelő szellemi feladat (pl. fejben számolás) végzése
közben, míg az ezt követő nyugodt időszakban újból megnő. A növekedés annál
nagyobb minél fokozottabb volt az ezt megelőző koncentráció. A szakirodalom ezt
reboundnak (visszacsapás) nevezi, és összefüggésbe hozza az előzetes erőfeszítés
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mértékével. A koncentráció védekezési reakciót vált ki, amire a baroreflex érzékenységének csökkenése jellemző és ilyenkor a vérnyomásváltozásokat kevésbé
tükrözik a SzP változások. A növekvő szellemi terhelés, valamint a stressz a SzPV
csökkenését okozzák, aminek középfrekvenciás összetevője tűnik a legérzékenyebbnek.
Izsó [1997] 18 személyen végzett SzPV mérésén alapuló laboratóriumi kísérletről számol be, amelynek célja két különböző felhasználói felületű e-mail rendszer
(Memostart és PC Package) azon ember-gép közötti párbeszédeinek azonosítása,
amelyek a legnagyobb szellemi erőfeszítést igénylik. A KF komponens időfüggvényének, valamint a látható cselekedet és viselkedés együttes elemzésének során
mindegyik egyén esetében nagyon tiszta kapcsolat tárult fel: amikor a szellemi terhelés láthatóan alacsony volt (feladat befejezése utáni lazítás, rutin feladat, beszélgetés) a KF csúcs rendszeresen magas volt, míg láthatóan nagy szellemi erőfeszítéshez (feladat problémás lépései, idegi megpróbáltatás, és hiba) rendszeresen a KF
csúcs kis értékei tartoztak.
Láng [2004] azt említi (McCraty [1995] és társaira hivatkozva), hogy az utóbbi években a SzPV vizsgálatok alkalmazási területe kiterjedt a különböző emocionális állapotok tanulmányozására is és kiderült, hogy a pozitív, illetve negatív emóció egyaránt a SzPV növekedésével járt, de a spektrális komponensek aránya különbözőképpen alakult.
A negatív emóció az alacsonyfrekvenciás spektrális komponens (0,01 – 0,07 Hz)
relatív emelkedésével járt, a KF (0,08 – 0,1 Hz) és a magasfrekvenciás (0,15 – 0,5
Hz) összetevők rovására. A pozitív emóció elsősorban a KF (0,08 – 0,15 Hz) komponens relatív növekedésével járt.
Izsó [1999] egy általuk kifejlesztett új módszer érvényesítését írja le az emberszámítógép közötti interfész ergonómiai értékelésére vonatkozólag. Egy ilyen módszer birtokában lehetővé válik egy rendszer gyenge pontjainak kiszűrése még a tervezési fázis során. A szellemi terhelés mértékéül a SzPV-t használták. Egy tevékenység során a hatékonyságot a haszon és a költség hányadosaként definiálja. Az
ember-gép kapcsolatban a haszon a felhasználó teljesítőképességével, míg a költség
a befektetett szellemi/fizikai erőfeszítéssel egyenértékű, amelyek egyidejűleg követhetők az INTERFACE rendszerrel. Több tanulmányra hivatkozik (Klasbeek és
Ettema [1963], Luczak és Laurig [1973], Mulder és van der Meulen [1973],
Romhert és társai [1973], Sekiguchi és társai [1979], Mulder [1980], Lee és Park
[1990], Láng és Szilágyi [1992], Láng és társai [1994], Zijlstra [1993], Wiethoff
[1997], Izsó és Wiethoff [1997]), amelyek kimutatták, hogy a szellemi terhelés növekedése a SzPV csökkenését okozza.
Veltman [1996] a fiziológiai mérések érzékenységét vizsgálta. A kísérletben
14 résztvevőn a SzP-t, a vérnyomást, a légzést, és a szempislogást rögzítette a repülési feladatok nehézségeinek változtatása, valamint plusz feladatok beiktatása közben. Azt találta, hogy a SzP-t és a vérnyomást befolyásolták a feladatok különböző
nehézségi szintjei. E két változó aránya (HRV/BPV) érzékeny volt a szellemi terhelésre és nem befolyásolta a légzés. A szempislogásra különösen a vizuális igénybevételt igénylő feladatok voltak hatással és nem általában a terhelés.
Továbbá azt írja, hogy a pilótáknak sok feladatuk van a pilótafülkében, és egy
komplex feladatkörnyezetben nehéz meghatározni az igénybevételt. Az elsődleges
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dolguk mellett (repülés, navigáció, és kapcsolattartás) tervezniük kell a tevékenységüket, felügyelni a rendszerek állapotát, és előrelátni a későbbi feladatokat. Ebből
kifolyólag a terhelést nem lehet statikus fogalomként kezelni. A kísérletek során a
SzPV közép- és magasfrekvenciája érzéketlen volt a különböző szintű terhelésekre.
Jelentős hatásokat csak a leszállás utáni és egyéb szakaszok között találtak a középfrekvencián.
Veltman [1996] szerint is számos laboratóriumi tanulmányban a SzPV-t érzékeny mutatónak találták a szellemi erőfeszítés kimutatására, de azt írja (Jorna
[1992] és Wilson [1992] hivatkozásokkal), hogy más esetekben kevésbé tűnt érzékenynek, csak a feladat-végrehajtás és a nyugalom közötti különbségről tettek jelentést. Meglepőnek találja, hogy nem tapasztalt változást a SzPV-ban annak ellenére,
hogy Mulder [1986, 1987] a szellemi erőfeszítés mutatójául fogadja el és az érzéketlenséget a légzés hatásának tulajdonítja. Azt állítja (Wientjes [1992] alapján),
hogy a légzés értékes információkat szolgáltat a szellemi erőfeszítésről, valamint
hogy Angelone és Coulter [1964] bebizonyították a légzés hatását a SzPV-ra.
Brookings [1996] azt írja (Noland [1990] alapján), hogy a repülésirányítás
komplex, megerőltető munka és nyolc repülésirányítón végzett kísérletről számol
be. A vizsgálatok során szubjektív (NASA TLX pontozás) és fiziológiai (EEG,
szempislogás, SzP, légzés) mérésekkel állapították meg a feladat manipulálásának
hatásait az irányítók terhelésén, amelyet a számítógép alapú TRACON repülésirányító szimulációs program segítségével végeztek. A kísérlet három forgatókönyv
szerint zajlott és mindegyiknek három nehézségi szintje volt. Az első szerint az irányítás alá helyezett repülőgépek számát változtatták, a második alapján a forgalom
bonyolultságát, míg a harmadikban nagyszámú repülőgépet kellett kezelni egy
meghatározott időn belül. Azt állítja, hogy a forgalom típusának hatása leginkább az
EEG felvételeken volt észlelhető. Bár a légzés amplitúdóját nem befolyásolta, a
frekvenciája nőtt a feladat bonyolultságának növekedésével. Brookings [1996] is
hivatkozásokkal alátámasztva állítja, hogy a légzés érzékenyebb a szellemi erőfeszítésre, mint a SzP és nem talált összefüggést a kettő között annak ellenére, hogy többen észlelték a kapcsolatot.
Boucsein [2000] a korábbiakban említett szellemi terhelésre utaló fiziológiai
paraméterek mérései mellett beszámol arról is, hogy Johansson és Aronsson [1984]
az adrenalin szintet is vizsgálta adminisztratív dolgozók vizuális kijelzőkkel való
munkája során és a nagyobb megterhelő munkát végző csoport esetében ennek
emelkedett szintjét találta.
Andreassi [2000] a szívtevékenységet fejlődési tényezőkkel, szellemi tevékenységgel, érzékeléssel, figyelemmel hozza kapcsolatba, és ezek méréséről számol
be különböző kísérletek kapcsán.
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4.4. ábra. A repülési feladatokhoz tartozó szívritmus értékek [Wilson 2001]
Wilson [2001] szerint repülési környezetben a SzR rögzítése a legelterjedtebb
pszichofiziológiai mérés. Számos vizsgálatban (Roscoe [1993], Wilson [2002],
Wilson & Eggemeier [1991]) használták a SzR-t a repülés, pilótákra és a többi személyzetre gyakorolt hatásának tanulmányozására. A SzR rendszerint nő a munkaterhelés növekedésével, így alkalmas a nagy terheléssel járó repülési szakaszok
azonosítására (Hankins & Wilson [1998], Rokicki [1987]).
Repülési környezetben magas SzR tartozik a fel- és leszállási feladatokhoz, míg az
útvonalrepüléshez ennek alacsonyabb értéke társul. A 4.4. ábráról leolvashatók a
különböző repülési gyakorlatokhoz tartozó SzR értékek, melynek alapján láthatjuk,
hogy a legnagyobb terhelést a VFR szerinti futópályát érintő átstartolás jelenti.
Amint a fenti szakirodalmi áttekintéséből is kiderül, számos kísérletben használták sikerrel a SzPV mérését a szellemi erőfeszítés kimutatására.
4.3. Az ISAX és INTERFACE rendszerek
A mérési adatok rögzítéséhez és elemzéséhez a Láng Eszter és munkatársai által létrehozott ISAX (Integrated System for Ambulatory Cardio-respiratory data
acquisition and Spectral analysis), valamint Izsó Lajos vezetésével a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszéken kifejlesztett INTERFACE (INTegrated Evaluation
and Research Facilities for Assessing Computer-users’ Efficiency) rendszereket
használtam fel, amelyek vázlatos ismertetése az alábbiakban olvasható.

94

4. fejezet
4.3.1. Az ISAX rendszer
Izsó [1999] azt írja (Láng és Horváth [1994], Láng és társai [1994, 1997,
1998] hivatkozásokkal), hogy az ISAX
elnevezésű integrált rendszert a SzPV
teljesítményspektrum spektrális komponenseinek kiértékeléséhez fejlesztették
ki.
A készülék a 4.5. ábrán látható és
az alábbi műszaki adatokkal rendelkezik:
4 hordozható, műanyag borítású
(158 x 95 x 33 mm, 300 g) adat4.5. ábra. Az ISAX készülék
rögzítő egység (EKG RRés az elektródák
intervallumai,
légzésgörbe,
bőrvezetőképesség, eseményjelző);
4 beépített NVRAM a 24 óra alatt rögzített adatok tárolására;
4 csatlakozás IBM PC standard soros kommunikációs porthoz (COM1, 2);
4 a tárolt adatoknak PC-be való beolvasásához szükséges programok;
4 felhasználóbarát programcsomag az NVRAM adatok spektrális analízisére
(autoregresszív modell);
4 hatékony algoritmusok a SzPV teljesítménysűrűség spektrumkomponensek
különböző paramétereinek kiértékelésére;
4 numerikus és grafikus megjelenítés a képernyőn és a fájlokban;
4 további statisztikai feldolgozás számára alkalmas egyszerű szövegfájl kimenet.
A készülék alkalmazási területei [Láng 2004]:
4 klinikumban preventív, diagnosztikai, és prognosztikus céllal, valamint a
gyógykezelés hatékonyságának monitorozására;
4 munkapszichológiában a szellemi erőfeszítés mérésére;
4 stressz kiváltotta vegetatív reakciók, valamint alvás vizsgálatában;
4 szellemi erőfeszítés, koncentráció vizsgálatára.
A rendszer két részből áll [Láng 2004]:
4 egy hordozható, a páciens övére csíptethető 30 dkg súlyú, műanyag borítású,
többcsatornás miniatürizált, ambuláns mérő és jeltároló műszerből, mellyel
SzR, légzés és más biológiai jelek 24 órán keresztül mérhetők és tárolhatók;
4 abból a komplex programcsomagból, mellyel a rögzített jelek spektrális analízisnek vethetők alá, majd a számított spektrális paramétereket további statisztikai feldolgozásra alkalmas fájlokba rendezi.
A készülék az EKG felvétel mellett lehetővé teszi a légzésfrekvencia rögzítését is,
amelynek regisztrációjára két lehetőség van:
4 a légzés frekvenciájának és relatív amplitúdójának mérésére a mellkas térfogatváltozásait követő nyúlásmérő bélyeg segítségével, valamint
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4 az orr alatt elhelyezett termisztoros érzékelők alkalmazásával.
Az EKG rögzítéséhez a bipoláris mellkasi elvezetések használhatók, amelyek az
ISAX rendszer adatgyűjtő egységéhez csatlakoznak. A pozitív elektródot az ötödik
bordaközre helyezik a bal medioclaviculáris vonal mentén (V5 hely), a negatívot a
szegycsont felső részére, míg a földelést a hatodik bordaközre a bal középső hónaljvonal mentén.
Az adatgyűjtő egységben az EKG szűrése és felerősítése után beépített alakfelismerő algoritmus detektálja az EKG R hullámait, a szomszédos R hullámok közötti
időtartamot méri (RR intervallum meghatározás) és tárolja.
Az EKG és légzésfrekvencia rögzítésére szolgáló csatornákon túl másik kettő
szolgál jelzésre, illetve szinkronizációra, hogy lehetőség legyen meghatározott esetekben regisztrált adatsorok megjelölésére egy nyomógombbal vagy távolról külső
trigger segítségével. Az adatgyűjtés után az adatrögzítő egység személyi számítógéphez csatlakoztatható és az adatok a beolvasó program segítségével tölthetők be.
A spektrális analízist az ISAX program végzi, amelynek működése az alábbi lépések szerint történik.
A program lineáris interpoláció segítségével időfüggvényt készít az RR intervallumokból és ezt ekvidisztánsan mintavételezi, hogy valóban RR „idősort” és ne csupán „adatsort” kapjunk. Ezt a gyakorlatban az ISAX rendszer úgy biztosítja, hogy
az eredeti, nem ekvidisztáns RR adatsorra egy folytonos görbét illeszt, amit később
1 Hz-el mintavételez. Ilyen módon már valóban „idősort” kapunk 1 s-os lépésközzel.
A számítógép képernyőjén megjeleníti az RR időfüggvényt és kérésre a szinkron
regisztrált légzés-görbét. Opcionális artefaktum korrekció után interaktív módon
stacionárius és reprezentatív szakaszokat lehet kiválasztani további elemzésekre
(analízis-keret). Az analízis-keretbe tartozó adatsorhoz az ISAX program
autoregresszív modellt illeszt és kiszámolja a SzPV spektrum meghatározott frekvenciahatárok közötti sávjainak teljesítményét:
4 Pmf [ms2]: magasfrekvenciás spektrális sáv (150 mHz – 450 mHz);
4 Pkf [ms2]: középfrekvenciás spektrális sáv (70 mHz – 150 mHz);
4 Paf [ms2]: alacsony frekvenciás spektrális sáv (10 mHz – 70 mHz).
Izsó [1997] fontosnak tartja megjegyezni, hogy a Fourier transzformációs modellen
alapuló CARSPAN (CARdiovascular SPectral ANalysis) és az autoregressziós modellt alkalmazó ISAX, két különböző SzP rögzítő készülék, valamint feldolgozó
szoftvercsomag használata esetén az eredmények nagy megegyezést mutattak.
4.3.2. Az INTERFACE rendszer
Láng [2004] szerint is az ergonómiában a SzPV-t a szellemi erőfeszítés mérésére alkalmazzák, mivel a KF komponens csökkenése a befektetett mentális terhelést tükrözi. Az ISAX szinkronizálható a feladatot végző személyről készült videofelvétellel és teljesítményjellemzőivel, így viselkedése, teljesítménye, valamint
SzPV KF komponensének profilja időben pontosan összerendelhetők. Ennek alapján lehetőség adódik az élettani adatok összehasonlítására magatartásukkal, arckifejezésükkel, valamint a feladat nehézségi fokával. Gyakorlatilag tehát, a SzPV analí96
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zissel jól követhetők egy adott feladatsor erőfeszítés szempontjából kritikus részei.
Ezért az ISAX rendszert beépítették a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszéken
Izsó Lajos vezetésével kifejlesztett INTERFACE nevű szoftver ergonómiai kutatóállomásba.
Az INTERFACE rendszer elvi felépítése a 4.6. ábrán látható.

4.6. ábra. Az INTERFACE rendszer elvi felépítése [Izsó 1999]

Amint a 4.6. ábra is mutatja, az INTERFACE rendszer az alábbi összetevőkből épül
fel:
4
4
4
4

számítógép;
ISAX rendszer, amely a fiziológiai jeleket rögzíti;
videokamera, amely a kísérleti személy arcáról készít felvételt;
adatrögzítő és feldolgozó rendszer.

Izsó [1999, 2001] azt állítja, hogy a kísérleti személy arcáról készülő videofelvétel
kiemelkedő fontosságú szerepet játszik az eredmények értékelésében mivel nagyon
gazdag pszichológiai információkat tartalmaz, amelyek tükrözik a szellemi állapotát
(unatkozás, rutintevékenység, tehetetlenség, csalódás, öröm, stb.). A teljesítőképességre vonatkozó mérésekkel együtt lehetőség adódik egy adott alkalmazás gyenge
pontjainak a feltárására. Továbbá a videofelvétel lehetővé teszi az esetleges mozgások során az izomtevékenységből származó műtermékek kiszűrését és visszajátszási
lehetőséget is biztosít.
A spektrálanalízis egyik feltétele az elemzendő idősorok stacionaritása. Ez ritkán valósul meg fiziológiai jelek esetében, ezért legtöbbször csak aránylag rövid
folyamatos szakaszok választhatók erre a célra. Az analizálandó jelsorozatokon rövid (30 – 60 másodpercnyi) szakaszokon végzi a program a spektrálanalízist, s ezt a
szakaszt gördíti végig az időfüggvényen meghatározott fedéssel. Így spektrális paraméterek sorozatát kapjuk, és pl. a KF komponens spektrális teljesítménye ábrázolható az idő függvényében, ami a Mulder után elnevezett “spektrális profil”. A
program egyidejűleg megjeleníti a felső ablakban az RR intervallum időfüggvényt,
és így együtt követhetők a SzR és a SzPV spektrális komponenseinek változásai, pl.
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valamely feladat során, vagy valamilyen beavatkozást követően. Ennek következtében az idő függvényében mérhető az adott személy gyakorlattal kapcsolatos erőfeszítése, és így közvetve a feladatsor meghatározott részeinek fokozottan terhelő jellege.
A 4.7. ábra egy kezelő SzPV KF komponensének profilját mutatja zöld színnel, egy számítógépes program használata közben. A KF profil minimum pontjai
fokozott szellemi erőfeszítést, azaz kritikus mozzanatokat tükröznek.

4.7. ábra. Egy szoftver tesztelése az INTERFACE rendszerrel [Izsó 2001]
Izsó [2004] összefoglalja a BME Gazdasági- és Társadalomtudományi Karon
1991-ben alapított Ergonómia és Pszichológia Tanszék által az ergonómia és alkalmazott pszichológia területén végzett kutatói és fejlesztői munkákat, amelyeket többek között olyan nagy vállalatoknál végeztek, mint: Matáv Rt., Paksi Atomerőmű
Rt., Graphisoft R&D Plc., Nokia, Westel, EuroControl. A munkák során a tanszék
által kifejlesztett INTERFACE munkaállomást használták. A módszer előnye és
újdonsága a felhasználó szellemi terhelését jellemző SzPV folyamatos, közvetlen
rögzítésében rejlik.
Izsó [1999] leírja az IBM Magyarország által a MATÁV Rt. számára kifejlesztett tudakozó szoftver gyenge pontjainak az azonosítására végzett kísérletüket,
amelyben 15 kezelő vett részt normál munkavégzés közben és valós, illetve fiktív
hívásokra válaszoltak. A kísérlet végeredményei igazolták a fenti feltételezéseket és
az INTERFACE általánosan hathatós eszköznek bizonyult a számítógép-ember kapcsolat elemzésére.
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4.4. A mérésekre való felkészülés és a mérési folyamat
A mérésekben összesen hat (négy jobbkezes és két balkezes) 21 – 52 év közötti férfi vett részt, akik átlagéletkora 30,83 év volt és nagyon heterogén repülési tapasztalattal rendelkeztek. Egy személytől eltekintve, akinek egyáltalán nem volt
gyakorlati tapasztalata (csak szimulátoron), mindannyian repültek többet vagy kevesebbet különböző repülőgépekkel és szimulátorokkal. Két résztvevő korábban
egyáltalán nem gyakorolt az általunk épített, és a mérésekhez használt berendezésen.
Mindegyik személynek két különböző, de azonos nehézségű, előre beprogramozott útvonalon kellett végigrepülnie. Az egyiket a kormányoszloppal, míg a másikat a sidestick-al miután egy iskolakör erejéig gyakorolhatott a szimulátor kezelésének megismerése céljából.
A repülési feladatok megkezdése előtt kalibráltuk az ISAX mérőkészüléket,
ami abból állt, hogy a kísérletben résztvevő személyre való csatlakoztatása után lazítania kellett egy adott ideig majd fejben visszafelé számolnia egy meghatározott
számtól, megadott szabály szerint, azaz először relaxálnia majd terhelő szellemi
erőfeszítést végeznie.
A repülés során időben szinkronizálva és valós időben rögzítettük a SzP-t, az
egyes repülési változók, és a pilóta tevékenységét (arcát).

4.8. ábra. Az ECG elektródok
elhelyezése

4.9. ábra. A szimulátor előkészítése
a méréshez

Az EKG rögzítéséhez bipoláris mellkasi elvezetést alkalmaztunk, és egyszer
használatos öntapadós elektródákat használtunk. A pozitívot az ötödik bordaközre
helyeztük a bal medioclaviculáris vonal mentén (V5 hely), a negatívot a szegycsont
felső részére, míg a földelést a hatodik bordaközre a bal középső hónaljvonal
mentén.
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4.10. ábra. Az 1. sz. feladat során repült
útvonal a navigációs kijelzőn

A feladathoz való hozzászokás
elkerülése végett különböző gyakorlatokat írtunk elő az egyes kormányszervek esetére. A végrehajtás sorrendjét
minden résztvevőre randomizáltuk,
hogy az eredmények a kormányszerkezet hatását és ne a feladatok elvégzésének sorrendjét tükrözzék. A repült útvonalakat a 6. és 7. számú mellékletekben található léginavigációs térképeken
is bejelöltem piros színnel. A 4.10. ábrán az 1. számú feladatnak megfelelő
navigációs kijelző látható. Ezen a pilóták többek között az előre beprogramozott útvonalat (rózsaszínnel jelölve) is
nyomon követhették.

Az 1. számú feladat leírása (szél 200/8):
4 felszállás a Budapest Ferihegy 13L futópályáról;
4 utána 5000 láb magasságra emelkedés, valamint 220 csomós sebesség tartása
BALAP 13F útvonalon a BP082 útvonalpontig;
4 repülés folytatása BP093 – TPS irányba;
4 TPS felett magasság csökkentése 3500 lábra;
4 standard ILS R13R;
4 beérkezés a BP046 útvonalpont felett 3500 láb magasságon;
4 a BP047 útvonalpont átrepülése 2500 láb magasságon;
4 ILS megközelítés és leszállás végrehajtása a Budapest Ferihegy 13R futópályára.
A 2. számú feladat leírása (szél 020/10):
4 felszállás a Budapest Ferihegy 31L futópályáról;
4 utána 3000 lábra emelkedés és magasság valamint 220 csomós sebesség tartása NORAH 31G útvonalon a BP055 útvonalpontig;
4 jobb forduló TPS felé, 5000 láb magasságra való emelkedés, sebesség csökkentése 180 csomóra;
4 TPS átrepülése 5000 lábon;
4 standard ILS megközelítés R31R, süllyedés 3500 lábra;
4 BP032 átrepülése 3500 lábon, utána süllyedés 2500 lábra;
4 BP034 átrepülése 2500 lábon;
4 ILS megközelítés és leszállás végrehajtása a Budapest Ferihegy 31R futópályára.
A repülési feladatok végrehajtása után interjút készítettünk a résztvevőkkel, amelynek során a következő kérdésekre válaszoltak:
4 Hány éves?
4 Mióta repül és mennyit?
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4
4
4
4

Szimulátoron mióta repül és mennyit?
Ezzel a szimulátorral repült-e már?
Jobb- vagy balkezes?
Volt-e nehézségbeli különbség a két feladat között (a kormánytól eltekintve)?
4 Volt-e valami különbség a két kormány használata között, nehezebb volt-e
valamelyiket használni?
4 Volt-e valami problémája a kísérleti elrendezéssel?
Az interjúk szövegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
4.5. A mérési eredmények feldolgozása és értékelése
A kísérletek során a SzP és a mérésben résztvevő személyekről készült videofelvétel mellett a repülési magasságot (ALT, Altitude), műszer szerinti sebességet
(IAS, Indicated Air Speed), és irányt (TR, Track) is rögzítettem. Az egyik pilóta
repülésekor az előbb említett repülési változók ábrázolását kormányoszlop esetében
a 9., míg sidestick használatakor a 10. számú melléklet adja meg.
A mérési eredmények értékeléséhez, azaz a két különböző kormányszerv előnyeinek és/vagy hátrányainak tanulmányozásához szükséges a teljesítmény vizsgálata, amelyet a repülési változók alapján végeztem el. Amint a két feladat leírásából
ismert, valamint a 9. és 10. számú mellékleteken is látható, a repülés során különböző előírt magasságokat, sebességeket, és irányokat kellett követni.
A kormányszervekkel a következő összehasonlításokat végeztem:
4 magasságtartás 2500 lábon
(kormányoszlop_ALT_2500, sidestick_ALT_2500);
4 magasságtartás 3000 (sidestick_ALT_3000)
és 3500 (kormányoszlop_ALT_3500) lábon;
4 magasságtartás 5000 lábon
(kormányoszlop_ALT_5000, sidestick_ALT_5000);
4 sebességtartás 180 csomón (kormányoszlop_IAS_180, sidestick_IAS_180);
4 sebességtartás 220 csomón (kormányoszlop_IAS_220, sidestick_IAS_220);
4 iránytartás 100 (sidestick_TR_100) és 130 (kormányoszlop_TR_130) fokon;
4 iránytartás 310 (sidestick_TR_310) és 345 (kormányoszlop_TR_345) fokon.
A megfelelő számszerű összehasonlítás érdekében a felsorolt esetekben az abszolút hibák átlagát számoltam ki, amelyeket a kormányoszlop és sidestick esetében
megfelelően a 4.2. és 4.3. táblázatok tartalmaznak. A továbbiakban ezeket statisztikailag dolgoztam fel az SPSS (Statistical Package for Social Sciences) szoftver segítségével. A kapott eredményeket a 4.4. és 4.5. táblázatok tartalmazzák.
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Pilóta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pilóta
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.2. táblázat. Abszolút hibák átlaga kormányoszlop esetén
Kormányoszlop
Magasság [FT]
Sebesség [KT]
Irány [DEG]
2500
3500
5000
180
220
130
345
50,09
30,64
21,8
2,03
2,39
1,49
1,55
82,29
73,98
88,99
6,93
7,93
4,26
3,97
37,35
94,77
4,89
8,31
2,26
4,49
152,42
54,33
21,58
39,77
5,09
2,21
7,38
74,52
248,02
18,55
12,47
3,34
1,55
67,6
412,08
522,5
27,94
18,62
4,28
10,64
4.3. táblázat. Abszolút hibák átlaga sidestick esetén
Sidestick
Magasság [FT]
Sebesség [KT]
Irány [DEG]
2500
3000
5000
180
220
100
310
56,3
19,93
12,14
4,29
3,89
2,16
2,6
426
124,57
122,53
15,27
6,86
3,32
2,91
52,38
27,47
6,63
6,81
0,66
5,64
9,01
13,64
12,91
8,4
7
8,86
4,13
77,87
155,02
10,31
11,24
4,07
8,21
96,9
174,01
96,43
11,89
9,36
6,22
5,13

4.4. táblázat. A feladatok abszolút hiba átlaga, szórás, minimum, és maximum
Elem Abszolút hiba
Feladat
Szórás
Minimum Maximum
szám
átlag
y_ALT_2500
4
88,1000
44,85469
50,09
152,42
y_ALT_3500
6
113,8167
147,23884
30,64
412,08
y_ALT_5000
6
166,2767
193,11867
21,58
522,50
y_IAS_180
6
16,6850
14,91390
2,03
39,77
y_IAS_220
6
9,1350
5,74591
2,39
18,62
y_TR_130
6
2,9733
1,16526
1,49
4,28
y_TR_345
6
4,9300
3,53753
1,55
10,64
s_ALT_2500
5
133,2160
166,91892
9,01
426,00
s_ALT_3000
6
89,9250
70,19437
13,64
174,01
s_ALT_5000
5
54,2960
51,57692
12,14
122,53
s_IAS_180
6
9,4650
3,90499
4,29
15,27
s_IAS_220
6
7,5267
2,51439
3,89
11,24
s_TR_100
6
4,2150
2,94208
0,66
8,86
s_TR_310
6
4,7700
2,06389
2,60
8,21
A 4.5. táblázat az összehasonlított feladatokhoz tartozó szignifikancia szinteket foglalja össze.
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4.5. táblázat. Az összehasonlított feladatokhoz tartozó szignifikancia szintek
Összehasonlított feladat
Szignifikancia szint
sidestick_ALT_2500 – kormányoszlop_ALT_2500
0,465
sidestick_ALT_3000 – kormányoszlop _ALT_3500
0,917
sidestick_ALT_5000 – kormányoszlop _ALT_5000
0,225
sidestick_IAS_180 – kormányoszlop _IAS_180
0,463
sidestick_IAS_220 – kormányoszlop _IAS_220
0,674
sidestick_TR_100 – kormányoszlop _TR_130
0,463
sidestick_TR_310 – kormányoszlop _TR_345
0,917
A t-próba akkor alkalmazható, ha feltételezhető, hogy a mintában a populáció
normális eloszlású, de mivel kis elemszám áll a rendelkezésemre ezért a Wilcoxon
próba, vagyis az összetartozó egymintás t-próba nem paraméteres változatát alkalmaztam.
Amint a 4.5. táblázatban látható, az összehasonlított feladatokhoz tartozó
szignifikancia szintek értéke nagyobb a pszichológiai kísérletekben általában 5%-os
(0,05-ös), ritkábban 1%-os (0,01-es) megállapított értéknél. Ezen eredmények alapján kijelenthető, hogy nem létezik statisztikailag jelentős különbség a pilóták teljesítőképességeiben a kormányoszlop és a sidestick használata közben.
A 4.11. ábra az INTERFACE rendszer feldolgozó ablakát mutatja egy kísérleti
személy esetében a sidestick-al való repülése során, amelyen a SzP (piros) és a
SzPV (zöld) görbéje is látható.

4.11. ábra. Az INTERFACE rendszer értékelő ablaka

A SzPV elemzésből a hat személy közül egyet kizártam, mert a rögzített felvétel
nem volt alkalmas az értékelésre.
A 4.12. ábra példaként a 3. számú pilóta SzPV görbéjét mutatja a sidestick
(a).) és a kormányoszlop (b).) használata során. Az ábrákon az alacsonyabb SzPV
nagyobb szellemi terhelésre utal.
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a).

b).
4.12. ábra. A 3. számú pilóta SzPV felvétele a) sidestick, b). kormányoszlop esetén
A SzPV felvételek elemzésére a program által kiszámolt középfrekvenciás
spektrális sávok (70 mHz - 150 mHz) teljesítményeit (Pkf [ms2]) hasonlítottam öszsze a két kormányszerv esetén, amelyeket a 4.6. táblázat tartalmaz.
4.6. táblázat. A spektrális sávok teljesítményei
Sidestick
Kormányoszlop
Pilóta
Pkf [ms2]
Pkf [ms2]
1.
126,98
108,61
2.
91,67
61,73
3.
44,43
61,00
4.
72,18
59,97
5.
8,40
22,77
A 4.6. táblázatból látható, hogy három esetben a sidestick, míg két esetben a
kormányoszlop használata volt megterhelőbb. A kisebb szám nagyobb szellemi erőfeszítést jelent.
A további összehasonlítás céljából, a repülési változók elemzése során is
használt Wilcoxon-próbát alkalmaztam, amelynek eredményeképpen a
szignifikancia szint értékére 0,5 adódott. Ennek alapján elmondható, hogy a pilóták
szellemi terhelésre vonatkozóan se mutatható ki statisztikailag különbség a két
kormányszerv használata között.
Továbbá, nem található semmilyen következetes eseményhez kötődő változás a
SzPV-ban.
A repülési feladatok befejezése után, a résztvevőkkel készített interjúkból az
alábbiakat állapítottam meg:
4 A két kormányszerv használata közötti különbségre vonatkozólag négyen részesítették előnyben a sidestick-ot, egyszerűbbnek, “finomabbnak”, és érzékenyebbnek találták. Ezek közül ketten a kormányoszlop holtjátékára panaszkodtak. Csak egyetlen egy személy nyilatkozott úgy a sidestick-ról, hogy
jól lehetett trimmelni és hárman mindkét kormányszerv esetében a nehéz
trimmelhetőségre panaszkodtak. Hárman a pedálok túlzott érzékenységét is
megemlítették. Az a két résztvevő, akik a kormányoszlopot részesítették
előnyben, azt állították, hogy könnyebb, kézenfekvőbb volt vele/két kézzel
repülni, jobban lehet vele érezni a gépet, pontosabb.
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4 A két feladat nehézségbeli különbségeinek tekintetében (a kormányszervektől eltekintve) két személy nyilatkozott úgy, hogy a második feladat (a
sidestick-al végrehajtott) nehezebb volt. Azonban azok közül is, akik a feladatokat egyforma nehézségűnek találták, ketten megjegyezték, hogy nehéz/szokatlan volt a másodikban az emelkedés közben előírt sebességcsökkentés megvalósítása.
4 Négyen úgy nyilatkoztak, hogy nem volt semmilyen problémájuk a kísérleti
elrendezéssel, míg egyet zavart a fülkébe szerelt lámpa és egy másikat az,
hogy a második feladat végén “beszélt a gép”. A lámpára a videofelvétel készítéséhez az elfogadható fényviszonyok megteremtése miatt volt szükség. A
“beszélt a gép” megjegyzés a GPWS (Ground Proximity Warning System,
veszélyes földmegközelítést jelző rendszer) szóbeli figyelmeztetésére (“too
low gear”) vonatkozik.
A SzPV elemzéséből megállapítottam, hogy az egyes pilóták esetén észlelhető eltérés létezik a szellemi erőfeszítésben a két különböző kormányszerv használatakor.
A vizsgált repülési változóknak az egyes szakaszokra előírt értékei és a valóban repült értékek abszolút hibáinak statisztikai feldolgozása alapján nem találtam egyértelműen kimutatható különbséget a pilóták teljesítőképességében a kormányoszlop
vagy a sidestick használata esetén. A kísérlet mindenképpen úttörő jellegűnek számít mivel a rendelkezésemre álló szakirodalomban nem találtam ilyen típusú próbálkozásokat.
További, ezeknél hitelesebb eredmények elérése céljából a kísérletet több repülőgép-vezető bevonásával és hasonló kialakítású vagy két azonos típusú, de különböző kormányszervekkel (az egyik kormányoszloppal, a másik sidestick-al) ellátott teljes repülésszimulátoron kellene elvégezni. Ilyen körülmények megteremtésére főként anyagi okok miatt nem volt lehetőségem.
Ugyanakkor Veltman [1996] szerint, amennyiben a SzPV-t a szellemi erőfeszítés
megállapítására használjuk úgy a légzési frekvenciát is kellene mérni.
Tehát, amennyiben e fejezetben kidolgozott mérési módszert/eljárást elégséges
számú kísérleti alany részvételével és valós körülmények között végezzük el, úgy
alkalmas a két különböző kormányszerv használata által igényelt szellemi terhelés
összehasonlítására.
A 3. és 4. fejezetekben bemutatott két mérési módszert átdolgozva akár azt is
meg lehetne próbálni vizsgálni, hogy fizikai és pszichikai tulajdonságai alapján egy
adott pilóta melyik típusú kormányszervet használó gépre alkalmasabb. Sikeres
vizsgálati eljárás kidolgozása esetén az eredmények a légitársaságok számára is
hasznosak lehetnének a repülőgép-vezetők kiválasztása során.
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A BME Repülőgépek és Hajók Tanszék pályázatot nyert az Oktatási Minisztériumnál egy repülésszimulátor megépítésére, amelynek eredményeképpen egy új
generációs oktatási és kutatási eszközzel büszkélkedhet.
Doktori munkám során az épített berendezés tervezésekor a tudomány és technológia legújabb eredményeit felhasználva meghatároztam és specifikáltam a rendszert, valamint bizonyítottam az oktatási és kutatási célú alkalmazhatóságát. Feladatom volt a szimulátor megtervezése, építésének vezetése, és alkalmazhatóságának
bizonyítása.
A rendszer sikeres megépítése és az azóta eltelt időszak tapasztalatai alapján
elmondhatom, hogy sikerült elérni a kitűzött célokat. Beigazolódott, hogy a PC alapú szimulátor építése és a DLP projektorok alkalmazása melletti döntés a lehető
legjobb volt, hiszen így valóban egy alacsony építési és üzemeltetési költségű eszközt tudhat magáénak a tanszék. Az eddig végzett oktatási és/vagy kutatási feladatok során egyáltalán nem érződött azon rendszerek/műszerek hiánya, amelyekről a
tervezési fázisban úgy döntöttünk, hogy egyáltalán nem szükséges beépíteni vagy
csak imitáció szintjén. A két különböző típusú kormányszervnek egy szimulátorba
való integrálásáról elmondhatom, hogy nagy sikert aratott. A laboratóriumban látogatást tett hivatásos pilóták is elismerően nyilatkoztak a berendezésről.
A szimulátor folyamatos hardveres és szoftveres fejlesztés alatt áll a felmerülő
igényeknek megfelelően az anyagi lehetőségek keretein belül. A megépítés óta két
fontos hardveres fejlesztés is történt, amelynek során a kivetítőrendszer tükrét cserélték egy igazira és így javult a kép minősége, illetve az első lépésben beépített
egyszerű gázkart egy valódival váltották ki, ami természetesen szintén hozzájárult a
valósághűség növeléséhez.
A szimulátor oktatási eszközül is szolgál a Közlekedésmérnöki Kar Repülőgépész és Légiközlekedés szakirány hallgatói részére. Jelen disszertációban bemutatott ergonómia kísérleteken túlmenően a berendezést a hallgatók az alábbi témakörökben használták kutatási eszközként valamilyen szinten diplomamunkájuk megírásához:
4 tolóerővektor vezérlésű UAV (Unmanned Air Vehicle, pilótanélküli
légijármű) esetében különböző szabályzórendszerek használatának vizsgálata;
4 a főtartóban ébredő feszültségek számolása repülés közben a szimulációhoz
kapcsolt végeselem modul felhasználásával;
4 turbulens időjárási körülmények generálása és a tervezett rácsszerkezetű hajtómű bekötés vizsgálta különböző pilóták repülése során;
4 repülő tárgyak (utasszállító, UAV, madár, stb.) azonosítása radarjelek alapján.
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A normál képzésen kívül, a szimulátor a tanszék által szervezett berepülőpilóta tanfolyam során is hasznos szolgálatot tett.
A tanszék egy FP7-es (Seventh Framework Program) nemzetközi kutatásfejlesztési MEIVA (Minimization of Environmental Impact in the Vicinity of Airports by Optimization of Aircraft Approach and Departure Operations) programban
való részvételre pályázott, amelynek keretén belül a környezetterhelés szempontjából optimálisra kidolgozott eljárásokat tervezik a szimulátoron lerepülni és elemezni.
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1. A digitális technológiák fejlődését és változásának előrejelzését, valamint az
alkalmazható eszközök (szoftver és hardver) körét megvizsgálva, az oktatási és
kutatási igényekből kiindulva, meghatároztam egy repülésszimulátor hardveres
és szoftveres minimumfeltételeit, struktúráját, és támogatásigényét.
1.1. Megállapítottam, hogy az oktatási és kutatási szimulátorok esetében elégséges a 2D kivetítőrendszerek alkalmazása, nem szükséges mozgatórendszert és eredeti műszereket használni, viszont biztosítani kell a
multifunkcionalitást (műszerkijelzés átkonfigurálhatósága, repülőgép modell, terepviszonyok, és repülési körülmények – pl. időjárási viszonyok –
módosíthatósága), és a repülési adatgyűjtés lehetőségét.
1.2. Meghatároztam a szimulátor struktúráját.
1.3. Megállapítottam, hogy egy oktatási és kutatási szimulátor támogatásigénye hardver szinten önálló feladatokat ellátó PC-k (képgenerálás, műszerkijelzés generálás, repülőgép-modellfuttatás, stb.) hálózatba történő kapcsolását, szoftver szinten a konkrét oktatási, kutatási igényekhez igazodó
konfiguráció meghatározását (Microsoft Flight Simulator, FLSIM, VAPS,
MATLAB, stb.), és egyéb speciális igények kielégítését (pl. érintőképernyős alkalmazások, különböző kormányzási megoldások alkalmazása) jelenti.
2. Innovációelméleti alapokból kiindulva, a technológiai előrejelzési programok
ismeretében, és a technológiai fejlődést meghatározó törvényszerűségeket alkalmazva megterveztem az új generációs oktatási és kutatási célú
repülésszimulátort, amit vezetésemmel a tanszék munkatársaival közösen elsők
között meg is építettünk.
2.1. Az új generációs oktatási és kutatási szimulátor alacsony építési és üzemeltetési költségeit a fix bázisú megoldás, a PC alapú támogatottság, az
egycsatornás 2D kivetítőrendszer, valamint Magyarországon elsőként alkalmazott szoftverek (FLSIM, VAPS) használata által értem el.
2.2. Az oktatási és kutatási igényeknek megfelelően elkészített
repülésszimulátort úgy terveztem meg, hogy számos multifunkcionalitást,
rugalmasságot, és repüléstudományi, valamint multidiszciplináris kutatási
lehetőséget biztosítson (pl. érintőképernyő; integrált műszerkijelzés VAPS
gyors prototípustervezéssel; MATLAB vagy FLSIM és FS képgenerálás
összekapcsolása; tolóerővektor vezérlésű UAV esetében különböző szabályzórendszerek használatának vizsgálata; főtartóban ébredő feszültségek
számolása repülés közben a szimulációhoz kapcsolt végeselem modul felhasználásával; stb.).
2.3. Az oktatási és kutatási célra elkészített szimulátor különös sajátossága,
hogy javaslatomra egyedülálló módon egy kabinba két eltérő repülőgép-
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vezetési rendszert építettünk be (baloldalon hagyományos kormányszerv –
Boeing megoldás, jobb oldalon sidestick – Airbus megoldás), amely lehetőséget teremt a különböző repülőgép-vezetési megoldások széleskörű,
multidiszciplináris vizsgálatára (pl. egyidejű ergonómiai és repüléstechnikai).
3. Az elkészített oktatási és kutatási célú új generációs szimulátor alkalmazási lehetőségét tesztelve, EMG (elektromiográfia) mérések alapján vizsgáltam a két
különböző típusú kormányszerv használata során a pilótákat érő fizikai és szellemi igénybevételeket.
3.1. Az izmokról rögzített EMG jelek középfrekvenciáinak elemzéséből megállapítottam, hogy a pilóták fizikai fáradása különbözik a kormányoszlop
és a sidestick alapú vezetések esetén (további vizsgálatokat igényel ezek
térbeli elhelyezésének hatása a fizikai terhelésre).
3.2. Vizsgálataim alapján, szigorúbb kísérleti körülmények között a módszert
alkalmasnak találom a kormányoszlop és a sidestick használata közben
fellépő fizikai terhelések összehasonlítására.
3.3. A repülési változók abszolút hibáinak statisztikai elemzése alapján nem találtam szignifikáns különbséget a pilóták teljesítőképességében a két különböző kormányszervvel való repüléskor.
4. Pilóták szellemi terhelésének mérését alkalmaztam a két különböző repülőgépvezetési megoldás összehasonlítására, a szimulátor alkalmazási lehetőségének
vizsgálata céljából.
4.1. A szívperiódus variabilitás elemzéséből megállapítottam, hogy különbség
észlelhető a repülőgép-vezetők szellemi erőfeszítésének mértékében a
kormányoszlop és a sidestick használata során.
4.2. A kísérletek alapján megállapítottam, hogy megfelelő mérési feltételek
biztosítása esetén a módszer alkalmas a két különböző kormányszervvel
való vezetés közben fellépő szellemi terhelés összehasonlítására.
4.3. A szellemi terhelésre vonatkozó mérések kapcsán is elvégeztem a repülési
változók abszolút hibáinak statisztikai elemzését, ami alapján nem találtam szignifikáns különbséget a pilóták teljesítőképességében az egyik
vagy másik kormányszerv használatakor.
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1. melléklet

Jelölés- és rövidítésjegyzék
Jelölések (az 1. fejezethez)
OTxTyTzT
OTxnynzn
Gxayaza

Gx0y0z0
Gxyz

Γ

V [u, v, w]
α
β
p, q, r
Ψ , Θ, Φ
xn, yn, zn
δa , δe , δr
Jx, Jy, Jz
Jxy, Jyz, Jxz
m
g
S
b
c
G [Gx, Gy, Gz]

a Föld felszínén található OT ponthoz kötött koordináta-rendszer,
amelynek OTxT tengelye Észak, OTyT Kelet, és az OTzT a Föld
középpontja felé irányított
a Föld felszínén található OT ponthoz kötött koordináta-rendszer,
amelynek tengelyei: OTxn ≡ OTxT, OTyn = –OTyT, és OTzn = –
OTzT
a repülőgép súlypontjához (CG) kötött szél koordináta-rendszer,
amelynek Gxa tengelye a repülőgép sebességének irányába mutat, míg a többi úgy, hogy egy jobbsodrású ortogonális koordináta-rendszert alkossanak
a repülőgép súlypontjához rögzített koordináta-rendszer, amelynek tengelyei az OTxTyTzT rendszerével párhuzamosan irányítottak
a repülőgép súlypontjához kötött koordináta-rendszer, a Gx tengely előre irányított, a Gy merőleges előbbire és jobbra mutat,
míg a Gz úgy, hogy a Gx legrövidebb úton Gy-ra való forgatása
során egy ortogonális rendszer keletkezzen
transzformációs mátrix
a repülőgép sebességének (V) komponensei az x, y, és z tengelyek mentén
állásszög
csúszási szög
az x, y, és z tengelyek körüli szögsebességek
irányszög, bólintási szög, oldaldőlési szög
a repülőgép súlypontjának koordinátái az OTxnynzn rendszerben
csűrő-, magassági, és oldalkormány kitérések
tehetetlenségi nyomatékok
centrifugális tehetetlenségi nyomatékok
a repülőgép tömege
gravitációs gyorsulás
a szárny felülete
fesztáv
a szárny közepes aerodinamikai húrhossza
a repülőgép súlyának (G) tengelyirányú komponensei
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T [Tx, Ty, Tz]
xT, yT, zT
τ
Fx, Fy, Fz
ρ
D
P
Y
L, M, N
M xT , M yT , M zT

mx, my, mz
CD
CL
CY
Cl
Cm
Cn

a tolóerő (T) komponensei a repülőgép tengelyei mentén
a tolóerő támadási pontjának koordinátái
a hajtómű beállítási szöge
az aerodinamikai és a súlyerők eredőinek komponensei a repülőgép tengelyei mentén
a levegő sűrűsége
légellenállás
felhajtóerő
oldalirányú erő
az aerodinamikai nyomaték x, y, és z tengelyekhez tartozó komponensei
a tolóerőnek a repülőgép tengelyeire vett nyomatékai
az x, y, és z tengelyekhez tartozó nyomatékkomponensek tengelyenkénti összegei
ellenállás-tényező
felhajtóerő-tényező
oldalirányú erő együtthatója
orsózó nyomatéki tényező
a bólintó nyomatéki tényező
legyező nyomatéki tényező

Rövidítések
ACE Ltd.
AFT
AGP
ALT
ANSI
AP
AR
ARINC
ATIS
AVT
BKV
BME
BUTE
CAA
CAP
CARSPAN
CBT
CDU

Aeroplex of Central Europe Ltd.
Avionics Flight Trainer (műszeres repülésoktató berendezés)
Accelerated Graphics Port (gyorsított grafikus csatoló/interfész)
Altitude (magasság)
American National Standards Institute (Amerikai Nemzeti Szabványügyi Intézet)
akciós potenciál
autoregresszív
Aeronautical Radio Incorporated (elektronikus fedélzeti berendezések szabványelőírásait kidolgozó szervezet)
Automatic Terminal Information Service (automatikus repülőtéri
információs szolgálat)
Audio – Video Tape (audio – video szalag)
Budapesti Közlekedési Vállalat
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest University of Technology and Economics (Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
Civil Aviation Authority (Polgári Légügyi Hatóság)
Civil Aviation Publication (Polgári Légügyi Közlemény)
CARdiovascular
SPectral
ANalysis
(kardiovaszkuláris
spektrálanalízis)
Computer Based Training (számítógépen alapuló képzés)
Control Display Unit (vezérlő és kijelző egység)
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CPU
CRT
D/A
DDR
DFT
DIS
DLP
DMD
DOT
EADS
ECAM
EEG
EFIS
EHSI
EICAS
EKG
EMG
EOG
EPIC
FAA
FBL
FBW
FCC
FFS
FFT
FLSIM
FMC
FMCS
FMST
FNPT

Central Processing Unit (központi feldolgozó egység, proceszszor)
Cathode Ray Tube (katódsugárcső)
Digital/Analog (digitális/analóg)
Double Data Rate (dupla adatráta)
Discrete Fourier Transformation (diszkrét Fourier transzformáció)
Distributed Interactive Simulation (elosztott interaktív szimuláció)
Digital Light Processing (digitális fényfeldolgozás)
Digital Micromirror (digitális mikrotükör)
Department of Transportation of USA (AEÁ Közlekedési Minisztériuma)
European Aeronautic Defense and Space Company
Electronic Centralized Aircraft Monitor (központi elektronikus
repülőgép-állapotfigyelő)
electroencephalography (elektroencefalográfia)
Electronic Flight Instrument System (elektronikus repülési műszerrendszer)
Electronic Horizontal Situation Indicator (elektronikus navigációs főműszer)
Engine Indicating and Crew Alerting System (hajtóművek és
fedélzeti rendszerek adatkijelzését integráló és személyzetfigyelmeztető rendszer)
electrocardiogram (elektrokardiográfia)
electromyography (elektromiográfia)
electrooculography (elektrookulográfia)
Electronic Programmable Interface Card (elektronikusan programozható interfész kártya)
Federal Aviation Administration (Szövetségi Légügyi Hivatal)
fly-by-light (elektro-optikai vezérlésű)
fly-by-wire (elektronikus vezérlésű)
Federal Communication Commission (Szövetségi Hírközlési
Bizottság)
Full Flight Simulator (teljes repülésszimulátor)
Fast Fourier Transformation (gyors Fourier transzformáció)
Flight Simulation (repülésszimuláció)
Flight Management Computer (repüléskoordináló és optimalizáló számítógép)
Flight Management Computer System (repüléskoordináló és optimalizáló számítógép rendszer)
Flight Management System Trainer (gyakorló repüléskoordináló
és optimalizáló rendszer)
Flight Navigation and Procedure Trainer (repülésnavigáció és
eljárásgyakorló berendezés)
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FP7
FS
FT
FTD
GPWS
HGS
HMI
HUD
IAS
IEMG
IFT
ILS
INS
INTERFACE
ISAX
KF
KT
LCD
LRU
MEIVA

MIL-STD
MTBF
MUP
MVC
NASA
NASA TLX
ND
NDB
NG
NM
PC

Seventh Framework Program (Európai Uniós kutatási és technológia fejlesztési keretprogram)
Flight Simulator (repülésszimulátor)
feet (láb, 1 ft = 0,305 m)
Flight Training Device (repülésgyakorló eszköz)
Ground Proximity Warning System (veszélyes földmegközelítést
jelző rendszer)
Flight Dynamics Head-Up Guidance System (látómezőbe képet
vetítő utasításadó és kijelző rendszer)
Human Machine Interface (ember gép interfész)
Head Up Display, (homloküveg kijelző)
Indicated Air Speed (műszer szerinti sebesség)
Integrated EMG (integrált EMG)
Instrument Flight Trainer, műszeres repülésoktató berendezés
Instrument Landing System (műszeres leszállító rendszer)
Inertial Navigation System (inerciális navigációs rendszer)
INTegrated Evaluation and Research Facilities for Assessing
Computer-users’ Efficiency (integrált értékelő és kutatástámogató számítógép felhasználói hatékonyság becslésére)
Integrated System for Ambulatory Cardio-respiratory data
acquisition and Spectral analysis (ambuláns szív- és
légzőrendszeri adatgyűjtő és spektrálelemző integrált rendszer)
középfrekvenciás
knot (csomó, tengeri mérföld/óra, 1kt = 1,852 km/h)
Liquid Crystal Display (folyadékkristályos kijelző)
Line Replaceable Unit (egyetlen forgalmi karbantartás során cserélhető egység)
Minimization of Environmental Impact in the Vicinity of Airports by Optimization of Aircraft Approach and Departure
Operations (környezeti hatások minimalizálása repülőterek körzetében az érkezési és indulási eljárások optimalizálása által)
Military Standard (katonai szabvány)
Mean Time Between Failures (meghibásodások közötti átlagos
idő)
Motor Unit Potential (motoros egység potenciál)
Maximum Voluntary Contraction (maximális akaratlagos összehúzódás)
National Aeronautics and Space Administration (Nemzeti Repülésügyi és Űrkutatási Hivatal)
NASA Task Load Index (NASA feladatterhelési mutató)
Navigation Display (navigációs kijelző)
NonDirectional Beacon (körsugárzó rádiónavigációs adóállomás)
Next Generation (következő generáció)
Nautical Mile (tengeri mérföld, 1NM = 1,852 km)
Personal Computer (személyi számítógép)
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PCI
PFD
PSD
PTT
PVC
QCG
RAM
RMS
RRITS
SD
SDRAM
SHELL
SPSS
SXGA
SzP
SzPV
SzR
TDK
TR
TRACON
UAV
USAF
USB
VAPS
VFR
VG
VGA
VHF
VIRES
VMS
VOR
VRAM
WATS
WD

Peripheral Component Interconnect (perifériás alkatrészeket öszszekötő sín)
Primary Flight Display (elsődleges repülési adatokat kijelző képernyő)
Power Spectral Density (teljesítményspektrum-sűrűség)
Part Task Trainer (részfeladat begyakorló)
PolyVinyl Chloride (polivinil-klorid)
Qualified Code Generator (minősített kód generátor)
Random Access Memory (véletlen elérésű memória)
Root Mean Square (négyzetgyök átlag)
RR Interval discrete Time Series (diszkrét idejű RR intervallumok sorozata)
System Display (rendszerkijelző)
Synchronous Dynamic Random Access Memory (egyidejű dinamikus véletlen elérésű memória)
Software, Hardware, Environment, Liveware (szoftver, hardver,
környezet, ember)
Statistical Package for Social Sciences (statisztikai szoftvercsomag)
Super eXtended Graphics Array (szuper kiterjesztett grafikus
adattömb)
szívperiódus
szívperiódus variabilitás
szívritmus
Tudományos Diákköri Konferencia
Track (irány)
Terminal Radar Approach Control (közelkörzeti radarirányítás)
Unmanned Air Vehicle (pilótanélküli légijármű)
United States Air Force (Amerikai Egyesült Államok Légiereje)
Universal Serial Bus (univerzális soros sín)
Virtual Applications Prototyping System (virtuális alkalmazás
prototípustervező rendszer)
Visual Flight Rules (látás szerinti repülés szabályai)
Video Game (videojáték)
Video Graphics Array (grafikus kártya szabvány)
Very High Frequency (ultrarövid hullám, URH)
VIrtual REality and Simulation GmbH
Vertical Motion Simulator (függőleges mozgású szimulátor)
VHF Omnidirectional Range (VHF körsugárzó rádió irányadó)
Video RAM
World Airline Training Conference and Tradeshow (Légitársasági Oktatási Konferencia és Ipari Kiállítás)
Warning Display (figyelmeztető kijelző)
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2. melléklet. A szimulátor építésének egyes fázisai képekben
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Alkari feszítők

Kétfejű karizom

Deltaizom elülső feje

Csuklyásizom felső része

3. melléklet. Felületi EMG elektródák elhelyezésének anatómiai pontjai
[Steve 1994]
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Izom
Alkari feszítők

Frekvenciaspektrum

Kétfejű karizom

Deltaizom elülső
feje

Csuklyásizom
felső része

4. melléklet. A 2. számú pilóta izmainak frekvenciaspektrumai
kormányoszlop használata esetén (balkar)
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Izom
Alkari feszítők

Frekvenciaspektrum

Kétfejű karizom

Deltaizom elülső
feje

Csuklyásizom
felső része

5. melléklet. A 2. számú pilóta izmainak frekvenciaspektrumai
sidestick használata esetén (jobbkar)
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6. melléklet. Az 1. számú repülési feladat útvonala szellemi terhelés mérése esetén [JeppView]
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7. melléklet. A 2. számú repülési feladat útvonala szellemi terhelés mérése esetén [JeppView]
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8. melléklet. Interjúk

1. pilóta
4 Hány éves?
21.
4 Mióta repül és mennyit?
Botkormányos vitorlázó repülőgéppel kétszer-háromszor.
4 Szimulátoron mióta repül és mennyit?
10 éve és kb. 4500 órát eddig.
4 Ezzel a szimulátorral repült-e már?
Igen, 1,5 éve.
4 Jobb- vagy balkezes?
Balkezes.
4 Volt-e nehézségbeli különbség a két feladat között (a kormánytól eltekintve)?
Nem, ugyanaz volt. A második feladatban (sidestick) az nehezebb volt, hogy
emelkedés közben kellett csökkenteni a sebességet.
4 Volt-e valami különbség a két kormány használata között, nehezebb volt-e
valamelyiket használni?
Mindent könnyebb volt yoke-kal megcsinálni, könnyebb, kézenfekvőbb. A
sidestick-kel nehezebb, hogy míg a szarvnál mindkét kezemet használhatom,
sőt, főleg a balt, itt csak a jobbat, és nem kényelmes mindent csak jobb kézzel (általában egy kézzel) csinálni. A másik az, hogy csak csuklóból mozogsz, másfajta mozgatása van a kéznek, ami szokatlan. A gombok rendben
vannak.
4 Volt-e valami problémája a kísérleti elrendezéssel?
A lámpa egy kicsit zavart, mert a szemembe sütött.
2. pilóta
4 Hány éves?
22.
4 Mióta repül és mennyit?
2,5 éve botkormányos vitorlázóval, 75 órát. Motoros szarvkormányos
Cessna-val 4 órát, 20 leszállást.
4 Szimulátoron mióta repül és mennyit?
1990 óta, 1-2 éve komolyabban, kb. 600 órát.
4 Ezzel a szimulátorral repült-e már?
Igen, amióta megvan, 100 órát.
4 Jobb- vagy balkezes?
Balkezes.
4 Volt-e nehézségbeli különbség a két feladat között (a kormányoktól eltekintve)?
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A 2. feladatnak szokatlanabb része volt, hogy emelkedő fordulóban vissza
kellett venni a sebességet, oda kell figyelni az átesésre, ez furcsa volt. De a
két feladat hasonló nehézségű volt.
4 Volt-e valami különbség a két kormány használata között, nehezebb volt-e
valamelyiket használni?
Fizikailag a sidestick tetszik, mert alig van holtjátéka, jól reagál, azonnal reagál, de ezek miatt kicsit darabos a mozgása, és zavaró, hogy visszaugrik középre, és ott van egy markáns helyzete. Repülőgépen nincs ilyen, ott nem ugrik vissza középre. Az Airbus megteszi, de más nem, ezért kicsit zavaró. A
szarvkormánynak rettenetes holtjátéka van. Ha szimulátorral repülsz, el kell
vonatkoztatni, hogy egy repülőgép mit csinálna, itt a kormánynak van késése, ami lerontja a gép vezethetőségét. A gombok a sidestick-en tényleg furán
vannak. A sidestick trimmje kib*szott érzékeny, ami esésekhez vezet. Mindkét kormánynál probléma, hogy nem lehet érezni a trimmet, ezért a műszert
kell nézni. A pedál nagyon furcsa, rettenetes nagy az érzékenysége, van középállapota + a modell is csúszkálósabb, mint az eredeti, igényelné, hogy
lépjék.
4 Volt-e valami problémája a kísérleti elrendezéssel?
Nem, csak a második feladat végén beszélt a gép és az zavart.
3. pilóta
4 Hány éves?
25.
4 Mióta repül és mennyit?
Vitorlázón repült 1996 és 2001 vagy 2002 között, 100 óra körül.
4 Szimulátoron mióta repül és mennyit?
1996 óta, 800-1000 óra körül, joystick-kel.
4 Ezzel a szimulátorral repült-e már?
Igen, egy-két órát.
4 Jobb- vagy balkezes?
Jobbkezes.
4 Volt-e nehézségbeli különbség a két feladat között (a kormányoktól eltekintve)?
1-10-ig skálán mindkettő 4-es lenne.
4 Volt-e valami különbség a két kormány használata között, nehezebb volt-e
valamelyiket használni?
Sidestick-kel kevésbé érezni a repülőt, idegesen lehet vele irányítani, mert
nagyot mozdul vele a gép. Elfárad tőle a könyököm, mert nincs hol megtámasztani, tartani kell a kezet. Mindkét pedálra vonatkozik, hogy túl érzékeny. Szarvkormánnyal jobban lehet érezni a gépet, pontosabb. A kormányerővel nem volt baj, az elmozdulással sem. A két kormány megszokás kérdése. Side-ra vonatkozik, hogy ezzel lineáris a gép reagálása, kis mozdításra is
hirtelen mozdul a gép, a botkormánynál ez nem így van. A fékszárny hiányzik (gombra volt téve), ennek a középkonzolon van a helye.
4 Volt-e valami problémája a kísérleti elrendezéssel?
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Nem.
4. pilóta
4 Hány éves?
32.
4 Mióta repül és mennyit?
17 éves kora óta, vitorlázón, motoros Cessna-n, Piper-en, AN2-n, Z142-n.
kb. 400 órát. Sidestick-kel még nem, csak szarv- és botkormányossal.
4 Szimulátoron mióta repül és mennyit?
150 órát 1994 óta, nem rendszeresen.
4 Ezzel a szimulátorral repült-e már?
Csak kb. fél órát a szarvkormányoson.
4 Jobb- vagy balkezes?
Jobbkezes.
4 Volt-e nehézségbeli különbség a két feladat között (a kormányoktól eltekintve)?
Mindkettő könnyű volt (10-es skálán 4-es azért, mert nagy gépet szimulál,
ami lassabban mozog).
4 Volt-e valami különbség a két kormány használata között, nehezebb volt-e
valamelyiket használni?
A szarvkormánnyal nehéz vízszintesen repülni, van egy holtjátéka, amikor
nem érzékeny, aztán hirtelen érzékennyé válik. Nem lehet kitrimmelni. Pedig
szarvkormánnyal általában könnyebb nagygépet repülni, kicsit pedig botkormánnyal könnyebb. Sidestick-kel viszonylag könnyű volt repülni, mert jól
lehetett vele trimmelni. Az jó volt, hogy a féklapot úgy lehetett ki- és betenni, hogy egyik kéz a gázon, másik a kormányon, a szarvkormányon viszont a
trimmeléshez a jobb kezet el kellett venni a gázkarról. A pedál túl érzékeny
ahhoz képest, amihez hozzá vagyok szokva.
4 Volt-e valami problémája a kísérleti elrendezéssel?
Nem.
5. pilóta
4 Hány éves?
52.
4 Mióta repül és mennyit?
16 éves kora óta, eddig 13000 óránál többet. A321-200, MD-80, MD-82, IL18, TU-134, A300-600, Fokker 70, Boeing 737-200 és 300.
4 Szimulátoron mióta repül és mennyit?
1987 körültől, legalább 500 órát.
4 Ezzel a szimulátorral repült-e már?
Nem.
4 Jobb- vagy balkezes?
Jobbkezes.
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4 Volt-e nehézségbeli különbség a két feladat között (a kormányoktól eltekintve)?
Az első feladat 5-ös nehézségű, a második 8-as a szél és a sok közeli fordulópont miatt. Több volt a forduló is, mint az első feladatban.
4 Volt-e valami különbség a két kormány használata között, nehezebb volt-e
valamelyiket használni?
Hiányzik a légfék, nem lehet a gépet megfogni, mert nincs ami megfogja. A
sidestick korszerű, 21. századi dolog. Itt két probléma volt vele, az egyik a
trimm, a másik az, hogy a gáznak kicsi az útja. A trimmet máshogy kellene
megoldani. A szimulátort nehéz kitrimmelni.
4 Volt-e valami problémája a kísérleti elrendezéssel?
Nem.
6. pilóta
4 Hány éves?
33.
4 Mióta repül és mennyit?
Valódi gépen nem repült még.
4 Szimulátoron mióta repül és mennyit?
9 éve kb. 600 órát. A használt szimulátoron szarvkormány van és pedál.
4 Ezzel a szimulátorral repült-e már?
Nem.
4 Jobb- vagy balkezes?
Jobbkezes.
4 Volt-e nehézségbeli különbség a két feladat között (a kormányoktól eltekintve)?
Az első feladat 5-ös nehézségű, a második 8-as az éles fordulók miatt, és a
hirtelen emelkedés közben tartani kellett a 220 csomós sebességet.
4 Volt-e valami különbség a két kormány használata között, nehezebb volt-e
valamelyiket használni?
A trimm zavart, az első feladatnál jobban, ezért elbizonytalanodtam. A trimm
késleltetetten reagált, nem állt a kezemre egyik kormánynál sem. Jó lenne, ha
lehetne az ülésmagasságot vagy a háttámlát állítani, mert merev testtartást
követel. A műszerezettség és a kormányzás is nagyon jó. Fejlesztési javaslat,
hogy a trimm késése a lehető legkisebb legyen. A sidestick sokkal érzékenyebb, finomabb, a szarvon kicsit kellett játszani. A sidestick nekem azért
jobb, mert egyszerűbb, kényelmesebb csuklóból irányítani. A szarvnál két
kézzel dolgozom, az nehezebb. A sidestick mintha finomabban lenne beállítva.
4 Volt-e valami problémája a kísérleti elrendezéssel?
Nem.
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Mellékletek

a).

b).

c).
9. melléklet. Egy pilóta repülése során rögzített
a). magasság, b). sebesség, és c). irány
ábrázolása kormányoszlop esetén
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Mellékletek

a).

b).

c).
10. melléklet. Egy pilóta repülése során rögzített
a). magasság, b). sebesség, és c). irány
ábrázolása sidestick esetén
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