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1. Bevezetés 
A  számítógéppel  segített  termékfejlesztés  során megfigyelhető  egy  szinergia‐

hatás:  nevezetesen  az  egyes  mérnöki  tudományterületek  párhuzamos 
tervezéséből,  analizálásából  és  optimalizálásából  származó  jelentős  időnyereség 
illetve profit. Ez a  jelenség igen hangsúlyos, mert a fejlesztési folyamat határozza 
meg a végleges gyártási költségek akár 70‐80%‐át. A virtuális termékfejlesztés első 
fázisa során lehetőség van egy új konstrukció viselkedésének előzetes vizsgálatára 
és  optimalizálására  egy  megfelelő  funkcionális  modell  segítségével  még  azt 
megelőzően, hogy egy fizikai prototípus gyártására sor kerülne. 

A  manapság  elterjedt  CAD  (számítógéppel  segített  tervező‐)  rendszerek 
viszont  csak korlátozottan, vagy  egyáltalán nem  teszik  lehetővé  a  tervezés  alatt 
álló  virtuális  szerkezet  integrált  analízisét,  mechatronikai  szimulációját.  Kellő 
mennyiségű adat birtokában jóllehet megalkotható a szerkezet funkcionális fizikai 
modellje, melyet  szimulálva  jól közelíthető a majdani valóságos viselkedés. Ez a 
feladat viszont nem kevés fáradságot igényel a modellező személy részéről. 

A  mindenkori  szimulációs  modell  leírására  és  dinamikus  szimulációjára 
számos nyelv és  szimulátor‐környezet áll  rendelkezésre. A választott  szimulátor 
részére előállítandó funkcionális modell szintaktikai‐ és szemantikai helyességére 
nagy  figyelmet  kell  fordítani.  A  fejlesztési  folyamat  iteratív  természete  – mely 
egyrészt a megrendelők változó  igényeihez  történő  testreszabásának, másrészt a 
mindenkori  fizikai  paraméterek  adott  kritérium  szerinti  optimalizálásának 
köszönhető  –  már  indokolja,  hogy  a  szimulációs  modell  megalkotására  miért 
szükséges  a  számítógépes  támogatás  a  modellező  személy  számára.  Ennek 
segítségével javarészt automatizált módon, az adott szimulátor nyelvén kezelhető 
a CAD‐rendszerben fennálló struktúra minden releváns eleme és paramétere. 

A virtuális objektumok mozgása során előforduló mechanikai kontaktusokból 
fakadó  hatásokat  is  figyelembe  kell  venni  a  szimulációs  esetek  túlnyomó 
többségében.  Ennek  a  részfeladatnak  a  hatékonysága  és  pontossága  kiemelt 
fontossággal  bír  többek  között  az  ipari  manipulátorok  és  a  mobil  robotok 
szimulációja során. 

A mechatronikai  szimuláció  egyik  lehetséges  alkalmazási  területe  egy mobil 
eszköz teleoperációs feladatának [7] virtuális valóság alapú tervezése. Ez esetben 
elengedhetetlen  a  kellő  mértékű  vizuális  visszacsatolás  a  humán  operátor 
számára.  A  valós  időben  futó  mechatronikai  szimuláció  térhatású  ábrázolása 
során  figyelembe vehető az emberi  térérzékelés egyik  sajátossága, nevezetesen a 
relatív  elmozdulások  és  változó  takarási  viszonyok  már  önmagában  is  erős 
térérzet  keltő  hatása,  mely  nagyban  segíti  a  humán  operátor  tájékozódását  a 
teleoperáció  során.  Ezen  alkalmazás  kiegészítésére  számos  sztereoszkopikus 
vizualizációs  módszer  ismert,  viszont  ezek  több  szempontból  is  hátrányosnak 
mutatkoznak:  kényelmetlen  lehet  a  segéd‐szemüvegek  viselete,  illetőleg  a 
felhasználó  szemei  fókuszálhatóságának  hiányából  eredő  szimulátor‐betegség, 
mely sok esetben már 10‐15 perc után jelentkezik. 
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2. Kitűzött célok 
Az értekezés a bevezetésben említett virtuális termékfejlesztési folyamat három 

fő problémakörére koncentrál: 

• Megoldandó  feladat  a  terméktervezés  egyik  fontos  részfolyamatának 
automatizálása:  egy  mechanikai  CAD  rendszerből  kinyerhető  információk 
alapján  a  konstrukció  funkcionális  szimulációs  modelljének  megalkotása, 
valamint annak további mechatronikai elemekkel történő bővítése. 

• A  választott  szimulációs  környezet  egyik  fő  hiányossága  szintén 
kiküszöbölendő: a szimuláció során a virtuális tárgyak közt fellépő mechanikai 
kontaktusokból  származó  reakcióerők  kezelésével  kell  bővíteni  a  szimulációs 
rendszert, és a viselkedését valós környezetbeli kísérletekkel kell ellenőrizni. 

• Egy  interaktív virtuális környezetben megvalósított mechatronikai  szimuláció 
lehetőséget  ad  egy  teleoperációs  gyakorlat  véghezvitelére.  Ismert  tény,  hogy 
egy  általános  esetben  a  rendszer  és  az operátor közti kapcsolat  sávszélessége 
behatárolja  az  átvihető  (képi)  információ  mennyiségét  is.  A  monokuláris 
vizualizáció használata (a binokuláris módszereknél kisebb sávszélesség‐igénye 
lévén)  akkor  lehet  egy  jó  alternatíva,  ha  belátjuk,  hogy  elegendő  mélységi 
információt nyújt egy térbeli környezetben navigáló operátor számára. 
 

3. Választott módszerek és eszközök 
A  kutatási  tevékenységem  során  az  irodalomkutatás,  problémafelvetés, 

kísérlettervezés,  előzetes  implementációk  vizsgálata,  program‐  és 
rendszertervezés,  modell  kiértékelés  valamint  ellenőrző  futtatások  valós 
esettanulmányokkal  történő  összevetése  lépéseinek  egymásra  épülő  folyamatát 
követtem. 

A  dolgozat  első  részében  bemutatott  kutatásom  során  azon  eljárás 
túlnyomórészt automatizált végrehajtásának megtervezésére  fektettem  figyelmet, 
melynek  során  a  választott  CAD  rendszerben  (Pro/ENGINEER)  megalkotott 
szerkezet  geometriáját  és  fizikai  jellemzőit  figyelembe  véve  –  eleddig  kézi, 
fáradságos munka árán történő megvalósítással szemben – automatikusan előáll a 
megfelelő  mechanikai  szimulációs  modell  (Modelica  nyelven,  a  Dymola 
szimulátor részére), mely további mechatronikai komponensekkel bővíthető. 

3.1. A Pro/ENGINEER CAD rendszer 

A  PTC  (Parametric  Technology  Corporation  [13])  a  Pro/ENGINEER 
rendszerével  olyan  nagy  nemzetközi  autógyárak  partnere,  mind  az  Audi,  a 
Volkswagen, a Skoda, a Seat, a Maserati, a Porsche és a Toyota. 

Magyarországon  mind  a  legnagyobb  multinacionális  autóipari  cégek 
leányvállalatainál,  mind  az  eredendően  magyar  vállalatoknál  egyaránt  nagy 
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népszerűségnek  örvend  ez  a  CAD  rendszer.  Az  Audi  Hungaria  Motor  Kft. 
Magyarország  legnagyobb  exportőre  –  egyben  a  világ  harmadik  legnagyobb 
motorgyára – egyike a  legnagyobb magyar Pro/E felhasználóknak. A cég további 
invesztíciókat  tervez,  és  a  BME‐vel  folytatott  közös  kutatási‐fejlesztési 
együttműködés még tovább növeli a súlyát hazánkban. A Pro/E hazai felhasználói 
közt  fontos  szereplő még  a Rába,  a  Bosch  és  a Knorr‐Bremse  is. A  Pro/E  tehát 
meghatározó tényező a magyar iparban, többek közt ezért esett rá a választásom, 
mint forrás CAD rendszerre. 

3.2. Modelica, mint objektum‐orientált modellező nyelv 

Az  objektum‐orientált  modellezés  az  egyes  szakterületek  közti  analógiák 
felismerésével lehetővé teszi a korábbi módszerek, eredmények átvételét, valamint 
integrációját, előidézve a bevezetésben említett szinergia hatást. 

A Modelica szabvány lassan 10 éve tartó folyamatos fejlődését egy nemzetközi 
non‐profit  szervezet  irányítja  [14].  Ez  a modern,  objektum‐orientált  modellező 
nyelv lehetővé teszi egy komplex mechatronikai rendszer több tudományterületen 
átívelő  leírását,  kétirányú  matematikai  differenciálegyenletekre  alapozva.  A 
folyamat‐  és  irányításorientált  komponensek mellett  analóg módon  támogatja  a 
mechanikai, elektronikai, hidraulikai, pneumatikai és hőtani komponensekből álló 
komplex rendszerek leírását. 

A  Modelica  modellek  általános  nemlineáris  differenciálegyenleteket  (ODE), 
differenciál‐algebrai egyenleteket  (DAE) valamint állapotgépeket és Petri‐hálókat 
is  tartalmazhatnak  [15].  A  Modelica  blokk‐komponensek  szabványosított  egy‐ 
vagy  kétirányú  csatlakozókkal  kapcsolhatók  egymáshoz.  Az  utóbbi  típusú 
csatlakozókon  történő  adatfolyamra  a  Kirchhoff‐féle  csomóponti  törvények 
implicite értelmezettek (a csatlakozóba befolyó és az onnan kifolyó folyamok – pl. 
elektromos  áramok  –  előjeles  összege  zérus,  összekötött  csatlakozók  potenciál 
értéke – pl. hőmérséklet – pedig mindig megegyezik). 

A  kétirányú  adatáramlás  az  egyes  komponensek  közt  megkülönböztető 
jelentőséggel bír: a már ipari szabvánnyá vált Matlab / Simulink rendszer csupán 
egyirányú (értékadó) operációkra képes. 

3.3. A Dymola szimulátor 

A Dymola rendszer a Modelica nyelvre épülő szimulációs környezet [16], mely 
a nyelv  említett  tulajdonságát kihasználva  lehetővé  teszi a modellezett  rendszer 
egységes  matematikai  reprezentációra  alapozott  szimulációját.  A  háttérben 
végrehajtott  szimbolikus  egyenletrendszer‐manipuláció  eredményeképpen 
jelentősen  lecsökken  a megoldandó  egyenletek  száma  és  rangja, mely  így  valós 
idejű analízisre is alkalmassá teszi a Dymola rendszert. Továbbá adott a lehetőség, 
hogy  egy  komplett  Modelica  modellt  (a  megfelelő  ki‐  és  bemeneteivel)  egy 
Simulink blokká alakítva Matlab környezetben szimuláljunk, ezzel integrálva a két 
szimulációs környezet előnyös tulajdonságait. 
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4. Tudományos eredmények 
A  dolgozatban  kifejtett  tudományos  eredményeim  a  kitűzött  célok  szerint 

három szekcióra bonthatók, melyeket a következő alfejezetekben foglalom össze. 

4.1. Automatizált modellgenerálás a CAD konstrukció alapján 

Egy  makroszkopikus  méretű  merevtest‐rendszer  dinamikus  viselkedésének 
előzetes vizsgálatához szükség van virtuális modellekre, melyek segítségével már 
a fejlesztési folyamat első fázisában fény derülhet bizonyos konstrukciós hibákra, s 
így jelentős költség takarítható meg – még a fizikai prototípusok készítése előtt. 

Egy  mechatronikai  termékfejlesztési  folyamat  első  fázisában  a  konstrukciós 
tervek  alapján  egy  új  leíró  nyelven  megalkotni  egy  funkcionális  szimulációs 
modellt eddig egy kihívásokkal teli feladat volt egy modellező személy számára. 
 
1. Tézis  [1][2][3] – a dolgozat 2. Szakasza 

 

 

 

a)  Megalkottam egy új, automatizált eljárást, amely egy CAD tervezőrendszerben adott 
konstrukcióból  előállít  egy  funkcionális  mechanikai  modellt  Modelica  nyelven. 
Az  eljárás  során  egy  speciális,  hierarchikus  gráf  struktúra  építésével  egyrészt  a 
kinematikai körök kezelése  leegyszerűsödik, másrészt ez a gráf használható a modell 
hatékony vizualizációja során. 

b)  Az  eljárásom  kibővített  változatában  a  belső  mechanikus  modell  hierarchikus 
gráfjának  csomópontjaihoz  egy  aktív  komponenseket  tartalmazó  mechatronikai 
modellkönyvtár elemei rendelhetők hozzá  interaktív módon. Ezáltal az eljárás képes 
egy CAD konstrukció teljes, funkcionális mechatronikai modelljének előállítására. □ 

4.1.1. Kiindulási alap 

A  Pro/ENGINEER  rendszert  használva  az  eredeti  K  konstrukció  geometriai 
információi  (hierarchia,  transzformációk,  formák)  VRML  formátumban,  a 
kinematikai  (kezdőpozíciók  és  ‐orientációk,  csukló‐tengelyek)  és  dinamikai 
(tömegközéppontok,  tömegek,  inercia‐tenzorok) paraméterei pedig egy átmeneti, 
hierarchikus XML állományban állnak  rendelkezésre. Ezek együttesen képezik a 
kiindulási alapot a végső funkcionális szimulációs modell elkészítéséhez. 

4.1.2. A fa építése 

Az új eljárásban épülő hierarchikus gráf egy fa (F), melynek csúcsai K eredeti 
komponenseinek  felelnek  meg  (a  csomópontok  vagy  csuklók,  vagy  testek 
lehetnek). Az F gráf élei pedig a K‐beli komponensek kapcsolatait reprezentálják 
(lefedve  az  eredeti  hierarchia  viszonyait), melyek  az  XML  állományban  állnak 
rendelkezésre. 

A  K  konstrukció  kinematikai  felépítésének  megőrzésére  kiemelt  figyelmet 
kellett fordítanom. Az esetleges kinematikai köröket speciális csuklók – ún. vágó‐
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csuklók  (ld. cutJoint  fogalom a dolgozatban) – mentén ágakra bontva  tárolom F‐
ben (mivel F egy fa, nem lehet benne valódi kör). A vágó‐csuklók mindig F levél 
helyzetű  csomópontjaiban  vannak,  valamint  egy  speciális  éllel  (virtuális  éllel) 
hivatkoznak  a  fa  egy  másik  ágán  található  eredeti  szomszédjukra  (amellyel  a 
kinematikai kör eredetileg záródott). 

Az előbbieket szemlélteti az alábbi példa „konstrukció”: 

 
1. ábra: Egy példa konstrukció (8 test + 9 csukló), az F fájával + két virtuális éllel 

Ez a csuklós szerkezet a „D‐‐C” és az „F‐‐G” vágó‐csuklókon átmenő 1‐1 kör 
szétvágásával bontódik az új F fa alakra, az eljárás két új virtuális élt is bevezet. 

4.1.3. Geometria hozzárendelése az F‐beli testekhez 

Geometriai alakzatokra  szükség  lehet a vizualizáció  során, valamint akkor  is, 
ha a szimuláció során mechanikai ütközéseket is kezelünk (ld.: 4.2. alfejezet). 

Az F gráf  csomópontjainak  egy T  részhalmaza  a K‐beli  testeket  tartalmazza, 
viszont egyelőre csak pontszerű  tömegtestekként. Az eljárás kiindulási alapjában 
(ld.  4.1.1)  az  XML  leíró  mellett  VRML  állományok  is  szerepelnek,  melyek 
struktúrája  követi K  eredeti  felépítését,  a  szerelőcsoportok  (Pro/E:  assembly)  és 
alkatrészek (Pro/E: part) hierarchiáját. 
Az F fa további jelentősége, hogy a modell későbbi vizualizációja során (ld. 4.3 alfejezet) 

ezzel a fa struktúrával hatékonyabban lehet dolgozni, mint az eredeti topológiával, mivel a 
grafikus  programozói  interfészek  hasonló  hierarchikus  transzformációkra  alapoznak. 
Például egy forgástengely elforgatása elegendő az összes „leszármazott” objektum együttes 
transzformálására. 

A  T‐beli  pontokban  levő  pontszerű  tömegtestekhez  a  szintén  fa  szerkezetű 
VRML  hierarchia  egy‐egy  csomópontját  hozzárendelve  geometriai  alakzatok 
asszociálódnak  egy  testhez  a  készülő  mechanikai  modellben.  Ha  a  VRML 
hierarchia megtalált csomópontja nem levél (azaz a VRML hierarchia ott mélyebb, 
mint az XML hierarchia), akkor akár több alakzat is tartozhat egy testhez. 
Az  eljárásom  során  bevezetett  asszociációs  lépés  – mely  egy  tömegtesthez  akár  több 

geometriai alakzatot is hozzá tud rendelni – a mechanikai kontaktusok szimulációja esetén 
(ld.  4.2.  alfejezet)  jelentős  előnnyel  kecsegtet.  Ily  módon  lehetőség  van  egy  bonyolult, 
konkáv  forma  több  egyszerűbb,  konvex  formával  történő  lefedésére  (ld.  konkáv   konvex 
dekomponálás [24]), s így az elterjedtebb, konvex alakzatokra optimalizált, fejlett ütközés‐
számítási eljárások robosztussága miatt stabilabb lehet a szimuláció. 
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4.1.4. Modellalkotás a speciális fa struktúra alapján Modelica nyelven 

A választott szimulátor modell‐leíró nyelve – a Modelica – esetében az F gráf 
összes  pontjából  1‐1  megfelelően  felparaméterezett,  inicializált  Modelica 
objektumot kell példányosítani  és  tárolni  az új M Modelica modellben. Ennek  a 
lépésnek  a  végrehajtásához  K  minden  ehhez  szükséges  paramétere  az  XML 
leíróban rendelkezésre áll. Az 1. ábra példaként felhozott szerkezetéhez tartozó F 
gráfnak 17 csomópontja van (8 merev test + 9 csukló). 

K  eredeti  kinematikai  felépítése,  topológiája  újfent  pont‐pont  kapcsolatokra 
bontva  kell,  hogy  megjelenjen  M‐ben.  Másképpen  fogalmazva:  F  él‐listájának 
(ideértve  a  virtuális  éleket  is)  egyenkénti  feldolgozása  során  a megfelelő M‐beli 
objektum‐példányok blokkjai közé merev összekötő elemek helyezendők, és ezek 
frame  típusú  csatlakozóinak összekötését egyenként Modelica egyenletekben kell 
tárolni.  A  Modelica  leírás  connect(X,  Y)  egyenlete  az  X  és  Y  csatlakozókra 
vonatkoztatott  Kirchhoff  törvényeket  általánosítja:  az  összekötött  csatlakozók 
potenciál‐típusú  változói  (pl.:  pozíció  /  orientáció  a mechanikai  tartományban) 
azonos  értéket  vesznek  fel,  valamint  a  folyam‐típusú  értékek  (pl.:  erő‐  / 
nyomatékvektorok a mechanikai  frame csatlakozó esetben) nullára összegződnek 
minden egyes csatlakozóban. 

Az F gráfot kibővítve a virtuális éleivel egy F’ gráfot kapunk, mely K eredeti 
topológiájával  izomorf.  F’  gráf  szélességi  bejárásával  megkapható  a  K‐beli 
kinematikai körök C halmaza, melyeket egyesével meg kell vizsgálni. Minden F’‐
beli körben kell, hogy legyen ún. vágó‐csukló (cutJoint a dolgozatban), ugyanis F‐
ben nincs kör (hiszen definíció szerint 1‐1 vágó csukló bont szét minden egyes F’‐
beli kört két ágra F‐ben). 

Jóllehet a kinematikai köröket  tartalmazó struktúráknak megfelelő egyenletek 
algebrai  hurkokat  alkotnak  a  háttérben,  a  Dymola  rendszer  képes  e  probléma 
automatikus  feloldására  felhasználói  beavatkozás  nélkül,  kivétel  akkor,  ha  a 
struktúra  síkbeli kinematikai kört  is  tartalmaz  (pl.: 4 párhuzamos  forgástengely, 
ld.  1.  ábra).  Ekkor  a  síkbeli  kinematikai  körben  rejlő  csuklóknak  pontosan  egy 
közös szabadságfoka van, és a rendszer alulhatározott: a Dymola által alkalmazott 
szimbolikus  egyenletrendszer‐manipuláció  önmagában  csődöt  mond.  Ilyen 
esetekben minden egyes  síkbeli kinematikai körre explicit módon meg kell adni 
pontosan egy ún. „síkbeli vágó‐csuklót” (ld. planarCutJoint a dolgozatban), amely 
új kényszerek bevezetésével feloldja a többértelműséget. 
 
Az  általam  alkotott  új  eljárás  az  F  fa  virtuális  éleivel  kibővített  F’  gráf  topológiai 

analízise  segítségével összegyűjtött kinematikai körök  és az F    fa  építése  során megtalált 
ún.  vágó‐csuklók  típusának  automatikus  meghatározása  által  F‐ből  automatikusan  egy 
konzisztens M mechanikai modellt állít elő Modelica nyelven. 
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4.1.5. Modellbővítés aktív komponensekkel 

A megtervezett passzív mechanikai szerkezet kontrollált mozgásba hozásához 
–  a  gravitációtól  eltekintve  –  külső  energiaforrásra  is  szükség  van.  Ha  a 
mechanikai modellt  további  tudományterületekből  (pl.  elektronika, mágnesség, 
hidraulika,  pneumatika)  származó  aktív  elemekkel  egészítjük  ki,  egy  összetett 
mechatronikai modellt kapunk. Az  irányított szimuláció során ezen aktív elemek 
mozgását figyelve analizálható a modellünk dinamikus viselkedése. 

Az eddig ismertetett módon előálló passzív mechanikai M modell önmagában 
még  nem  analizálható  érdemlegesen:  a  dinamikus  viselkedés  vizsgálatához 
kontrollált módon  energiát kell közölni  ezzel a  rendszerrel. Ezt úgy  érhetjük  el, 
hogy a tisztán mechanikai struktúrát (pontosabban az F‐beli csomópontok közül a 
csuklókat  tartalmazó  részhalmaz  elemeit)  egyéb  tudományterületek  aktív 
komponenseivel  egészítjük  ki  (pl.:  elektromotorok  modelljeivel),  melyek 
viselkedését mi magunk kontrollálhatjuk további szabályozó elemek beiktatásával. 
Ezen  új  A  elemek  hozzáadása  folytán  végül  egy  M‐ből  származtatott  M’ 
mechatronikai  modell  kapható  a  kibővített  eljárásom  segítségével.  A  Dymola 
rendszerben a mindenkori M’ modell kerül szimulálásra. 

Az M  és M’ modellek  egyenletiből képzet H halmazok közt  egy  tartalmazási 
reláció áll fenn:  'MM HH ⊂ . Az öröklés lehetővé teszi, hogy az M és M’ modellek a 
továbbiakban  bizonyos  mértékig  függetlenül  szerkeszthetők  maradjanak.  A 
feltételes függetlenség bemutatására két esetet különböztettem meg a dolgozatban: 

• Amíg  a  K  konstrukció  állandó  marad  (a  struktúra  és  a  benne  szereplő 
komponensek nevei  is  rögzítettek), az új A elemek szabadon módosíthatók és 
M‐től függetlenül újragenerálható az M’ modell. 

• Kizárólag  a  K  konstrukció  paramétereinek módosítása  –  s  így  az M modell 
változtatása – nem teszi szükségessé az M’ modell újragenerálását addig, amíg 
F’ topológiája állandó marad. 
 

Konkrét példák: 

• Szervo‐motorok  elektronikai  méretezése  során  a  motor‐paraméterek 
finomhangolása  (A  változtatása)  nem  igényli  az  M  mechanikai  modell 
újragenerálását, mert csak az A‐tól függő M’ modell változik ilyenkor. 

• A  konstrukcióban  az  anyag‐paraméterek  módosítása  magával  vonja  az 
anyagfüggő dinamikus paraméterek  (tömeg,  inercia‐tenzor)  változását. Ekkor 
elegendő csupán M‐et újragenerálni: ha A nem módosult, a régebbi M modellből 
öröklött M’ továbbra is „kompatibilis marad” az új M modellel. 
 
Ez a feltételes függetlenség szintén kiemelendő jellemzője az eljárásomnak: ezáltal az M’ 

mechatronikai modell az egyes tudományterületeken külön‐külön optimalizálhatóvá válik. 
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4.2. A Modelica modellek kiegészítése ütközéskezeléssel 

A szabványos Modelica.Multibody könyvtár [17] elemei tartalmazzák azokat a 
modelleket,  amelyek  egy  mechanikai  szimulációban  használatosak  szabványos 
Modelica  környezetben.  Jelenleg  ideális  merev  testek  valamint  a  tartós 
kényszereket  leíró csuklók modelljei érhetők el ebben a könyvtárban. Az 1. Tézis 
során  bemutatott  modellkonverziós  folyamat  új  Modelica  modelljeit  ezen 
elemekre építve alkottam meg. 

Meglepő  módon  az  ütköző  testek  közt  fellépő  mechanikai  kontaktusok 
kezelésének  problémakörét  a  mai  napig  nem  támogatja  a  szabványos  modell‐
könyvtár. Ennek köszönhetően a mechanikai alkatrészek szabadon áthatolhatnak 
egymáson a szimuláció alatt. Ez az erőteljes hiányosság  jó  ideje megoldásra vár. 
Számos  javaslat  látott napvilágot arra, hogy speciális esetekben hogyan  lehet két 
test  ütközését  modellezni  Modelica  környezetben  (pl.  kerék  +  talaj  kapcsolat 
esetében).  Ezek  viszont  az  általános  esetek  kezelésére  alkalmatlanok,  és  nem  a 
szabványos alapmodellekre építenek. 

A Modelica.Multibody modellkönyvtár  általános  bővítésére  tett  egyik  korai 
javaslattól [18] több fontos pontban eltér az általam megalkotott kontaktuskezelési 
modell. 

4.2.1. Mechanikai interakciók 

A mechanikai  rendszerek  esetében  fellépő  interakciókat  két  nagy  csoportra 
bonthatjuk: 

• A mechanikai csuklók tartós kényszereket definiálnak a hozzájuk kapcsolt elemek 
relatív mozgásai közt. 

• Mechanikus kontaktus  jön  létre, amint két  test  felülete érintkezik. Két  jelenséget 
különböztetünk  meg  aszerint,  hogy  mekkora  időtartam  alatt  lép  fel  a 
kölcsönhatás: 
o Nyugvó / csúszó kontaktus ideje alatt statikus és dinamikus súrlódási erők 

ébrednek, melyek akár a teljes vizsgált időtartam alatt fennállhatnak 
o Ütközés kontaktus  során  többnyire pillanatnyi, vagy nagyon  rövid  ideig 

tartó kölcsönhatás lép fel két test között 
 
A dinamikus szimuláció során a testek közti mechanikai kontaktusok kezelése 

(beleértve  az  ütközések  detektálását  és  a  válaszreakciók  számítását  is)  számos 
esetben  kulcsfontosságú  feladat.  A  mindenkori  mechanikai  modell 
szimulációjának  teljesítménye  és  pontossága  közt  viszont  meg  kell  találni  a 
középutat,  különösen  akkor,  ha  a  valósidejű  sebesség  valamint  nagymértékű 
interaktivitás követelményei is szerepelnek a szimuláció felé támasztott igényeink 
közt (pl.: virtuális teleoperációs alkalmazás, ld. 4.3 fejezet, 3. Tézis). 
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4.2.2. A kontaktuskezelés részfeladatai 

A mechanikai kontaktusok általános kezelése több részfeladatra épül: 

• A  kontaktuskezelést Modelica  környezetben  visszamenőlegesen  kompatibilis 
módon  kell  megvalósítani,  hogy  a  már  meglévő,  a  szabványos  mechanikai 
elemekre  támaszkodó  modelleket  is  fel  lehessen  ruházni  vele,  lecserélve 
bizonyos modelleket a kibővített változataikra. 

• Központi  feladat az összes érintett  tárgy mindenkori geometriái közt  fennálló 
viszony  nyomon  követése  (a  mozgások  figyelembevételével),  és  a  kontaktus 
fennállása  esetén  bizonyos  információk  kinyerése  (kontaktuspontok,  behatolási 
mélységek, ‐sebességek és ‐irányok, metszéki területek és ‐térfogatok, stb.). Erre 
a célra speciális, külső osztálykönyvtárak alkalmazhatók. 

• A  testek között  fennálló kontaktusok alatt a kölcsönhatás válaszreakcióit ki kell 
számítani  a  rendelkezésre  álló  kontaktus‐információkból.  A  mindenkori 
anyagjellemzőkből kiindulva megfelelő nagyságú és irányú általános kontaktus 
erő kell, hogy származzon, akadályozva a testek további egymásba hatolását. 
 

2.1. Tézis  [2][3] – a dolgozat 3. Szakasza 

 

 

 

Modelica  környezetben  szétválasztottam  a  szabványos  merevtest  modellt  a  hozzá 
rendelhető  ütközési  alakzatok  leírásától.  Az  1.  Tézishez  kapcsolódóan  e  megoldás 
lehetővé  teszi  a  CAD  rendszerből  kinyert  komplex  geometriai  formák  több  konvex 
partícióra  bonthatóságának  biztosításával  a  mechanikai  kontaktusok  geometriai 
szempontból robosztusabb, stabilabb szimulációt eredményező kezelését. □ 

4.2.3. A kontaktusjellemzők számítása 

Számos  cikk  foglalkozik  a  geometriai  alakzatok  térbeli  viszonyainak  kellő 
pontosság mellett  történő  felderítésével  (a nagy  többség a Modelica környezettől 
függetlenül). Néhányan  analitikusan  próbálják  leírni  és megoldani  a  problémát 
[20][23],  de  többnyire  –  a  számítási  komplexitás  csökkentése  és  a  teljesítmény 
növelése érdekében – csupán közelítő megoldásokkal találkozhatunk [21][22][25]. 
Számos,  akár  ingyenesen  is  hozzáférhető  szoftvercsomag  készült  erre  a  célra 
[26][27], melyek szolgáltatásai C vagy C++ interfészen keresztül érhetők el: ezeket 
a munkám során egységes felület alá integráltam. 
 
A  mechanikai  kontaktusjellemzők  számításának  részfeladatára  létrehoztam  egy 

transzparens Modelica‐C++  interfészt, amely egységesíti a hozzáférhető szoftvercsomagok 
Modelica környezetbe történő beágyazását. 
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4.2.4. A válaszreakciók számítása 

A dolgozatban két  általános módszer  alkalmazásának  lehetőségét vizsgálom: 
az impulzus és az erő‐alapú válaszreakció számítást. A két módszer bemutatása és 
az  impulzus‐alapú  reakciószámítás  számos  hátrányának  ismertetése  után  az 
utóbbi, erő‐alapú módszer mellett teszem le a voksomat. 

Ezt a módszert követve – a mechanikai kontaktus fizikai hátterét megtartva – a 
kölcsönhatásba  lépő  testek  energiát  adnak  át  egymásnak,  egy  véges  időtartamú 
összenyomódás  (kompresszió)  majd  kirugózás  (dekompresszió)  fázis  során. 
Eközben  a  testek  további  egymásba  hatolását  akadályozó  F  kontaktus‐erők 
munkája  energiát  emészt  fel  (ami  hővé  alakul). Néhány  peremfeltétel  F‐re  (két 
kontaktusban levő test között): 

• A kontaktus előtt és után F nagysága zérus kell, hogy legyen 

• A  kontaktus  teljes  ideje  alatt  F  a  testek  szétválasztása  felé  hat  (nem 
modellezünk adhéziós erőket) 

• A  kontaktus  után  a  testek  relatív  sebességének  nagysága  csökken,  mert 
rendszer teljes energiája minden egyes kontaktus alkalmával szigorúan csökken 
– mivel a mozgási energia egy része hővé alakul. 

• A  lendület‐megmaradás  törvénye  érvényes,  ha  pontszerű,  ideális  ütközést 
írunk le 

• Egy  vízszintes  síkon  nyugvó  T  test  esetén  F  a  test  súlyával  megegyező 
nagyságú és ellentétes irányú, ezáltal képes egyensúlyban tartani T‐t. 

 
A  dolgozatban  részletesen  bemutatott módszer  a  kontaktusba  lépő  tárgyak 

közé átmeneti virtuális rugókat és csillapítóelemeket helyez: 

 
2. ábra: A rugóerőkön alapuló kontaktusmodell 

A  továbbiakban  két  elasztikus  és  izotróp  anyagból  álló  tárgy  (A  és  B) 
ütközésének  esetét  írom  le  (F  a  továbbiakban  az  eredő,  háromkomponensű 
kontaktus erő, mely felbontható egy normál‐ és egy tangenciális komponensre). 

A és B közt egy kontaktuspont‐párt  feltételezve  létezik egy p vektor  (pA–pB), 
melynek  hossza  megadja,  hogy  milyen  mértékben  hatol  be  a  két  alakzat 
egymásba.  A  p  vektor  az  egyik  kontaktus‐jellemző  paraméter, melyet  a  külső 
ütközésdetektáló  rutin  szolgáltat. Egyidejűleg  fennálló  több kontaktuspont‐párra 
teljesen  analóg  módon  folyik  a  számítás,  ilyenkor  csupán  a  részeredmények 
vektoriális összege adja a végső F‐et. A számított erő a B  testre a pB, az A  testre 
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pedig a pA pontban hat (ld.: 3. ábra). Több kontaktuspár esetén az részeredmények 
vektoriális összege adja az eredő válaszreakciót. 

 
3. ábra: A normálirány meghatározása 

A fizikailag plauzibilis, elasztikus ütközés modellezésére bevezettem az A és B 
testek  anyagaitól  függő  0  <  ε  <  1  közös  rugalmassági  együtthatót. A  p  vektor 
iránya kijelöli F normális  irányát, de e vektor nagysága  (a p behatolási mélység) 
önmagában  még  nem  elegendő  F  magnitúdójának  meghatározására:  a 
dolgozatban  megvizsgálom,  hogy  ez  hogyan  függ  a  kontaktus  mindenkori 
jellemzőitől. Arra  a  következtetésre  jutok,  hogy  a  behatolási mélységen  kívül  a 
kontaktusbeli relatív sebesség is szerepet játszik a reakcióerő nagyságában. 

A pA és pB kontaktuspontok vrel relatív sebességének tangenciális vetülete: 

( )relrel
t
rel veevv nn •⋅−=  (1)

ahol en az (egységnyi) normálirányú vektor: a kontaktus t=0 kezdőpillanatában 
a pA–pB vektorral párhuzamos. E vektor komponens nagysága  t

relv : 

t
rel

t
relv v=  (2)

Ha ez a skalár érték pozitív, súrlódási erők is hatnak a kontaktuspontokban, a 
relatív elmozdulások tangenciális síkba eső et iránya mentén: 

t
rel

t
rel

t v
ve =  (3)

A  súrlódási modellemben  a  statikus  és  dinamikus  eseteket  egy  tangenciális 
lim,t

relv határsebesség  különbözteti  meg,  mely  szintén  a  mindenkori 
anyagjellemzőktől  függ.  Így  az  et  irányban  fellépő  erőhatás  vagy  statikus,  vagy 
dinamikus  súrlódási  erő  lehet.  A  kontaktuspontok  tangenciális  mozgásának 

lim,t
relv határsebessége alatt az első kontaktuspillanatban rögzült horgonyponttól egy 

átmeneti rugó ereje statikus súrlódási erőt ébreszt: 

     
4. ábra: A statikus és dinamikus súrlódás rugó‐modellje 

Ha a kontaktusba lépő testeknek  lim,t
relv ‐nél nagyobb relatív sebességkülönbsége 

van  a  tangenciális  síkban,  a  statikus  súrlódás  szerepét  a dinamikus veszi  át. Ez 
esetben a kontaktuspontokra egy állandó megnyúlású rugó konstans ereje hat, és a 
korábban  említett  virtuális  horgonypont  ilyenkor  késleltetve  követi  az  aktuális 
kontaktuspontot. 
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2.2. Tézis  [5] – a dolgozat 3. Szakasza 

 

 
A szimulált mechanikai kontaktusban ébredő normálirányú‐ és tangenciális erőhatások 
kiszámítására  új  anyagjellemzőkre  épülő  csatolt  rugó  +  csillapítás  modellt  alkottam 
Modelica környezetben: 

 
Normál‐irányú erőhatás számítása: 
 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

≤

>⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=

0)(,0

0)(,)()(11)(
0

tp

tptpStptF CONTACT
NORMAL

&
εν
ε

 (4)

ahol  SCONTACT  az  A  és  B  testek  anyagától  közösen  függő  rugóállandó,  ún.  közös 
merevségi együttható [N/m], ν0 a kontaktus első pillanatában érvényes relatív sebesség 
normál  komponensének  nagysága,  p(t)  a  behatolási mélység,  )(tp& pedig  az  aktuális 
relatív  sebességvektor  normál‐irányú  komponense  a  két  kontaktuspont  (pA  és  pB) 
között. 
 
Tangenciális komponensek számítása: 
 
Egy,  a  kontaktuspontban  rögzített  SFRIC  rugóállandójú  virtuális  rugó  –  miközben 
l(t) hosszra nyúlik – statikus súrlódási erőt fejt ki a testre: 

τ≤≤= ∫ tdttvtl
t

t
rel 0,)()(

0

 

egyébként
FtlSésvvtlS

tF NORMALstaticFRIC
t
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t
relFRICstatic
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⎩
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=
μ)(0

 ,0
   ),(
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,lim

 

(5)

 
(6)

A  tangenciális síkba vetített nagyobb sebességkülönbség esetén a dinamikus súrlódási 
erő nagysága a μdynamic dinamikus súrlódási együtthatót bevezetve: 

egyébként
vvF
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t
relNORMALdynamicdynamic
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A  teljes  FCONTACT  erőhatás  az  en  normál‐irányú  komponens  és  a  két  et  irányú 
(alternatív)  tangenciális  komponens  vektoriális  összegeként  adódik,  mely  a 
tömegközéppontokra (cA, cB) forgatónyomatékot is kifejt: 
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4.2.5. Egy esettanulmány 

A dolgozat egyik komplex esettanulmánya a hatlábú „Anton” kísérleti mobil 
robot  (a  magdeburgi  Otto  von  Guericke  Egyetem  robotika  laborja  [19]  és  a 
Fraunhofer  Intézet  közös  fejlesztése)  általam  Modelica  nyelven  megalkotott 
mechatronikai  modellezésére  és  szimulációjára,  majd  ezen  eredményeknek  a 
fizikai robottal történő összehasonlítására terjed ki. 

Az  alábbi  ábrán  baloldalt  a  konstrukció  fotorealisztikus  képe  a  CAD 
rendszerben, jobb oldalon pedig a Dymola alatt vizsgált számos kontaktus‐feladat 
egyik szimulációjának egy fázisa látható, a virtuális kontaktusokban ébredő erőket 
is megjelenítve: 

   
5. ábra: Anton konstrukciója a tervezőasztalon és vizsgálata a Dymola világában 

Az 1. Tézis (6. oldal) során bemutatott automatizált modellkonverziós folyamat 
eredményeképp  –  az  általam  fejlesztett  alkalmazás  segítségével  sok  fáradságot 
megspórolva – megszületett a robot kiegészített mechatronikai modellje Modelica 
nyelven.  A  vizsgálatokhoz  –  az  egyes  referencia‐mozgások  kialakításához  –  a 
robot adaptív, inverz kinematikával kiegészített pályatervező algoritmusát is meg 
kellett alkotnom Modelica nyelven, melyet a dolgozatban szintén részletezek. 

Az egyik vizsgált alapfeladat a normál alaphelyzetből indított előrehaladó járás 
volt, sík talajon. Az alábbi ábra a talaj‐kontaktusból származó erők normálirányú 
komponenseit mutatja  rendre  a  szimuláció  alatt  valamint  a már  elkészült  robot 
fizikai szenzorjait használva: 
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6. ábra: Álló kiinduló helyzet után 4 lépés megtétele egyenesen, 3 támasztóláb 

módban, a talajon levő lábakat színekkel megkülönböztetve 

Az  ábrán  jól  látható,  hogy  az  Anton  „hangya‐robot”  súlyát  a  lábak  nem 
egyenletes mértékben tartják, mivel a robot „fejét” alkotó két webkamera (sztereo 
látórendszer) súlya a középső és a mellső lábakra nagyobb mértékben hat. 

A  kezdőpozícióban  töltött  rövid  idő  eltelte  után  a  robot  megkapta  a  Start 
parancsot,  melynek  folyományaként  a  lábak  terhelésében  periodikus  változás 
figyelhető meg. A robot ún. tripod üzemmódú járásprogramot futtatott: ez három 
támasztólábat  igénybevevő  – biológiailag  inspirált,  rovarokról mintázott  –  járás: 
amíg e három  láb a  talajon  támasztva előretolja a  testet  (közben ellensúlyozva a 
robot  kb.  7,8  kg‐os  tömegéből  származó  erőket),  a másik  három  láb  a  levegőbe 
emelve előrelendülhet. Ez az előrelendülő mozgás a súlypont előretolódását vonja 
maga után, melynek eredményeképp a mellső láb terhelése nő, a hátsóé csökken. 
Az előrelendítés kezdetén és végén  jól kivehető a  lábak gyorsító  /  lassító  fázisai 
által előidézett másodlagos  terhelésváltozás  is. Miután a 3 vizsgált  láb  (bal  első, 
jobb középső és bal hátsó) átadja a támasztó szerepet az imént előrelendült szabad 
lábaknak, megszűnik a kontaktus a  talajjal,  így e  fázisban nyilvánvalóan nulla a 
mérhető erőhatás. 

A  6.  ábra  alsó  és  felső  részének  összehasonlítása  alátámasztja  a  2.  Tézisben 
bevezetett, Modelica környezetben realizált kontaktus‐modellem  jóságát, mely  jól 
közelíti a valóságban mérhető viszonyokat. 

0  5  10 15 20  25
-5 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45  ANTON - Szimuláció

idö [s]

Eröhatás [N] 

0  5  10 15 20  25
-5 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45  ANTON - Szenzorok

idö [s]

Eröhatás [N] 

Bal  első
Jobb közép
Bal hátsó



Juhász Tamás – Korszerű megoldások mechatronikai rendszerek objektum‐orientált szimulációjában 

  17/24Tézisfüzet 

4.3. A megjelenítés térhatása teleoperáció esetén 

A  „teleoperáció”  kifejezés  általános  esetben  minden  olyan  körülményt 
takarhat,  melyben  egy  eszközt  vagy  egy  gépet  egy  ember  a  távolból  irányít. 
Költséges  robotrendszerek  alkalmazása  esetén  gyakori  eset,  hogy  a  tényleges 
küldetés előtt az  irányító  személyzet egy  szimulátoron gyakorol. Amellett, hogy 
ez mintapéldája a mechatronikai szimuláció alkalmazásának (ld. 1. és 2. Tézisek), a 
valós‐idejűség és az interaktivitás kiemelt szerepet kap ezen alkalmazási területen. 

Nem kevésbé fontos a jó hatásfokú 3D vizualizáció a teleoperáció során, hiszen 
az operátornak  legfőképp a vizuális  információkat értelmezve kell navigálnia az 
adott környezetben. A pontosabb helymeghatározás és akadályok  időben történő 
észlelése elegendő mélységi információ meglétét is követeli. 

Szenzortechnikai  szempontból az emberi vizuális  térérzékelés a monokuláris 
és a binokuláris hatások csoportjába osztható: 

• A monokuláris  hatások, melyek  egy  szemmel,  önállóan  is  felfoghatók:  lineáris 
perspektíva,  méret‐konzisztencia,  takarás  /  átlapolás,  levegőperspektíva, 
árnyalás és a mozgásparallaxis. 

• A binokuláris sztereo‐hatás, mely a két szemünk együttes stimulációján és az e 
mögött rejlő retinális diszparitásokon alapszik. 
 
Számos  monokuláris  és  binokuláris  komponens  szuperpozíciója  vezet 

agyunkban a tényleges térérzet kialakulásához. A binokuláris technikák és néhány 
statikus monokuláris hatás relatív szerepét már vizsgálták korábban [28][29]. 

4.3.1. Problémafelvetés 

A  teleoperáció  során küldhető vizuális  információ mennyiségét korlátozhatja 
az  átviteli  csatorna  kapacitása.  A  binokuláris  módszerekkel  szemben  a 
monokuláris  technikák  jóval  kisebb  erőforrás‐igényűek,  így  megfontolható  az 
alkalmazásuk, ha nem korlátozzák a felhasználó térérzékelését túlzott mértékben. 

Az emberek többsége képes kizárólag monokuláris érzetek alapján tájékozódni 
egy  dinamikusan  mozgó  környezetben.  A  mozgásparallaxis  hatásról  (a 
megfigyelő  és  a  látvány  relatív  mozgásából  adódó  különbségek  ugyanazon 
objektum más‐más  időpillanatban a retinára eső képe közt) megállapítható, hogy 
erős térérzetet kelt már önmagában is: 
 

3. Tézis  [4][6] – a dolgozat 4. Szakasza 

  Felismertem,  hogy  mobil  mechatronikai  rendszerek  virtuális  valóságban  történő 
interaktív  szimulációja  során  a  mozgás  hangsúlyos  szerepe  miatt  a  binokuláris 
sztereoszkópikus  megjelenítéshez  képest  kevésbé  erőforrás‐igényes  monokuláris 
vizualizáció is elegendő térérzetet biztosít az operátor számára. □ 
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Irodalomkutatásom  során  a  mozgásból  eredő  térhatás  saját  erősségének 
számszerűsítésére  irányuló  kvantitatív  vizsgálatról  nem  találtam  érdemleges 
információt.  A  teleoperációban,  mint  kitűzött  alkalmazási  területen  történő 
alkalmazás  lehetősének  vizsgálatához  szükség  volt  egy  pszichofizikai 
méréssorozatra: így eldönthető, hogy valóban elegendő mértékű lehet‐e kizárólag 
a monokuláris megjelenítés használata az adott esetben. 

A dolgozat  4.  fejezetében  részletezek  egy,  a  tanszéken  végzett pszichofizikai 
kísérletsorozatot, melynek során 44 önkéntes hallgató bevonásával arra kerestem a 
számszerű  választ,  hogy mekkora  a  különböző  vizualizációs  technikákban  rejlő 
térhatás mértéke mozgó jelenetek esetén. A tanszéki 3DMR laboratóriumunk által 
lebonyolított kísérletek megszervezésében és  lebonyolításában Urbancsek Tamás 
és Dr. Vajda Ferenc kollegáim voltak segítségemre. 

A  hagyományos monokuláris  vizualizációs módszert  az  alábbi  kiegészítőket 
igénylő binokuláris technikákkal egészítettem ki: 

• Színszűrők (anaglif) 

• LCD retesz‐szemüveg 

• Polarizációs lencsék 
 
A  felsorolt  módszereket  kétféle  kameramodellel  és  a  relatív  mozgás  (ld. 

mozgásparallaxis hatás) opcionális használatával kombináltam. A kísérletek alatt 
minden  egyes  önkéntes  hallgatót  megkértünk,  hogy  minősítse  egy  előre 
egyeztetett skálán mind a 20 lehetséges kombinációt – személyenként egy‐egy kb. 
10 percig tartó kísérlet során – szubjektív választ adva arra, hogy mennyire képes 
térérzetet kelteni esetében az adott látvány. 

Egy  teljes  faktorú  analízis  segítségével  a  válaszokból meghatározható  lett  a 
mozgás szerepének számszerűsített erőssége. 

4.3.2. A kísérlet tervezése 

Mivel  szubjektív mennyiségről  van  szó,  felmerül  a  kérdés,  hogy  egyáltalán 
mérhető‐e  és  összehasonlítható‐e  két megfigyelt  jelenet  által  okozott  térérzet. A 
térérzetet  élményét  nehezen  lehet  elkülöníteni  az  újdonság  élményétől:  az  első 
találkozás  egy  addig  ismeretlen  technikával  mindenkire  hatással  van,  egyéni 
hozzáállástól függően hajlamosak vagyunk alul‐, vagy túlértékelni a hatást, mely 
zajjal terheli a mérési eredményeinket. 
 
Def.: Konstelláció:  a  személyfüggetlen megfigyelési  szituáció,  amely magába 

foglalja a megjelenítő eszközt, az általa közvetített jelenetet, és a mérés környezetét 
(ezek alkotják a későbbi x vektort). A megfigyelő személyét tehát nem értjük bele. 
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7. ábra: Egy méréssorozat modellje 

• x jelöli a konstelláció azon paramétereit, amelyek szabadon változtathatók. 

• c  a  konstelláció  azon  paramétereinek  vektora,  amelyekre  nincsen  hatásunk, 
vagy konstans értékűek (pl.: állandó háttérvilágítás). 

• I  jelöli  a  konstelláció  egyén‐független  (intrinsic)  térhatását.    Ennek 
számszerűsítése x konkrét értékeinél a kísérletsorozat célja. 

• u  befolyásolja  a  megfigyelő  kezdeti  q0  állapotát  (pl.:  ugyanaz  az  a‐priori 
információ hangzik el), és a kísérlet alatt szintén állandónak tekintendő. 

• z értékei a megfigyelő kérdőívre adott közvetlen válaszai (abszolút és relatív). 
 
A megfigyelő belső állapotát (q) a környezeti hatások (u) függvényében egy ξ 

belső  ingadozás  (zaj)  is  terheli.  Az,  hogy  egyénileg  hogyan  értékel  valaki  egy 
élményt,  bizonyára  időben  változik,  de  ennek mindenképpen  van  egy  átlagos 
összetevője, amely azt  írja  le, hogy mennyivel használ valaki általában nagyobb 
számokat  (b),  illetve  mennyire  értékeli  túl  a  skálát  (a).  Ugyanazt  a  térérzetet 
azonos  skálán  két  különböző  megfigyelő  másképp  számszerűsíti,  esetleg  két 
helyzet közötti azonos térérzet‐különbséget másképp ítélnek meg. 
I definíciójából következően b várható értéke zérus, ahogy a várható értéke 1. 

Feltételeztem, hogy egy konkrét személynél a és b egy 1‐től, illetve 0‐tól különböző 
állandó. A konstelláció változó vektora (x) három faktorra bontható: 
 

• Alkalmazott technika (x1) 
o Spektrális szűrés (Anaglif) technika: A 
o Időosztásos (LCS szemüveggel) technika: S 
o Polarizált fényen alapuló duál‐projektoros technika: D 
o Hagyományos eljárás: M 

 
• Kamera‐modell (x2) 

o Egy centrális kamera: 0 
o Összetartó kamerák: T 
o Párhuzamos szemmodell: P 
 

x 
Faktorok

 

Konstelláció 
 

I = F(x, c)  I 
intrinsic 
térhatás

Megfigyelő (O)
z = a(I +  ξ) + b 
a(O), b(O) 

 ξ (O,q(t),u(t)) 
 

Belső állapot: q(t)

z 
mért térhatás 

u külső hatásokc konstans paraméterek

ξ zaj 
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8. ábra: A lehetséges konstellációk GX gráfja

N

• Jelenet dinamikája (x3) 
o Mozgás: R 
o Statikus: N 

 
x  faktoraiból  4  kombináció  nem 

értelmezett;  a  8.  ábra  mutatja  a 
lehetséges konstellációk 20 pontú GX 
gráfját  és  a  szomszédossági 
viszonyokat.  Követelmény,  hogy 
minden  személy  minden 
konstellációt  pontosan  egyszer 
értékeljen ki, és két mérés közt csak 1 
faktorban legyen eltérés: ez a GX gráf 
véletlenszerű  pontjából  indított 
Hamilton‐utakat igényel: definíció szerint egy ilyen séta pontosan 19 élt tartalmaz 
és  minden  csúcson  egyszer  halad  át.  Minden  személyre  egy  heurisztikus 
algoritmus keresett véletlenszerű Hamilton sétákat a gráfban: 18+1 él hosszú kvázi 
Hamilton‐utakat találva (egy ilyen út 1 éle nem éle az eredeti gráfnak). 

A  kérdőív  alapján  a  kísérleti  alanyok  két  (az  [1,  9]  intervallumba  eső)  egész 
számmal minősítették az aktuális konstelláció abszolút, szubjektív térhatását (zabs), 
valamint az előző konstellációhoz mért relatív minőséget (zrel). 

4.3.3. A kísérlet kiértékelése 

Minden  megfigyelő  minden  egyes  válaszát  rögzítette  a  méréseket 
automatikusan koordináló  szoftver, melyet kifejezetten erre a célra  fejlesztettem. 
Az eredmények előfeldolgozása és kiértékelése Matlab környezetben, a statisztikai 
toolbox segítségével két fő részre bontva folyt: 

 
Abszolút válaszok: 
 
Első feladatként egy  lineáris transzformációval (normalizálás) a személyfüggő 

a és b állandók torzítását az abszolút válaszokból (zabs) elimináltam. 
A következő lépésben a GX gráf összes pontjára (x0…x19) kapott válaszokra 1‐1 

normál eloszlást illesztettem, és ezek várhatóértékeiből meghatároztam az I=F(x,c) 
függvényt:  (1.  Táblázat).  A  várhatóértékek  számításánál  90%‐os  szignifikancia 
szinthez tartozó konfidencia‐intervallumokat vettem figyelembe: 
 

1. Táblázat: Intrinsic térhatások 
F(X1,X2,N)  0  T  P  F(X1,X2,R) 0  T  P 

A  3.08  4.24 4.40 A 5.23 5.82  5.93 
S  3.32  5.29 5.83 S 5.99 6.78  7.17 
D  3.87  6.44 6.64 D 5.38 7.13  8.10 
M  2.97  ‐  ‐  M 4.79 ‐  ‐ 
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Az 1‐től 9‐ig terjedő skálán a mozgás‐faktor (M0N M0R) térérzet‐javító hatása 
+1,8  egység  a  statikus  esethez képest. Kiegészítő  szemüvegekkel  is vizsgálva  az 
F(X1,X2,R)  –  F(X1,X2,N)  különbséget  ez  a  javulás  +1,8±0,9  egység  mértékűnek 
adódik. 

A  kameramodellek  közül  a  vetítővászon  távolsága  miatt  a  párhuzamos 
projekció  bizonyult  előnyösebbnek:  így  a  binokuláris  sztereo  technikák  P 
kameramodell  szerinti  (F(X1,0,N)  –  F(X1,P,N))  saját  térhatás‐javítása  +2,5±1,2 
egység  erősségű.  Tehát  megállapítható,  hogy  a  mozgás  várható  térérzet‐javító 
mértéke  számos  esetben  meg  is  haladja  a  binokuláris  sztereo‐technikák  saját 
intrinsic hatását. 

Pszichikailag  érdekes  információ  –  egy  ún.  „placebo”  effektus  –,  hogy  egy 
kiegészítő  3D  szemüveg puszta viselete kismértékben  javuló  (pl.:  +0,4)  térhatás‐
illúziót  keltett  a  megfigyelőkben  akkor  is,  amikor  csupán  a  centrális  0 
kameramodell volt használatban (azaz nem volt valódi binokuláris információ). 

 
Relatív válaszok: 

 
A megfigyelők ezen válaszai alapján a GX gráf éleiről kaphattam információt, 

a  heurisztikus  útkereső  algoritmusnak  köszönhetően  nagyjából  egyenletes,  de 
közel  sem  teljes  mértékben.  Ugyanis  a  kísérlet  tervezése  során  leírtak  miatt 
Hamilton‐utakat  kellett  bejárni  a  gráfban,  az  összes  él  érintéséhez  pedig 
lényegesen  több  időt  igénylő Euler‐séták kellettek volna. Egy személy csupán 18 
valódi élről adott közvetlen választ a  térérzet relatív minőségéről, holott GX‐nek 
52  irányítatlan éle van. Ezek a válaszok viszont közvetlenül összehasonlíthatóvá 
teszik  a  konstellációkat  a  faktorok mentén,  ugyanis  egy‐egy  él  egyetlen  faktor 
változását  jelenti  GX‐ben.  Az  x3  faktor  (N R)  változásához  tartozó  élek 
pontozásának  várható  értéke  szerint  a  jelenet  mozgása  +2,05  (±  0,39  @  90%) 
egységgel növeli a térérzet minőségét. Hasonlóképp x1 elemzése kapcsán +1,91 (± 
0,56 @ 90%) egységgel  javul a térérzet, ha binokuláris technikákat alkalmazunk a 
monokuláris helyett. 

4.3.4. Konklúzió 

Egy  pszichofizikai  kísérletsorozat  mérési  eredményeinek  statisztikai  módszerekkel 
történő  analízisével  elemeztem  a  mozgás  kvantitatív  szerepét  az  elterjedt  térhatású 
megjelenítési módszerek között. 

Ezekből az eredményekből levonható a következtetés, mely szerint egy relaív 
mozgásokkal teli környezetben a mozgásparallaxis hatás térérzet‐javító képessége 
felérhet a binokuláris, valódi sztereoszkopikus megjelenítési technikák által kínált 
hatással,  s  így a  teleoperációban  történő alkalmazásra, a navigáció  támogatására 
elegendő mértékűnek bizonyul a monokuláris megjelenítés. 
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5. Összefoglalás 
Az  értekezés  vezérfonala  virtuális  valóság  technikák  mentén  halad.  Egy 

túlnyomórészt  automatizált  folyamatot  mutat  be,  mely  egy  mechanikai 
konstrukció  Pro/Engineer  rendszerbeli  terveiből  kiindulva,  objektum‐orientált 
Modelica környezetben megalkotott (1. Tézis), további mechatronikai elemekkel és 
a  mechanikai  kontaktusok  kezelésével  kiegészített  (2.  Tézis)  modellek 
szimulációján  keresztül  a  teleoperációban  alkalmazandó  térhatású  vizualizáció 
egyik szenzortechnikai kérdéséhez (3. Tézis) vezet. Ezen eredményeket összefogja 
egy integrált, saját fejlesztésű, interaktív mechatronikai modellező és vizualizációs 
szoftverkörnyezet alkalmazásával. 

Napjainkban  egyre  nagyobb  szerepet  kap  egy  termék  életciklusában  a  teljes 
digitális  integráció, a számítógéppel segített  tervezéstől egészen a sorozatgyártás 
koordinálásáig,  szerteágazó  lehetőségeket  kínálva  az  analízis  és  optimalizálás 
területén  is.  E  digitális  forradalom  által  teremtett  versenyhelyzet  egyre  inkább 
begyűrűzik a kis‐ és középvállalkozások piacára is, új kihívások elé állítva azokat. 
Ugyanis  gyakran  előfordul,  hogy  a  kisebb  beszállító  cégeknek  nincs  elegendő 
szakértelme  komplex mechatronikai  rendszerek modellezésére  és  szimulációjára 
vonatkozóan, holott a megrendelőik egyre inkább elvárják ezt tőlük. 

A  dolgozatban  javasolt  megoldások  hatékonyabbá  tehetik  a  tervezés  és 
optimalizálás munkafolyamatát a kis‐ és középvállalkozások számára, melyek így 
versenyképesebbé  válhatnak  a  digitális  piacon.  Az  említett  vállalkozások  ily 
módon  jobban  együtt  tudnak  működni  a  nagyobb  vállalatokkal,  mivel  a  már 
optimalizált  virtuális  modelljeiket  előre,  a  tényleges  fizikai  leszállítás  előtt 
rendelkezésre  tudják  bocsátani.  E  virtuális  komponensek  rendszerbe 
integrálásával a komplex digitális gyártási folyamat bizonyos kritériumok mentén 
előzetesen optimalizálható, mielőtt az fizikailag valójában megkezdődne. 
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