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Összefoglalás
A korszerő mobiltelefonok elengedhetetlen része a rezgı hívásjelzés, amely a szem és
a fül megkerülésével szolgáltat információt. A mobiltelefonba bejövı hívást nemcsak
csengıhang jelezheti, hanem rezgı hívásjelzés is, amelynek gerjesztı eszköze képezi
kutatásaim tárgyát.
A mobiltelefonokban alkalmazott rezgetımotorok vizsgálatának nehézsége elsısorban
abban rejlik, hogy az ember pszichés, kognitív, illetve az egyes testrészei eltérı
frekvenciaérzékenységét, transzmissziós tulajdonságait − különbözı típusú motorok
kialakításakor, kiválasztásakor − mennyire veszik figyelembe. Ezért a tervezés két egymással
szoros, kölcsönös kapcsolatban álló elemzési kategóriát jelent; egyrészt az emberi test
dinamikus aspektusát, illetve a rezgetımotor konstrukciós kérdéseit, dinamikai modellezését.
Az elmozdulás/pozíció alapú visszacsatolással (feedback), mint az elérni kívánt hatás
jellegét mutató paraméterrel kapcsolatosan számtalan kutatás számos új eredményt hozott,
azonban az emberi test/bır (cutaneous) alapú vonatkozásaival foglalkozó szakirodalom
viszonylag gyérnek mondható. A hivatkozások legnagyobb hányada is csak a kéz leírásával,
tapintási mechanizmusával foglalkozik, holott az esetek csupán elenyészı hányadában fordul
elı a „kézben tartott” mobiltelefon esete, hisz ahogy irodalomkutatásom eredménye is
igazolja, az emberek nagy többsége nadrágzsebben hordja készülékét. Ezzel szemben a mai
rezgetımotorok a legnagyobb erısítést mégis a kézérzékelési küszöb minimumára
vonatkoztatva adják. Ezért célszerőbb a rezgımotorok „lábra” történı hangolása. Ehhez a
„two-alternative forced-choice procedure” teszt segítségével meghatároztam az emberi comb
frekvenciaérzékenységi görbét. Igazoltam, hogy az emberi kéz transzmissziós tulajdonságai
különböznek az emberi lábétól. Ezek alapján megalkottam az emberi comb – szövet zseb
alkotta „komplex mechanikai lengırendszert”. Elvégeztem koncentrált paraméterekkel
történı modellezését, mértem a combra átadódó sebesség és erı válaszfüggvényeket. A
mechanikai impedanciát és az ismeretlen paramétereket nemlineáris alakban tartalmazó
modellt a Nelder-Mead simplex algoritmussal oldottam meg. Megmutattam, hogy az emberi
comb modellezéséhez szükséges csillapítás paraméter a mindenkor ható felület függvénye.
Kutatásaim eredményei alapján megalkottam a mobiltelefonok rezgı hívásjelzésére
alkalmazható lineáris elvő, Lorentz-erın alapuló elektromágneses aktuátort, amely kísérleti
példányát el is készítettem. Az új aktuátort úgy alkottam meg, hogy figyelembe vettem az
emberi comb – szövet zseb alkotta komplex mechanikai lengırendszer tulajdonságait. A kész
szerkezet elemzése alapján készítettem el az elektromágneses aktuátor nemlineáris,
mechanikai modelljét. Megmutattam, hogy a lineáris-elektromágneses aktuátor matematikai
modellje vegyes mechanikai és elektromágneses dinamikai rendszerként írható fel. Az
elektromágneses aktuátor rezgéseivel kapcsolatos nemlineáris mozgásegyenlet vizsgálatakor
gerjesztett, Duffing-típusú differenciálegyenlethez jutottam. Az aktuátor bistabil
tartományának határát konstrukciós paraméterek függvényében állítottam elı.
A kutatásaim során nyert eredményeim jó példái egy − az informatika, az
elektrotechnika/elektronika és a gépészeti tudományok integrációjából született − új
tudományág, a mechatronika elméleti és gyakorlati téren is jó alkalmazhatóságának. A
mechatronika új eszközöket kínál az új berendezéseket, rendszereket tervezık számára,
növelve így hagyományos eszközeink és szolgáltatásaink piaci értékét.

Abstract
The vibration alert component is essential for every modern cellular phone, which
provides information bypassing the eye and the ear. In situations, when loud ringing tones are
not acceptable, incoming calls can be signaled by vibration alert, whose exciting device is the
main object of my research area.
The difficulty of the examination of vibration motors used in cellular phone resides in
that how the human psychical, cognitive properties, as well the different sensation levels and
transmission attributes of members are taken into account in the design and selection of
different type of motors. Hence the planning process has to consider the dynamical aspect of
human body and the construction questions of the vibration motors.
The displacement/position-based feedback is common in research papers. However,
the human cutaneous (skin)-based one is often ignored even though it is a key part of my
experience of perception of human thigh. Most of the literature of tactile perception is for the
hand. However, the handheld situation is not the most interesting in the case of vibration alert
function, as the phone is usually kept elsewhere, for instance in the pocket in excuse of my
literature research. Contrarily the modern vibration motors refer the highest amplification to
the perception threshold of the human hand. Other parts of the body are generally less
sensitive to vibration than human hand, they could be better to „tune” in human thigh. The
perception threshold of the human thigh was determined by the help of „two-alternative
forced-choice procedure”. Thus, I showed that the transmission property of the human hand
differs from the human thigh. The complex-mechanical model of the human thigh – textile
pocket was created based on these information. The model contains impedances and unknown
parameters in nonlinear form that was solved numerically by the Nelder-Mead simplex
algorithm. It was also shown, that the damping parameter required for the human thigh model
depends on the effective surface.
The prototype of a radial flux linear-motor (actuator) with air-gap solenoid − can be
used for vibration function in cellular phones − was manufactured on the basis of the research
work. The new actuator considers the properties of the human thigh – textile pocket composed
model. The nonlinear mechanical model of the actuator was derived with respect to the
accomplished construction. It was shown that the mathematical model of the actuator can be
rewritten as a mechanical and electromagnetic system. The oscillation of the electromagnetic
actuator can be described by a Duffing-type differential equation. The bistable range of the
actuator was generated in function of construction parameters.
The results of my research work is a good example for the mechatronics which is the
synergetic combination of mechanical engineering, electrical engineering and information
technology for the integrated design of intelligent technical systems in particular mechanism
and machines. Mechatronics offers new implements to the product engineers, thereafter the
value of the conventional products can be increased, as well.
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1. Bevezetés

Az elmúlt évtizedben az informatika, az elektrotechnika/elektronika és a gépészet
találkozásából új tudományterület – a mechatronika – jött létre, amely számtalan új termék,
szolgáltatás születéséhez járult hozzá. Itt nem egyszerően arról van szó, hogy a három
tudományterült egymás mellé helyezésével definiálunk egy új fogalmat, hanem ezek a
tudományterültetek egymás hatását kölcsönösen segítve, integráltan jelennek meg. A
mobiltelefon és az abban rezgı hívásjelzésre alkalmazott elektromágneses aktuátor, mint
tipikus mechatronikai eszköz, mára közszükségleti cikké vált. 1980-ban Magyarországon a
mobilkommunikációs teljesítmény csak néhány laboratórium privilégiuma volt, és bizony az
iparilag fejlett országokban sem álmodtak arról, hogy otthon vagy utazás közben használjanak
ilyen eszközöket.
Az elektronika fejlıdésének elsı hulláma – a 80-as években – a 70-es években
kidolgozott olcsó mikroprocesszorokra épített PC-ipar volt, a második pedig – a 90-es
években – a 80-as évek végén kidolgozott olcsó lézerre és távközlési sávszélességre épített
internet- és mobiltelefon-ipar. A harmadik hullámnak a biomechatronika tartható, ami magába
foglalja az összes elképzelhetı mesterséges szenzor és aktuátor tömeges és olcsó elıállítását,
amihez elengedhetetlen kellékként párosulnak a kognitív tudományok, állítja Roska Tamás
akadémikus professzor [Roska 2004]. E technikák együttese új lehetıségeket kínál, új
berendezéseket terveznek velük, új termékek és szolgáltatások jönnek létre. Ez az új terület
azonban egy eddig szokatlan oktatási innovációt is jelent, hiszen olyan mérnökök képzését
igényli az egyetemeken, akik már az elsı évtıl tanulják az élı természet egy szeletét is.
Manapság a kamera beépül a mobiltelefonba, a rezgı hívásjelzés, pedig a szem és a fül
megkerülésével ad információt (1.1. ábra). A bejövı hívást nemcsak csengıhang jelezheti,
hanem rezgı hívásjelzés is, amelynek gerjesztı eszköze képezi kutatásaim tárgyát.

1.1. ábra: Rezgı hívásjelzés mobiltelefonokban

1.1. A témaválasztás indoklása
A Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség (ITU) adatai szerint 2000 óta
világviszonylatban megduplázódott a mobiltelefont használók száma [Itu 2000]. Ez év
közepén mintegy 1,5 milliárd ember, vagyis a föld minden negyedik lakója rendelkezik
mobiltelefonnal. Látható, hogy elterjedése igazi sikertörténet, és Magyarországon is gyors
ütemben „aratott”. A Hírközlési Fıfelügyelet (HÍF) 2003 második negyedévi adatai azt
mutatják, hogy akkor 7,3 millió aktív mobiltelefon-elıfizetı volt, míg ez a szám 1999 elején
csak 1,1 millió volt. A 21. században már, szinte kivétel nélkül, minden mobiltelefon (1.2.
ábra) alkalmazza a csendes v. rezgı hívásjelzést, ugyanis a bejövı hívások érkezését nemcsak
csengıhang jelezheti, hanem mőködésjelzı fény vagy akár rezgı hívásjelzés is. Ez utóbbi
tradicionálisan alkalmazott komponense, egy egyenáramú szervomotor (1.3. ábra), tengelyén
egy excentrikusan forgó tömeggel (1.4. ábra, 1.5. ábra) ellátva [Linjama 2004]. E módszer
azonban csak korlátozottan alkalmas arra, hogy olcsón, hatásos és érezhetı rezgést
generáljunk.

1.2. ábra: Egy Nokia típusú mobiltelefon, szétszerelt
állapotban. Fekete keretben látható egy beépített
rezgetımotor

1.3. ábra: Tradicionálisan alkalmazott
rezgetımotor; hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor, tengelyén
excentrikusan forgó tömeggel

1.4. ábra: Egy lehetséges excenter változat I.

1.5. ábra: Egy lehetséges excenter változat II.

Miért fontos a rezgetımotorok kutatása és fejlesztése?
− A külvilág eseményeit feldolgozó legfıbb érzékelıink (szem, fül) sajnos a jelenkor
sajátosságai miatt, telítettek (fül: zajos munkahely, városi forgalom) esetenként

túlterheltek (szem: akár 12 órás munka monitor elıtt). A legkevesebb információt
tapintás, vagyis a bır érzékelı receptorain keresztül kapjuk, annak ellenére, hogy ez
testünk legnagyobb érzékelı felülete. Célszerő tehát kihasználni arra, hogy bejövı
hívásainkat észrevegyük [Goldstein 2001].
− A „hangos” hívásjelzés esetenként zavaróan hat a külvilágra. Pl.: tárgyaláson,
elıadáson, ipari megbeszélésen, stb., tehát kedvezıbb lehet a „csendes” jelzés.
− A siketek és nagyothallók számára viszont a rezgı hívásjelzés az egyetlen mód arra,
hogy bejövı hívásaikat, SMS érkezésüket észrevehessék. [Ravid 2004]. „Ma
Magyarországon a lakosság mintegy 10 %-a, közel 1 millió ember él valamilyen
hallássérüléssel, de mindössze kb. 250 000 az ellátottak száma. A hallássérültek száma
egyre növekszik, ami részben a lakosság általános elöregedésével, részben a fokozódó
zajterheléssel, részben a halláscsökkenést okozó stressz betegségek számának
növekedésével függ össze.” A fenti adatok és megállapítások a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetségének (SINOSZ) elnökétıl, dr. Kósa Ádámtól
származnak [Kósa 2006].
− Mobil készülékeken futó programok, játékok demonstrációs eszköze is lehet a rezgı
funkció [Choi 2006]. Pl.: labdajáték esetén a gólt „rezgéssel” is jelezheti készülékünk
[Evreinov 2004].
− A hat pontból álló Braille-írás mintázására is használhatók rezgetımotorok. A pontok
két oszlopban helyezkednek el (3-3 pont), kombinációikból állnak össze a betők. Ha a
pontokat egy-egy rezgetımotorral helyettesítjük, mintázhatóvá válik a Braille-írás
[Kanno 1999].

1.2. A kutatás célkitőzései
A kutatómunkám kezdetén a következı célokat tőztem ki:
− Olyan ismeretanyagot biztosítsak a hazai és a kapcsolódó külföldi szakirodalom
áttekintésével, rendszerezésével és értékelésével, amely alapul szolgálhat a kutatási és
fejlesztési elképzelések megvalósításához a rezgetımotorok területén.
− Flextronics International Ltd. Zalaegerszeg (kapcsolattartó: Dr. Tóth László, Stephane
Dalle Lucce) által gyártott mobiltelefonok rezgı funkciójának ellátására, elméleti és
kutatási eredményekre alapozva egy megbízhatóbb mőködéső, egyszerőbben
elıállítható, az emberi test dinamikai aspektusára optimalizált, elektromágneses
aktuátor létrehozása.

1.3. Adatgyőjtés, kulcsszavak
Az irodalomkutatás során az egyes hazai és külföldi adatbázisokban, folyóiratokban,
konferencia kiadványokban, szakkönyvekben, szabványügyi honlapokon illetve az interneten
a következı kulcsszavakkal pontosítottam a keresést. Mivel a keresés legtöbb esetben

elektronikus úton, a világhálón történt, ezért a következıkben ismertetésre kerülı
kulcsszavakat csak angol nyelven adom meg:
− Mobiltelefonnal kapcsolatos általános ismeretek kulcsszavai: Mobile phones, cellular
phones, mobile context, vibration motor, DC motor, handhelds and wearable
computers, cellular equipment.
− Mobiltelefonokban alkalmazott rezgetımotorok illetve azok különbözı típusaira
vonatkozó kulcsszavak: Solenoid vibrator, permanent-magnet motors, linear actuator,
vibro-tactile pen, vibration motor.
− Rezgetımotorok konstrukciós kérdéseinek kulcsszavai: Brush, metal-brush-actionmechanism, long-life-brush-structure, damping, vibration-damping-materials,
mechanical energy flow, resonance frequency, magnetic force.
− Tapintásra, az emberi testre illetve emberi bırfelületre vonatkozó kulcsszavak:
Threshold, human perception, sense of touch, tactile perception, tactile feedback,
vibrotactile stimuli, vibrotactile perception, vibration pattern, somatosensory cortex,
device location, two-alternative forced-choice procedure, yes-or-no method-of limits
procedure, sensation levels for vibration (hand, leg).

Az adatgyőjtés során, az általam leggyakrabban felhasznált adatbázisok, a teljesség
igénye nélkül a következık:
−
−
−
−
−
−
−

Web of Science: http://www.eisz.hu/
Science Direct: http://www.eisz.hu/
Compendex: http://www.engineeringvillage2.org
EBSCO adatbázisok: http://search.ebscohost.com/
Engineering Village2: http://www.engineeringvillage2.org
NORM-DOK: http://iriscd.omikk.bme.hu
Springer Link: http://www.springerlink.com

2. Irodalmi áttekintés
Minden kutatás alapja a témába vágó szakirodalom tanulmányozása, feldolgozása és
értelmezése. Sajnos a világon kevesen foglalkoznak konkrétan és specializáltan a
mobiltelefonok csendes hívásjelzésének elméleti vagy kísérleti vizsgálatával, ezért az idevágó
publikációk száma gyérnek mondható. A következıkben, egy rövid fejlıdéstörténet után,
áttekintem a kutatási területemet érintı szakirodalmi forrásokat, követve értekezésem
tematikáját. Az egyes részek végén jelzésszerően utalok arra, hogy az értekezés mely
részében foglalkozom az adott tématerülettel.
A kapcsolattartáshoz alkalmazott eszközök feltalálása és fejlıdése hosszú múltra tekint
vissza, hiszen a folyamat az emberi civilizációval egyidıs. Már a primitív rajzoknak és
füstjeleknek is az volt a szerepük, hogy segítségükkel kapcsolatba lépjenek, kommunikáljanak
egymással az emberek. A közösségek fejlıdésével párhuzamosan a kijelölt hírvivık több száz
kilométert is utaztak, hogy célba juttassák az üzeneteket: elıször csak szóban, késıbb már
írásban is. A postai szolgáltatások használata az elkövetkezı néhány ezer évben szinte
változatlan módon folyt, egészen a 19. századig, amikor 1876-ban az, Alexander Graham Bell
által feltalált telefon jelentıs változást hozott. 1924-ben a Bell Laboratory-ben történtek meg
az elsı kísérletek a mobil beszédátvitellel. 1946-ra épült ki az elsı kereskedelmi szolgáltatás
St. Louis területén. Az elsı modern mobil telefonrendszer (Nordic Mobile Telephone), már
nemzetközi határokat is átlépı változatára egészen 1981-ig kellett várni. 1991-ben indult el a
GSM (Global System for Mobile) rendszer, ami már a mai korszerő technika alapja. A
mobilkommunikáció következı jelentıs állomása 1992. december 3.-a, amikor is Matti
Makkonen javaslata alapján megjelenik az elsı kereskedelmi SMS, amellyel egyidıben
kezdték alkalmazni a rezgı jelzést is, ugyanis ezt eredendıen az SMS beérkezésének jelzésére
szánták. Mára használata szinte teljes körő, hisz ahogy korábban már bemutatásra került, az
SMS, a hívásjelzés mellett pl. demonstrációs célokra vagy akár vak emberek Braille írásának
mintázásra is alkalmas. Mivel disszertációm feladata a rezgetımotorok vizsgálatára
korlátozódik, ezért a felsorolt alkalmazási területek közül csak a hívásjelzés hatékonyságának
kérdésével foglalkozom részletesen.

2.1. A mechanikai rezgés alkalmazása hívásjelzésre és az
érzékelés jellegzetességei
A mobiltelefon nem akármilyen mőszaki eszköz [Gill 2003]. A vele való foglalatosság
egészen új követelményeket támaszt, amelyek inkább szellemiek, mint fizikaiak. Ilyenek, pl.
egyes kognitív folyamatok, mint az érzékelés, észlelés, emlékezet [Enc 2004]. Vizsgálatuk
tudományterületeinek neves képviselıi D. Broadbent [Broadbent 1977], G. Miller, U. Neisser,
G. Sperling, M. Posner és R. Shepard. A mobiltelefonokban alkalmazott rezgetımotorokkal
való foglalkozás nehézsége elsısorban azon múlik, hogy az ember pszichés, kognitív

lehetıségeit mennyire veszik figyelembe a különbözı típusú törpemotorok kialakításakor,
kiválasztásakor. Ezért tervezésekor két egymással szoros, kölcsönös kapcsolatban álló
elemzési kategóriát különböztethetünk meg: egyrészt az emberi test dinamikai aspektusát,
másrészt a törpemotor konstrukciós kérdéseit [Brown 2004]. Az elmozdulás/pozíció alapú
visszacsatolással (feedback), mint az elérni kívánt hatás jellegét mutató paraméterrel
kapcsolatosan rengeteg kutatás, új tudományos eredmény született. Ide tartoznak a
robottechnika, szervopneumatika és a szabályozástechnika eredményei, azonban az emberi
test/bır (cutaneous) alapú visszacsatolással foglalkozó irodalom gyérnek mondható [Gunther
2001], annak ellenére, hogy a mobilkommunikáció terén folyó új kutatási területek, mint az
érintıképernyıs kijelzı vagy a rezgı hívásjelzés elképzelhetetlen az észlelés és az érzékelés
pontos ismerete nélkül. Ahogy már 1997-ben Tan is megállapította [Tan 1997]: „In the
general area of human-computer/mobile phone interfaces ... the tactual sense is still
underutilised compared with vision and audition”. Az emberi érzékelések közül a látás és a
hallás a legkutatottabb terület. Ez nem meglepı, hisz az információk legnagyobb hányadát
látás és hallás útján nyerjük. Érzékszerveink közül a legnagyobb érzékelı felülettel azonban
bır rendelkezik. Egy felnıtt embernél ez 1,6÷1,8 négyzetméter. A bır az emberi test egyik
nagyon összetett szerve, amely az alábbi rétegekbıl áll: epidermis, dermis, és subcutis.
Mőszaki szempontból egy testrésznek, izomnak vagy akár csak magának a bırfelületnek van
merevsége és csillapítása. E két paraméter meghatározásával modellezhetıvé válik
viselkedése, valamint lehetıvé válik a frekvenciaérzékenységre való optimalizálása
[Goldstein 2001]. A tapintási érzékelés a testfelszín bármelyik részének ingerlésébıl fakadhat.
A bırt úgy is lehet jellemezni, mint a tapintás érzékének egyetlen nagy receptorát [Sherrick és
Cholewiak 1986]. Az emberi kézen lévı bır a mechanoreceptorok (a mechanikai nyomás
vagy a bır alakváltozására érzékeny receptorok) ezreit tartalmazza, amelyek feltőnıen
változatos szerkezetőek, és ez a változatosság alakítja a különbözı rosttípusok mőködésbeli
sajátosságait. Egyes receptortípusokat összenyomható folyadékot vagy zselét tartalmazó tok
vesz körül. A tok alakja, mérete elhelyezkedése határozza meg milyen ingerféleség fog a
tokban lévı receptorra hatni. Például egy receptor, amely egy nagy ovális tokban helyezkedik
el a bırben úgy, hogy hosszanti tengelye párhuzamos a bır felszínével, ezek alakváltozására
fognak reagálni. Ehhez kísértetiesen hasonlít a nyúlásmérı bélyeg. Tapintásra érzékeny
receptorok a bır felsı rétegében a Meissner-testek, míg alsó rétegében a Pacini-testek.
Az irodalmi leírások legnagyobb hányada a kéz leírásával, tapintási mechanizmusával
foglalkozik [Sekuler 2000]. A való élet csupán elenyészı hányadában fordul elı a „kézben
tartott” mobiltelefon esete, hiszen az emberek nagy része nadrágzsebben vagy övtáskában
(retikülben) hordja készülékét (2.1. ábra). Erre a következtetésre jutott Ichikawa [Ichikawa
2005] egy 419 ember (2.1. táblázat) szokásait összegzı tanulmány során, amelyet Helsinki,
Milánó és New York városok lakói között végeztek el. A mobiltelefon hordási szokásaira
magyar vonatkozású felmérés is készült a Sony-Ericsson jóvoltából. Az általuk
megkérdezettek 66 százaléka is a nadrágzsebet emelte ki [Sony 2008].

Helsinki
Milánó
New York
Összesen

Nı
20% (84)
13% (56)
20% (85)
53% (225)

Férfi
18% (75)
13% (54)
16% (65)
47% (194)

Összesen
38% (159)
26% (110)
36% (150)
100% (419)

2.1. ábra: Az emberek többsége retikülben vagy
2.1. táblázat: Ichikawa 419 ember mobiltelefon „hordási
pedig nadrágzsebben hordja legszívesebben
szokásait” összegezte tanulmányában [Ichikawa 2005]
mobilkészülékét

Az Ichikawa tanulmány készítése során sok érdekes, meglepı és egyben új eredmény
is született. Ahogy már említettem, kiemelt szerep jut a nadrágzsebnek és a retikülnek (2.2.
táblázat). E két különbözı hely, egyben a nemek szerinti differenciálódást is jelenti. Míg a
nık 66 %-a retikülőkben, addig a férfiak 57 %-a nadrágzsebben hordja mobilkészülékét (2.2.
táblázat). Itt rögtön megjelenik a rezgetımotor környezethez való optimalizációjának
nehézsége. Rezgéstani szempontból ugyanis nem közömbös, hogy milyen transzmissziós
tulajdonságai vannak az adott környezetnek. A jövıben elıfordulhat akár a nemek szerinti
specializált fejlesztés is [Chung 2002], amit a DSP chip széleskörő elterjedése is segíthet. A
„viseleti szokások” az életkor elırehaladtával változnak (2.3. táblázat); 30 éves kor alatt
egyértelmően a nadrágzseb és a retikül az uralkodó, 30 éves kor után még mindig ezek a
dominánsak, de jelentıs teret nyer már az övtáska, illetve az egyéb hordásra alkalmas hely is.
A viselés helye

Nı

Férfi

Összesen

Nadrágzseb

8% (16)

57% (128)

34% (141)

Retikül

66% (128)

4% (9)

33% (137)

Övtáska

1% (2)

15% (33)

8% (35)

Hátizsák

10% (19)

6% (13)

8% (32)

Mellényzseb

2% (3)

9% (20)

5% (23)

Testen kívül

4% (7)

6% (13)

5% (20)

Válltáska

4% (8)

2% (5)

3% (13)

Egyéb

4% (7)

1% (3)

2% (10)

Nincs készüléke

2% (4)

0% (1)

1% (5)

Összesen

100% (194)

100% (225)

100% (419)

2.2. táblázat: A mobiltelefon hordási szokásai
nemek szerinti megoszlásban [Ichikawa 2005]

A viselés helye

30 év alatt

30 év felett

Összesen

Nadrágzseb

40% (105)

25% (39)

34% (144)

Retikül

35% (92)

28% (45)

33% (137)

Egyéb táska

13% (34)

8% (13)

11% (47)

Övtáska

5% (13)

14% (22)

8% (35)

Egyéb

5% (14)

11% (18)

8% (32)

Mellényzseb

1% (2)

13% (21)

6% (23)

Összesen

100% (260)

100% (158)

100% (418)

2.3. táblázat: A mobiltelefon hordási szokásainak
változása az életkor elırehaladtával [Ichikawa 2005]

Ez a változás egyrészt a korra, mint az érzékelést befolyásoló tényezıre, másrészt
egzisztenciális okokra vezethetı vissza. A kortól függı frekvenciaérzékenységet elıször
Sherrick és Cholewiak vizsgálta 1986-ban [Sherrick 1986]. Az addigi kutatási eredmények
összefoglalása, illetve az emberi kéz frekvenciaérzékenységi vizsgálatának kutatási
eredményei Cholewiak könyvében kerültek rendszerezésre 1991-ben [Cholewiak 1991].
Alapos, részletes kutatómunkáik a kéz mechanizmusára korlátozódtak. Ahogy Ichikawa
munkájából láttuk, a zseb az egyik leggyakoribb hely, ahol mobilkészülékünket hordjuk. Egy
zsebben hordott készülék esetében a gerjesztés hatása a telefonon, szövet zseben, emberi
bırön, testen keresztül a mechanoreceptorok segítségével jut el az agyba. A telefon
elválásának lehetıségével nem foglalkozom; feltételezem, hogy a telefon mindvégig
kapcsolatban marad az emberi bırfelülettel, testtel a szövet zseb anyagán keresztül.
Összehasonlítva egy szövet zsebben hordott (2.2. ábra), illetve egy „tisztán” kézben tartott
mobiltelefon-gerjesztés transzmissziós tulajdonságait, kijelenthetı, hogy azok a zsebben
hordott mobiltelefon esetén hatványozottabban rosszabbak [Linjama 2001]. A disszertációm
további részében csak a nadrágzsebben történı viselettel foglalkozom részletesen (3. fejezet).

2.2. ábra: Általános esetben a gerjesztés hatékonysága a mechanoreceptorok felé a viselt ruházat és az emberi
test transzmisszós tulajdonságaitól függ

A következı ábra (2.3. ábra) az elsı, hivatalosan elfogadott, az emberi kéz
frekvenciaérzékenységére vonatkozó diagram [Verillo 1969], ahol a gerjesztés szinuszos. A
„Érzékelési küszöb” görbe mutatja az emberi kéz frekvenciaérzékenységét (küszöbérzet)

logaritmikus léptékő tengelyek esetén. Látható, hogy a kéz a 200÷300 Hz-es tartományban a
legérzékenyebb, amibıl a mai rezgetımotorok a 200 Hz körüli tartományt le is fednek.

2.3. ábra: Az elsı, hivatalosan elfogadott emberi kéz frekvenciaérzékenységére vonatkozó jelleggörbe
[Verillo 1969]

Az „Érzékelési szint 40 dB”-es görbe, a 2.3. ábrán, egy jelenleg alkalmazott
rezgetımotor által szolgáltatott karakterisztikát mutatja. A 40 dB százszoros erısítésnek felel
meg a méréstechnikában, azaz a kézre vonatkozó határértékek 100 szorosát adja a jelenlegi
konstrukció és mindezt az érzékelési küszöb minimumára vonatkoztatva:

Érzékelési szint [ dB] = 20 lg

X rezgés ( ω)
X rezgés ( ω) küszöb

= 40 [ dB] .

(2.1)

Az 2.3. ábráról jól nyomon követhetı a jelenlegi konstrukció kiforrottsága, hiszen az
érzékelési küszöbhöz képesti legnagyobb erısítést ott szolgáltatják a forgalomban lévı
mobiltelefonok rezgetımotorjai, ahol a kéz frekvenciaérzékenysége a legnagyobb (200 Hz).
Ezzel a diagrammal, illetve a törpemotorok hangolásával csupán egyetlen gond van:
nevezetesen, hogy a kézben tartott mobiltelefon nem életszerő, hisz senki sem hordja
„alapállapotban” kezében mobiltelefonját, ahogy ez kitőnik Ichikawa munkájából is
[Ichikawa 2005]. Ezért célszerő lehet a rezgetımotorok „lábra” történı hangolása. A gyártók
kényszerőségi okokból a kézre optimalizálnak - ezt azonban még egyszer hangsúlyozni kell -,
nem életszerő, ezért az érzékeléssel kapcsolatos kutatásiam egyik fı iránya a láb/comb
frekvencia érzékenységének (3.2. fejezet) illetve az emberi láb/comb dinamikai
tulajdonságainak (3.1. fejezet) a meghatározására irányult.

2.2. Rezgésgerjesztés mobiltelefonokban
2.2.1. Az elsı generációs rezgetımotorok
Az elızıekben bemutattam az emberek mobiltelefonokkal kapcsolatos szokásaikat, az
emberi bır anatómiáját és annak dinamikai aspektusait. Disszertációm elsıdleges célja
azonban a rezgı hívásjelzéshez szükséges mechanikai gerjesztés létrehozása, ezért a

továbbiakban, az egykori és mostani mobiltelefonokban mechanikai gerjesztésre alkalmazott
rezgetımotorokat kívánom kronológiai sorrendben bemutatni. A törpemotorok száma évrıl
évre nı, minıségük javul, és lassú trendként ugyan, de a konstrukciós felépítés változása is
megfigyelhetı [Oesingmann 1996]. A változás a nagyobb élettartam és a jobb hatásfok felé
tolódik. Ebbe a fejlıdési irányba illeszkednek a lineáris elvő, Lorentz-erın alapuló
törpemotorok. Törpemotorok kutatásával, fejlesztésével sajnos kevés számú szakirodalmi
publikáció foglalkozik, amelynek fı oka a gyártók ezzel ellentétes érdeke. A gyártók által
elért eredményeket általában nem publikálják, a konkurenciának nem akarnak elınyt szerezni,
újításaikat inkább megtartják maguknak. A törpemotorokat mindig valamely célfeladat
ellátására fejlesztik, ugyanis a törpemotorok tervezése, gyártása a legtöbb esetben csak akkor
gazdaságos, ha nagy darabszámban lehet ıket elıállítani és forgalmazni [Stölting 2001]. A
mobiltelefonokban rezgı hívásjelzésre használt törpemotorok darabonkénti ára kb. 5 $.
Az elektromos áram hatására bekövetkezı mozgás létrejöttét a dán Oersted 1820-ban
fedezte fel, ekkor vált ismerté, hogy a villamos áram kitéríti az iránytőt. Ezt a hatást Biot és
Savart már kvantitatív törvényben fogalmazta meg. A francia Ampére (1820) kimutatta, hogy
mágnesre sincs szükség, két áramhurok is erıhatást gyakorol egymásra. Azt is megállapította,
hogy egy áramhurok ugyanúgy viselkedik, mint egy lapos mágnes. Az elektromágnes erejét
az áramhurkok számának növelésével fokozták. Ehhez, persze, nem volt szükség független
áramhurkokra, elegendı volt a vezetékbıl több menetet hajlítani, azaz tekercset készítettek.
Ekkor kapcsolódott be a kutatásokba Faraday (1831) is, minden idık talán legnagyobb
kísérletezıje. Az ı nevéhez főzıdik az elektromágneses indukció felfedezése. Az
elektromágneses vonzás (forgatás) törvényszerőségeit vizsgálva Jedlik Ányos ismerte fel,
hogy az elektromágnes mezıjében lévı tekercs jobban kitér, mint egy iránytő, sıt megfelelı
áramirány váltás esetén ez az elfordulás folytonos forgássá is tehetı. Jedlik Ányos (1829)
találmánya a villanydelejes forgony (2.4. ábra), az elsı mai értelemben vett, folyamatos, forgó
mozgást végzı kommutátoros, egyenáramú villanymotor. Jedlik forgonyában már
megtalálható volt a mai egyenáramú törpemotorok mindhárom fı alkatrésze: az állórész, a
forgórész és az irányváltó kommutátor (2.5. ábra).

2.4. ábra: Jedlik Ányos villanydelejes forgonya

2.5. ábra: Forgásirányváltással ellátott korai
elektromotor

Elıször magáról a kommutátorról, egy egyenáramú törpemotor legproblematikusabb
részérıl ejtenék néhány szót [Meyna 1976]. Az áram tekercsekbe való bevezetésére és a
folyamatos áramirány fenntartására sajnos mind a mai napig nincs más mód, csak kefékkel és
törpemotorokban szinte kizárólagosan nemesfémkefékkel, a kommutátor szegmenseken át. Ez
tulajdonképpen a XIX. század óta változatlan, összes hátrányával együtt, mint amilyen a
bizonytalan érintkezés (2.6. ábra), a nagy átmenti ellenállás, a szikrázás, az ívhúzás (2.7. ábra)
és az elektromos zavarkeltés. Mindezen hibák ellenére, egyrészrıl létezik egy olyan törekvés,
hogy megtartva a hagyományos kommutáló mechanizmust, magát a törpemotort igyekeznek
hatékonyabbá és nagyobb élettartamúvá [Molnár 1995], [Halmai 2001], [Schinköthe 2004]
tenni (vasmagos és légréstekercses törpemotorok), másrészt az, hogy kiváltsák a kommutálást
és ezt a feladatot elektronikus úton oldják meg (elektronikusan kommutált – EC –
törpemotorok, lineáris aktuátorok). Összefoglalóan a kefe-kommutátor kapcsolatról

elmondható, hogy ezek elhasználódásából következıen korlátozott a törpemotor élettartama,
amit pedig nagyon sok tényezı befolyásol, ezért annak várható értékére nem lehet konkrét
adatot megadni. Ezért ha a lehetıség adott, kerülni kell a kommutátoros típusokat és ebbe az
irányba mutat az elektronikusan kommutált törpemotorok térnyerése is, mely egyenlıre ára
miatt még nem lehet versenyképes a mobiltelefonok rezgı funkciójának ellátására.

2.6. ábra: Tisztán mechanikai kopás a kefén
[Halmai 1997]

2.7. ábra: Áramsőrőség eróziós hatása, a tekercs
induktivitása okozta ívképzıdés miatt

A mőködési elv alapján kétfajta egyenáramú törpemotor típus különböztethetı meg: az
elektromágneses kölcsönhatáson alapulók (vasmagos törpemotorok) és a Lorentz-erın
alapulók (légréstekercses törpemotorok). A következıkben e két családdal kapcsolatos
kutatásokat mutatom be kronológiai sorrendben.
A hagyományos vasmagos építési mód a nagy teljesítményő, egyenáramú villamos
gépek alapján fejlıdött ki. Ezért ezek a törpemotorok a nagyobb gépek kicsinyített
megjelenési formái. A vasmagos törpemotorok az elektromágneses kölcsönhatáson alapuló
mőködési elvet használják, melyek forgórésze készülhet kettı vagy több pólusos kivitelben.
Fı ismérvük, hogy az álló rész radiális mágnesezettségő, kétpólusú, állandó mágnest
tartalmaz, áramot csak a forgórészbe vezetünk a keféken és a kommutátoron keresztül. Ideális
esetben a 1800-os pólusívő mágnes 600-os része áll szemben az állórész áramokkal. A radiális
mágnesezés gyártási elınyei kézenfekvıek.
A kétpólusú forgórész konstrukciót a gyakorlatban már nem alkalmazzák, ugyanis a
törpemotor nem képes minden szöghelyzetbıl elindulni, holtpont alakulhat ki (Ez a típus
tulajdonképpen analóg Jedlik villanydelejes forgonyával). Mobiltelefonok korai példányaiban
(az ún. elsı generációs rezgetımotorok) a hármas „T” forgórésszel (2.8. ábra) szerelt
vasmagos törpemotort alkalmazták (pl: Alcatel telefonokban). A forgórész három tekercset
tartalmaz, egymással delta kapcsolásban. A kommutáció 600-onként történik, az áramirány
kettıs és delta kapcsolásánál mind a három tekercs dolgozik. Ez a konstrukció (2.9. ábra) csak
korlátozottan volt alkalmazható, ugyanis sok hátránya van alkalmazása során: mivel a
forgórész vasmagot tartalmaz, ezért a vas- és az örvényáramú veszteség állandóan jelen van,
maga a vasmag többletterhet jelent, holott egyik mindenkori cél az, hogy a mobiltelefonok
minél könnyebbé váljanak További hátrány, hogy a nagy tehetetlenségő forgórész csak a
mechanikai idıállandót és az indítási áram nagyságát növeli.

2.9. ábra: Hárompólusú, vasmagos, egyenáramú
2.8. ábra: Egy tipikus hármas „T” forgórész (1980törpemotor forgórésze. Legelsı konstrukció, amelyet
1990-es évekbıl)
mobiltelefonokban rezgı hívásjelzésre alkalmaztak

Természetes igényként jelentkezett a törpemotorok hatásfokának növelése, ami
legkönnyebben a mágneses indukció növelésével valósítható meg [Rajki 1990]. A mágneses
indukció és egyben a hatásfok növelésének legkedvezıbb módja nagy remanens indukciójú és
– a lemágnesezıdés érdekében – nagy koercitív erejő mágnesek, azaz nagy fajlagos
energiatartalommal rendelkezı anyagok használata (2.10. ábra).

2.10. ábra: Mágnesanyagok jelleggörbéi. A nagy
légrésindukció eléréséhez célszerő a legnagyobb
energiatartalommal rendelkezı mágnesanyag
választása. Ilyen lehet pl.: a NdFeB,

2.11. ábra: A mágneses energiatartalom változása a
mágnesanyagok fejlıdésével (szobahımérsékleten)
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2.2.2. A második generációs rezgetımotorok
Az 1990-es évektıl (2.11. ábra), a modern kemény mágneses anyagok (NdFeB)
kifejlesztésével lehetıvé vált egy olyan konstrukció megvalósítása, amely mobiltelefonokban
és szabályozástechnikai rendszerekben kedvezıbben alkalmazható, mint a vasmagos
törpemotorok (2.12. ábra). Ezek a légréstekercses törpemotorok (ún. második generációs
rezgetımotorok), amelyeknél a forgórész nem egy tekercselt vasmag, nem is tartalmaz
vasmagot, hanem a vasmag áll, és csak a tekercs forog, mégpedig a törpemotor légrésében.
Ezért is nevezik ezeket a törpemotorokat légréstekercses törpemotoroknak. Tehát a
„légréstekercses” jelzı minden esetben a forgórészre utal. A vasmagos törpemotor légrése a
szabad forgás biztosítására szolgál. A légréstekercses törpemotor esetében a villamos energia
a légrésben adódik át a forgó részt képzı tekercselésre és hoz létre mechanikai energiát. A
konstrukcióból adódóan a tekercs mindkét oldalán van légrés, a nagyobb mágneses energia
igényt viszont a ritka földfém mágnesek biztosítani tudják. De miért is jobb ez a megoldás,
szemben a vasmagos törpemotorokkal? Egyrészt elmarad a vasmag folyamatos fel és
lemágnesezéséhez szükséges energiaveszteség, másrészt nincs örvényáramú veszteség. Ez
tulajdonképpen az elméleti levezetésekben szereplı, ideális egymenető vezetı keret
gyakorlati megvalósítása, mellyel az akár 80 %-os hatásfok is elérhetı. E technika gyakorlati
megvalósítása Fritz Faulhaber nevéhez főzıdik, aki elképzelését már a 1950-as években
szabadalmaztatta [Freepatents 1958], azonban csak a ritkaföldfémeket tartalmazó mágnesek
megjelenése után vált életképessé a technológia.
A mobiltelefonokban is elıszeretettel alkalmazzák a légréstekercses, egyenáramú
törpemotorokat (részletes bemutatására, mőszaki elemzésére a disszertáció 4. fejezetében
kerül sor). Ezeknek alapvetıen két fajtája létezik, a hengeres (2.12.-2.13. ábra) és a tárcsás
(2.14.-2.15. ábra).

2.12. ábra: Hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor

2.13. ábra: Excenter nélküli hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor robbantott ábrája

2.14. ábra: Tárcsás konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor

2.15. ábra: Tárcsás konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor metszeti rajza

A hengeres és tárcsás törpemotorok tulajdonságaikban nagyon hasonlóak. Mindkét
kiviteli forma légréstekercses konstrukció, mindkettıre jellemzı a kiváló hatásfok, a kis
veszteség, és a kis tehetetlenségi nyomaték miatt a dinamikus mőködésre való alkalmasság.
Elıbbiek régebben ismeretesek, és radiális fluxussal, utóbbiak viszonylag újabbak, és axiális
fluxussal rendelkeznek. Az axiális fluxusú törpemotorok az utóbbi néhány évben kezdenek
teret nyerni az eddig szinte kizárólagosan használt radiális fluxusú törpemotorokkal szemben.
Ennek az egyik oka, hogy a radiális és az axiális fluxusú törpemotorok tulajdonságai
valamelyest eltérnek egymástól. Közös bennük, hogy e törpemotorokat olyan készülékekbe
építik be, amelyeket a nagyközönség használ, nem pedig képzett szakemberek üzemeltetnek.
Ezért a következı követelmények támaszthatók velük szemben: egyszerő, karbantartást nem
igénylı szerkezet, magas élettartam, kis helyigény, egyszerő gyárthatóság, olcsóság, alacsony
energia felvétel, jó rezgési tulajdonságok, kis súly, kis méret, zajtalan üzem (ehhez
kommutátor és kefe nélküli kellene, hogy legyen) illetve sugárzás és vezetés útján
nagyfrekvenciás elektromágneses zavart ne okozzon. Azonban egy – egy konstrukció csak
korlátozott számú feltételre optimalizálható.
A légréstekercses, hengeres törpemotorok estében az állórészt (2.16. ábra) egy
fluxuszáró ferromágneses anyagból készült ház és az abban található hengeres alakú, radiális
irányban mágnesezett, kétpólusú mágnes győrő (2.17. ábra), illetve két darab szinterbronz
csapágy (2.18. ábra) alkotja. Az állandómágnes biztosítja az állandó mágneses teret. Ekkor az
állórész gerjesztéséhez nem szükséges villamos energia, emiatt a törpemotor felvett
teljesítmény igénye kisebb, a hatásfoka nagyobb, ami a kis méret ellenére elérheti a 70÷80%ot is. Természetesen az állandó mágneses tér elıállítható lenne tekercsekkel is, de a kis
méretek miatt, egy adott energiájú törpemotorhoz képest az állandómágnes térfogata kisebb.
Állandómágneses törpemotorokhoz fıleg az AlNiCo5, AlNiCo8 mágnesanyagokat

használják. Manapság kezd elterjedni a ritka földfémet tartalmazó kemény mágneses anyagok
(NdFeB, SmCo4) használata.

2.16. ábra: Hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor állórésze

2.17. ábra: Hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor állórészének metszeti rajza. A
berajzolt nyilak a radiális mágnesezettségre utalnak.

A légréstekercses törpemotorok esetében a Lorentz-erıt használjuk fel arra, hogy a
nyomatékot létrehozzuk. A törpemotor nyomatéka (2.19. ábra) és hatásfoka elméletileg
egyenesen arányos a légrésindukcióval és az aktív menetek hosszával, ezért a serleges
konstrukciójú törpemotorok nagy hossz/átmérı viszonnyal rendelkeznek.

2.18. ábra: Hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor tengelyének szinterbronz
csapágya

2.19. ábra: A hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor nyomatékfordulatszám jelleggörbéje

A Lorentz-erıvel történı nyomatékképzésnek több elınye is van; egyrészt a vasmag
hiánya könnyebbé teszi a konstrukciót, amely mobiltelefonokban történı alkalmazás esetén
döntı lehet, másrészt nincs vas és örvényáramú veszteség. A konstrukciónak dinamikai
elınye is van: a tehetetlenségi nyomaték legalább egy nagyságrenddel kisebb, mint a „vasas”
törpemotoroké. A kis tehetetlenségi nyomaték alacsonyabb elektromechanikai idıállandót
tesz lehetıvé: 5÷10 ms, ami a létezı összes törpemotor közül a legkisebb. A termikus
idıállandó értéke 2÷10 s között található. A vasmentes armatúrájú törpemotor nagy hátránya
az, hogy a nagy légrés miatt viszonylag kis légrésindukció érhetı el, ami nagyobb törpemotorteljesítmények esetén gazdaságtalanul nagy méretekhez vezet.

2.21. ábra: Hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
2.20. ábra: Hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor kommutátorának szegmensei
egyenáramú törpemotor forgórésze
tengelyirányból

2.22. ábra: Hengeres konstrukciójú, légréstekercses, 2.23. ábra: Hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor kefetartója
egyenáramú törpemotor kefetartója alulnézetbıl

A serleges törpemotor forgórészének (2.20. ábra) gyártástechnológiája bonyolult és
összetett, hiszen a tekercshelyzet térbeli biztosítása nem egyszerő követelmény. Fıleg a nagy
hossz/átmérı viszonnyal rendelkezı serleges tekercsek elkészítése komplikált. A serleges
forgórész vezetı réz huzaljai rombusz (Maxon) vagy ferde (Faulhaber – Schrägwicklung)
[Faulhaber 2007] alakban vannak meghajlítva és keresztezve egymással. A légréstekercses
egyenáramú törpemotorokban a kommutátorral összekötött vezetık alkotják a forgórészt
(2.20. ábra). Ilyen törpemotor esetében a serleges armatúra három egymással deltakapcsolásban lévı tekercsbıl áll, amelyet mőgyantával öntenek ki a mechanikai szilárdság
növelése érdekében. Erre azért van szükség, mert az armatúra egyetlen homloklapja mentén
kapcsolódik a tengelyhez. Létezik nyomtatott tekercseléssel rendelkezı törpemotor is, de
annak a kitöltési tényezıje rosszabb. A forgórész végén találhatók a kommutátor szegmensek
(2.21. ábra). A kommutátor sok szegmensbıl áll azért, hogy egyenletesebbé tegyék a
nyomatékképzést. A hengeres konstrukciójú törpemotort a minimális 3 szegmenst (2.21. ábra)
tartalmazó kommutátorral szerelik.

2.24. ábra: Tárcsás konstrukciójú, légréstekercses,
2.25. ábra: Tárcsás konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor állórészének metszeti rajza. egyenáramú törpemotor négypólusú állandómágnese,
A nyilak az axiális mágnesezettségre utalnak
középen az eltérı hosszúságú kefeágak láthatók

A kefetartó (2.22.-2.23. ábra) kialakítása látható az U-alakra hajlított kefékkel.
Nagyon kis teljesítmények esetén, a kefék anyagául - a lehetı legkisebb átmeneti ellenállás
érdekében - mindig nemesfém anyagot választanak. A tápfeszültséget, amely legtöbbször 3,23,6 V egyenfeszültség, a kommutátor fémkeféin keresztül vezetjük a forgórész tekercseibe.
A tárcsás konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú törpemotorok kutatásával
Magyarországon Halmai kezdett el elıször foglalkozni, elért eredményeit habilitációs
dolgozatában összegezte [Halmai 1997]. Szinte vele párhuzamosan dolgozott Oesingmann,
Németország jelenleg is elismert törpemotor szaktekintélye [Oesingmann 1996]. A tárcsás
konstrukció a ritkaföldfémet tartalmazó mágneses anyagok megjelenésével kerülhetett
elıtérbe. A mobiltelefonokban rezgéskeltésre alkalmazott tárcsás konstrukciójú,

légréstekercses egyenáramú törpemotorok szinte csak a négypólusú, axiális mágnesezettségő
(2.24. ábra), állandómágnessel (2.25. ábra) gerjesztett formában kerülnek forgalomba.
A ritkaföldfémet tartalmazó mágnesre nagy energiatartalom és nagy koercitív erı
jellemzı. Fontos tulajdonságuk, hogy felhasználásukkal nagyon rövid mágneshosszal
rendelkezı mágneses körök építhetık. A rövid mágneshossz konstrukciós okokból a tárcsás
kivitelnek kedvez jobban, szemben a hengeres konstrukcióval. Az alkalmazhatóság
szempontjából mindenképpen elınyösebb, ha az adott mágnesanyag maximálisan
kihasználható, hiszen a törpemotor összes paramétere, pl. a nyomaték (2.19. ábra) a
geometriai paraméterektıl függ. Így kijelenthetı, hogy a ritkaföldfém mágnesek kifejezetten a
tárcsás törpemotorok mágnesei [Halmai 1997].

2.26. ábra: Mobiltelefonokban alkalmazott, tárcsás
konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú
törpemotor egy lehetséges forgórésze

2.27. ábra: Tárcsás konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor kommutátora

A tárcsás konstrukciónál szintén a Lorentz-erıt használjuk fel a nyomatékképzésre. A
Lorentz-erı nemcsak tangenciális (2.26. ábra) irányban lép fel, hanem káros, a rángatózást
elısegítı radiális irányban is. Ez fıleg a csapágyazásra nézve jelenthet problémát. Tárcsás
törpemotorok esetében a forgórész két tárcsás állórész között helyezkedik el (2.24. ábra). Az
alsó részen található az állandó mágnes, míg a felsı rész az erıvonalak záródását biztosítja. A
tárcsás konstrukció következtében ilyen kis törpemotoroknál – technológiai okokból –
síktekercseket alkalmaznak a forgórészben. A tekercsek szilárdsági megfontolásból itt is
legtöbbször mőgyantával vannak kiöntve. A forgórész tekercsei egymással
csillagkapcsolásban mőködnek, fıleg azért, hogy az armatúraáramból keletkezı nyomaték
lehetıleg mindig egyirányú legyen [Halmai 1997]. Természetesen létezik más kiviteli formája
is a tekercselrendezésnek. A 2.26. ábrán egy olyan tárcsás kivitelő törpemotor forgórésze
látható, melyet kifejezetten mobiltelefonokban történı alkalmazásra fejlesztettek. Itt a forgó
rész egyben az excenter tárcsa is. A kommutátor (2.27. ábra) 6 db szegmensbıl áll. A
tekercsek 600-os szögben helyezkednek el. A kefék (2.25. ábra) 900-ban helyezkednek el a
kommutátor körül.
Halmai munkájában megállapította [Halmai 1997], hogy egy tárcsás konstrukció
sokkal több paraméterrel rendelkezik, mint a hengeres, azonban a nagyobb variációs lehetıség
egyúttal bonyolultabb modellezést, és nehezebb optimalizációs feladatot is jelent. A
forgórészt illetıen a nagyobb variációs lehetıségeket a következık adják: a tekercselés alakja,
a tekercs radiális elhelyezkedése, a huzalátmérı és a menetszám szabadabb megválasztása.
A tekercselés kialakítását (2.28. ábra) tekintve a legfontosabb kérdés, hogy az ideális
tekercsalaktól – ha β=600 - (2.29. ábra) mennyire kell eltérni a technológiai korlátozások
miatt. A tekercselhetıség, (a tekercsben csak egyirányú görbületek lehetnek) a tekercs
szélességi kiterjedése, és természetesen vastagsága is befolyásoló tényezık, utóbbi erısen
összefügg a légrésben elérhetı mágneses indukcióval, végsı soron a törpemotor
merevségével. Chung kutatásai során megállapította, hogy a nyomatékképzésre a legnagyobb
hatással a tekercs alakja és kiosztása van [Chung 2002]. A klasszikus β=600-os osztás helyett

a 900-os tekercsalakot tartja optimálisnak, mindezt azonban α=1200-os tekercskiosztás mellett,
szemben a klasszikus α =600-al (2.29. ábra). E két paraméter közül a tekercskiosztás bír
nagyobb befolyással a hasznos nyomatékra.

2.28. ábra: Háromfázisú, tárcsás törpemotor
metszeti rajza. Az ábrán a négypólusú
állandómágnes és forgórész egyberajzolva látható

2.29. ábra: α – tekercskiosztás, ß – tekercs alak

Az általa optimálisnak ítélt konstrukció kétfázisú „V” kapcsolású, szemben a jelenlegi
csillagkapcsolással (2.30. ábra). Munkájának fı eredménye, hogy javaslatával növelhetı a
törpemotorok gyártásának termelékenysége, másrészt, mivel csak két tekercs kerül
alkalmazásra, nagyobb hely marad arra, hogy az excentrikus forgórész tömegét növelje,
amely a kialakuló rezgésérzetre hat pozitívan (2.31. ábra).

2.30. ábra: Egy kétfázisú, tárcsás törpemotor
röntgenfelvétele

2.31. ábra: Két tekercs alkalmazása során marad
hely az excentrikus tömeg növelésére

Chung egyszerőbb szerkezettel képes biztosítani egy általános tárcsás törpemotor
hasznos nyomatékát. Hátrányként a megnövekedett áramfelvételt illetıleg a 1200-os
kommutáció miatt a nagy nyomatéklüktetés említhetı. Az indukált feszültségrıl általa felvett
görbék alapján a legrosszabb eset a legkedvezıbb, azaz a legnagyobb nyomatékot szolgáltató
szöghelyzet 50%-a lesz. Ez azért baj, mert a gyakorlatban a törpemotor a legkisebb
nyomatékot adó szöghelyzetben áll le, és innen is kell elindulnia. Hiába létezik másik,
nagyobb nyomatékot biztosító szöghelyzet, ha a forgórész nem ott van. Sajnos a törpemotor
továbbra is kommutátoros.
A tekercs nem radiális elhelyezkedése azért fontos kérdés, mert ez befolyásolja a
mőködési elvbıl következıen fellépı, egyébként nemkívánatos radiális erıket [Won 2005].
Ha a tekercsek tangenciális, nyomatékot nem képzı ágai is mágneses térben vannak, akkor
radiális irányú erık is keletkeznek, amelyek a forgórészt a csapágyakban ide-oda rángatják.
Kim szerint nagyobb csapágyhézag esetén a forgórész a sajátfrekvenciáján rezgésbe jön [Kim
2000], erıs hangot ad, és ebbıl az üzemállapotból csak nagyon nehezen lehet kimozdítani.
A huzalátmérı és a menetszám szabadabb megválasztása azt jelenti, hogy a
gyakorlatban megengedett a tekercsek ún. „vad” tekercselése, különösen a vékonyabb
huzaloknál. Mennél vastagabb a huzalátmérı, annál inkább törekedni kell a szabályos, menet
menet mellé elvő tekercselésre, mert ellenkezı esetben a légrés rézzel való kitöltési foka
nagymértékben csökkenni fog. Összehasonlításul: a klasszikus „Faulhaber” tekercselésnek
kötötten két, egymást keresztezı rétege van.

Hwang látva Chung kétfázisú tekercselésének egyszerőségét, a mágneskör
aszimmetrikus (2.32. ábra) kialakításában látta a következı lépcsıfokot [Hwang 2002].

2.32 ábra: Az aszimmetrikus mágneskialakítás
feladata kettıs, az állandó mágneses tér és az
excentricitás biztosítása [Hwang 2002]

2.33. ábra: Az elsı, tárcsás konstrukció, amely nem
tartalmaz kommutáló mechanizmust [Hwang 2002]

Az alkalmazott ritka földfém mágnesek anyagjellemzıibıl vezethetı le Hwang
elképzelése. Ezek a mágnesanyagok ugyanis nagy energiatartalommal és nagy koercitív
erıvel rendelkeznek, emiatt pedig az ilyen mágnesekkel felépített mágneskörök rendkívül
rövid erıvonal menti mágneshosszat igényelnek. Ebbıl következik az is, hogy a tárcsás
konstrukció választásával jobb lesz a mágnesanyag kihasználtsága, tehát viszonylag kisebb
tömegő mágnesanyag is elegendı ugyanolyan motorparaméterek eléréséhez, mint
amilyeneket a hengeres konstrukciókkal el lehet érni. Ez gazdaságossági szempontból fontos,
mert a ritka földfém mágnesanyagok viszonylag drágák. Tehát most egy aszimmetrikus
mágnes kialakításról van szó. Ez technikailag két dolgot jelent: Egyszer, aszimmetrikus
mágneses mezı alakul ki, másrészt most a forgó mágnes fog excentricitásként szolgálni. E
konstrukció egyik hallatlan elınye az, hogy kommutátort nem tartalmaz. Kérdés, hogyan
valósítható meg ez? Lévén, hogy kétfázisú törpemotorról van szó - két egymással sorba
kapcsolt tekercsel - ezért szükség van arra, hogy a forgórész mindig egy bizonyos helyen, a
maximális nyomatékot biztosító pontban álljon meg, különben holtpont alakul ki és a
törpemotor nem lesz képes legközelebb elindulni. Erre szolgál az ún. „detent iron” (2.33.
ábra). Forgásiránya a törpemotornak így nem dönthetı el, az elérni kívánt hatás
szempontjából azonban teljesen közömbös.
Egy általános tárcsás konstrukció másik elınyös tulajdonsága szintén a mágneskör
kialakítására vonatkozik. A tárcsás konstrukció esetében könnyebben lehet a mágneskört
négypólusú kivitelben elkészíteni, mint a hengeres konstrukciók esetében. A négypólusú
kivitel két szempontból elınyösebb, mint a kétpólusú. A legfontosabb elıny az egyenletesebb
nyomatékképzés, ami más szavakkal azt jelenti, hogy a forgórész egy fordulata alatt kisebb a
keletkezı nyomaték ingadozása. A másik elıny, hogy a fele akkorára osztott pólusfluxus
miatt kisebb lehet a mágnesvas és a motorvas vastagsága, és az átlagos erıvonalhossz is
rövidebb lesz [Halmai 2001], [Won 2006]. A mágneskörben ébredı húzóerı – a motortípusra
jellemzı axiális mágnesezési irány miatt – egyszerően felhasználható az egész motor
összetartására, tehát az összeszerelés bármiféle kötıelem nélkül történhet. (A pozícionálásról
azonban radiális, axiális és tangenciális irányban gondoskodni kell.)
A bemutatott hengeres és tárcsás konstrukciójú légréstekercses egyenáramú
törpemotorok alapvetıen mobiltelefonokban kerülnek alkalmazásra, ahol a kis méret és súly
alapkövetelmény. A két törpemotor abban hasonló, hogy a forgórész nem tartalmaz vasmagot,

viszont a forgórész kialakításában alapvetıen különböznek, amely egyértelmően határozza
meg a törpemotor alakját: a tárcsás törpemotorok rövidek és laposak, míg a hengeres
konstrukciójú törpemotorok hosszúak és keskenyek. A geometriai tulajdonságok jelentısen
befolyásolják egy adott mágnesanyag kihasználhatóságát. Mindkét törpemotor esetében ritka
földfém mágnest használnak az állandó mágneses tér létrehozásához. A ritka földfém
mágneseket azonban a tárcsás konstrukció elınyösebben hasznosítja, illetve a tárcsás
konstrukció esetében könnyebben lehet a mágneskört négypólusú kivitelben elkészíteni.
Mőszaki paramétereket tekintve, kevesebb paraméterrel bír a hengeres konstrukció, mint a
tárcsás konstrukció (tekercs alakja, tekercs radiális elhelyezkedése, huzalátmérı, menetszám).
Paraméterek szempontjából tehát kedvezıbb lehet a hengeres konstrukció, mert könnyebb az
optimális mőködés elérése. A légréstekercses törpemotorokkal, azon belül is fıleg a tárcsás
konstrukciójú törpemotorokkal kapcsolatos kutatások várható fejlıdési iránya a következık
lehetnek: korrózióállóbb mágnesanyagok alkalmazása, a kétoldali tengelykivezetés, kétoldali
csapágyazás, hengeres kommutátor a tárcsa alakú kommutátor helyett, kefék besüllyesztése a
motorvasba a még laposabb konstrukció érdekében.

2.2.3. A harmadik generációs rezgetımotorok
Az ún. harmadik generációs rezgetımotorok, a lineáris motorok; egy új vasmagos,
kefementes lineáris szervomotor család, mőködésük szintén a Lorentz-erın alapul. Az
Lorentz-erı minden mechanikai közvetítı elem nélkül lineáris mozgást hoz létre a legtöbb
esetben a tekercselt állórész, a mágnes és a fluxuszáró házból felépülı mozgórész között. A
tekercselésen kívül az állórészben van elhelyezve a mozgórész megvezetése (esetleg egy
pozícióérzékelı és egy mikroprocesszoros áramkör is). A mozgórész egy fluxuszáró ház,
melyben nagy hatékonyságú neodímium mágnes található.
André-Marie Ampére tekinthetı a lineáris motorok feltalálójának. 1821-ben kísérletet
folytatott, ahol két higannyal töltött vízszintes vályút helyezett el (2.34. ábra). A két csatornát
egy fémvezetıvel kötötte össze. A két fémvályút egy telephez csatlakoztatta. Megfigyelései
szerint a fémátkötés az áramforrás polaritásától függetlenül mindig egy irányba mozdult el.
Ellenkezı irányú mozgás létrejöttéhez a telepet a csatorna másik végére kellett helyeznie. E
kísérlet jelentette a további fejlıdés alapját [Klein 1972]. Kezdetben szinte kizárólag csak
nagygépek mozgatására tervezték a lineáris motorokat: az 1900-as években szövıszékek
vetélıjének mozgatására, vasúti vontatásra illetve gépjármővek hajtására. De tény, hogy a
legtöbb próbálkozás csak kísérlet szintjén maradt. 1923-ban egy folyamatos mozgójárda
megépítésére is történtek kísérletek [Pawluk 1977].

2.34 ábra: André-Marie Ampére 1821-es kísérlete, amely az elsı lineáris motornak tekinthetı

Az 1950-es évek második felétıl a lineáris motorok legjelentısebb képviselıje
Laithwaite, akinek munkássága - számos a lineáris motort népszerősítı cikk [Laithwaite
1970], [Laithwaite 1973] és ismertebb könyv [Laithwaite 1969] -, az egész világon
ráirányította a figyelmet a lineáris motorok fejlesztésére, ill. az ezzel kapcsolatos kutatási
tevékenységre. Az Egyesült Királyságban Laithwaite professzoron kívül meg kell említeni

Bolton-t, Preston-t, Paul-t [Paul 1969], Freeman-t és Eastham-ot, akik számos lineáris motor
témával foglalkozó cikk szerzıi ill. társszerzıi. Az Egyesült Államokban Nasar 1969-ben
jelentkezik az elsı lineáris motorral foglalkozó cikkel [Nasar 1969], amelyet ezután számos
pl. Nasar [Nasar 1973] követ. Sikeresnek mondható az együttmőködés Boldea-val, amelyet
három e témával foglalkozó könyv [Boldea 1976, 1985, 1997] is fémjelez.
Magyarországon lineáris motorral kapcsolatos publikáció 1972-ben jelent meg [Tevan
1972], ahol a szerzık bemutatták a lineáris motorok számítását és alkalmazását. 1978-ban
Asztalos György és Rajki Imre egy kétoldalas lineáris motor végeselemes módszerrel történı
számításáról ad ismertetést [Rajki 1978]. 1982-ben Bocsák Béla készített egyetemi doktori
értekezést a Miskolci Egyetemen “Lineáris indukciós motor kifejlesztése csillebetolók
hajtására” [Bocsák 1982]. Lineáris motorokkal a Miskolci Egyetemen jelenleg Tóth Ferenc
foglalkozik [Tóth 2001, 2004].
A lineáris motorokban fellépı jelenségek elemzésének módszerei az elektromágneses
teret leíró Maxwell - egyenletekre épülnek. A lineáris motornál fellépı jelenségek
bonyolultsága, és a jelenségek egymásra szuperponálása arra késztette a szerzıket, hogy
egyszerősítı feltételeket vezessenek be a célkitőzések megoldására [Lee 2002]. Az
egyszerősítı törekvések a számítási modellek dimenziószámában, a motor radiális vagy
hosszirányú hatásai figyelembevételének kezelési módszereiben, és az ezekhez kapcsolódó
matematikai módszerekben különböznek [Won 2006]. Így például, vannak olyan cikkek,
amelyek elsısorban a hosszirányú kiterjedés hatását vizsgálják, vannak olyanok, amelyek a
radiális kiterjedés hatására összpontosítanak, és természetesen léteznek olyan publikációk,
amelyek mind a két hatást együttesen vizsgálják [Oberrelt 1973], [Tevan 1977].
Nyilvánvalóan a modellek számítása egydimenziós esetben lehet a legegyszerőbb.
Az elsı, a lineáris motorral kapcsolatos numerikus számítást alkalmazó munka, L. del
Cid Ph.D. disszertációja volt [Cid 1973], ahol a lineáris motor kvázi-valós modelljének
Fourier-integrállal történı számítási eredményét hasonlította össze a valós modellnek a véges
különbségek módszerrel való számítási eredményével. Az egyik legjelentısebbnek ítélhetı
cikk a lineáris motorok számításánál az, amely a végeselemes technika alkalmazásával a
számítást két módszerrel végezte el, a komplex frekvencia módszerrel (complex frequency
method), ill. az idı-lépéses (time stepping method) módszerrel, és hasonlította össze az így
kapott eredményeket [Eastham 1986].

2.35. ábra: Egy lineáris elvő konstrukció a japán
Wakiwakatól [Wakiwaka 2002]

2.36. ábra: Lee ”hexahedral” – speciális
tekercseléső – motorja [Lee 2002]

A szakirodalomban megjelent cikkek alapján megállapítható, hogy a 90-es évektıl
kezdve a lineáris motorok kutatása inkább a speciális célokat kielégítı, (pl. rezgı hívásjelzés
mobiltelefonokban) területre tevıdött át, ami egyúttal azt is eredményezte, hogy igen
változatos konstrukciókat alakítottak ki [Hitachi 2007]. Ilyen Wakiwaka konstrukciója (2.35.
ábra) is [Wakiwaka 2002]. A mozgó rész (Mover) tartalmaz egy állandó mágnest és egy
fluxuszáró házat (Moving yoke). Az állórész tartalmazza a tekercset (Coil) és a két torziós

rugót (Spring). A mozgórész, mint tömeg, illetve a rugók mechanikai lengırendszert alkotnak.
Természetesen az aktuátor a lengırendszer sajátfrekvenciája közelében mőködik
üzemszerően. Ha a tekercsbe áramot vezetünk, mely a mozgórész mágneses terében található
(Magnet), akkor a fellépı Lorentz-erı elmozdítja a mozgórészt. Az áram irányától függıen
változik a Lorentz-erı iránya, így folyamatos, periodikus mozgás hozható létre. Szintén
említésre érdemes Lee „hexahedral” motorja [Lee 2002]. Lee szerint egy motor kimenı
nyomatéka leginkább a tekercskialakítással befolyásolható, ezért létrehozott egy hatszög
alapú hasábtekercselést (2.36. ábra). Az ideális tekercsalak megtalálására genetikus
algoritmust alkalmazott.

2.2.4. Érdekességek a rezgetımotorok területérıl
A következıkben néhány érdekességet, ötletet szeretnék bemutatni a rezgetımotorok
területérıl. Nem célom az egyes törpemotorok, eszközök tudományos elemzése, inkább az
ötletek sokszínőségére szeretném a figyelmet ráirányítani. A 2.37. ábrán nem látszik semmi
szokatlant, talán csak az, hogy egy hengeres konstrukciójú törpemotor egy mőanyag
kapszulába van beépítve. Xiaoyan Fu és Dahai Li szerint az egyik leghatásosabb rezgı
hívásjelzés úgy valósítható meg, ha a rezgetımotorok a lábbelik oldalába illetve talpába
kerülnének beépítésre (2.38. ábra).

2.37. ábra: Hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor beépítve egy mőanyag
kapszulába

2.38. ábra: A Sydney Egyetem munkatársainak
ötlete: Építsük a rezgetımotorokat lábbelikbe:
„haptic shoes”

A 2.39. ábra szintén egy érdekes rezgetımotort mutat be, amely egy lineáris elvő,
elektromágneses aktuátor, amelyet győrő formájában lehet az emberi ujjon hordani. [Marti
2005]. Az itt bemutatott „ötleteknek” csak akkor lehet létjogosultságuk, ha wireless
technológiát is társítanak hozzájuk.

2.39. ábra: Marti és Schmandt ötlete: speciális
rezgetımotor győrő formájában, ujjon hordva

Az irodalomkutatásról szóló fejezetet azzal zárnám, hogy a publikált kutatási
eredmények alapján a következı állapítható meg: a mobiltelefonok rezgı hívásjelzésére
alkalmazható lineáris elvő, Lorentz-erın alapuló, radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor
kifejlesztése indokolt (ld. 5. fejezet).

„Látni azt, amit mindenki lát, gondolni, amit
senki sem gondolt.”
Szent-Györgyi Albert

3. A gerjesztı és a gerjesztett rendszer
dinamikai vizsgálata

3.1. Az emberi test – szövet zseb alkotta mechanikai rendszer
modellezése
Az emberi testel kapcsolatos vizsgálatok, lehetnek objektívek és szubjektívek.
Általában egy objektív mérés akkor alkalmazható, ha a vizsgált személy közremőködése,
véleménye egyszerően mellékes. Ilyen objektív vizsgálat lehet az emberi comb (hús, izom,
ruhaszövet) tulajdonságainak vizsgálata. De vajon miért is van erre szükség? Egy zsebben
hordott mobiltelefon (3.1. ábra) dinamikai vizsgálata, vagy a gerjesztés optimalizációja nem
valósulhat meg a környezet, jelen esetben az emberi test mechanikai viselkedésének ismerete
nélkül.

3.1. ábra: Egy valóságos szituáció; felhasználó,
zsebében mobiltelefonjával

3.1.1. A probléma megfogalmazása
Az emberi test mechanikai aspektusú vizsgálatára az aalborgi egyetem honlapján
találtam utalást [Pesqueux 2005]. A zsebben hordott mobiltelefon dinamikai leírására egy
kétszabadságfokú, lineáris lengırendszert használtak fel (3.2. ábra). A mechanikai modellben
a mobiltelefon és a rezgı gerjesztéshez felhasznált excenter jelentik a tömegeket. A csillapítás
és a rugómerevség alatt a ruha és szövet zseb anyagjellemzıit értik. Az anyagjellemzıket nem
mérték ki, anyagtudományi szakirodalomra támaszkodtak. Mindennemő, a rezgetımotor és a

mobiltelefon közötti, csillapítást elhanyagoltak, azaz a rezgetımotor ideálisan mereven
rögzített a mobiltelefon házához. Amennyire részletesnek mondható a modelljük, annál
meglepıbb, hogy a bır, mint referencia, azaz egy fix hely jelenik meg.

3.2. ábra: Aalborg University, Faculty of Engineering and Science, Institute of Electronic Systems, Department
of Acoustics “zseb” modellje

Ezzel az értelmezéssel nem tudok egyetérteni, hisz ahogy a bevezetı
irodalomkutatásban is említettem, a mechanoreceptorok, amelyek a mobiltelefon rezgı
hívásjelzését érzékelik, a bır alakváltozására érzékenyek. Tehát szükséges a bır/test
„mozgása”, deformálása. Az általuk felállított modell arra alkalmas, hogy az emberi bırre
átadódó erıt maximalizálják. A 3.2. fejezetben bizonyítom, hogy az emberi bır az
alakváltozásra és nem az átadódó erıre érzékeny. A 3.3 fejezetben magam is foglalkozom
szövetanyagok vizsgálatával, és bizonyítani fogom, hogy egy viszonylag vékony (<0,1 mm)
szövetrétegnek nincs jelentıs hatása a gerjesztés milyenségére. Ha a bır alakja változik,
szükséges a comb dinamikai viselkedésének ismerete. Ezért egy olyan mechanikai modellt
állítottam fel, ahol referenciának az emberi csont tekinthetı, a mobiltelefon és a csont között
található emberi test, bır, szövet zseb pedig egységesen alkotja a csillapítás és a
rugómerevség paraméterértékeit, mindezt egy egyszabadságfokú modellben. Tehát a cél, egy
egységes emberi test – szövet zseb alkotta mechanikai lengırendszer „anyagjellemzıinek”
meghatározása.
Mint ismeretes, a mobiltelefon gyártók nagyon sokfajta készüléket forgalmaznak (3.1.
táblázat). Ezek a mobiltelefonok a legkülönbözıbb alakúak és formájúak: csúsztatható,
kihajtogatható, kifordítható elılapúak, nagykijelzısek, teljes billentyőzetesek és így tovább.
Manapság egyre nagyobb teret nyernek az ún. maroktelefonok [Crave 2008], amelyek a világ
legkisebb mobiltelefonjai (3.3. ábra). Európában még nem kerültek forgalomba.
Gyártó
LG KG130
LG KF310
Nokia 2760
Nokia 6085
Nokia 6160
Nokia 6170
Motorola Z6
Motorola W377
Sony Ericsson K850
Sony Ericsson Z320
Átlag

Hosszúság [mm]
103
97
87
92
85
88
105
99
102
87
94,5

Szélesség [mm]
44
48
48
46
45
46
45
45
48
47
46,2

Ható felület [mm2]
4532
4896
4176
4232
3825
4048
4725
4455
4896
4089
4387,4

Tömeg [g]
71
100
80
84
97
121
105
95
118
90
96,1

3.1. táblázat: Átlagos mobiltelefon jellemzık [Pgsm 2008]

Ezeknek az eltérı típusú mobiltelefonoknak a közös leíró jellemzıjük a tömegük és az
emberi test irányába ható felületük (3.4. ábra). Egy átlagos mobiltelefon kb. 100 gramm
tömegő, míg a ható felület, a mai miniatürizálódási trendet is figyelembe véve, 2100÷4600
mm2 között változhat. Általánosságban kijelenthetı, hogy a telefontömeg, mint

paraméterérték, állandónak tekinthetı (3.1. táblázat). Jól látható, hogy a maroktelefonok
megjelenésével, a ható felület egy viszonylag széles spektrumban változhat, ezért fontosnak
tartottam, hogy elemezzem az emberi comb rugómerevség és csillapítás értékeinek
felületfüggését is.

3.3. ábra: A világ legkisebb mobiltelefonja:
Xun Chi 138 (maroktelefon)

3.4. ábra: Az eltérı típusú mobiltelefonok fı jellemzıje a
tömeg és – az emberi testtel közvetlenül érintkezı –
„hasznos vagy ható” felület

Összefoglalóan elmondható, hogy e fejezet célja összetett: egyrészt adott elıfeszítés
mellett meghatározni az emberi comb dinamikai tulajdonságát adó rugómerevség és
csillapítás értékeket, másrészt az eltérı mobiltelefon típusok miatt megvizsgálni, hogy állandó
100 grammos „terhelı” telefontömeg feltételezése esetén a rugómerevség és csillapítás
értékek lehetnek-e függvényei a ható felületnek.

3.1.2. Feltevések
Egy zsebben hordott mobiltelefon elvileg térbeli irányokban és/vagy térbeli tengely
körül végezhet rezgımozgást. Azonban a modellalkotás során a valóságos esethez képest, elvi
megfontolások alapján, egyszerősítésekkel fogok élni:
-

a mobiltelefonban a rezgetımotor ideálisan mereven rögzített,
a zsebbe helyezett mobiltelefon alapsíkjának felfekvése az emberi testre „tökéletes”,
a vizsgálatok során a mobiltelefont reprezentálja egy 100 gramm tömegő, alumínium
próbatest, amelyek viselkedése azonos,
lineáris, koncentrált paraméterekkel történı modellezés, az elosztott paraméterő,
nemlineáris tárgyalásmód helyett,
a zsebbe helyezett mobiltelefon mindvégig kapcsolatban marad az emberi testtel, azaz
az elválás lehetısége kizárt,
a mobiltelefon oldalának a szövet zseb oldalsó részével való érintkezését, illetve az
ebbıl származó visszatérítı erıket elhanyagolom,
nem vettem figyelembe a rugalmas anyagok tömegét (az emberi combot sem),
mérési bizonytalanságok elhanyagolható mértékőek.

Ezen és más kényszerő közelítések miatt a számítások pontossága nem nagy, de túl
nagy pontosságra a dolog természeténél fogva nincs is szükség. Itt jegyzem meg, hogy a
vizsgálat elsıdleges célja az egyes paraméterértékek hatásának szétválasztása, és nem
kvalitatív elemzés. Ez utóbbi esetben ugyanis vizsgálni kellett volna azt, hogy milyen
befolyása van egy akkora nagyságú terhelésnek, amely normális esetben szinte soha nem
állhat elı.

3.1.3. A kísérlet megtervezése
Számtalan probléma megoldása során olyan rendszerrel van dolgunk, amelynél a
feladat jellegébıl adódóan az a lényeges, hogy milyen meghatározott átviteli tulajdonságokkal
rendelkezik. Mindenkori célunk a feladat szempontjait kielégítı, lehetı legegyszerőbb modell
felállítása. Ezért tekintsük a következı lineáris, egyszabadságfokú, csillapított és x0
elıfeszítéssel rendelkezı lengırendszer mozgásegyenletét, ahol m a mobiltelefon tömege, k és
b az emberi comb – szövet zseb rugómerevség és csillapítás értéke:
..

.

m x(t ) + b x(t ) + k ( x(t ) + x0 ) = F (t )

(3.1)

k
b
, 2 Dα =
új változókat, ahol α a
m
m
csillapítatlan rendszer sajátkörfrekvenciája, D a relatív csillapítási tényezı:

Rendezzük az egyenletet és vezessünk be az α 2 =

..

1
F (t )
m

.

x(t ) + 2 Dα x(t ) + α 2 x(t ) + α 2 x0 =

(3.2)

Az állandó együtthatós, lineáris differenciálegyenletek megoldásának közismert
eszköze a Laplace-transzformáció. Ez az eljárás egyszerősített írásmódot biztosít, másrészt az
átviteli függvény fogalmának felhasználásával az átviteli sajátosságok hatékony leírását teszi
lehetıvé. Nulla kezdeti értékek feltételezésével a Laplace-transzformáció (£) után kifejezhetı
az x(t) ill. az F(t) Laplace-transzformáltjainak viszonya a komplex s=jω változó
függvényeként. Deriválás, majd a Laplace-transzformáltakat nagybetővel jelölve és
figyelembe véve a zérus kezdeti feltételeket:
. 
£  x(t )  = sX ( s ) = V ( s ),



£ [ x(t ) ] = X ( s ),

 .. 
£  x(t )  = s 2 X ( s ) ;



Behelyettesítés után a következı egyenlet adódik, ahol a gerjesztés Laplace-transzformáltja
F (s) :
X ( x)  s 2 + 2 Dα s + α 2  =

1
F ( s ).
m

(3.3)

További átalakítással az átviteli függvény egy lehetséges alakja:
V ( s ) sX ( s ) 1
s
=
=
.
2
F ( s ) F ( s ) m s + 2 Dα s + α 2

(3.4)

Számítsuk ki az abszolút értékét:
V (ω )
1
=
F (ω ) mα

ω
α
2

.

(3.5)

 ω 
2 ω
1 − 2  + 4 D 2
α
 α 
Egy ismeretlen rendszer bemenı (input) és kimenı (output) jelei közötti kapcsolatot
mérésekkel lehet meghatározni (identifikáció). Hogy a kapott átviteli függvényt (3.5)
méréssel meghatározhassam és numerikus eljárással a paraméteridentifikációt elvégezhessem,
egy mérési módszert kellett kidolgoznom. A rezgésérzékelés piezoelektomos átalakítók
segítségével viszonylag egyszerően megoldható. A nagyobb gond mindig az átmenı változó,
azaz az erı mérése, ugyanis egyszerre kell mérni annak statikus és dinamikus komponensét is.
2

2

Mivel nem állt ilyen eszköz a rendelkezésemre, ezért magam készítettem és kalibráltam egy
nyúlásmérı bélyeges jelátalakítót, melyet az alábbiakban mutatok be.
Statikus és dinamikus erı mérésére alkalmas nyúlásmérı bélyeges jelátalakító tervezése

A jelátalakító feladata, hogy maximum F=15 N erıt, mint bemenıjelet, alakítson át
analóg feszültségjellé. A kis erıérték miatt célszerőnek tőnik hajlításnak kitett deformálódó
elemet használni, amire egy vékony, hn vastagságú, bn szélességő és dn=2R középátmérıjő
hengeres győrő alkalmas a feladat megoldására (3.2. táblázat). A jelátalakító VEM modellje a
3.5. ábrán látható.

Megnevezés
Vastagság
Szélesség
Középátmérı

3.5. ábra: A statikus és dinamikus erı mérésére
alkalmas nyúlásmérı bélyeges jelátalakító VEM
modellje

Adatok [mm]
hn=0,8
bn=9
dn=71,7

3.2. táblázat: A nyúlásmérı bélyeges jelátalakító
geometriai jellemzıi

A deformálódó elem anyagául σ sz = 600 MPa szakítószilárdságú rugóacélt használtam
fel. A biztonsági tényezı értékét célszerő nB=4-re választani, mivel lengı típusú terhelésrıl
van szó:

σ meg =

σ sz
nB

=

600 [ MPa ]
= 150 [ MPa ] .
4

(3.6)

A maximális erı mérésekor ez a feszültség léphet fel a mérıelemben. Egytengelyő,
feszültségi állapotot feltételezve, a Hooke-törvény szerint ehhez a feszültséghez az alábbi
maximális fajlagos nyúlás tartozik:

ε max =

σ meg
E

=

150 [ MPa ]

200000 [ MPa ]

= 7,5 ⋅10−4.

(3.7)

A bélyegek átalakítási tényezıje g=2,1 volt és az R=120 Ω ellenállású bélyegek 10
mA-rel terhelhetık. Így az egyes bélyegekre esı feszültség:
U = IR = 0, 01[ A] ⋅120 [ Ω ] = 1, 2 [V ] .

(3.8)

Ehhez az f = 5 kHz-es vivıfrekvenciával és U k = 2 V tápfeszültséggel (DC)
rendelkezı „Strain Indicator P-3500”-as típusú mérıerısítıt használtam fel. A maximális
kimenıfeszültség:
U ki _ max = U k gε max = 2 [V ] ⋅ 2,1 ⋅ 7,5 ⋅10−4 = 3,15 [ mV ].

(3.9)

Célszerő a mérıerısítıt tehát úgy beállítani, hogy a 3,15 mV bemenı feszültségnél
adja a legnagyobb erısítést.

Az alakváltozás nyomon követésére analitikai számításokat célszerő végezni. A
vizsgálatokat a 3.6. ábra látható, szimmetria miatti, egyszerősített, síkgörbe rúdmodellen
végeztem.

3.6. ábra: A nyúlásmérı bélyeges jelátalakító elvi
elrendezése (síkgörbe rúd) és az elmozdulás
számításához alkalmazott jelölések

3.7. ábra: Wheatstone-híd: négy darab nyúlásmérı
bélyeg hídba kapcsolása

Az egyszerősített modellt terhelje F ∗ az eredeti F erı helyett. Az F ∗ terhelıerı
támadáspontjában a keresett elmozdulás nagysága:
∂U ( F ∗ , M 0 )
.
u=
∂F ∗

(3.10)

Ahhoz, hogy a parciális deriváltat elıállítsuk, az alakváltozási energiát –
következésképpen az igénybevételi függvényeket – kell felírni az F* erı függvényeként.
Mivel a rúdvég szögelfordulása nem megengedett, ezért a Castigliano-tétel értelmében:

ϕ=

∂U ( F ∗ , M 0 )
= 0.
∂M 0

(3.11)

A hajlítónyomaték függvény a következıképpen néz ki a felvett síkgörbe rúd esetében (3.6.
ábra):
M (ϕ ) = F ∗ R sin (ϕ ) − M 0 .

(3.12)

A síkgörbe rúdban felhalmozott alakváltozási energia – csak hajlítást feltételezve, a
nyírásból és nyomásból származó energiát elhanyagolva – közvetlenül az igénybevételekbıl
számolható:
π

π

2 F ∗ R sin ϕ − M
( ) 0)
(
M h (ϕ )
U =∫
Rdϕ = ∫
Rdϕ .
2IZ E
2I z E
0
0
2

2

2

(3.13)

ahol Iz a keresztmetszet redukált másodrendő nyomatéka, R a középvonal görbületi sugara, E
pedig az acélszalag rugalmassági modulusa. Feltételeztem, hogy a síkgörbe rúd középvonala
alakváltozás után is benne marad a terheletlen középvonal síkjában. Az integrálást elvégezve:

U=

(

2

R F ∗ R 2π + 2M 02π − 8F ∗ RM 0
8IE

).

(3.14)

A rúdvég szögelfordulása nem megengedett:
∂U ( F ∗ , M 0 )
M 0π − 2 F ∗ R
2F ∗R
ϕ=
=0=
→ M0 =
.
π
∂M 0
2 IE

(3.15)

A szabad rúdvégen az F ∗ terhelı erı hatásvonala mentén történı elmozdulás a következı:
3
2
3R ( π − 8 )
∂U ( F ∗ )
F
∗ R (π − 8)
∗
u=
=
F
=
F
, ahol F ∗ = .
∗
3
π bn hn E
∂F
4π I Z E
2
3

2

Tehát a 3.5. ábrán látható nyúlásmérı bélyeges jelátalakító elmozdulása a
bélyegfelragasztási helyeken:
3
2
3 R (π − 8 )
u=F
.
2 hn3π bn E

(3.16)

Ellenırzésképpen VEM programmal (ANSYS) is megvizsgáltam a nyúlásmérı
bélyeges jelátalakító deformációs állapotát (3.8. és 3.9. ábra).

3.8. ábra: A nyúlásmérı bélyeges jelátalakító
szimulációs vizsgálata: deformálatlan állapot

3.9. ábra: A nyúlásmérı bélyeges jelátalakító
szimulációs vizsgálata: deformált állapot

A bélyegfelragasztás helyén az analitikus és a szimuláció útján nyert elmozdulások
nagyságát célszerő táblázat (3.3 táblázat) és diagram (3.10.-3.11. ábra) formájában megadni:
u - elmozdulás
u - elmozdulás
σ - HMH egyenértékő
εh [%]
számítással [m]
szimulációval [m]
feszültség [MPa]
0,01
4,463E-07
4,257E-07
0,07
4,85
0,1
4,463E-06
4,257E-06
0,72
4,85
0,3
1,339E-05
1,277E-05
2,15
4,85
0,5
2,231E-05
2,128E-05
3,59
4,85
1
4,463E-05
4,257E-05
7,17
4,85
3
1,339E-04
1,277E-04
21,52
4,85
5
2,231E-04
2,128E-04
35,87
4,85
7
3,124E-04
2,979E-04
50,22
4,85
9
4,017E-04
3,831E-04
64,57
4,85
11
4,909E-04
4,682E-04
78,92
4,85
13
5,802E-04
5,534E-04
93,27
4,85
15
6,694E-04
6,385E-04
107,62
4,85
3.3. táblázat: A bélyegfelragasztás helyén (ami alatt a hengeres győrő középátmérıje értendı) az analitikusan
és a numerikusan meghatározott elmozdulások összefoglalása
F - terhelı erı [N]

Jól látható, hogy mind a maximális deformáció, mind pedig az egyenértékő feszültség
kisebb a korábban számított értékeknél (3.6).

3.10. ábra: A bélyegfelragasztás helyén az
analitikus és a szimuláció útján nyert elmozdulások

3.11. ábra: A bélyegfelragasztás helyén a
szimuláció útján nyert elmozdulás – egyenértékő
feszültség diagram

A nyúlásmérı bélyeges jelátalakító statikus érzékenysége:
S=

U ki U t gε 3U t gR 3 (π 2 − 8)
 mV 
=
=
= 0,187 
.
3
2π bn Ehn
F
F
 N 

(3.17)

A jelátalakító dinamikai vizsgálatához szükség van annak sajátfrekvenciájára is,
hiszen kerülendı, hogy az a 0÷200 Hz-ig terjedı mérési tartományba essen. A
frekvenciaanalízist VEM programmal oldottam meg (3.12. és 3.13. ábra). Az ilyen
frekvenciájú modulálójelek továbbítására a mérıerısítı 5 kHz-es vivıfrekvenciája alkalmas.

3.12. ábra: A jelátalakító elsı lengésképe:
236,84 [Hz]

3.13. ábra: A jelátalakító második lengésképe:
460,95 [Hz]

A bélyegeket a legnagyobb alakváltozást szenvedı helyre célszerő felragasztani (3.14.
ábra). Négy bélyeget használtam, kettıt a húzott, kettıt a nyomott oldalra és azokat teljes
hídba kötöttem (3.7. ábra).

3.14. ábra: Statikus és dinamikus erı mérésére
alkalmas nyúlásmérı bélyeges jelátalakító

3.15. ábra: Saját készítéső nyúlásmérı bélyeges
jelátalakító

Az elkészült nyúlásmérı bélyeges jelátalakítót (3.14.-3.15. ábra) a méréseim
megkezdése elıtt kalibrálnom kellett (3.4. táblázat). A mérıhíd kimenı feszültsége U [mV], a
terhelı erı F [N]. A mért kalibrációs pontokra görbét illesztettem (3.16. ábra) a legkisebb
négyzetek módszere segítségével, így a terhelı erı és a híd kimenı feszültsége közötti
N 
egyenlet a következı: F [ N ] = 16,5   ⋅ U [V ] + 0, 2 [ N ] .
V 
A mérıhíd kimenı
feszültsége: U [mV]

Terhelı tömeg:
G [g]

Terhelı erı:
F [N]

8,44

0

0

12,6

40

0,4

33,4

85

0,8

72,9

148

1,5

104

201

2

265

477

4,7

400

690

6,8

518

879

8,6

675

1145

11,2

877

1529

15

3.4. táblázat: Saját készítéső nyúlásmérı bélyeges
jelátalakító kalibrációs táblázata

3.16. ábra: A terhelı erı a híd kimenı
feszültségének függvényében

3.1.4. Megfigyelések, mérések végzése
Az emberi comb dinamikai tulajdonságainak objektív mérésére kialakított mérıeszköz
nem áll rendelkezésre. A rugalmas anyagokból felépülı emberi comb dinamikai
viselkedésének méréséhez egyrészt azt mechanikailag gerjesztenünk (bemenet) kell (pl.
elektrodinamikus rázóasztal segítségével), másrészt mérnünk kell a gerjesztés és a
rendszerválasz (pl. a rezgéssebesség) tulajdonságait, idıbeli lefolyását, mert az emberi comb
átviteli tulajdonságaira vagyunk kíváncsiak, ehhez pedig, ahogy azt az elızı pontban
bemutattam, szükséges a rendszerre ható bemenet és valamely kimenet ismerete. De mi is
alkot itt egy mechanikai lengırendszert? A mechanikai modellezéshez szükséges
rugómerevség és csillapítás értékek a comb biológiai kialakításával adottak, míg a zsebben
hordott mobiltelefon, vagyis az azt reprezentáló alumínium tömb (3.17. ábra), együtt, egy
egyszabadságfokú mechanikai lengırendszert alkot.

3.17. ábra: Mobiltelefont reprezentáló alumínium
tömb. Tömege 100 [g]. Kialakítása olyan, hogy két
rezgésérzékelı egyidejő felfogatására alkalmas

3.18. ábra: Különbözı felülető, de azonos tömegő −
100 [g] − próbatestek

A felépítendı mérési metódus több tényezı függvénye: milyen legyen a próbatest
(mobiltelefont reprezentáló tömb) geometriája, a szerkezeti elrendezés, a gerjesztett rezgés
típusa, a mérıjel jellege, a mért mennyiség jellege, stb. Egy próbatest a lehetı legegyszerőbb

geometriájú legyen, és olyan, amelynek rezgését pontosan le tudjuk írni. Fontos még a
próbatest végeinek állapota, vagyis a határfeltételek. A leírtak azért fontosak, mert a
dinamikai tulajdonságot ezek szabják meg. Próbatestnek a 3.17. ábrán látható alumínium
tömböt használtam fel, speciális kialakítása pedig lehetıvé teszi két rezgésérzékelı egyidejő
felfogatását. Összesen 6 darab próbatestet készítettem (3.18. ábra), úgy, hogy mindegyik
m=100 gramm tömegő, de hatófelületük eltérı nagyságú (3.5. táblázat).
Felület
A1
A2
A3
A4
A5
A6

Méret
[mm] x [mm]
40 x 52,5
40 x 65
40 x 77,5
40 x 90
40 x 102,5
40 x 115

Ható felület
[mm2]
2100
2600
3100
3600
4100
4600

Tömeg
[g]
100
100
100
100
100
100

3.5. táblázat: A 6 darab alumínium próbatest
geometriai adatai

Elıfeszítı erı
FI
FII
FIII
FIV

Elıfeszítı erı mértéke [N]
0,5
1,5
4,5
8,5

3.6. táblázat: Az elıfeszítettség mértékei

A méréshez mechanikai elvő, kitérítéses módszert használtam. A 3.19. ábrán látható
próbatestet a vizsgálandó személy nadrágzsebébe (3.20. ábra) helyeztem. Az
elektrodinamikus rázóasztalra felfogatott, nyúlásmérı bélyeges jelátalakító (3.21. ábra)
segítségével elıfeszített (3.6. táblázat) próbatestet szinuszos jellel harmonikus rezgésre
kényszeríttettem, és mértem az arra adott válaszfüggvényt. Az elıfeszítés kettıs feladatot
látott el: egyrészt a valós körülmények idealizált modellezését, másrészt a próbatest fix helyen
való tartását biztosította.
Az egyik mért mennyiség az erı (bemenet), míg a másik jel egy mozgásjellemzı, a
sebesség (kimenet) volt. Két okból döntöttem e mennyiségek (erı, sebesség) mérése mellett:
- A gerjesztı jel és a válaszjel mérése azonos helyen, a próbatesten történt, ezért nem
mérhettem két azonos mozgásjellemzıt. Választásom gerjesztı jelként az erı, kimenetként
pedig a sebesség mérésére esett.

3.19. ábra: A mérés elsı fázisa; a próbatest
elıkészítése a két rezgésérzékelıvel

3.20. ábra: A mérés második fázisa; a próbatest
behelyezése a vizsgálandó személy zsebében

- Kimenetként célszerő választás a sebesség, bemenetként az erı mérése, hisz ezek
hányadosának a mechatronikában is definiált fogalom, a mechanikai impedancia felel meg. Ez
alapján célom az emberi comb mechanikai impedanciájának meghatározása volt mérés útján.
A 3.19. ábrán a próbatesten jól láthatók a kimenet (sebesség) mérésére szolgáló
rezgésérzékelık. Elvileg egy rezgésérzékelı is elég lenne, de a kettıvel kimérhetı a
gerjesztett próbatest billegési frekvenciája is. Célom az volt, hogy a próbatestre átadódó
gerjesztés mindinkább „dugattyúszerő” mozgást hozzon létre, azaz a két érzékelıvel
ellenırizni kívántam a gerjesztés transzlációs jellegét.

A 3.21. ábrán egy valós mérés, a 3.22. ábrán pedig a mérési elrendezés mechanikai
modellje látható. Jól látható, hogy egy kapcsolt villamos – mechanikai rendszerrıl van szó. A
villamos oldalt (gerjesztés) egy elektrodinamikus rázóasztal (shaker) alkotja. A rázóasztal
„pontosságáról” nem érdemes beszélni, hisz jelentısége másodlagos, feladata mindössze
annyi, hogy produkáljon értékelhetı jelet, hiszen azután úgyis megmérem a gerjesztést az
általam készített nyúlásmérı bélyeges jelátalakítóval. A mechanikai oldal tömegbıl és
anyagmodellbıl áll, amelynek a Kelvin-Voigt modellt választottam. Az egy párhuzamosan
kapcsolt ideális (veszteség nélküli) rugóból és viszkózus csillapítóból áll. Ezek az elemek – k
és b – egységesen modellezik a láb izomzatának, szövetének, húsának, bırrétegének és a
szövet zseb anyagának tulajdonságait. A zseb két darab szövetréteg kombinációjából épül fel.
Külsı részét az adott ruhamodell anyagából, a belsı részét annál vékonyabb bélésanyagból
készítik

3.21. ábra: Egy valóságos mérési szituáció; a
felhasználó zsebében a mobiltelefont reprezentáló
alumínium tömbbel, amit egy erımérın keresztül
gerjesztettem rázóasztal segítségével

3.22. ábra: A mérési elrendezés mechanikai
modellje. A rajzon F(t) és v(t) szimbolizálja az erı
és a rezgéssebesség mérést. „m” a próbatest tömege,
míg „k” és „b” az emberi comb – szövet zseb alkotta
lengırendszer rugómerevség és csillapítás értéke

A 3.23. ábrán látható a mérési összeállításom impedancia hálózata. Jól látható módon
a hálózat tartalmaz egy villamos – mechanikai átalakítót, azaz egy váltót. A rendszer átviteli
függvénye az impedancia hálózat alapján is meghatározható (3.23. ábra). Az általánosított
rendszerelemekre (R, L, k, b, m) az impedanciák rendre a következık: Z R = R → Ellenállás
s
impedancia, Z L = sL → Induktivitás impedancia, Z k = → Rugómerevség impedancia,
k
1
1
Z b = → Mechanikai csillapítás impedancia Z m =
→ Tömeg impedancia.
b
sm

3.23. ábra: Az emberi comb átviteli függvényének mérésére alkalmas mérési összeállítás impedancia hálózata
(dinamikus modell)

A comb átviteli függvényének méréséhez a mechanikai impedancia
frekvenciaanalízisével megkerestem a rezonancia helyét – ez az átvitel maximumánál van – és
mértem a rezonanciajellemzıket. Ezt a mérési metodikát ismételtem meg a különbözı felülető
próbatestekkel (3.5. táblázat) eltérı elıfeszítettség mellett (3.6. táblázat). A statikus
elıfeszítettség mértékének figyelembevétele azért volt fontos, mert az ember által viselt
ruhadarabok más és más elıfeszítettséget biztosítanak a zsebben hordott mobiltelefonnak. A
rezgés érzékelése szempontjából egyáltalán nem közömbös, hogy a felhasználó egy bı sort,
esetleg egy farmernadrág, vagy éppen egy feszülıs biciklis nadrág zsebébe helyezi
mobilkészülékét. Összesen négy elıfeszítettséget vettem figyelembe: 0,5 N, 1,5 N, 4,5 N és
8,5 N. Mindezek ismeretében az anyag dinamikai tulajdonságait számítani tudtam, hiszen egy
egyszabadságfokú mechanikai lengırendszer mozgásállapota ismert. A dinamikai modellem
(3.5) ismeretlen paramétereket (D és α) tartalmazott, amelyek becslési modellje
paramétereiben nemlineáris volt, ezért a Nelder-Mead simplex algoritmussal egy
optimalizálási feladatot kellett megoldanom.
Nyilvánvalóan, csak egy frekvencián, a rezonanciafrekvencián ismert így az emberi
comb tulajdonsága. Ez kielégítınek mondható, hisz nagy általánosságban véve a mai kor
mobiltelefonjai 100 gramm tömegőek, tehát nem volt szükséges a terhelı tömeg nagyságának
változtatására, a rezonanciafrekvencia elhangolása miatt.

3.1.5. A mérési eredmények értelmezése
A mérési eredményeimet diagramos formában ábrázoltam. A diagramok vízszintes
tengelyén a mobiltelefont reprezentáló alumínium tömbre ható gerjesztés körfrekvenciáját
rad/s-ban, a függıleges tengelyeken a testre átadódó erı amplitúdójának nagyságát N-ban
(3.24.–3.29. ábra), az alumínium tömb rezgéssebességének amplitúdóját m/s-ban (3.30.–3.35.
ábra) és a mechanikai impedancia abszolút értékét [m/s]/[N] dimenzióban (3.36.– 3.41. ábra)
ábrázoltam. A tömbre átadód maximális erıamplitúdó értéke 2,35 N a 282,74 rad/s gerjesztı
körfrekvenciánál van. Az átadódó erı az elıfeszítés nagyságával arányosan nı. Az
erıdiagramokról jól látszik, hogy az elektrodinamikus rázóasztalról átadódó gerjesztés
nagysága közel független a ható felülettıl. Az erıgörbén két csúcs is látható, ami egy
kétszabadságfokú lengırendszerre utal. Az „elsı” csúcs az emberi comb tömege miatt adódik,
azonban ezt a hatást a 3.1.2. fejezetnek megfelelıen figyelmen kívül hagytam.

3.24. ábra: A shakerrıl az „A1” felületre átadódó
erıértékek a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

3.25. ábra: A shakerrıl az „A2” felületre átadódó
erıértékek a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

3.26. ábra: A shakerrıl az „A3” felületre átadódó
erıértékek a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

3.27. ábra: A shakerrıl az „A4” felületre átadódó
erıértékek a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

3.28. ábra: A shakerrıl az „A5” felületre átadódó
erıértékek a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

3.29. ábra: A shakerrıl az „A6” felületre átadódó
erıértékek a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

Az alumínium tömbön kialakuló rezgéssebesség-amplitúdó függvénye a ható
felületnek, de az elıfeszítés mértékétıl nem, vagy csak kismértékben függ. A maximális
rezgéssebesség a 106,8 rad/s gerjesztı körfrekvencián jelentkezett, értéke 0,105 m/s volt. A
ható felület nagyságával értéke arányosan csökkent, de a helye változatlan maradt.

3.30. ábra: Az „A1” felület rezgéssebesség
amplitúdója a körfrekvencia függvényében,
különbözı elıfeszítések mellett

3.31. ábra: Az „A2” felület rezgéssebesség
amplitúdója a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

3.32. ábra: Az „A3” felület rezgéssebesség
amplitúdója a körfrekvencia függvényében,
különbözı elıfeszítések mellett

3.33. ábra: Az „A4” felület rezgéssebesség
amplitúdója a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

3.34. ábra: Az „A5” felület rezgéssebesség
amplitúdója a körfrekvencia függvényében,
különbözı elıfeszítések mellett

3.35. ábra: Az „A6” felület rezgéssebesség
amplitúdója a körfrekvencia függvényében, különbözı
elıfeszítések mellett

A mechanikai impedancia definíciószerően az alumínium tömb rezgéssebességének és
a rá ható erı amplitúdóinak hányadosa. A 3.36.–3.41. ábrát az elızıleg bemutatott diagramok
hányadosaként kaptam. Az osztás eredményeként jelentkezı mechanikai impedancia
hányadosokat szimbólumokkal jelöltem: „+” a 0,5 N-os, „o” a 1,5 N-os, „*” a 4,5 N-os, míg a
„◊” 8,5 N-os elıfeszítettséghez tartozik. A szimbólumok által meghatározott görbére az (3.5)
képlet szerinti függvényt a legkisebb négyzetek módszerével illesztettem. Az illesztett
görbéket folytonos vonallal jelöltem (3.36.–3.41. ábra).

3.36. ábra: A mechanikai impedancia abszolút értéke
a körfrekvencia függvényében, „A1” felület és
különbözı elıfeszítés mellett

3.37. ábra: A mechanikai impedancia abszolút értéke
a körfrekvencia függvényében, „A2” felület és
különbözı elıfeszítés mellett

3.38. ábra: A mechanikai impedancia abszolút értéke
a körfrekvencia függvényében, „A3” felület és
különbözı elıfeszítés mellett

3.39. ábra: A mechanikai impedancia abszolút értéke
a körfrekvencia függvényében, „A4” felület és
különbözı elıfeszítés mellett

3.40. ábra: A mechanikai impedancia abszolút értéke
a körfrekvencia függvényében, „A5” felület és
különbözı elıfeszítés mellett

3.41. ábra: A mechanikai impedancia abszolút értéke
a körfrekvencia függvényében, „A6” felület és
különbözı elıfeszítés mellett

Az nemlineáris illesztés eredményeként kapott paraméterértékeket (D, α) a 3.7.
táblázat tartalmazza, ezekbıl számoltam ki az emberi comb rugómerevség és csillapítás
értékeit.
A1=40 [mm] x 52,5 [mm]

A2=40 [mm] x 65 [mm]

m=100 [g]

α [rad/s]

D [-]

k [N/m]

b [Ns/m]

α [rad/s]

D [-]

k [N/m]

b [Ns/m]

Elıfeszítés: 0,5 [N]

107,13

0,31

1148

6,6

107,08

0,34

1147

7,3

Elıfeszítés: 1,5 [N]

106,85

0,36

1142

7,7

107,24

0,39

1150

8,4

Elıfeszítés: 4,5 [N]

106,02

0,44

1124

9,3

106,1

0,47

1126

10,0

Elıfeszítés: 8,5 [N]

105,93

0,53

1122

11,2

105,84

0,57

1120

12,1

A3=40 [mm] x 77,5 [mm]

A4=40 [mm] x 90 [mm]

m=100 [g]

α [rad/s]

D [-]

k [N/m]

b [Ns/m]

α [rad/s]

D [-]

k [N/m]

b [Ns/m]

Elıfeszítés: 0,5 [N]

107,64

0,36

1159

7,8

106,47

0,41

1134

8,7

Elıfeszítés: 1,5 [N]

107,45

0,42

1155

9,0

107,32

0,46

1152

9,9

Elıfeszítés: 4,5 [N]

107,12

0,49

1147

10,5

105,31

0,54

1109

11,4

Elıfeszítés: 8,5 [N]

105,64

0,61

1116

12,9

107,68

0,66

1159

14,2

A5=40 [mm] x 102,5 [mm]

A6=40 [mm] x 115 [mm]

m=100 [g]

α [rad/s]

D [-]

k [N/m]

b [Ns/m]

α [rad/s]

D [-]

k [N/m]

b [Ns/m]

Elıfeszítés: 0,5 [N]

105,59

0,47

1115

9,9

107,8

0,53

1162

11,4

Elıfeszítés: 1,5 [N]

108,94

0,49

1187

10,7

106,12

0,57

1126

12,1

Elıfeszítés: 4,5 [N]

106,95

0,59

1144

12,6

108,37

0,65

1174

14,1

Elıfeszítés: 8,5 [N]

106,16

0,74

1127

15,7

110,05

0,82

1211

18,0

3.7. táblázat: A mérési eredmények összefoglaló táblázata

A kiszámolt rugómerevség és csillapítás értékeket diagramos formában is ábrázoltam.
A 3.42. ábrán a rugómerevség, míg a 3.43. ábrán a csillapítás változása látható a ható felület
függvényében. Jó közelítéssel megállapítható, hogy a rugómerevség a felülettıl nem függ, a
csillapítás viszont igen.

3.42. ábra: A mérési adatokból számolt
rugómerevségek a ható felület függvényében, eltérı
elıfeszítés mellett

3.43. ábra: A mért adatokból számolt csillapítások a
ható felület függvényében, eltérı elıfeszítés mellett

A csillapítás felületfüggése nemlineáris (3.43. ábra). A mobiltelefonok által lefedett
releváns mérettartományra, 2100÷4600 mm2, függvény formájában is megadtam a csillapítás
és a ható felület közötti függvénykapcsolatot: b( A) = b0 eb1 A . A függvényben szereplı
konstansok (b0 és b1) értékeinek meghatározására paraméterkeresı eljárást alkalmaztam (3.8.
táblázat).

3.44. ábra: A mért adatokból számolt csillapítások
(szimbólumok) és az azokra numerikusan illesztett
függvények (folytonos vonal) a ható felület
függvényében, eltérı elıfeszítés mellett

b( A) = b0 eb1 A

b0 [Ns/m]

b1 [1/m2]

Elıfeszítés: 0,5 [N]
Elıfeszítés: 1,5 [N]
Elıfeszítés: 4,5 [N]
Elıfeszítés: 8,5 [N]
Átlag:

4
5,2
6,4
7,3
-

222,5
179,3
168,5
192,4
190,7

3.8. táblázat: A mért adatokból számolt csillapítás
értékekre numerikusan illesztett függvény alakja:

b( A) = b0 eb1 A

3.1.6. Következtetések, tézis
I. Tézis: Az emberi comb modellezéséhez szükséges dinamikus rugómerevség
független a mindenkori közvetítı (mobiltelefon) felület nagyságától, míg a csillapítás
az alábbi módon nemlineáris (exponenciális) függvénye a 2100÷4600 mm2
felületmérettel jellemzett releváns mérettartományon [1], [2], [3], [4]:

N 
k(A) = k  
m
 Ns 
 Ns 
 1 
b(A) = b0 e b1 A   , ahol b0   , b1  2  , A  m 2  .
m
m
m 

II. Tézis: A szövet zseb 0,5÷8,5 N közötti elıfeszítésének növelésével a csillapítás
egyaránt növekszik a 2100÷4600 mm2 felületmérettel jellemzett releváns
mérettartományon, míg a dinamikus rugómerevség változatlan marad [1], [2], [3], [4].

3.1.7. A kutatás lehetséges jövıbeni irányai
- A mobiltelefonok kialakítása, a készülékházak eltérı lekerekítettsége miatt, célszerő lenne
foglalkozni a „szélhatás” elemzésével. Ehhez a vizsgálathoz több (3.45. ábra) azonos területő
(A), de eltérı kerülethosszúságú (K) munkadarab (3.9. táblázat) szükséges. Az általam
javasolt alakzatok a következık: kör, ellipszis, piskóta, lóhere. A négy új alakzattal (3.45.
ábra), célszerő lenne a 3.1.-ben bemutatott kísérletet megismételni.
Kör: Akör =

D 2π
, K kör = Dπ
4

3

Ellipszis: Aellipszis = abπ , K ellipszis = π  ( a + b ) − ab 
2

2
Dπ
Piskóta: Apiskóta = D 2 +
, K piskóta = 2 Dπ
4
D 2π
a
D 2π
, ahol D = , K lóhere = 5
Lóhere: Alóhere = 4 D 2 +
4
4
2
3.45. ábra: Azonos területő, de
eltérı kerülethosszúságú
próbatestek

3.9. táblázat: Kerület és terület értékek az azonos területő, de eltérı
kerülethosszúságú munkadarabok kialakításához

- A 3.1.-es fejezet során próbáltam törekedni egy valóságos, hétköznapi szituáció leképzésére.
Jó közelítéssel sikerült is elérnem a célom, de egy adaptív rendszer kifejlesztésével akár jobb
eredmények is elérhetık. Adaptív rendszer alatt azt értem, hogy egy mikrotechnikai
gyorsulásérzékelıt helyeznék el a mobiltelefon házában. Így egy szabályzókört lehetne
megvalósítani az érzékelı visszacsatolásával. A szabályozott rendszer elınye az lenne, hogy a
mobiltelefon automatikusan képes lenne alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, akár
asztalra, akár retikülbe vagy akár nadrágzsebbe helyezik.

3.2. Az emberi comb frekvenciaérzékenységi vizsgálata
Ahogy ezt már korábban kifejtettem, az emberi testtel kapcsolatos vizsgálatok
lehetnek objektívek és szubjektívek. Objektív vizsgálat volt az emberi comb (hús, szövet)
rugómerevség és csillapítás értékeinek vizsgálata, amelyet részletesen a 3.1-es fejezetben már
bemutattam. A szubjektív vizsgálatnál a pácienssel való kapcsolattartás, ill. a páciens
közremőködése elengedhetetlen, mivel a páciens reakcióira, jelzéseire, verbális információira
alapozott a diagnózis. Ebbe a témakörbe tartozik az emberi láb frekvenciaérzékenységére
vonatkozó mérés is, amelyet részletesen itt a 3.2-es fejezetben kívánok bemutatni. Belátható,
hogy egy objektív mérés bármikor elvégezhetı, azonban egy sikeres szubjektív vizsgálati
eredmény mindig komplexebb képet ad az egyén állapotáról, mivel nemcsak a test egyes
részeinek „mőködésérıl” tudósít, hanem magába foglalja az agykérgi szintő érzékelését,
kiértékelését is.

3.2.1. A probléma megfogalmazása
Az idegrendszer legfontosabb feladata, hogy a mindenkori körülmények között, a
megfelelı idıben a lehetı legcélszerőbb választ dolgozza ki. Ehhez azonban állandóan
monitoroznia kell a saját belsı állapotait és a külvilágot. A belsı és a külsı környezet
hatásainak információját az érzékszervek detektálják. A környezeti hatásnak az érzéksejtekkel
való kölcsönhatása, az inger (stimulus), elindítja az érzéksejtek ingerületi folyamatát (a
percepciót). Az érzés, illetve az érzet pszichikai minısége (szubjektív élménye), az érzésvagy érzetmodalitás már a központi idegrendszer feldolgozó neuronköreinek aktivitásától
függ. Ilyen inger a tapintás (taktilis érzékelés) is, ami a kültakaró általi mechanikai érzékelést
jelenti. Ez kéz esetében a következı frekvenciaérzékenységi diagrammal jellemezhetı
(küszöb):

3.46. ábra: Emberi kéz frekvenciaérzékenységi diagramja [Verillo 1969]

Ezt a görbét (3.46. ábra), egy hasonló formában, az irodalomkutatásom során már
bemutattam, elemeztem, így értelmezésével most nem foglalkozom. Inkább szeretném
kiemelni, hogy még manapság is egy 1969-es görbe alapján történik a rezgetımotorok
kiválasztása és optimalizálása. Holott az egyik legnagyobb mobiltelefon gyártó, a Nokia
szakemberei, J. Linjama: Nokia Mobile Phones, L. Kärkkäinen: Nokia Research Center már a
2001-es cikkükben [Linjama 2001] a következı kijelentést tették a fentebb látható kéz
frekvenciaérzékenységi görbéjére: „However, these curves may serve as a guideline for other
use cases than handheld situation”. Hiszen mint ismeretes, nem kezünkben hordjuk
mobiltelefonunkat, egyik leggyakoribb hely erre a nadrágzseb. 2003-ban viszont még mindig
e görbe alapján optimalizálják a rezgetımotorokat a Nokia munkatársai [Linjama 2003]. A
legutóbbi lineáris elvő, rezgetımotor fejlesztéséhez Kim is még mindig ezt a diagramot
használta fel [Kim 2006].
E fejezet célkitőzése az, hogy meghatározzam az emberi comb frekvenciaérzékenységi
görbéjét illetve identifikáljam azokat a paramétereket, amelyek befolyással lehetnek az
érzékelésre. Ahhoz, hogy az emberi comb frekvenciaérzékenységi görbéjét
meghatározhassuk, a természetes érzékelés láncolatát kell mőszaki formába öntenünk: forrás
– terjedés – percepció – agy.

3.2.2. Feltevések
- A vizsgálatvezetı figyelmének középpontjában mindvégig a vizsgált személy áll.
- A vizsgált személy válaszolási kritériuma és érzékenysége nem kerül különválasztásra (az
abszolút érzékelési küszöb meghatározás a cél).
- A mérési eredmény, illetve az érzékelési élményre vonatkozó megállapításaink ezúttal a
vizsgált személy beszámolójától függenek. Ez a szubjektivitás sajátos mérési hibák forrása
lehet. Az emberi megfigyelés jellegzetes hibaforrásait megismerve és ellenırizve, a több
megfigyelıtıl nyert adatok végül is objektív törvényszerőségeket mutatnak. Hiszen az átlag a
valódi érték legvalószínőbb becslése. Ezért az érzékelés küszöbszintjének a mérési
eredmények átlaga tekinthetı.
- A vizsgálatvezetı és a vizsgált személy között teljes egyetértés van, a vizsgált személy
tisztában van feladatával. Az eredményes együttmőködés miatt a szóhasználati kategória
rögzített: csak „igen” és „nem” lehetséges
- A külsı zavaró tényezık teljes kizárása lehetséges (zaj és rezgésmentes környezet)
- A vizsgált személy kipihent, a központi idegrendszer „friss”.

3.2.3. A kísérlet megtervezése
Gustav Theodore Fechner (1801-1887) szerint az érzékelési küszöbök megállapításának a
következı kialakult módszerei vannak:
1. A határok módszere
2. A konstans ingerek módszere
3. Adaptív módszer (a beigazítások módszere)

1. A határok módszere
Elıször jól érzékelhetı hatással ingereljük a személyt, majd fokozatosan csökkentjük a
behatás intenzitását, mindaddig, amíg a személy már éppen nem érzékeli az ingert (leszálló
sorozat). Ezután nem észlelhetı intenzitású hatással kezdjük a következı sorozatot, s addig
emeljük a behatás intenzitását, amíg a személy éppen észleli az ingert (felszálló sorozat).
Mindkét sorozatot többször megismételve, számos pillanatnyi küszöbértékhez jutunk.
Ezekbıl külön-külön kiszámítjuk a felszálló és a leszálló sorozat pillanatnyi küszöbeinek
középértékeit (utóbbi alacsonyabb érték lesz). A két középérték átlagát tekintjük az érzékelési
küszöbnek.
2. A konstans ingerek módszere
Elıször durván meghatározzuk az érzékelési küszöböt – például a határok
módszerével –, majd véletlenszerő sorrendben adunk az alanynak egy sorozat ingerlést,
amelyben az egyes hatások erıssége a biztosan küszöb alattitól a biztosan küszöb felettiig
terjed. Több ilyen sorozatot adunk (mindig ugyanazokat a hatáserısségeket alkalmazva, mint
az elsı sorozatban), és az alany minden ingerlés után jelzi, hogy észlelte-e. Ez után
kiszámítjuk, hogy az egyes hatásintenzitások esetén az esetek hány százalékában volt
észlelhetı az inger, s ennek alapján számítjuk ki a küszöböt. Küszöbnek azt az értéket
tekintjük, amikor a személy az esetek 50 százalékában érzékelte a hatást.
3. Adaptív módszer (a beigazítások módszere)
Az alanynak biztosan küszöb feletti ingerlést adunk, majd ha ezt érzékelte, adott
lépésnagysággal csökkentjük a hatás erısségét. Ha ezt is érzékelte, akkor ismét ugyanilyen
lépésnagysággal csökkentjük a hatás erısségét, s ezt tesszük mindaddig, amíg azt nem jelzi,
hogy nem észlelte az ingerlést (fordulás). Ekkor – az elızı lépésnagyság felével – növeljük az
ingerlés erısségét. Ha ezt érzékeli, akkor az elsı lépésnagyság harmadával csökkentjük, ha
nem érzékeli, akkor növeljük a stimuláció erısségét. Vagyis, minden következı ingerlési
erısség a személy válaszától függ úgy, hogy a lépésnagyság egyre kisebb lesz a fordulások
után. Egyre pontosabban behatárolódik, hogy milyen hatáserısség-értékek között helyezkedik
el a küszöb. Az ingerlés változtatásának minimális lépésnagyságát attól függıen választjuk
meg, hogy milyen pontosan kívánjuk meghatározni a küszöböt. A minimális lépésnagyság
elérése után tovább folytatjuk a meghatározást mindaddig, amíg az általunk elıre
meghatározott számú fordulás be nem következik, s az utolsó néhány fordulás értékébıl
átlagot számolva kapjuk meg a küszöb értékét. Elınye ennek a módszernek az elıbbiekhez
képest, hogy sokkal gyorsabban valósítható meg így a küszöb-meghatározás.

3.2.4. Megfigyelések, mérések végzése
Az ún. érzékelési vagy szubjektív vizsgálatok a mechanikai rezgéseken alapulnak - ún.
gerjesztett rezgést kényszerítünk az emberi testre. Az oszcilláló jel periodikus, legtöbb
esetben szinuszos. Egy ilyen vizsgálat alaptípusa a következı (ld. határok módszere): érezni
vagy nem érezni a gerjesztı jelet, amit a szakirodalom idegen nyelven „two-alternative
forced-choice-procedure” vagy más néven „yes-or-no-method of limits procedure”-nak is
nevez [Abbey 2002], [Körding 2004]. E módszerre kifejlesztett mérıeszköz nem áll
rendelkezésre. Ez egyben azt is jelenti, hogy az érzékelési küszöb kvantitatív mérésére
használt egység, tesztalanyokon végzett kísérletek átlagából származtatható. Jelen esetben ez
a kvantitatív egység a gerjesztı jel amplitúdója lesz. Azaz, az a minimális rezgési szint, amely
már érzetet tud kelteni normál légköri nyomáson és szobahımérsékleten. Az érzékelési szint

értékét tehát a gerjesztı jel amplitúdója számszerősíti a frekvencia függvényében. Az emberi
kézre ható rezgés már érzékelhetı amplitúdója a frekvencia függvényében ismert
karakterisztika szerint változik [Cholewiak 1991].
Az emberi comb frekvenciaérzékenységi vizsgálatát a 3.47. ábrán látható mérési
összeállítással végeztem. Az érzékelési küszöb szintértékét egy adott frekvenciájú gerjesztı
jel (jelgenerátorral beállítható) észrevehetıségi szintjének (ami tulajdonképpen a rezgés
amplitúdóját jelenti) jelzésével lehet jellemezni. A gerjesztı jel egy elektrodinamikus
rázóasztalra felfogatott, változtatható felülető (2100, 3350, 4600 mm2) alumínium tömb
segítségével, testvezetéssel jut a csupasz emberi bırön keresztül az információfeldolgozásért
felelıs mechanoreceptorokhoz (bır alakváltozására érzékeny receptorok). A kísérleteket a
BME nyári vizsgaidıszakában végeztem és a mérés elıtti napon kértem a vizsgálandó
személyeket, hogy bı rövidnadrágban jelenjenek meg. Erre azért volt szükség, hogy a comb
csupasz bırfelülete könnyen hozzáférhetıvé váljon. Az oszcilloszkópon rögzített gerjesztı jel
csúcstól csúcsig (peak to peak) értékét egy gyorsulásérzékelı segítségével folyamatosan
mértem az elektrodinamikus rázóasztalon. Az elektrodinamikus rázóasztalról jövı amplitúdó
értékek tetszıleges szintértékben szabályozhatóak voltak, hisz analóg mőszerrıl volt szó. A
frekvenciaérzékenységi vizsgálatot 20 Hz-tıl 120 Hz-ig 10 Hz-es lépcsıben, míg 140 Hz-tıl
240 Hz-ig 20 Hz-es lépcsıben végeztem el. A készülékhez nyomógomb csatlakoztatható,
ennek segítségével jelezhet a vizsgált személy, ha a gerjesztı jelet érzékeli.

3.47. ábra: Mérési összeállítás az emberi comb frekvenciaérzékenységi vizsgálatához

A rázóasztalról jövı folyamatos gerjesztı jelet egy idı után az adaptáció miatt a
vizsgált személy már nem biztos, hogy érzékeli, ilyenkor emelni kell az intenzitásszintet
ahhoz, hogy újra megérezze, majd idıvel ismét lehet csökkenteni és ténylegesen megkeresni a
küszöbszintet. Az adaptáció jelenségét már Katz [Katz 1925], a tapintás nagy úttörıje
észrevette, hogy ha az ujjakat mozdulatlanul, vagy monoton gerjesztés mellett mozdulatlanul
hagyjuk a felszínen, akkor az eltompítja azt a képességet, hogy érzékeljük a környezet
jellemzıit. És a tényleges érzékelést csak az hozza vissza, ha a páciens kicsit elkezd mozogni,
így megszüntethetı az adaptáció. Ha néhány másodperc múlva sem kell emelni az intenzitást,

akkor a vizsgálatot be lehet fejezni, az érzékelés „biztos”. Az adaptáció jelensége a való
életben csak ritkán lép fel.
Korrekt frekvenciaérzékenységi vizsgálatot, csak csendes és akusztikailag jól
csillapított helyiségben lehet végezni, ahol környezeti zavaró tényezık nincsenek. Az orvosi
gyakorlatban ilyen célra az ún. csendes szobák szolgálnak. Ezek a környezethez képest
legalább 30 - 35 dB hanggátlással rendelkeznek, és belülrıl hangelnyelı anyaggal borítottak.
Ilyen csendes szoba nem állt a rendelkezésemre, méréseimet a Mőszaki Mechanikai Tanszék
Rezgéslaboratóriumában végeztem. Ehhez külön köszönöm Gáspár Tibor és Wohlfart
Richárd tanszéki mérnökök segítségét. A vizsgálat helye mindvégig változatlan volt, a
vizsgálati személy, illetıleg a vizsgálatot végzı személy mindvégig azonos helyiségben
tartózkodott. A vizsgálatot ülı helyzetben végeztem. Ha a vizsgálati személyt leültettem,
ügyeltem arra, hogy ülés közben más zavaró körülmény például egy kényelmetlen szék a
figyelmét ne vonja el. Ismertettem vele a vizsgálat menetét, hogy semmi se érhesse váratlanul.
Célszerőségi okokból bemutattam a teljes frekvenciatartományt, véletlenszerő amplitúdó
intenzitással. Ezzel az volt a célom, hogy tapasztalatot szerezzen a várható rezgésinger
jellegét illetıen.
Mindezek után következhetett a tényleges mérés (3.49. ábra). Ahhoz, hogy a mérési
összeállításomat, illetve a mérésre vonatkozó gondolataimat elemezzem, egy „kalibrációt”
hajtottam végre, amelynek része az irodalomkutatás során ismertetett emberi kéz
frekvenciaérzékenységi diagramjának reprodukálása. A 3.48. ábrán szaggatott vonallal
rajzoltam be az általam mért kéz frekvenciaérzékenységi görbéjét. Látható némi eltérés a
publikált „Érzékelési küszöb” görbéhez képest, a saját mérési adataim alatta vannak. Ez azzal
magyarázható, hogy kevesebb emberen hajtottam végre a kísérletet, illetve az általam vizsgált
személyek többsége fiatal, 30 év körüli volt. Cholewiak kísérleteibıl tudjuk, hogy a kornak
befolyása van a frekvenciaérzékenységre, ugyanis az idıvel romlik, akárcsak a látás, vagy a
hallás.

3.48. ábra: A kalibrációhoz visszamért és az eredeti, emberi kéz frekvenciaérzékenységi diagram;
saját mérés: „ + − ”

Térjünk vissza az emberi comb vizsgálatára (3.49. ábra). Induláskor a gerjesztı jelet
egy függvénygenerátor segítségével 20 Hz-es frekvenciára állítottam be. Amplitúdójának

akkorának kell lennie, hogy a vizsgált személy biztosan érzékelje, ehhez szóbeli úton
(igen/nem válaszok engedélyezettek) és egy nyomógomb segítségével is jelezhette, ha már
érezte a gerjesztést. Tehát abban biztos lehettünk, hogy a küszöbszintet biztosan túlléptük, de
az már nem volt biztos, hogy a vizsgálati személy pontosan észrevette azt, ezért a gerjesztı jel
amplitúdóját fokozatosan csökkentve megkerestük azt a szintet, amit a vizsgálati személy az
adott frekvencián már nem érzett meg. Ezután ismét növeltük az amplitúdót, majd lassan
csökkentettük, hogy a már jobban figyelt küszöbszintet pontosabban megállapíthassuk.
Tapasztalataim alapján a legtöbb vizsgálati személy elıször gyakorlásra szorul, ezért az elsı
pár mérést célszerő megismételni. A megállapított szintértéket (amplitúdót) az adott
frekvenciához feljegyeztem. Ezután a frekvencialépcsın felfelé haladva határoztam meg
frekvenciaérzékenységet.

3.49. ábra: Szubjektív teszt az emberi comb frekvenciaérzékenységi vizsgálatához

Összesen 20 személyt (3.10. táblázat) vizsgáltam három különbözı felülető (3.11.
táblázat) alumínium tömbbel. Így a frekvenciaérzékenységi vizsgálat mellett lehetıvé vált
annak eldöntése, hogy az emberi comb a mechanikai nyomásra vagy az elmozdulásra
érzékeny e vagy sem. Próbáltam törekedni arra, hogy nık és férfiak vegyesen vegyenek részt
a kísérletben, többségük a Mőegyetem oktatója illetve hallgatója volt.

Hallgató
Oktató

Nı
4
0

Férfi
11
5

3.10. táblázat: A vizsgált személyek többsége a
Mőegyetem oktatója és hallgatója volt

Felület
Ható felület nagysága [mm2]
A1
2100
A2
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4600
3.11. táblázat: A frekvenciaérzékenységi vizsgálat
során alkalmazott felület nagyságok

Több kísérlet elvégzése után, azok menetérıl priori ismeretek birtokában, a következı
megállapítást tettem: a comb frekvenciaérzékenységének meghatározásánál a 120÷180 Hz-es
frekvenciák a legfontosabbak, ezért az alacsony 20÷80 Hz illetve a magas 200÷240 Hz
frekvenciák helyett még a vizsgálati személy kifáradása elıtt ezeken a frekvenciákon célszerő
mérni. Egy személy vizsgálata átlagosan 35÷45 percig tartott. A frekvenciaérzékenységi
küszöb nem állandó érték: függ az érzékszervek és a központi idegrendszer pillanatnyi
állapotától (figyelem szintje, fáradság), az elızı ingerek hatásától. A mérés eredményét
diagramos formában adtam meg, ahol a vízszintes tengelyen a frekvencia, míg a függıleges
tengelyen a rezgés amplitúdója volt, logaritmikus léptékezéssel.

3.2.5. A mérési eredmények értelmezése
Az emberi comb frekvenciaérzékenységi görbéjét három különbözı felülettel − 2100,
3350, 4600 mm2 − határoztam meg, ahol az egyes felületekhez tartozó frekvenciaérzékenységi
görbe adatait az 3.12.-3.14 táblázatok tartalmazzák. A táblázatokban ωf Hz a gerjesztés
frekvenciája. Az a(t) mV az adott gerjesztı frekvenciához tartozó gyorsulásfüggvények
csúcstól csúcsig számított átlagértéke, ez frekvenciánként 20 mérési eredmény átlagaként
adódott (Konkrét mérési eredmények a CD mellékleten megtalálhatók). Az x(t) az elmozdulás
függvény maximális kitérése, amelyet a gyorsulásfüggvénybıl, a gyorsulásérzékelı
érzékenységébıl (1 V/1 ms-2) és a hozzá tartozó körfrekvenciából határoztam meg.
ωf [Hz]

ω [rad/s]

a(t) [mV]

x(t) [m]

20

125,6

901,1

2,86E-05

x(t) [µm]
28,56

30

188,4

840,35

1,18E-05

11,838

40

251,2

560,5

4,44E-06

4,441

50

314

520,75

2,64E-06

2,641

60

376,8

501,65

1,77E-06

1,767

70

439,6

486,85

1,26E-06

1,26

80

502,4

480,1

9,51E-07

0,951
0,723

90

565,2

461,8

7,23E-07

100

628

442,05

5,60E-07

0,56

110

690,8

439,55

4,61E-07

0,461

120

753,6

459,9

4,05E-07

0,405

140

879,2

485,1

3,14E-07

0,314

160

1004,8

634,1

3,14E-07

0,314

180

1130,4

903,05

3,53E-07

0,353

200

1256

1204,25

3,82E-07

0,382

220

1381,6

1538,6

4,03E-07

0,403

240

1507,2

2043,65

4,50E-07

0,45

3.12. táblázat: Az emberi comb frekvenciaérzékenységi vizsgálatának eredménye táblázatos formában,
A1=2100 mm2 ható felület esetén
ωf [Hz]

ω [rad/s]

a(t) [mV]

x(t) [m]

x(t) [µm]

20

125,6

1043,2

3,31E-05

33,064

30

188,4

959,1

1,35E-05

13,511

40

251,2

721

5,71E-06

5,713

50

314

599,65

3,04E-06

3,041

60

376,8

560,8

1,97E-06

1,975

70

439,6

519,1

1,34E-06

1,343

80

502,4

501,2

9,93E-07

0,993

90

565,2

472,45

7,39E-07

0,739

100

628

441,5

5,60E-07

0,56

110

690,8

421,2

4,41E-07

0,441

120

753,6

440,1

3,87E-07

0,387

140

879,2

479,95

3,10E-07

0,31

160

1004,8

627,4

3,11E-07

0,311

180

1130,4

883,7

3,46E-07

0,346

200

1256

1204,95

3,82E-07

0,382

220

1381,6

1535,95

4,02E-07

0,402

240

1507,2

2077,1

4,57E-07

0,457

3.13. táblázat: Az emberi comb frekvenciaérzékenységi vizsgálatának eredménye táblázatos formában,
A2=3350 mm2 ható felület esetén

ωf [Hz]

ω [rad/s]

a(t) [mV]

x(t) [m]

x(t) [µm]

20

125,6

960,3

3,04E-05

30,437

30

188,4

879,7

1,24E-05

12,392

40

251,2

646,05

5,12E-06

5,119

50

314

603,4

3,06E-06

3,06

60

376,8

497,7

1,75E-06

1,753

70

439,6

481,05

1,24E-06

1,245

80

502,4

472,55

9,36E-07

0,936

90

565,2

460,4

7,21E-07

0,721

100

628

440

5,58E-07

0,558

110

690,8

430

4,51E-07

0,451

120

753,6

450,75

3,97E-07

0,397

140

879,2

479,9

3,10E-07

0,31

160

1004,8

633

3,13E-07

0,313

180

1130,4

850,95

3,33E-07

0,333

200

1256

1155,35

3,66E-07

0,366

220

1381,6

1561,85

4,09E-07

0,409

240

1507,2

2083,95

4,59E-07

0,459

3.14. táblázat: Az emberi comb frekvenciaérzékenységi vizsgálatának eredménye táblázatos formában,
A3=4600 mm2 ható felület esetén

Az alábbiakban a fenti adatok és eredmények grafikus formában láthatók (3.50.-3.53. ábra):

3.50. ábra: Az emberi comb frekvenciaérzékenységi
vizsgálatának eredménye diagram formájában,
A1=2100 mm2 ható felület esetén

3.51. ábra: Az emberi comb frekvenciaérzékenységi
vizsgálatának eredménye diagram formájában,
A2=3350 mm2 ható felület esetén

3.52. ábra: Az emberi comb frekvenciaérzékenységi
vizsgálatának eredménye diagram formájában,
A3=4600 mm2 ható felület esetén

3.53. ábra: Az emberi comb frekvenciaérzékenységi
vizsgálatának eredménye diagram formájában,
A1, A2, A3 ható felületek esetén

A fentebb látható diagramok alapján két nullhipotézist (H) állítottam fel:
H1. Az emberi comb frekvenciaérzékenysége eltér a kézre megállapított görbétıl (az
emberi kéz a 200÷300 Hz-es tartományban a legérzékenyebb.). Az emberi comb
frekvenciaérzékenységi görbéjének minimuma a 140÷160 Hz-es tartományban
található, azaz itt a legérzékenyebb az emberi comb.
H2. Az emberi comb frekvenciaérzékenysége független a ható felülettıl, tehát combunk a
mechanikai nyomásra érzéketlen, mechanikai deformációt/alakváltozást érzékel.
A felállított hipotéziseket akkor fogadhatjuk el, ha mért eredményeinket normál
eloszlás
reprezentatív
mintájának
tekinthetjük
(homogenitás
biztosított).
Normalitásvizsgálattal gyızıdhetünk meg, amihez elsısorban a Kolmogorov-Szmirnov féle jó
illeszkedési próba javasolt, ami egy empirikus eloszlás (n-elemő mintából megállapítható
Fn(x) függvény) és egy elméleti eloszlásfüggvény, jelen esetben a normál eloszlás függvénye
Fe(x), egymáshoz való illeszkedését vizsgálja. A próba logikai menete a következı:
D( x) = Fn ( x) − Fe ( x) = 0,

(3.18)

minden x-re.
A mőszaki gyakorlat számára az 95%-os szignifikanciaszint (αsz=0,05) elfogadott,
ezért a vizsgálataim során én is ezt tekintettem mérvadónak. Készítsünk táblázatot (3.15.3.21. táblázat) a normalitáspróbához szükséges adatokkal, ahol a táblázatban alkalmazott
jelölésmód a következı:
N e = 20 :
xi :

elemek száma,
az n elemő mintában szereplı adatok (mért gyorsulás jel, csúcstól
csúcsig értéke mV-ban),
osztályköz szélessége,
gyakoriság,
halmozott gyakoriság,
a minta szórása,

h0 = 5 :
fi :
fic :
sα :
Fn ( xi ) =
Fe ( x) :

fic
: az empirikus eloszlásfüggvény értéke,
n
a feltételezett eloszlásfüggvény értékei a minta elemeinek (xi)
megfelelı (ui) pontokban.

A feltételezett eloszlásfüggvényt az N(0,1) normál eloszlású, 0 várható értékő, 1
szórású eloszlásfüggvény értékkészlet-táblázatának segítségével kaptam meg. A táblázat ui
változója a következı transzformációval határozható meg a minta adataiból:
ui =

xi − xátlag +
s

h0
( xátlag − xi ) 2 fi
xi fi
∑
∑
2
2 , ahol x
és sα =
.
átlag =
n
n −1

Fe ( −ui ) = 1 − Fe ( ui ) (A normál eloszlás szimmetriája miatt)
Dmax = max Fn ( xi ) − Fe ( xi ) : a próbamutató értéke, ahol annak legnagyobb abszolút értékével

kell összevetni a D-értékek táblázatával, az adott elemszám (n=20) és szignifikanciaszinthez
(α=0,05) tartozó küszöbértékkel: Dα (n) = D0,05 (20) = 0, 294 .

Normalitásvizsgálat (Kolmogorov-Szmirnov próba)
A1 felület
xi: 140 [Hz]
xi: 160 [Hz]

A2 felület
xi: 140 [Hz]
xi: 160 [Hz]

A3 felület
xi: 140 [Hz]
xi: 160 [Hz]

487

647

486

640

505

617

483

633

468

631

498

650

465

642

484

634

484

633

503

634

480

625

489

628

493

633

481

628

460

632

494

638

467

632

480

644

483

630

493

634

472

655

484

623

486

600

468

628

510

624

478

639

494

639

482

610

473

645

475

635

471

630

473

608

476

624

485

635

498

625

478

638

486

638

491

629

489

628

479

655

480

623

482

645

479

628

505

627

475

625

480

633

480

630

466

633

475

645

480

637

477

638

496

648

476

618

485

631

481

619

460

630

460

627

486

637

460

613

485

610

3.15. táblázat: Az A1, A2 és A3 felületekhez tartozó, 140 és 160 Hz-en mért, rezgésgyorsulás függvények csúcstól
csúcsig értékei [mV]-ban
h0=5

fi

fic

xátlag [mV]

sα [mV]

F20(xi)

ui

Fe(ui)

Di

470

1

1

487,25

10,06231

0,05

-1,46587

0,071

0,021

475

2

3

487,25

10,06231

0,15

-0,96896

0,166

0,016

480

3

6

487,25

10,06231

0,3

-0,47206

0,319

0,019

485

6

12

487,25

10,06231

0,6

0,024845

0,508

0,092

490

3

15

487,25

10,06231

0,75

0,521749

0,699

0,051

495

2

17

487,25

10,06231

0,85

1,018653

0,846

0,004

500

1

18

487,25

10,06231

0,9

1,515557

0,936

0,036

505

1

19

487,25

10,06231

0,95

2,012461

0,978

0,028

510

1

20

487,25

10,06231

1

2,509365

0,994

0,006

3.16. táblázat: Normalitásvizsgálat a 140 Hz-en, az A1=2100 mm2 felülető próbatesttel mért adatokra
h0=5

fi

fic

xátlag [mV]

sα [mV]

F20(xi)

ui

Fe(ui)

Di

615

1

1

635,75

10,29499

0,05

-1,77271

0,038

0,012

620

1

2

635,75

10,29499

0,1

-1,28703

0,098

0,002

625

2

4

635,75

10,29499

0,2

-0,80136

0,212

0,012

630

3

7

635,75

10,29499

0,35

-0,31569

0,374

0,024

635

5

12

635,75

10,29499

0,6

0,169986

0,568

0,032

640

3

15

635,75

10,29499

0,75

0,655659

0,745

0,005

645

2

17

635,75

10,29499

0,85

1,141332

0,873

0,023

650

2

19

635,75

10,29499

0,95

1,627005

0,949

0,001

655

1

20

635,75

10,29499

1

2,112678

0,983

0,017

2

3.17. táblázat: Normalitásvizsgálat a 160 Hz-en, az A1=2100 mm felülető próbatesttel mért adatokra

h0=5

fi

fic

xátlag [mV]

sα [mV]

F20(xi)

ui

Fe(ui)

Di

465

2

2

482,25

11,05905

0,1

-1,33375

0,092

0,008

470

2

4

482,25

11,05905

0,2

-0,88163

0,189

0,011

475

2

6

482,25

11,05905

0,3

-0,42951

0,334

0,034

480

6

12

482,25

11,05905

0,6

0,022606

0,508

0,092

485

2

14

482,25

11,05905

0,7

0,474724

0,681

0,019

490

2

16

482,25

11,05905

0,8

0,926843

0,824

0,024

495

2

18

482,25

11,05905

0,9

1,378961

0,916

0,016

500

1

19

482,25

11,05905

0,95

1,831079

0,966

0,016

505

1

20

482,25

11,05905

1

2,283198

0,989

0,011

2

3.18. táblázat: Normalitásvizsgálat a 140 Hz-en, az A2=3350 mm felülető próbatesttel mért adatokra
h0=5

fi

fic

xátlag [mV]

sα [mV]

F20(xi)

ui

Fe(ui)

Di

605

1

1

629

10,33645

0,05

-2,08002

0,019

0,031

610

1

2

629

10,33645

0,1

-1,59629

0,056

0,044

615

1

3

629

10,33645

0,15

-1,11257

0,133

0,017

620

1

4

629

10,33645

0,2

-0,62884

0,264

0,064

625

3

7

629

10,33645

0,35

-0,14512

0,444

0,094

630

5

12

629

10,33645

0,6

0,338608

0,633

0,033

635

4

16

629

10,33645

0,8

0,822333

0,794

0,006

640

3

19

629

10,33645

0,95

1,306058

0,905

0,045

645

1

20

629

10,33645

1

1,789784

0,963

0,037

3.19. táblázat: Normalitásvizsgálat a 160 Hz-en, az A2=3350 mm2 felülető próbatesttel mért adatokra
h0=5

fi

fic

xátlag [mV]

sα [mV]

F20(xi)

ui

Fe(ui)

Di

465

2

2

481,75

10,79413

0,1

-1,32016

0,093

0,007

470

2

4

481,75

10,79413

0,2

-0,85695

0,195

0,005

475

3

7

481,75

10,79413

0,35

-0,39373

0,348

0,002

480

4

11

481,75

10,79413

0,55

0,069482

0,528

0,022

485

4

15

481,75

10,79413

0,75

0,532697

0,702

0,048

490

2

17

481,75

10,79413

0,85

0,995912

0,839

0,011

495

1

18

481,75

10,79413

0,9

1,459127

0,928

0,028

500

1

19

481,75

10,79413

0,95

1,922342

0,973

0,023

505

1

20

481,75

10,79413

1

2,385557

0,992

0,008

2

3.20. táblázat: Normalitásvizsgálat a 140 Hz-en, az A3=4600 mm felülető próbatesttel mért adatokra
h0=5

fi

fic

xátlag [mV]

sα [mV]

F20(xi)

ui

Fe(ui)

Di

615

1

1

634,75

9,797287

0,05

-1,76069

0,039

0,011

620

1

2

634,75

9,797287

0,1

-1,25035

0,106

0,006

625

2

4

634,75

9,797287

0,2

-0,74

0,23

0,03

630

4

8

634,75

9,797287

0,4

-0,22966

0,409

0,009

635

5

13

634,75

9,797287

0,65

0,28069

0,61

0,04

640

3

16

634,75

9,797287

0,8

0,791035

0,785

0,015

645

2

18

634,75

9,797287

0,9

1,301381

0,903

0,003

650

1

19

634,75

9,797287

0,95

1,811726

0,965

0,015

655

1

20

634,75

9,797287

1

2,322071

0,989

0,011

2

3.21. táblázat: Normalitásvizsgálat a 160 Hz-en, az A3=4600 mm felülető próbatesttel mért adatokra

Vizsgálandó
frekvenciaérték

A1 [mm2]

A2 [mm2]

A3 [mm2]

140 [Hz]
160 [Hz]

Dα=0,05=0,294>Dmax=0,092
Dα=0,05=0,294>Dmax=0,032

Dα=0,05=0,294>Dmax=0,092
Dα=0,05=0,294>Dmax=0,094

Dα=0,05=0,294>Dmax=0,048
Dα=0,05=0,294>Dmax=0,04

3.22. táblázat: Normalitásvizsgálat összefoglaló táblázata. A próbamutató értéke minden esetben kisebb, mint a
küszöbérték

Tehát 95 %-os valószínőségi szinten vizsgálva, az adatok nem mondanak ellent annak
(3.22. táblázat), hogy a minták normális eloszlású sokaságból származnak, mivel
Dα =0,05 = 0, 294 > Dmax , tehát a H1 hipotézis „igaz”. Annak eldöntésére, hogy lényegesen
eltérınek tekintsük-e, a különbözı felülettel mért emberi comb frekvenciaérzékenységi
görbéket, szükséges a 140÷160 Hz mellett, különbözı felülettel nyert értékek átlagának és
szórásának vizsgálata (t-próba, F-próba).
Egymintás t-próba (átlagok összehasonlítása)
A három különbözı felülettel (különbözı idıben), egyazon személyen, a 140 és 160
Hz-en mért átlagok összehasonlítására az egymintás t-próbát alkalmazhatjuk (3.23.-3.24.
táblázat). Meg szeretnénk állapítani, hogy az átlagok között van e szignifikáns eltérés. Ez
matematikailag úgy fogalmazható meg, hogy a különbözı felültetekkel, azonos frekvenciákon
mért eredmények eltérésének átlaga zérus. di = xi1 − xi2 = 0, ahol i1 , i2 az i-edik felülettel

történı mérés eredménye a 140 vagy 160 Hz-en. Próbamutató empirikus értéke: t =
ahol sd a d átlag változó (vagyis a felületenkénti különbségek) szórása.
Próbamutató (t) kritikus értéke: t0,05(n-1=19)=2,093
140 [Hz]

A1 és A2: di

A1 és A3: di

A2 és A3: di

1

-18

-19

15

-15

-30

-19

-19

0

23

14

-9

12

33

21

27

14

-13

-10

11

21

-2

16

18

32

16

-16

9

7

-2

-2

-5

-3

-13

7

20

-5

-3

2

-1

-3

-2

-26

4

30
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di átlaga

5,15

5,2

0,05

di szórása

16,359

13,383

16,551

Próbamutató (t)
empirikus értéke

1,408

1,738

0,014

3.23. táblázat: A 140 Hz-en mért adatokra alkalmazott egymintás t-próba összefoglalása

d átlag
sd

n,

160 Hz

Próbamutató kritikus értéke: t0,05(n-1=19)=2,093
A1 és A2: di
A1 és A3: di
A2 és A3: di
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3

di átlaga

6.7

1.1

5.6

di szórása

15.755

14.875

12.288

Próbamutató (t)
empirikus értéke

1.902

0.331

2.038

3.24. táblázat: A 160 Hz-en mért adatokra alkalmazott egymintás t-próba összefoglalása

A három mérési sorozat között nincs szignifikáns eltérés, az eredmények egyesíthetık
(egy mintaként kezelhetık), mivel t0,05 (n − 1 = 19) = 2, 093 > tempirikus .
Szórásnégyzetek összehasonlítása (Fisher-Snedecor féle F-próba)

Az F-próba alkalmazásának feltétele, hogy normál eloszlású populációt reprezentáló
mintának tekinthessük azokat a mérési eredményeket, amikre alkalmazni akarjuk. E
szükséges feltétel teljesülését korábban bizonyítottam normalitásvizsgálattal. Az F-próbához
szükséges a három különbözı felülettel, 140 és 160 Hz-en mért adatok varianciája (3.25.
táblázat). Az F-próba próbamutatója a két variancia hányadosa (3.26. táblázat), ahol is a
nagyobb varianciát osztjuk a kisebbikkel:

Fempirikus

s12
= 2 , ahol s12 >s 22 .
s2

(3.19)

Ki kell keresnünk a próbamutatónak az adott két minta elemszámaihoz és a megkívánt
szignifikanciaszinthez tartozó kritikus értékét az F-mutató kritikus értékeinek táblázatából,
úgy, hogy a két minta szabadsági fokát egyel csökkentjük. Mivel mind a két minta szabadsági
foka 19, amit az F-táblázat nem tartalmaz, ezért a legközelebbi, szigorúbb kritikus értéket
alkalmaztam, amely értéke F0,05(20;20)=2,12.

Felület

A1

A2

A3

Variancia

2
1

2
2

s32

s

s

140 Hz
101,25
122,303
116,513
160 Hz
105,987
106,842
95,987
3.25. táblázat: A 140 és 160 Hz, az A1, A2 és A3 felületekkel mért eredményekre alkalmazott F-próba
összefoglaló táblázata
F próbamutató kritikus értéke: F0,05(20;20)=2,12
A1 és A2
A1 és A3
Fempirikus (140 Hz)
1,208
1,151
Fempirikus (160 Hz)
1,008
1,104

A2 és A3
1,05
1,113

3.26. táblázat: Az F-próbával kapott empirikus értékek táblázata

A számított érték ( Fempirikus ) kisebb (3.26. táblázat), mint az F-táblázatból kikeresett

Fα =0,05 (20; 20) = 2,12 próbamutató kritikus értéke, így 95 %-os valószínőségi szinten
elfogadjuk, hogy a szórások között nincs szignifikáns eltérés. Mivel sem az átlagok, sem a
szórások között nincs szignifikáns eltérés, ezért a H2 hipotézis „igaz”.
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az emberi comb frekvenciaérzékenységi
diagramja eltér a kézre megállapított görbétıl (3.54. ábra). A comb frekvenciaérzékenységi
görbéjének minimuma a 140÷160 Hz-es tartományban található, azaz itt a legérzékenyebb. Az
érzékelés független a ható felülettıl.

3.54. ábra: Az emberi kéz és comb frekvenciaérzékenységi diagramja

3.2.6. Következtetések, tézis
III. Tézis: Az emberi comb által érzékelt legkisebb rezgési amplitúdó 0,3 µm a
140÷160 Hz-es tartományban van. Az emberi comb frekvenciaérzékenységi görbéje
a 20÷250 Hz-es tartományon a következı nemlineáris függvénnyel írható le [1], [2],
[3], [4]:
lgX(ω f ) = 1,5932 ⋅ 10 -9 ω4f - 1,2397 ⋅ 10 -6 ω3f + 0,0004ω2f - 0,0545ω f - 3,5966,

ahol

ω f [ Hz ] a gerjesztés frekvenciája, X ( ω f ) [m] a rezgéselmozdulás amplitúdója.

IV. Tézis: Az emberi comb frekvenciaérzékenysége független a közvetítı
(mobiltelefon) felület nagyságától
mérettartományban [1], [2], [3], [4].

a

releváns

–

2100÷4600

mm2

–

3.2.7. A kutatás lehetséges jövıbeni irányai
- Nagyobb volumenő mérési sorozat végrehajtása.
- Érdemes és érdekes lenne a késıbbiekben olyan vizsgálatot lefolytatni, ahol a vizsgált
személy talpára, esetleg valamely másik testrészére „véletlenszerő” rezgést kényszerítünk. Ez
viszonylag egyszerően megvalósítható lenne egy második shaker alkalmazásával. A shakert
fehér zajjal kellene meghajtani, ami egy jelgenerátorral minden nehézség nélkül
megvalósítható. A megváltozott, nem idealizált környezetben is célszerő lenne megvizsgálni a
comb frekvenciaérzékenységi görbéjét. Nagy valószínőséggel az érzékelhetıségi szint
romlana.
- Célszerő lenne figyelembe venni több, a frekvenciaérzékenységet befolyásoló faktort: pl.
életkor.

3.3. Szövetanyagok rugómerevség és csillapítás mérése
Az irodalmi összefoglaló alapján a mobilkészülékek hordásának a zseb (szövetzseb) az
egyik leggyakoribb helye, alkotóelemei a szövet illetve az emberi test, amik kapcsolatában két
kérdés is felmerülhet. Egy viszonylag vékony szövetréteg (≤0,1mm) meghatározó módon
befolyásolja-e a gerjesztés milyenségét, illetve az, az emberi test merevég és csillapítás
értékeivel összevethetı-e, vagy hatása esetleg egyszerően figyelmen kívül hagyható. Ezért a
modellalkotás elsı fázisában szükségem volt különbözı szövetanyagok (farmer, pamut,
mőszál) komplex rugalmassági modulusára, illetve az ezekbıl származtatható merevség és
csillapítás értékekre. A passzív rezgésszigetelés témaköre aktívan kutatja a különbözı
anyagok dinamikai tulajdonságait, hiszen a polimer anyagok frekvencia (esetemben ez 0÷200
Hz-es tartományt jelentett), és hımérsékletfüggık (szobahımérsékleten végeztem
méréseimet, tehát hımérsékletfüggéssel nem foglalkoztam), így az optimumkeresés nem
egyszerő. Ezért ebben a fejezetben szövetanyagok dinamikai modulusának és veszteségi
tényezıjének mérését mutatom be.
Ismeretes, hogy ha az adott anyag veszteség nélküli rugónak volna tekinthetı, a
feszültségre a Hooke-törvény alapján:

σ = Eε

(3.20)

adódna. Azonban a valóságban a feszültség (σ) és a nyúlás (ε) között fáziseltolódás van,
továbbá az E értéke és a fáziseltolódás függenek a frekvenciától, így az komplex
anyagjellemzıként fogható fel:

E (ω ) = E 1 + jξ (ω )  ,

(3.21)

ahol E a rugalmassági tényezı, ξ a veszteségi tényezı. Ha a szövetanyagunkat koncentrált
paraméterő – egy rugó és csillapítás párhuzamos kapcsolását jelentı – Kelvin-Voigt
modellnek [Kelvin 1875], [Voigt 1892] tekintjük, akkor a rugalmassági tényezı nem függ a

frekvenciától, a veszteségi tényezı (modulus) pedig azzal lineárisan nı. Megjegyzendı, hogy
Pritz könyvében [Pritz 1996] megkérdıjelezi e mechanikai modell tényleges pontosságát. A
Kelvin-Voigt modell mechanikai admittanciája:
1
G (ω ) = k + b
s

(3.22)

Kérdés az, hogy hogyan lehet meghatározni a k [N/m] rugómerevség és a b [Ns/m]
csillapítás értékét méréstechnikai úton. A mérendı próbatestet ismert m=100 gramm tömeggel
terheljük és az így létrejövı másodrendő rendszert elektrodinamikus rázóasztalra (3.55. ábra)
erısítjük. A vizsgálat lényege, hogy a próbatestet ismert idıfüggvény szerint rezgésre
gerjesztjük és mérjük az arra adott válaszfüggvényt. Ez a fajta elrendezés azért is elınyös,
mert itt a szövetanyag rögzítése nem okoz gondot. A komplex modulus meghatározásához
szinuszos jelet választottam. A gerjesztı a0(t) és a válaszjel a1(t) mérése különbözı helyeken
történt, piezoelektromos gyorsulásérzékelıkkel, melyek kis tömegük – „1” jelő 0,65 gramm,
„0” jelő 2,7 gramm – miatt a próbatest rezgését nem zavarhatták meg, így azok hatását nem
vettem figyelembe. Az érzékelık rögzítése méhviasszal illetve csavarral történt. Mért
mennyiségként mindkét esetben a gyorsulást választottam. Harmonikus rezgések esetében a
két mért jel hányadosa egy komplex mennyiség.

3.55. ábra: Szövetanyagok vizsgálatára kialakított
mérıhely, ahol a1(t) és a0(t) a rezgésmérés helye, A
a próbatest felszíne, m a terhelı tömeg nagysága, l a
próbatest vastagsága [Huba 1986], [Lenk 1971]

3.56. ábra: A mérırendszer mechanikai modellje

A mérırendszer mechanikai modellje a 3.56. ábrán látható, amelyen az
elektrodinamikus rázóasztal, mint forrás jelentkezik. Ha kapcsolatot teremtünk a kimenet és a
bemenet között, a következı átviteli függvényhez juthatunk:
Y(s) =

a1 (s) c1U1
bs + k
=
= 2
.
a 0 (s) c 2 U 2 s m + bs + k

(3.23)

Mértem a kimenet, illetve a bemenet gyorsulásjelét. Mivel a gyorsulás jel villamos
jellé alakítása a piezoelektromos hatás miatt már a szenzorban megtörténik, így a villamos jel
ismételt gyorsulás jellé alakításához szükségesek az érzékelı gyártója által megadott
konstansok (c1 és c2). Amelyek egy konstanssá (c) összevonhatók, így a keresett
frekvenciaátviteli függvény abszolút értéke:
b
k
s+
m .
Y ( ω) = c m
b
k
2
s + s+
m
m

(3.24)

k
b
 rad 
= α 2 és
= 2Dα, ahol α 
a csillapítatlan rendszer
m
m
 s 
sajátkörfrekvenciája, D [-] pedig a relatív csillapítási tényezı. Így a frekvenciaátviteli
függvény abszolút értéke:
Legyen továbbá

Y ( ω) = c

1 + 4D 2

ω2
α2

(3.25)

2

2
 ω2 
2 ω
1
−
+
4D

2 
α2
 α 

A frekvenciaátviteli függvény abszolút értéke minden frekvencián mérhetı,
számításainkhoz azonban értékét elegendı a rezonancia-frekvencián meghatározni.

3.57. ábra: Farmer anyag átviteli függvénye, ahol
α=102,6 [Hz], D=0,49 [-]

3.58. ábra: Pamut anyag átviteli függvénye, ahol
α= 102,1 [Hz], D= 0,38 [-]

α [Hz]
D [-]
k [N/m]
b [Ns/m]

3.59. ábra: Mőszál anyag átviteli függvénye, ahol
α=194,9 [Hz], D=0,26 [-]

Farmer
102,6
0,49
41558
63,2

Pamut
102,1
0,38
41154
48,8

Mőszál
194,9
0,26
149963
63,7

3.27. táblázat: Szövetanyagok dinamikai
jellemzıinek összefoglaló táblázata
(m=100 grammos terhelı tömeg esetén)

A 3.57., a 3.58., és a 3.59. ábrákon láthatók a különbözı – farmer, pamut és mőszál –
szövetanyagokhoz tartozó frekvenciaátviteli függvények abszolút értékei. A mérést az 50÷200
Hz-es tartományban végeztem „o”, amibıl kitüntetett szerep jut a 140÷160 Hz-es
tartománynak, ahova az emberi comb frekvenciaérzékenységi görbéjének maximuma esik. A
farmer és a pamut anyagok esetében az átviteli függvények értékei ezen a tartományon közel
egységnyiek, ami az jelenti, hogy a gerjesztés amplitúdója nem is csökken és nem is
növekszik jelentısen. Ez az érték mőszál esetében egynél magasabb ezen a tartományon,
erısítés lép fel, ez a rezgı hívásjelzés szempontjából rendkívül elınyös. Tehát összefoglalóan
elmondható (3.27. táblázat), hogy az emberi bır frekvenciaérzékenységét, a 140÷160 Hz-es
tartományban, a csupasz bırhöz képest egy vékony szövetréteg nem vagy csak kismértékben
befolyásolja, azonban egy alkalmasan megválasztott szövetanyag azt akár növelheti is.

4. A mobiltelefonok hagyományos
rezgésgerjesztıje:
az
egyenáramú
törpemotor

4.1. Az egyenáramú törpemotorok általános jellemzıi
A törpemotorok üzemi viszonyainak leírása a szakirodalomban sok helyen
megtalálható, itt csak a legfontosabbakat foglalom össze. Az összefüggések egyszerősítettek,
és állandó feszültségő, állandósult állapotú (stacioner) üzemmódra vonatkoznak. A
motorfordulatszám jele n. A törpemotoroknál a korszerő kemény mágneses anyagok
felhasználásával nagyon jó közelítéssel a fluxus állandónak vehetı (Φ=áll.). Az indukált
feszültség:

U i = −ni n.

(4.1)

A nyomaték:

M h = nm I a .

(4.2)

Levezethetı, hogy a képletekben szereplı állandók azonosak:

ni = nm = nv .

(4.3)

Az állandó közelítı értékét legegyszerőbb az üresjárási fordulatszámból meghatározni:

nv =

Ui
.
n

(4.4)

A törpemotoron átfolyó áram a forgórész rezisztivitásán (ohmikus ellenállásán)
feszültséget ejt, az ebbıl számítható teljesítmény teljes egészében veszendıbe megy, hıvé
alakul. A keféken közelítıen állandó feszültség esik: ∆Ukefe. (Ennek értéke nemesfém kefék
alkalmazásakor mindössze néhány tized volt, úgyhogy a legtöbb esetben elhanyagolható). A
helyettesítı kép alapján (4.1. ábra) a törpemotor feszültségegyenlete felírható:

U k = I a Ra + ∆U kefe + U i .

(4.5)

4.2. ábra: Az egyenáramú törpemotor üzemi
nyomaték-fordulatszám, nyomaték-áram
karakterisztikái

4.1. ábra: Az egyenáramú törpemotor helyettesítı
képe

Az egyenáramú törpemotor mőködési jellemzıi az indukált feszültség nagyságától
függenek. Nyugalmi állapotban a fordulatszám nulla, és ezzel az indukált feszültség is nulla,
ezért ekkor a forgórész ellenállása valamint a kefék és a kommutátor közötti átmeneti
ellenállás által meghatározott legnagyobb áram folyik a vezetıben. Az ebben a pillanatban
kialakuló Lorentz-erı és így a forgatónyomaték is a legnagyobb (indítónyomaték: Mi).
Növekvı fordulatszámmal a forgó tekercsek indukált feszültsége nı, ami csökkenti a
forgórészáramot, a Lorentz-erıt és így a nyomatékot is. Állandósult állapotú üzemben a
villamosan létrehozott nyomaték (Mv) a törpemotor súrlódási nyomatékával (Ms) (ahova most
minden más forrásból keletkezı veszteséget is beleértünk) és a terhelınyomatékkal (Mt) tart
egyensúlyt:

M v − M t − M s = 0.

(4.6)

Az elızı egyenletek felhasználásával a fordulatszám:

n=

U k − ∆U kefe
nv

−

Ra
.
nv2

(4.7)

Az áramra a 4.2, 4.3 és 4.6 összefüggések felhasználásával kapjuk, hogy:

Ia =

Mt + Ms
.
nv

(4.8)

Az egyenáramú törpemotor üzemi (nyomaték-fordulatszám) jelleggörbéi egyenesek,
ahogyan azt a 4.2. ábra mutatja. A reális (súrlódási veszteséggel rendelkezı) törpemotor
üresjárási fordulatszáma:

U k − ∆U kefe

Ra
1
M s = (U k − ∆U kefe − I a Ra ).
2
nv
nv
nv
Az ideális, veszteség nélküli törpemotor fordulatszám (Ms=0):
n0 =

−

n0i =

U k − ∆U kefe
nv

.

(4.9)

(4.10)

A fordulatszám jelleggörbéje szintén egyenes lesz (4.2. ábra):

n = n0 (1 −

Mt
).
Mi

(4.11)

Indításkor a fordulatszám nulla, ezért az indukált feszültség is nulla, az áram pedig
maximális, értéke:

I max =

U k − ∆U kefe
Ra

.

(4.11)

A másik szélsıséges esetben, üresjáráskor a törpemotort csak saját súrlódási nyomatéka
terheli:

I0 =

Ms
.
nv

(4.12)

A hasznos mechanikai teljesítmény egyszerően felírható:

P = M t n.

(4.13)

A 4.2. ábrán már bemutatott egyenes jelleggörbék következménye, hogy a teljesítmény
parabola alakú lesz, amelynek maximuma az indítónyomaték és az üresjárási fordulatszám
felénél van:

Pmax =

M i n0
.
4

(4.14)

A hatásfok:

η=

P
.
Pbe

(4.15)

4.16. egyenletben Pbe a villamos bemeneti teljesítmény

Pbe = U k I a .

(4.16)

A 4.7. és 4.8. egyenletek felhasználásával:


η = 1 −


I 0   U k − ∆U kefe Ra I a
−

I max  
UK
Uk

 
I0  
Ia 
 ≅ 1 −
 1 −

  I max   I max 

(4.17)

A hatásfok maximuma az I = I 0 I max áramértéknél lesz, így írható:
2

2


I0  
Ms 
ηmax = 1 −
 = 1 −

I max  
M s + M t 

A 4.3. ábrán láthatjuk a teljesítmény és a hatásfok
görbéit. A maximális teljesítménynél a hatásfok
mindig kisebb, mint a maximális érték:
I
η Pmax = 0,5 − a < 0,5.
(4.18)
Ii
A bemutatott egyszerősített összefüggések
állandó kapocsfeszültségre és stacioner üzemmódra
vonatkoznak, függetlenül attól, hogy hengeres vagy
tárcsás konstrukcióról, illetve csillag vagy
deltakapcsolásról van szó.
4.3. ábra: Egyenáramú törpemotor
teljesítmény és hatásfok görbéi

4.2. A hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú
törpemotor villamos paramétereinek vizsgálata
Ahhoz, hogy egy adott feladat megoldásához megfelelı hajtást válasszunk, ismernünk kell
a hajtás teljesítményfolyamatát. Ez rendszerint egy külsı energiaforrásból, egy motorból és
egy hajtómőbıl áll (terhelés). Ezen teljesítmények hatásainak és az általuk létrehozott üzemi
jellemzıknek megfelelıen a következı értékeket kell mérnünk: áram I, feszültség Uk,
fordulatszám n, hasznos nyomaték M illetve egyéb jellemzık (hımérséklet, villamos és
mágneses terek), amelyek mérésével késıbb foglalkozom. Célom egy átmérı 4 mm, 4 V
maximális kapocsfeszültségő, hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú
törpemotor villamos paramétereinek vizsgálata volt. Ehhez mértem a törpemotor által felvett
az áramot, a feszültséget, a fordulatszámot a bal illetve a jobb forgási iránynak (FI)
megfelelıen. A törpemotor által felvett teljesítményt számítással határoztam meg.
Az áram illetve a feszültség mérésének pontosságát befolyásolja a mérıberendezés belsı
ellenállása, valamint a mérendı törpemotor impedanciája. A mérendı törpemotoron átfolyó
áram akkor nem változik a mőszer párhuzamos kapcsolása során, ha a bekapcsolt mőszer
ellenállása végtelen nagy vagy legalábbis a mőszer ellenállása nagyságrendekkel nagyobb a
mérendı törpemotor ellenállásánál, amelyen a feszültséget mérjük. Az áram méréséhez
megbontottam az eredeti tápvezetéket, az árammérıt sorba iktattam a törpemotorral, amelyen
az (átfolyó) áramot (4.4. ábra, 4.5. ábra) kívántam meghatározni. A mérıeszköz bekötése
akkor nem módosítja az áram eredeti értékét, ha az ellenállása zérus, vagy legalábbis a véges
ellenállása elhanyagolhatóan kicsiny a motorkör ellenállásához képest.

4.4. ábra: A forgórész árama (FI: bal) a
kapocsfeszültség függvényében

4.5. ábra: A forgórész árama (FI: jobb) a
kapocsfeszültség függvényében

A következı cél az volt, hogy az egyenáramú feszültségrıl táplált törpemotor
teljesítmény viszonyait elemezzem méréssel illetıleg számítással. Ehhez a felvett árammal
párhuzamosan mérnünk kellett az ébredı feszültséget is. A felvett teljesítményre kapott két
görbe az 4.6. és 4.7. ábrákon láthatók. A felvett teljesítmény a P=UkI összefüggésbıl
egyszerően származtathatóvá vált.

4.6. ábra: A felvett teljesítmény (FI: bal) a
kapocsfeszültség függvényében

4.7. ábra: A felvett teljesítmény (FI: jobb) a
kapocsfeszültség függvényében

A fordulatszámmérés (4.8. és 4.9. ábra) reflexiós optokapu segítségével történt, optikai
úton. A reflexiós optokapu LED-bıl (adó) és egy fotótranzisztorból (vevı) áll. Az adó és a
vevı optikai tengelye 900-ban megtörik. A törpemotor tengelyén, a rezgı hívásjelzés miatt,
egy excentertárcsa található. Az excentertárcsa egy közel félhenger, felületére jó reflexiós
tulajdonságokkal rendelkezı fóliát erısítettem. Erre azért volt szükség, ugyanis a
fényviszonyok, a vevıbe érkezı fénymennyiség, ettıl a közeledı – távolodó anyag reflexiós
tényezıjétıl függenek. A félhengerre az optikai csatoló jeladójával (infra LED) fényt
bocsátottam. Ez a fény a forgó excenter következtében hol visszaverıdik egy foto
tranzisztorra hol pedig nem. A visszaverıdés eredményeképpen fordulatonként egy impulzus
jelet bocsát ki a fototranzisztor. A jel határozott volt, komparálás nem volt szükséges. A
frekvenciamérı által mutatott értéket 60-nal megszorozva megkaptam a fordulatszámot 1/min
dimenzióban. A fordulatszámméréshez az optikai csatoló jeladóját 5 volt egyenfeszültséggel
tápláltam. Az optokapu érzékenység elsısorban a kollektorköri munkaellenállással állítható
be, viszonylag érzékeny a porra és a változó (szórt) fényviszonyokra.

4.8. ábra: A motorfordulatszám (FI: bal) a
kapocsfeszültség függvényében

4.9. ábra: A motorfordulatszám (FI: jobb) a
kapocsfeszültség függvényében

4.3. A hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú
törpemotor légrésindukciójának mérése
4.3.1. A probléma megfogalmazása
A villamos gépeink (4.10. ábra) elektromágneses átalakítók: az energiaátalakítás
közege a mágneses tér. Ennek oka, hogy jelenlegi technikai eszközeinkkel az egységnyi
térfogatban felhalmozható mágneses energia a villamos megfelelıjénél nagyobb.

4.10. ábra: Egy hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú törpemotor röntgenfelvétele

Az állandómágneses, egyenáramú törpemotoroknál (törpemotor alatt – ahogy ezt a 2.
fejezetben már részletesen kifejtettem – minden esetben hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotort értek) a motor nyomatéka [Won 2006] és
teljesítménye a fluxustól, a fluxus pedig elsısorban a geometriai méretektıl függ. Ezért
belátható, hogy az egyenáramú törpemotorok mágneskörei, illetve az azt befolyásoló
mágneses fluxus és mágneses indukció pontos ismerete elengedhetetlen.
A hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú törpemotorok kis átmérıjőek
és hosszúak, átmérıjük mindössze 4 mm és a geometriai kialakítással természetesen a légrés
alakja is adott (4.11. ábra). Az állórész gerjesztéséhez a legnagyobb energiatartalmú, ritka
földfémeket tartalmazó mágnesanyagot használják. Hengeres konstrukció esetén az
állandómágnes kétpólusú, radiális mágnesezettségő (4.12. ábra). Jó hatásfokot csak nagy
légrésindukcióval kaphatunk, ezért szükséges a nagy fajlagos energiatartalmú anyagok
használata.

4.11. ábra: A hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor geometriai kialakítása
tengelyirányból nézve. A megadott méretek milliméterben
értendık. Jól látható, hogy a légrés vastagság mindössze
0,55 [mm]

4.12. ábra: A hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor
kétpólusú, radiális mágnesezettségő
állandómágnesének (NdFeB) mágneses
erıvonalai

A mágneses terek (4.12. ábra) szórásának és eloszlásának pontos meghatározása nem
egyszerő feladat, alapvetıen háromféle módon történhet: analitikai úton, VEM program
segítségével, azaz szimulációval, illetve mérés útján. Számítással, a legtöbb esetben a feladat
meglehetısen körülményes, emiatt csupán közelítı megoldások léteznek [Won 2005]. A
mágneses tér meghatározására a legtöbb esetben VEM programokat használnak [Lee 2002],
[Chung 2002]. Ez bizonyos szempontból érthetı is, hisz a mérnöki tervezésben a szimuláció
tőnik a legkézenfekvıbbnek, aránylag a „legkönnyebben” kivitelezhetınek. Jogosan merülhet
fel a kérdés, miért nem mérjük meg egész egyszerően a hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor állandómágnese által keltett mágneses teret (4.13.
ábra)?

4.13. ábra: A hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor állórésze,
benne a vizsgálandó állandómágnessel

Elsı pillantásra a feladat nem is tőnik nehéznek, hisz ismerünk a mágneses tér
érzékelésére alkalmas jelátalakítókat, mint például a Hall-elem vagy a Hall-IC. Sajnos elıre
kell bocsátanom, hogy a megoldandó feladat nehézségét a kis méretek jelentik. Még egyszer
szeretném hangsúlyozni, hogy a törpemotor külsı átmérıje mindössze 4 mm, és ha a további
méreteket is megnézzük (4.11. ábra), a fluxuszáró ház falvastagsága 0,25 mm, az
állandómágnes átmérıje 2,4 mm, akkor a légrés vastagságára mindössze 0,55 mm marad. Az
4.11. ábrán négyzettel berajzoltam, hogy egy törpemotor légrésébe elméletileg mekkora HallIC-t lehetne behelyezni: 1,6 mm x 0,35 mm hely áll rendelkezésre. Ez csak elméleti méret,
hisz a Hall-IC-t a légrésben mozgatni is kell, illetve a kivezetéseket is el kell helyezni. Tehát a
reálisan is alkalmazható Hall-IC a rendelkezésre állókhoz képest legalább fele akkora mérető
kell legyen. A világ legkisebb Hall-IC-je 2006-ban került piacra a ROHM nevő elektronikai
iparvállalat [Rohm 2006] gyártásában (4.14. ábra). Adatlapja alapján még ez sem fér bele a
hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú törpemotor mindössze 0,55 mm
nagyságú légrésébe, mivel mérete 1,6 mm x 1,6 mm x 0,6 mm.

4.14. ábra: A világ legkisebb Hall IC-je [Rohm 2006]

A mindössze 4 mm átmérıjő, 0,55 mm légrésnagyságú, hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor légrésindukció eloszlása tehát nem mérhetı
kereskedelmi forgalomban kapható Hall-IC-vel. Ezért készítettem egy speciális tekercselést,

mellyel képes voltam a légrésindukció szöghelyzet menti eloszlását mérni. E fejezet fı célja, a
módszer, illetve az általam kialakított tekercselés bemutatása.

4.3.2. Feltevések
Egy kísérlet, mérés kivitelezése során a valósághoz képest szinte mindig kell megszorításokat,
feltételezéseket tennünk. E mérés során a következıkkel fogok élni:
- az általam konstruált tekercselés párhuzamos a törpemotor tengelyével, a tekercsélés
rézhuzaljaiban alaki deformáció nincsen,
- az ideális egymenető és az általam készített valóságos, többmenető tekercs viselkedése
azonos,
- az általam konstruált tekercselés és a törpemotor állórésze (ami természetesen a
vizsgálandó állandómágnest is tartalmazza) között biztosított az egytengelyőség,
- csapágyjáték nincsen,
- az axiális irányú szórt tér elhanyagolható, a tekercs hossza (x) mentén a légrésindukció
eloszlása (4.15. ábra) ideálisan állandó (homogén).

4.15. ábra: Az elméleti (vastag vonal) és a valós (szaggatott vonal) axiális (tengelyirányú) irányú légrésindukció
eloszlása

4.3.3. A kísérlet megtervezése
Az elektromos és mágneses teret alapvetıen egy-egy vektorral jellemezzük: az E
elektromos térerısséget a pontszerő töltésre ható erı, a B mágneses indukciót a kismérető
köráramra ható forgatónyomaték definiálja:
F = QE

M = IAn × B .

(4.19)

Tekintsük a tér egy pontjában az E és B térintenzitásokat meghatározottnak, úgy, hogy
a vonatkoztatási rendszer a törpemotor állórésze legyen. Egy ehhez képest v sebességgel
mozgó fizikai rendszerben is értelmezhetık a térintenzitások. Az így értelmezett E’ és B’
térintenzitások azonban különböznek az elızıekben definiált E és B térintenzitásoktól. A
második rendszer nyugvó töltése ugyanis az elsı rendszerbıl nézve v sebességgel mozgónak
látszik, vagyis áramot jelent. Az „álló” és „mozgó” jelzıknek természetesen csak relatíve van
értelmük, továbbá a térintenzitások objektíve léteznek akár mérjük ıket, akár nem. A
kísérletileg talált összefüggés a következı:
E ' = E + v× B .

(4.20)

E szerint a mozgó megfigyelı akkor is észlel elektromos teret, ha az álló megfigyelı szerint
csak mágneses tér van:
E =0

E ' = v× B .

Ezt a jelenséget mozgási indukciónak nevezzük: U i = ∫ ( v × B ) dl .

(4.21)
(4.22)

Álló, inhomogén, mágneses térben, folyamatosan változó szöghelyzettel (φ) és állandó
szögsebességgel (ω) forogjon, egy, a lap síkjára merıleges, l hosszúságú mérıtekercs (4.16.
ábra).

4.16. ábra: Az általam kidolgozott mérési módszer elméleti háttere

B(φ) legyen egy hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú törpemotor radiális
mágnesezettségő, állandómágnese által keltett légrésindukció kerület menti eloszlása (4.16.
ábra). A mágneses fluxus kifejezhetı, ha a légrésfluxus és a szórt fluxus nem kerül
szétválasztásra:

Φ (ϕ ) = N ∫ B (ϕ ) d A = B (ϕ ) A cos (ϕ ) N ,

(4.23)

ahol φ a B(φ) és az A(n) felület normálisa által bezárt szög, N pedig a menetszám. Legyen
továbbá:
- a keret szögelfordulása: ϕ = ωt ,
D
- a keret kerületi sebessége: v = ω , ahol D a tekercs középátmérıje.
2
A fluxus idıbeli változása az ún. indukált feszültséget adja meg:
Ui = −

d ( cos (ωt ) )
dΦ
= − B (ϕ ) AN
.
dt
dt

(4.24)

A deriválás elvégzése után jól látható, hogy egy inhomogén mágneses térben forgó
mérıtekercsben B(φ)-vel modulált szinuszos lefolyású feszültség indukálódik:
U i = B (ϕ ) DlN ω sin (ωt ) .

(4.25)

Az mágneses indukció amplitúdója a következı:

Ui
.
(4.26)
ω DlN
Az elıbbi elméleti levezetés alapján tehát az indukált feszültség nagyságából
meghatározható a légrésindukció kerület menti eloszlása. Ehhez azonban egy speciális
mérıtekercsre van szükségünk, amellyel biztosítható, hogy a mágneses térvektor-, a
mérıtekercs vezetıhuzaljai és a kerületi sebességvektorok egymásra merılegesek legyenek.
Ez az eredeti „ferde” motortekercseléssel (4.17. ábra) nem valósítható meg. Ezért szükség van
egy olyan speciális tekercsalakra, ahol a tekercs vezetıhuzaljai párhuzamosak a törpemotor
tengelyével (4.18. ábra).
Bmax (ϕ ) =

4.17. ábra: A hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor „eredeti”
forgórésze

4.18. ábra: A kerület menti mágneses
légrésindukció eloszlás mérésére kialakított
speciális, elméleti, egymenető mérıtekercs alakja

4.3.4. Megfigyelések, mérések végzése
Egy ilyen speciális mérıtekercs (4.19. ábra) kialakítása a következıképpen lehetséges:
a mindössze 0,55 mm-es légrésbe kell helyezni a tekercset úgy, hogy az sem a mágneshez,
sem a vasmaghoz ne érjen hozzá. Ha a biztonságos távolságot mindkét oldalról 0,1÷0,2 mmben definiáljuk, akkor a tekercsvastagságra mindössze 0,15÷0,35 mm marad. Egy ilyen 10
menetbıl álló tekercset 0,06 mm átmérıjő huzalból, egy teflon magból kialakított speciális
szerszám segítségével, úgy lehetett elkészíteni, hogy a tekercset még a szerszámon
mőgyantával átitattam, majd a teflon magot eltávolítottam. A tekercs elkészítésénél
természetesen törekednem kellett arra, hogy az minél kisebb kiterjedéső legyen, és lehetıleg
egy alkotó mentén, szinte vonalszerően tudjak indukciót mérni. A legalább 10 menetbıl álló
tekercsre azért volt szükség, hogy az indukálódó feszültség mérhetı legyen. Elméletileg egy
menet is elegendı, azonban az indukáló feszültség kis értéke miatt, méréstechnikailag nem
kivitelezhetı annak mérése.

4.19. ábra: Saját készítéső, kerület menti
légrésindukció eloszlás mérésére alkalmas
mérıtekercs

4.20. ábra: A mérıtekercs és a törpemotor állórésze
a vizsgálandó állandómágnessel

Az általam készített 2,65 mm átmérıjő tekercset behelyeztem a mérendı törpemotor
állórészébe (4.20. ábra), ahol a vizsgálandó állandómágnes is található, így a törpemotor háza
lett a „forgó” rész, míg a tekercselés lett az „álló” rész, ezzel felcseréltem az álló és a forgó
koordinátarendszert, de a két rendszer egymáshoz viszonyított mozgása változatlan maradt. Az
„álló” tekercs kivezetésein mértem az indukált feszültséget és a korábban már levezetett

összefüggésbıl (4.26) számoltam a mágneses indukció tényleges szöghelyzetbeni értékét. A
mérıtekercs aktív hosszát a mágnessel egyezınek vettem fel, amely 4,5 mm hosszú volt. A
4.21. és 4.22. ábrán a mérıtekercsben indukálódó szinuszos feszültség frekvenciája (4.21. ábra)
és amplitúdója (4.22. ábra) látható. A 2,65 mm átmérıjő mérıtekercsben 9,5 mV amplitúdójú
feszültség indukálódott, 32,98 Hz-es fordulatszám mellett. A diagramokról az is jól látszik,
hogy egy kétpólusú állandómágnest vizsgáltam, mert egy körülforduláshoz két csúcs tartozik
(4.21. ábra). A maximum és a minimum értékek megegyeznek, csak elıjelben térnek el
egymástól.

4.21. ábra: A mérıtekercsben indukálódó szinuszos
feszültség alakja, kurzorokkal meghatározva annak
frekvenciáját: f=32.98 [Hz]

4.22. ábra: A mérıtekercsben indukálódó szinuszos
feszültség alakja, kurzorokkal meghatározva annak
amplitúdóját: Umax≈9.5 [mV]

A diagramról leolvasott értékek alapján, a (4.26) képlet a következı:

Bmax ( 900 ) =

Ui
0, 0095V
=
= 0,38 [T ]
ω DlN 2π 32,98Hz ⋅ 0, 00265m ⋅ 0, 0045m ⋅10

(4.27)

A mágneses légrésindukció maximális értékére méréssel 0,38 T adódott, de értéke
tetszıleges szöghelyzetben is meghatározható.

4.3.5. A mérési eredmények értelmezése
Az elızı pontban méréssel, illetve abból számítással meghatározott mágneses
légrésindukciót VEM programmal is ellenıriztem. A szimulációs vizsgálatokhoz az ANSYS
programcsomagot használtam fel. A szimulációval csak a normál irányú mágneses indukciót
vettem figyelembe. A kétpólusú, radiális mágnesezettségő állandómágnes (4.1. táblázat),
illetve a törpemotor állórésze által alkotott mágneskört szimuláltam. A szimuláció eredménye:
a mágneskör légrésébe helyezett képzeletbeli, 2,65 mm átmérıjő mérıtekercs kerület menti
mágneses légrésindukció eloszlása. A szimulációval kapott eredményeket a 4.23. és 4.24.
ábrán diagram formájában ábrázoltam. A felmágnesezés irányába esı radiális légrésindukció
maximális értékére 0,41 T-t kaptam. A mérés és a szimuláció eredményét a 4.2. táblázatban
foglaltam össze.
Mágneses anyagtulajdonságok
Remanens indukció [mT]

1130÷1170

Koercitív erı [kA/m]

-836

Maximális energiatartalom [KJ/m3]

247÷271

4.1. táblázat: A VEM szimulációhoz felhasznált
mágneses anyagtulajdonságok

A maximális mágneses
légrésindukció [T]

Mérıtekercs

VEM

0,38

0,41

4.2. táblázat: A hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
egyenáramú törpemotor maximális légrésindukció
értékei mérés és szimuláció útján

A VEM programmal számított légrésindukció értéke nagyobb, mint a méréssel
meghatározott. Ez annak tudható be, hogy a szimuláció egy „idealizált” környezetet jelent, míg
a mérés során rendszeres és véletlen hibák felléphetnek, illetve a 4.3.2 fejezetben tett
feltevéseimnek nem tudtam teljes mértékben eleget tenni.

4.23. ábra: A 2,65 mm-es átmérıhöz tartozó kerület mentén eloszló mágneses légrésindukció diagramja

4.24. ábra: A 2,65 mm-es átmérıhöz tartozó kerület mentén eloszló mágneses légrésindukció szimulációja

A kidolgozott módszerrel sikerült egy „jó” szenzorra jellemzı két, nagyon fontos tulajdonságot
egyesítenem:
1. A méréshez egyetlen fizikai elvet használtam, a mozgási indukciót.
2. A modern méréstechnika és információfeldolgozás egy alapelvárását, miszerint a
mérendı mennyiség közvetlenül villamos jel formájában legyen jelen, teljesítettem.

4.3.6. Következtetések, tézis
V. Tézis: A mozgási indukción alapuló, elektrodinamikus mérési elvő, aktív
szenzor készíthetı a radiális mágnesezettségő, kétpólusú állandómágnest tartalmazó,
kis átmérıjő, 4 mm körüli, hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú
törpemotor mágneses légrésindukció kerület menti eloszlásának vizsgálatára úgy,
hogy a kialakítandó mérıtekercselés kis kiterjedéső vezetı huzaljai párhuzamosan
helyezkednek el a törpemotor tengelyével [10], [11], [12], [13].

4.4. A hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú
törpemotor nyomatékmérése
4.4.1. A probléma megfogalmazása
Az extrém kis forgatónyomatékok – 10 µNm – mérése a precíziós technikában mindig
is gondot jelentett [Huba 1987], mert a kereskedelmi forgalomban nincsenek erre a célra
kifejlesztett mérıeszközök. Ezt az is jól illusztrálja, hogy sok gyártó a kereskedelmi
forgalomban kapható törpemotorjaira, a kis méretek hatása miatt, nem is közöl nyomaték –
fordulatszám jelleggörbét [Shengyue 2007]. A feladatot gyakorlatilag csak érintésmentesen
lehet megoldani, mert a mérırendszer az objektumot nem terhelheti. Keresztváltozó típusú
fizikai mennyiségek mérése érintésmentesen viszonylag egyszerően megoldható, de az
átmenı változóknál, mint például a forgatónyomaték esetében, az jelent gondot, hogy a
mérendı mennyiséget, vagy annak egy részét át kell „áramoltatni” a jeltovábbítón
(érzékelın). A mérendı mennyiség kis értékén túlmenıen az is tetézi a nehézségeket, hogy
maga a jelet „kibocsátó” eszköz is igen kicsi. A mérendı törpemotor, egy légréstekercses,
hengeres konstrukciójú, kommutátoros, egyenáramú törpemotor, mely tengelyének átmérıje
mindössze 0,7 mm. Ilyen feltételek mellett csak olyan fizikai elv jöhet számításba, amely
azon túl, hogy érintésmentességet biztosít, nem igényel lényegesen nagyobb helyet, mint a
mérendı objektum maga.

4.4.2. Feltevések
A nyomatékmérés kivitelezésének megkezdése elıtt a következı egyszerősítı feltételezéseket
tettem:
- a motorállandónak nincs bizonytalansága,
- a két motortengely hibamentesen egybeesik,
- a fékezıtárcsa és az állandómágnes hibamentes és centrikus,
- az örvényáramú elrendezés körszimmetrikus,
- az oszcilloszkópról történı leolvasás pontos.

4.4.3. A kísérlet megtervezése
Az M forgatónyomaték mérésére különféle eljárásokat fejlesztettek ki, amelyek a
következıképpen csoportosíthatók.
− Közvetlen eljárások, amelyek esetében a nyomatékot a motor és a terhelıgép között
közvetlenül, lehetıség szerint veszteségmentesen mérjük mérıátalakító segítségével;
− Közvetett eljárások, amelyek segítségével, a nyomatékkal összefüggı mennyiségeket
értékelünk ki a lehetı legegyszerőbb módon és veszteségmentesen.
− Veszteségi eljárások, amelyek során a mért gép megterheléséhez szükséges
teljesítmény a mérıberendezésben jelenik meg veszteségi teljesítményként.

Közvetlen módszer

A nyomaték egyformán fellép az állórészen és a forgórészen is. Általában a
forgórészen mérik, a motor és a terhelıgép között. Azt a jelenséget használják ki, hogy
minden tengely az átvitt nyomatékkal arányos szöggel csavarodik el. Ez az ún. torziós mérés.
A mérés céljára a motor és a terhelıgép tengelye közé egy viszonylag vékony, min. 8 mm
átmérıjő közdarabot szerelnek, amely az átviendı névleges nyomatéknál 0,5..10 szöggel
csavarodik el. A mechanikai deformáció villamos jellé alakításának egyik eszköze a
nyúlásmérı bélyeg, fıként viszonylag vastag közdarabok esetében. Ez a mérési módszer csak
nagygépeknél alkalmazható, egyrészt, jelen esetben a közdarab kétszer akkora átmérıjő lenne
mint a mérendı törpemotor maga, másrészt a csúszógyőrőkön (a híd tápellátása miatt van rá
szükség) fellépı súrlódás nagy valószínőséggel már felemésztené a mérendı törpemotor
nyomatékát.
Közvetett módszer

Viszonylag egyszerően lehet a nyomatékot megmérni a fordulatszám idıfüggésének
mérésével üresjárási felfutás során. A motor M nyomatékával és Θ tehetetlenségi
nyomatékával felírható a mozgásegyenlet:

M = Θ2π

dn
dn
M
→
=
,
dt
dt Θ2π

(4.28)

ahol n a fordulatszám. Mivel Θ állandó, a nyomaték arányos a gyorsulás dn/dt értékével. Ha
tehát ismerjük n(t) függvényét, akkor ennek differenciálásával a nyomatékot kapjuk. Mivel
így a gyorsítónyomatékot mérjük, ezért olyan gépeknél, ahol a súrlódást nem lehet
elhanyagolni, az MS(n) függvény ismeretében azt a mért értékhez hozzá kell adni. Sajnos jelen
esetben a tehetetlenségi nyomaték nagyon kis érték, ami azt jelenti, hogy a törpemotor kicsi
mechanikai idıállandóval, kb. 5 ms – mechanikai idıállandó alatt értjük azt az idıt, ami alatt
a motor álló helyzetbıl indulva a maximális fordulatszám 63%-át eléri – rendelkezik. Tehát
nehézkesnek tőnik, hogy az n(t) függvényt megmérhessük, illetve annak deriválásából
használható eredményt kapjunk. Itt újra a kis méretek okozta problémák kerülnek elıtérbe és
újbóli megvilágítást ad arra vonatkozóan, hogy megérthessük jelenlegi célkitőzéseink
nehézségét.
Külsı gerjesztéső egyenáramú motorok esetében arányosság áll fenn az armatúra
árama és a nyomaték között. A nyomaték mérésére ebben az esetben elegendı az
armatúraáram mérése, vagy egy sönt feszültségesésének a mérése. Ezt a módszert más típusú
gépeknél is alkalmazni lehet, ahol egyértelmő összefüggés van az áram és a nyomaték között.
Külsı gerjesztéső, egyenáramú törpemotorok esetén a kapcsolat a felvett áram I és a
nyomaték Mv között a következı:

M v = nv I .

(4.29)

A képletben szereplı nv az ún. motorállandó, amelynek értéke méréssel
meghatározható. A mérés (4.25. ábra) során a mérendı törpemotort egy flexibilis csıvel
összekötöttem a meghajtómotorral. A forgás következtében a mérendı törpemotor kapcsain
indukált feszültség (4.26. ábra) mérhetı. Az indukált feszültség (a 4.26. ábráról leolvasható az
indukált feszültség effektív értéke: 334 mV) és a fordulatszám (a 4.26. ábráról leolvasható az
egy körülforduláshoz tartozó idı, melybıl a fordulatszám értékére: 73,5 Hz) hányadosából
már kiszámítható a motorállandó tényleges értéke:

nv =

0,334 [V ]
Ui
 Vs 
=
= 0, 000723 
.
n 2π 73,5 [ Hz ]
 rad 

(4.30)

Így a forgatónyomaték már számítható.

4.25. ábra: Motorkonstans mérése kialakított
mérıpad

4.26. ábra: A mérendı motorban indukálódó
feszültség alakja, 73,5 Hz-es fordulatszám mellett

Veszteséges módszer

Örvényáramú fék (4.27. ábra) esetében egy tömör, villamosan vezetı, 12 mm átmérıjő
tárcsát csatolunk a mérendı motorhoz (2 jelő motor a 4.27. ábrán). A tárcsa mágneses térben
forog, amelyet négypólusú, axiális mágnesezettségő állandómágnessel vagy elektromágnessel
állíthatunk elı, úgy, hogy a mágnest az 1 jelő motor forgatja (4.27. ábra). A forgórészben
keletkezı örvényáramok hatására a tárcsa nyomatékot fejt ki a mágnesre, amelyet súllyal vagy
rugóval kiegyensúlyozhatunk. Az örvényáramú fék kis fordulatszámokon kis nyomatékot fejt
ki, álló állapotban pedig egyáltalán nem mérhetı nyomaték.

4.27. ábra: Örvényáramú fék

4.28. ábra: A mérı motor és a mérendı gép
áramalakjai, amelyek 1 ohmos ellenálláson lettek
mérve

Ez a módszer elvileg megvalósítható kis méretekben is. Sajnos a kalibráció
(kiegyensúlyozás) megvalósítása rendkívül körülményes. Ez a probléma az iparban egyelıre
még nincs megoldva. A elıbbiekben több, lehetséges nyomatékmérési eljárásra is adtam
példát. Legtöbbjük nagy gépekre vonatkozik. Törpemotorokra én a következı
nyomatékmérési eljárást javaslom: Ötvözzük a közvett és a veszteségi módszer egy-egy
változatát. A közvetett módszer segítségével mérjük folyamatosan a motor által felvett áramot

(4.28. ábra) és a nyomatékot számítsuk. A 4.28. ábra egy árammérést mutat be, ahol a mérı
törpemotor és mérendı gép áramalakjai 1 ohmos ellenálláson lettek mérve. A mérı motor
által felvett áram csúcsértéke 16 mA, míg a mérendı gépé 36,8 mA. Az áramalakokban
jelentkezı tüskék mindegyike egy-egy kommutációra utal. A mérı motor kommutátora két
nemesfém kefét és hét lamellát tartalmaz, azaz egy körülfordulásnak 14 tüske fele meg, ez
látható a felsı görbén. A mérendı gép esetében a kommutátor 2 nemesfém kefét és 3 lamellát
tartalmaz, azaz egy körülfordulásnak 6 tüske felel meg, ez pedig az alsó görbén látható. A
veszteségi módszerekhez tartozó örvényáram fék (4.27. ábra) segítségével pedig folyamatosan
változtassuk az egyes munkapontokat, ahol éppen kíváncsiak vagyunk a forgatónyomaték
tényleges értékére. A következı fejezetben az általam javasolt nyomatékmérés elméleti és
gyakorlati bemutatása következik. Az általam készített örvényfék a 4.29. ábrán látható.

4.29. ábra: Saját készítéső örvényáramú fék

4.30. ábra: Az egyenáramú törpemotor
fordulatszám-nyomaték karakterisztikája

4.4.4. Megfigyelések, mérések végzése
Az 4.30. ábrán látható a mérendı egyenáramú törpemotor fordulatszám-nyomaték
karakterisztikája, állandó kapocsfeszültségnél elméletileg lineáris. M2 max az indítónyomaték,
n2 max a terhelés nélküli maximális, vagyis üresjárási fordulatszám. A cél az, hogy ennek a
karakterisztikának bármely pontját meg lehessen határozni. (A mérésnél a kis méretek miatt
rövid idıre megengedjük az M2 max indítónyomatékhoz tartozó munkapont elıállítását is.
Ilyenkor a motorban az indukált feszültség értéke zérus, így a motoráram maximális és ebbıl
következıen a hıfejlıdés is maximális lesz). A 4.27. ábrán látható egy örvényáramú fék
sematikus ábrája. A hajtó (1) motor tengelyén egy négypólusú, axiális mágnesezettségő
állandómágnes található. A mérendı (2) motor tengelyére pedig egy alumínium tárcsa van
rögzítve. A forgó mágneses tér az alumíniumból készült sík tárcsában örvényáramokat hoz
létre, mely áramok a Lenz-törvény szerint ellennyomatékot vagy kompenzációs nyomatékot
fejtenek ki az ıket létrehozó hatásra. Ez az ellennyomaték (MG) látható a 4.31. ábrán. A
mérendı motor n-M karakterisztikáján (4.30. ábra) ezen ellennyomaték változtatásával tudunk
mozogni.
Az n2 max üresjárási fordulatszámot úgy tudjuk létrehozni, hogy a mérımotort
(hajtómotor) ugyanolyan irányban ugyanazzal a fordulatszámmal mőködtetjük (4.32. ábra).
Így a motorok együtt forognak, fordulatszám különbség nincs és a fékezı nyomaték értéke is
zérus (ekkor az üresjárási áram folyik: I0). A gyakorlatban ekkor is van nyomaték, mert a két
motortengely nem hibamentesen esik egybe, másrészt a fékezıtárcsa és a mágnes nem
hibamentesen centrikusak és nem hibamentesen síkfelületőek. A mérendı motor veszteségei
megnınek az üresjáráshoz képest a fékezıtárcsa által okozott légsúrlódási és

kiegyensúlyozatlansági erık által okozott nyomatékokkal. Ha a mérımotor fordulatszámát
csökkentjük (4.33. ábra), akár zérusra is, a fordulatszám különbség miatt fékezı nyomaték
keletkezik, amely a mérendı motort terheli.

4.31. ábra: Ellennyomaték vagy kompenzációs
4.32. ábra: Hajtó motor és a hajtott gép fordulatszám
nyomaték. Különbözı n-nél az örvényáramokból
jelei láthatók a felvételen. Mindkét motor azonos
eredı nyomaték nem nulla. Az ellennyomaték
fordulatszámmal forog, látható az oszcilloszkópos
nagyságát a fordulatszámtengelyen elhelyezkedı
felvételen a 94 Hz fordulatszám egyezés
relatív – mérendı gép nyomatékkarakterisztikájához
(Mérés 1,5 V-os kapocsfeszültség mellett)
képesti – helyzete határozza meg, azaz változtatható

A terhelés azonban csak úgy növelhetı, ha a mérımotor forgásirányát
megváltoztatjuk, tehát ellenkezı irányú feszültséggel hajtjuk meg. Ezzel átkerülünk a III.
síknegyedbe és a fékezı nyomaték görbéje a zérus fordulatszámnál szakadást szenved. Ez
látható a 4.34. ábrán. A folyamat grafikus ábrázolása közben azonban nem szabad elfelejteni,
hogy a fékezı nyomaték „egyenese” (ami esetünkben egyenesnek tekinthetı) mindig attól a
fordulatszám értéktıl indul, amelynél a mérendı motor nyomatékát ismerni akarjuk.

4.33. ábra: A hajtó motor és a hajtott gép
fordulatszám jelei láthatók a felvételen. Hajtó motor
(CH1) fordulatszáma - 46 [Hz] csökken, kezd nıni
az ellennyomaték, csökken a mérendı motor (CH2)
fordulatszáma – 67 [Hz], de a két motor
forgásiránya még mindig azonos

4.34. ábra: Közbensı munkapont mérése. A 4.31.
ábrán bemutatott ellennyomaték görbét mindig abba
a pontba toljuk, ahol éppen kíváncsiak vagyunk a
mérendı gép nyomatékára

A második jellegzetes határesetet a 4.35. ábrán láthatjuk, ekkor a mérımotor
fordulatszáma ellenkezı irányban már akkora, hogy a fordulatszámok különbségébıl adódó
fékezınyomaték éppen a mérendı motor indító nyomatéka lesz. Ezzel a módszerrel a teljes
karakterisztika végigmérhetı.

4.35. ábra: Indítónyomaték mérése

Az elıbb bemutatott eljárás csak az n-M karakterisztikán történı munkapont
kiválasztását biztosítja. Természeteses minden munkapontban szükséges az felvett áram
mérése is. Láttuk, hogy a hasznos nyomaték számítása a felvett áramból történik a
motorállandó segítségével.

4.4.5. A mérési eredmények értelmezése
A két motor azonos forgásiránya és fordulatszáma esetén mérhetı az üresjárási áram.
Ez csak a veszteségek (súrlódás) fedezésére szolgál. Természetesen ennek is van egy
nyomatékigénye:
M s = nv I 0

(4.31)

A tényleges, tengelyen megjelenı nyomaték meghatározásához, a motor árama által
létrehozott nyomatékból mindenképpen szükséges a súrlódás által felemésztett nyomaték
elvétele. Tehát a nyomaték:
M = M v − M s = nv ( I − I 0 )

(4.32)

A 4.36. ábrán több mérési sorozat eredménye látható. Különbözı kapocsfeszültségek
mellett megmértem az n-M karakterisztika sereget (4.3. táblázat). Sajnos a mérési
eredményeimet nem tudom összehasonlítani már meglévı eredményekkel, hiszen az ipar sem
oldotta még meg az extrém kis nyomatékok mérését. A 2006-os Hottinger-Baldwin
katalógusban a legkisebb méréshatárú nyomatékmérı 0,1 Nm méréshatárral rendelkezik. Az
általam mért értékek ennek 1/10000 része.

n [Hz]

Uk=2 [V]
I [A] M [µNm]

n [Hz]

Uk=2,5 [V]
I [A] M [µNm]

n [Hz]

143,7

0,0182

0

204,4

0,0195

0

290

140,1

0,0184

0,1518

186,2

0,0209

1,0411

132,6

0,0188

0,3976

174,6

0,0219

1,7352

122

0,0192

0,7519

159,9

0,0227

2,2775

222,2

Uk=3 [V]
I [A] M [µNm]
0,0214

0

273

0,0228

1,0049

254,4

0,0239

1,8653

0,0256

3,0872

115

0,0199

1,2653

146,2

0,0234

2,7836

191,4

0,0282

4,8079

105,4

0,0205

1,6339

135,9

0,0241

3,2752

178,8

0,0287

5,3068

101,1

0,0207

1,8219

131,2

0,0243

3,4921

168,2

0,0294

5,8129

94,6

0,0211

2,0677

120,8

0,0249

3,9258

153,1

0,0304

6,5503

89,8

0,0215

2,3786

116,1

0,0252

4,1427

142,7

0,0308

6,8106

81,4

0,0221

2,7474

105,8

0,0259

4,6416

136,9

0,0314

7,2155

78,1

0,0222

2,8921

94,8

0,0268

5,2706

124,5

0,0319

7,6711

70,7

0,0228

3,2968

89,6

0,0271

5,4514

121,8

0,0322

7,8228

65,4

0,0231

3,4921

86,5

0,0273

5,6538

114,4

0,0328

8,2277

62,8

0,0232

3,6367

82,9

0,0277

5,8852

109,2

0,0329

8,3361

54,4

0,0239

4,1283

73,2

0,0281

6,2394

99,4

0,0335

8,7627

50,2

0,0242

4,3091

59,8

0,0287

6,6661

85,7

0,0343

9,3194

44,6

0,0245

4,5404

47,8

0,0292

7,0275

73,7

0,0349

9,8472

40,3

0,0248

4,7357

42,7

0,0296

7,2878

64,7

0,0355

10,2015

35,3

0,0249

4,8731

35,4

0,0304

7,8662

54,1

0,0366

10,9751

29,2

0,0253

5,0972

30,1

0,0307

8,0976

44,2

0,0369

11,2137

24,5

0,0256

5,3429

22,9

0,0311

8,3795

30,3

0,0378

11,8716

18,1

0,0261

5,6972

18,4

0,0315

8,6904

22,4

0,0386

12,4356

17,7

0,0262

5,7189

14,4

0,0321

9,0519

16,5

0,0389

12,7103

4.3. táblázat: A 4 mm átmérıjő, hengeres konstrukciójú, légréstekercses egyenáramú törpemotor, különbözı
kapocsfeszültségek mellett felvett, n-M karakterisztika serege

A különbözı kapocsfeszültségek mellett mért görbékre egyenest illesztettem. Az
 µ Nm 
illesztett egyenes egyenlete: M [ µ Nm ] = M 0 
n [ Hz ] + M 1 [ µ Nm ] . Az egyenes
 Hz 
együtthatóit a 4.4. táblázat tartalmazza.

Uk [V]
2
2,5
3

4. 36. táblázat: A törpemotor méréssel meghatározott n-M
karakterisztika serege és az azokra illesztett egyenesek

M0 [µNm/Hz]
-0,046
-0,045
-0,045

M1 [µNm]
6,53
9,47
13,33

4.4. táblázat: A mérési adatokra
illesztett egyenes együtthatói

4.4.6. Következtetések, tézis
Az ilyen kis nyomatékok mérésénél a legnagyobb problémát a súrlódások okozzák.
Ezeket grafikusan is lehet ábrázolni. A mérendı motornál mechanikai (külsı a motor

számára) nyomatékot mérünk, az itt fellépı súrlódásos veszteségeket a motor belsı
nyomatéka fedezi. Hibát azzal követünk el, hogy a motortengelyre szerelt örvényáramú tárcsa
súlya, annak kiegyensúlyozatlansága megnöveli a csapágyak terhelését, és ezzel lecsökkenti a
rendelkezésünkre álló külsı nyomatékot. A valóságos nyomaték tehát a mértnél mindig
nagyobb lesz. Az is kezelhetetlen hibát okoz, ha az örvényáramú elrendezés nem rendelkezik
teljes körszimmetriával. A mérı és a mérendı motorok tengelyének külpontossága, a tárcsa és
a mágnes ütése, a mágneses tér forgástengelyre vonatkoztatott aszimmetriája mind-mind
többletsúrlódásokat okoz a mérı és mérendı motor csapágyaiban. Ezért az egytengelyőségre
vigyázni kell, ezért vannak a motorok prizmába fogva. A következı hibaokozó maga a
mérımotor, illetve annak pontatlansága. A mérımotor súrlódási és egyéb veszteségeivel nem
kell foglalkoznunk, azt a belsı nyomaték fedezi. Fontos a motorállandó esetleges
bizonytalansága, hiszen ezzel kell számolni. A motorállandó egy fordulat alatt változó
függvény, amelynek az átlagértéke fontos számunkra. Ez azonban valamelyest változik a
hımérséklettel, az pedig a motorárammal. A motorállandó esetleges fordulatszámfüggése
szintén mérési hibát okoz. Mérési hibát okoznak még az optokapukból érkezı idıimpulzusok
(4.37. ábra és 4.38. ábra) hibái, elsısorban a leolvasás (oszcilloszkópon a kurzor beállítása)
hibája miatt.

4.37. ábra: A hajtó motor optokapujáról érkezı
fordulatszám jel illetve a motor által felvett áram
görbéje 1 V-on

4.38. ábra: A mérendı gép optokapujáról érkezı
fordulatszám jel illetve a mérendı gép által felvett
áram görbéje 2 V-on

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a mérendı motor nyomatékképzése egy
fordulaton belül nem egyenletes (A 4.30. ábrán bemutatott mérendı jelleggörbe átlagértékeket
ábrázol). Emiatt a motor leállása a legkisebb nyomatékú szöghelyzetnél következik be, az
átlag (és a maximum) ennél mindig nagyobb. Ez a mérést a kis fordulatszámoknál (és nagy
nyomatékoknál) bizonytalanabbá teszi.

VI. Tézis: Az 5÷15 µNm hasznos forgatónyomatékú, hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor munkaegyenesének tetszıleges pontja
meghatározható érintésmentes, elektromechanikus elvő, örvényáramú féken alapuló
mérési módszerrel. A mérési módszer segítségével a hasznos nyomaték és a
motorfordulatszám közötti approximált karakterisztika ismeretlen együtthatói, a
mérési adatok alapján, állandó kapocsfeszültség mellett, korlátolt hibával
számolhatók [5], [6], [7], [8], [9].

4.5. A hengeres konstrukciójú, légréstekercses,
törpemotor minısítése a rezonanciagörbe alapján

egyenáramú

A rezgésanalízis a jelfeldolgozás jellegzetes alkalmazása, amelynek során, nyomon
követhetı a jel útja a fizikai jeltıl a számítógépes rendszerig. A rezgésmérése létrehozott
mérıberendezés a 4.39. ábrán látható. Excenterrel ellátott DC törpemotorok rezgéseit
vizsgáltam. A törpemotorokat egy mobiltelefont reprezentáló 100 gramm tömegő alumínium
lapra rögzítettem. A törpemotorokat egyenáramról tápláltam, fordulatszámuk a feszültséggel
egyenesen arányosan változtatható. Az alumínium lapon menetes csavarral történt az
egytengelyő gyorsulásérzékelı rögzítése. Az alumínium tömbön a mérést a tér mindhárom
térkoordinátájának irányába elvégeztem (4.40. ábra). A méréshez a B&K 4399 típusú
érzékelıt és CAT 2635 számú elıerısítıt használtam fel, amely alsó határfrekvenciája 1,5 Hz
környékén található. A jel felvétele egy PC hangkártyán keresztül 44,1 kHz-en történt. A
kapott jel Matlab programmal került feldolgozásra. Az ennek során kapott spektrumból
leolvashatók voltak az alapjel frekvenciájához tartozó maximális gyorsulás értékei.

4.39. ábra: A rezgésmérés elvi vázlata

4.40. ábra: Rezgésmérési irányok kijelölése: x, y, z
irány

A rezgésvizsgálatot minden esetben a 10...1000 Hz-es frekvenciatartományban végeztem
el, s a rezgésgyorsulást mindhárom fıirányban mértem közvetlenül az alumínium tömbön
(4.41. ábra) és a motor állórészén (4.42. ábra).

4.41. ábra: A mindhárom fıirányban mért
rezgésgyorsulás értékek az alumínium tömbön

4.42. ábra: A mindhárom fıirányban mért
rezgésgyorsulás értékek a motor állórészén

5. Radiális fluxusú, légréstekercses
lineármotor alkalmazása mobiltelefonok
mechanikai gerjesztésére

5.1. Bevezetés
A radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor konstrukciója összetett
finommechanikai, elektromos/elektronikus, és hıtani feladatok egyidejő, valamilyen szintő
megoldását jelenti. Az ebbıl eredı részfeladatokat megoldani nem lehet külön-külön,
egymástól függetlenül, hanem egységes rendszerszemlélettel, minden terület egyidejő
figyelembevételével. Ebbıl következıen a konstrukció leírásának nincs olyan logikai
sorrendje, ahol tisztán, egymás után és egymástól függetlenül jelenének meg a részfeladatok.
A leírásnál kénytelen vagyok az egyik, vagy másik részterületre hivatkozni, sokszor elıbbre
venni azt, ami logikailag késıbbre való lenne. Fentiekbıl az is következik, hogy sokféle
megoldás létezik, aszerint, hogy a kialakítandó aktuátor melyik tulajdonságát tartjuk
elıbbrevalónak, mely paraméterekre optimalizálunk. Én az optimalizálás fı szempontjainak
azt tartottam, hogy az új típusú aktuátor az emberi test dinamikai aspektusát vegye
figyelembe, kis belsı csillapítás mellett annak saját rezonanciafrekvenciája az emberi comb
frekvenciaérzékenységi maximumán (140÷160 Hz) legyen, úgy, hogy a nagy élettartam miatt
a kefe – kommutátor kapcsolatot mellızzem.

5.2. Az aktuátor mechanikai és villamos rendszeranalógiája
Az elektromágneses aktuátorok tengelyeket forgatnak, transzlációs mozgás révén
tömegeket rezgetnek. Szakaszos és folyamatos munkavégzésre is használhatók. Az ilyen
szerkezetek gyakorta elektronikus áramkörökkel vannak egybekapcsolva. A mechanikai
rendszer mozgása visszahat a mőködtetı áramkörre, így ezeket kölcsönhatásukban kell
vizsgálni. Mechanikai szempontból az elektromechanikai rendszerek (5.1. ábra) többsége
egyszabadságfokúnak tekinthetı, amelyre Newton II. törvénye alapján egyetlen másodrendő
differenciálegyenlet írható fel. Általában a szerkezetet egyetlen áramkör mőködteti, amely
Kirchhoff II. törvénye értelmében egy elsırendő differenciálegyenletet jelent.

5.1. ábra: Saját készítéső, radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor

Ilyen vegyes elektromechanikai szerkezet prototípusa látható az 5.1. ábrán. Méreteit
tekintve a mm-es tartományba esik. Az aktuátor mágneskörének befoglaló mérete Ø12 x 5
mm. Fı felhasználási területük: mobiltelefonokban a mechanikai gerjesztés létrehozása. Az
5.1. ábrán látható radiális fluxusú, légréstekercses lineármotort magam készítettem. Az
aktuátor egy váltó típusú energiaátalakító. A 5.2. ábra robbantott nézetében jól elkülöníthetı
az aktuátor nyolc komponense: csavar, membránrugó, fluxuszáró ház, állandómágnes,
vasmag, külsı ház, tekercs, alaplap. A külsı házon, a késıbbi kísérleti vizsgálatok miatt, egy
ablak került nyitásra, ahová egy reflexiós optokaput rögzítettem.

5.2. ábra: A radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor robbantott ábrája és legyártott prototípusa

Az aktuátor építéséhez felhasznált komponensek anyagtulajdonságait a következı, 5.1.
táblázat tartalmazza:
Anyagtulajdonságok

Membránrugó

Állandómágnes

Tekercs

Fluxuszáró ház, vasmag

Anyag megnevezés

újezüst

neodímium, vas, bór

réz

lágyvas

Rugalmassági modulus [GPa]

112,815

140

130

211

Csúsztató rugalmassági modulus [GPa]

42,183

48

82

Poisson-tényezı [-]

0,34

Sőrőség [g/cm3]

8,3

7.85

Hımérsékleti tényezı [1/0C]

0,34

0,3

8,96

7,86

0,004

Remanens indukció [mT]

1320÷1420

Koercitív erı [kA/m]

-923
3

Maximális energiatartalom [KJ/m ]

366÷390

5.1. táblázat: A felhasznált komponensek mechanikai és villamos anyagtulajdonságai

A fluxuszáró ház és a vasmag ferromágneses anyagból készült, az axiális
mágnesezettségő állandómágnessel és a győrő alakú légréssel mágneskört alkotnak (5.2. és
5.5. ábra). A mágneskör tömege mm. Ezt az alaplapra fixen rögzített, dt átmérıjő, duplasoros
réztekercsbe vezetett szinuszos vagy négyszögjel alakú váltakozó áram gerjeszti. A tekercs
önhordó kivitelben készült kétsoros kivitelben. A tekercsben fellépı erıhatások a tekercs
meneteit széthúzni igyekeznek, ez különösen meleg állapotban lehet kritikus, emiatt az elsı
kísérletek alapján szükség volt egy belsı, kb. 10 mikrométer vastag mőanyag csévetest
alkalmazására.
A tekercs elkészítéséhez teflonból készült segédszerszámot alkalmaztam (5.3. ábra),
amelynek az volt az egyik lényeges tulajdonsága, hogy azt a kúpos bevezetırésszel ellátott
sárgaréz magra felhúzva adódott a névleges tekercsátmérı. Annak érdekében, hogy a kész
tekercs a csévetesttel együtt az epoxigyanta megkötése után lehúzható legyen, a sárgaréz
magot eltávolítva a teflon segédszerszám átmérıje néhány század milliméterrel relaxált. A
tekercselésénél fontos az állandó erıvel történı huzalfeszítés és a menetek egymás mellé
tekercselése, hogy a légrésben súrlódásmentes mozgás jöhessen létre. A tekercs az alaplaphoz
epoxigyantával lett rögzítve úgy, hogy a koncentrikusság biztosítása érdekében a légrésben
átmenetileg egy távolságtartó papírhengert helyeztem el, amit a ragasztó megszilárdulása után
eltávolítottam.
A technológia továbbfejlesztésével és vékonyabb huzalátmérı felhasználásával (ez
nagyobb tekercsellenállást jelent) lehetséges négysoros tekercselés kialakítása is, ami
kedvezıbb lehet a meghajtó áramkör számára. Jelenleg a kísérleti darabok (5.4. ábra) kézi
eljárással készültek, de gépi tekercseléssel megbízhatóbb sorozatgyártás érhetı el.

5.3. ábra: Tekercs készítésére kialakított
segédberendezés

5.4. ábra: Elkészült tekercsek

A mágneskör úgy van kialakítva, hogy a mágneses erıvonalak a légrésben
összesőrősödjenek és áthaladjanak az állótekercsen (5.5. ábra). Az aktuátor „motorja” a
mágneskör és az állótekercs, mert ez a két komponens felel a transzlációs rezgımozgást
végzı membránrugó mozgatásáért. A légrés B mágneses indukciója a gerjesztı árammal
arányos és sugárirányú. E mágneses tér, jó közelítéssel homogénnek tekinthetı. A légrésben
elhelyezett N menető és menetenként lt hosszúságú tekercsbe vezetjük az I rezgetı áramot.

5.5. ábra: A radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor mechatronikai modellje

Az áramelemre ható Lorentz-erıt I és B vektoriális szorzata adja. Esetünkben ezek
egymásra merılegesek, tehát abszolút értékükkel számítható a síkjukra merıleges erı
nagysága:
FL ( I ) = − I ( Nlt et ) × ( Be r ) ⋅ e x ≡ INlt B, ( e r et e x = 1) ,

(5.1)

ahol e r , et , e x a radiális, tangenciális és axiális egységvektorokat jelölik a 5.2. ábrán felvett
koordinátáknak megfelelıen. FL értékét newtonban kapjuk, ha B tesla, I amper, lt méter
dimenziójú. Az erı a mágneskört hordozó, peremmegfogású membránrugón keresztül adódik
át az aktuátor külsı házára. A membránrugó csavarral csatlakozik a mágneskörhöz. A
membránrugó szimmetriája folytán az elmozdulás következtében helyzetbizonytalanság nem
lép fel. Ha számottevı oldalirányú erıre nem kell számítani, ez a típus adja a legpontosabb
vezetést. A membránrugót egy menetes győrő rögzíti az aktuátor külsı házához. Az aktuátor
külsı háza pedig általában merev lefogással kapcsolódik a rezgetendı mobiltelefonhoz. Ilyen
formában a rezgetı abszolút. Amikor a lineármotort egyszabadságfokú lengırendszerként
vizsgáljuk (5.5. ábra), a B indukciójú légrésben a mágneskör elmozdul. Emiatt a tekercsben a
relatív mozgás sebességével arányos ellen-elektromotoros erı (EMF) indukálódik:
.

U i = x Nlt B

(5.2)

Ha a sebesség értékét m/s-ban helyettesítjük be, Ui V-ban adódik. Figyelembe kell
vennünk még a tekercs R ellenállását Ω-ban és L önindukciós tényezıjét H-ben. A leírtak
alapján a 5.5. ábrán vázolt radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor mozgásegyenlete,
mint egy egyszabadságfokú gerjesztett mechanikai rendszer, két állapotváltozóval írható le,
.

amelyek a mágneskör elmozdulása x(t ) és sebessége x(t ) :
..

.

mm x = − FR ( x) − b x + FL ( I ),

(5.3)

ahol FR ( x) = k ( x + µ x3 ) a membránrugó nemlineáris rugókarakterisztikája, b a mechanikai
rendszer lineáris csillapítása Ns/m-ben, FL ( I ) pedig az ún. Lorentz-erı. A szakirodalom
Duffing-típusú differenciálegyenletnek nevezi az 5.3-as egyenletet. Az áramkörre felírt
Kirchhoff-törvény (5.5. ábra), ahol I(t) a villamos rendszer egyetlen állapotváltozója:
.

.

L I + U i ( x) + RI = U k (t ).

Harmonikus gerjesztés esetében: U k (t ) = U 0 cos(ωt ) .

(5.4)

A kapcsolt mechanikai-villamos differenciálegyenlet rendszer tehát a következı:
..

.

x + 2 Dα x + α 2 ( x + µ x 3 ) =
.

1
Nlt BI ,
mm

(5.5)

.

L I + Nlt B x + RI = U 0 cos(ωt ),

(5.6)

ahol α 2 = k / mm , 2 Dα = b / mm . A differenciálegyenletekben szereplı egyes paraméterértékeket (5.2 táblázat), a felvett geometriai méretek, táblázatokból vett anyagjellemzık
alapján számítással és alap elektrotechnikai mérésekkel könnyen meghatározhatjuk (mérleg,
multiméter, oszcilloszkóp). Azonban D, α, k, b, µ, T és B paraméterek jellemzıit már csak a
kész szerkezet kísérleti vizsgálatával határozhatjuk meg (5.3. táblázat). A következıkben, a
reflexiós optokapu statikus kalibrációja után, az egyes elemek jellemzıinek meghatározásával
foglalkozom.
Rendszerparaméterek

Értékek

A csavar és a membránrugó tömege

0,065 [g]

Az állandómágnes tömege

0,463 [g]

A vasmag tömege

0,434 [g]

Rendszerparaméterek

Értékek

A fluxuszáró ház tömege

1,305 [g]

Relatív csillapítási tényezı

D=?

A mágneskör tömege összesen

mm=2,267 [g]

Saját(kör)frekvencia

α=?

Tekercsátmérı

dt=0,07 [mm]

Aktív menetek száma

N=40

Egy aktív menet hossza

lt=18,85 [mm]

A tekercs ellenállása

R=8,4 [Ω]

A tekercs induktivitása

L=0,083 [mH]

Kapocsfeszültség (pk-pk AC)

Uk=0,707÷2,828 [V]

5.2. táblázat: Az aktuátor ismert rendszerparaméterei

Rugómerevség

k=?

Nemlinearitás tényezı

µ=?

Tekercshımérséklet

T=?

Mágneses légrésindukció

B=?

5.3. táblázat: Az aktuátor ismeretlen
rendszerparaméterei

A reflexiós optokapu statikus kalibrációja

A milliméter alatti elmozdulások tipikus mérıeszközei a fényvillamos átalakítók. Fı
elınyük, hogy a mérendı objektumra gyakorlatilag erıt nem fejtenek ki és viszonylag magas
határfrekvenciával rendelkeznek. Méréseim során, az egyik legkisebb, kereskedelmi
forgalomban kapható, Sharp GP2S60 típusú reflexiós optokapuval dolgoztam. A fényforrás
(LED) elıtétét-ellenállása Rb=220 Ω, a detektor (fototranzisztor) munkaellenállása Rc=24 kΩ
volt.

5.6. ábra: Reflexiós optokapu statikus kalibrációjára kialakított mérıhely

A kalibráció megvalósításához egy olyan mérıállomást (5.6. ábra) alakítottam ki,
amely alaplapjára méhviasszal rögzítettem az aktuátor külsı házát a membránrugóval és a
hozzá kapcsolódó mágneskörrel együtt. A mérıállomás függıleges részére egy 0,01 mm
felbontású mikrométert rögzítettem. Ügyeltem arra, hogy a membránrugó és a mikrométer
szimmetriatengelyei között az egytengelyőség biztosítva legyen, mert a membránrugó
leterhelése annak a mágneskörrel összekötı csavarján keresztül, mikrométerrel történt.
„Felterhelés” esetén az aktuátor külsı házát megfordítottam, és az aktuátor transzlációs
mozgását biztosító csapon keresztül terheltem meg ismételten.
Az aktuátor mágneskörére egy fekete-fehér szalagot ragasztottam. A fekete-fehér sáv a
sugárnyaláb (LED) bizonyos részét elnyeli, bizonyos részét visszaveri. A detektorra
(fototranzisztor) ideálisan az el nem nyelt sugáráram esik. A sugáráram két szélsı értékének
meghatározásához a mágneskört is tartalmazó membránrugót kellett mozgatnom az
elıbbiekben leírtak alapján. A mérés során a mikrométerrıl leolvastam az elmozdulást, míg
az elmozduláshoz tartozó feszültségértéket pedig a fototranzisztoron mértem oszcilloszkóp
segítségével. Az optokapu statikus munkapontja 3 V volt. A reflexiós optokapu kalibrációs
görbéje az 5.7. ábrán látható. A mért „o” pontokra egyenest illesztettem a legkisebb négyzetek
módszerével. Az egyenes egyenlete:
 mm 
x [ mm ] = 0, 65 
U [V ] .
 V 

(5.7)

5.7. ábra: A reflexiós optokapu statikus kalibrációs görbéje

5.3. A mechanikai lengırendszer és a membránrugó
kialakítása
A rugós vezetékek általában hajlításra igénybevett rugólapokkal vagy membránokkal
mőködnek. Kis férıhely és koncentrikus elhelyezés esetén hasított membránrugós vezetéket
használunk, mely jelen esetben peremmegfogású. Ez vékony rugóból – vastagsága mindössze
0,05 mm – kis terhelésre készül. Kis tehetetlenségével gyors rezgı mozgás ágyazására
kiválóan alkalmas. Egyszerő csatlakozási lehetıségük miatt kis helyen elférnek, így ezek a
legkisebb helyigényő rugós vezetékek. Nincs általános szabály a „legjobb” membránrugó
kiválasztására. A kiválasztáshoz a különbözı formák elmozdulás – erı karakterisztikáját
VEM program segítségével elemeztem.

Cél, hogy a membránrugón adott terhelés minél nagyobb elmozdulást hozzon létre, de
a rugómerevség értéke 1754 és 2291 N/m közé essen, mert a mágneskör 2,267 grammos
tömegével csak így érhetı el a kívánt 140÷160 Hz-es rezonanciafrekvencia:
kmin = α 2 mm = (2π 140 [ Hz ]) 2 0, 002267 [ kg ] = 1754 [ N m ]

kmax = α 2 mm = ( 2π 160 [ Hz ]) 0, 002267 [ kg ] = 2291[ N m ]
2

Összesen nyolc rugóalakot vizsgáltam, formái az 5.8.-5.15. ábráig láthatók.

5.8. ábra: I. membránrugó

5.9. ábra: II. Membránrugó

5.10. ábra: III. membránrugó

5.11. ábra: IV. membránrugó

5.12. ábra: V. membránrugó

5.13. ábra: VI. membránrugó

5.14. ábra: VII. membránrugó

5.15. ábra: VIII. membránrugó

A VEM eredményeket az 5.4. táblázatban foglaltam össze, ahol xmax a membránrugó
központi részének maximális kitérése mm-ben, k annak rugómerevség N/m-ben, µ a rugó
nemlinearitás tényezıje 1/mm2-ben, míg σmax a HMH szerinti egyenértékő feszültség MPaban, 1,5 N-os terhelés esetén.
Membránrugó alakok
xmax [mm]
k [N/m]
µ [1/mm2] σmax [Mpa]
I. membránrugó
0,134
2660
179
364,2
II. membránrugó
0,149
2494
139
383,7
III. membránrugó
0,175
1645
138
371,7
IV. membránrugó
0,189
1507
123
547,6
V. membránrugó
0,109
4168
198
245,6
VI. membránrugó
0,181
2048
95
640,7
VII. membránrugó
0,137
2871
152
323,4
VIII. membránrugó
0,261
1780
20
545,4
5.4. táblázat: 1,5 N terhelı erı hatására bekövetkezı maximális elmozdulás a membránrugó közepén

A szimulációs eredményekbıl egyértelmően kitőnik, hogy bármelyik rugóformát is
tekintjük, a nemlinearitás hatását nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A nemlineáris viselkedés
annak tudható be, hogy a membránrugók mindössze 0,05 mm-es vastagságához képest a
maximális deformációk akár 2÷5szörösek is lehetnek [Stépán 2004]. A rugómerevségre
vonatkozó korlátot egyébként csak a VI. és a VIII. jelő membránrugó teljesíti, amelyek közül
a nagyobb elmozdulás és a rugóban ébredı kisebb egyenértékő feszültség (HMH) miatt a
VIII. membránrugó mellett döntöttem. A kiválasztott rugóformát (5.16. ábra) lézervágással
alakíttattam ki a Minvasive Kft-nél.

5.16. ábra: Lézervágással legyártott membránrugó: vastagsága mindössze 0,05 mm, átmérıje 10 mm

A 5.16. ábrán látható membránrugók középsı furatába erısítjük a vezetett elemet,
jelen esetben az aktuátor mágneskörét. A mozgó elem (mágneskör) az álló elemmel (külsı
ház) egyvonalban csatlakozik a rugóhoz az oda-visszatérı elrendezés következtében. A
mozgásra merıleges erık okozhatnak helyzeteltérést azáltal, hogy a kitérı rugók
deformációját csökkentik és a visszatérı rugókét növelik, vagy fordítva. Ez a
helyzetbizonytalanság a rugók deformáltságával, vagyis az elmozdulással is arányos.

5.4. A rendszerparaméterek identifikációja kísérleti úton
5.4.1. A nemlineáris rugókarakterisztika meghatározása
A rugók tulajdonságainak kifejezésére a legfontosabb jellemzı a rugókarakterisztika.
A karakterisztikát az erı és az elmozdulás meghatározta görbe alakja jellemzi, jellegét
mindenkor a rugó anyaga, kialakítása és konstrukciója határozza meg. A rugó anyagát
homogénnek tételeztem fel. Terhelhetıségét és így a benne felhalmozható energia
mennyiségét annak anyagára megengedett feszültség korlátozza [Sályi 1961], amely újezüst
esetében σ meg = 650 [ MPa ] . A rugalmas elem alakváltozása a terhelı erınek nemlineáris
dF
. Az általam vizsgált
dx
rugóforma elmozdulás – erı karakterisztikáját a következı harmadfokú nemlinearitást is
tartalmazó függvénnyel közelítettem: FR = k ( x + µ x 3 ). Két módon határoztam meg a
membránrugó rugómerevségét: VEM programmal illetve méréssel. A VEM vizsgálatokhoz az
ANSYS programcsomagot használtam fel.
függvénye, ettıl függetlenül a rugómerevség értelmezhetı: k =

VEM
x [mm]
F [N]

5.17. ábra: A membránrugó rugómerevségének
meghatározása méréssel

Mérés
x [mm]
F [N]

0

0

0

0

0,025

0,05

0,067

0,147

0,046

0,1

0,086

0,196

0,071

0,15

0,106

0,245

0,092

0,2

0,117

0,294

0,105

0,25

0,133

0,343

0,122

0,3

0,146

0,392

0,136

0,35

0,159

0,441

0,146

0,4

0,169

0,491

0,159

0,45

0,179

0,539

0,171

0,5

0,191

0,589

0,181

0,55

0,199

0,638

0,188

0,6

0,208

0,687

0,196

0,65

0,214

0,736

0,203

0,7

0,222

0,785

0,213

0,75

0,228

0,834

0,218

0,8

0,236

0,883

0,224

0,85

0,243

0,932

0,232

0,9

0,248

0,981

0,237

0,95

0,254

1,031

0,243

1

0,258

1,079

0,249

1,05

0,264

1,128

0,254

1,1

0,269

1,177

0,259

1,15

0,275

1,226

0,265

1,2

0,279

1,275

0,271

1,25

0,284

1,324

5.5. táblázat: A szimulált és a mért
rugókarakterisztikához tartozó eredmények

A viszonylag bonyolult geometriájú membránrugó rugómerevségére csak közelítı
analitikai/VEM számítást tudunk adni, mert az elıírt geometriai méretek és anyagjellemzık a
gyártás során nem tarthatók be pontosan. Pontosabb adatokhoz kísérleti darabok legyártása és
bemérése szükséges (5.17. ábra). Ehhez a membránrugót ismert nagyságú erıvel (mérıóra)
leterheljük és mérjük az erı irányába bekövetkezı x alakváltozást (reflexiós optokapu). A
membránrugót az aktuátor külsı házával együtt, mereven rögzítettem egy mérıállványhoz
(5.17. ábra). A mérıállványhoz egy menetes orsót csatlakoztattam, amely alkalmas volt egy
mérıóra fix rögzítésére és mozgatására. A mérıóra mutatója és a membránrugó központi
furata között egy fonal biztosította a kapcsolatot. A menetes orsóval mozgattam a mérıórát,
amely egy fonálon keresztül deformálta a vizsgálandó membránrugót. A mérıóráról olvastam
le a terhelı erı értékét, az elmozdulást reflexiós optokapuval mértem. A mért nemlineáris
rugókarakterisztika az 5.18. ábrán látható.

5.18. ábra: A membránrugó elmozdulás-rugóerı karakterisztikája. A „+” szimbólum a VEM, a „o” szimbólum
a mérési pontokat, a folytonos vonalak az azokra illesztett görbéket jelölik

A megnyúlások és a terhelések összetartozó értékeinek (5.5. táblázat) felhasználásával
numerikus módon megszerkeszthetjük a mérési pontokra legjobban illeszkedı görbét (5.18.
ábra), amikbıl a rugómerevség (k) és a nemlinearitás (µ) tényezı értéke adódik. Elvégezve a
görbeillesztést mindkét adatsorra:
 N 
 1  3
VEM: FR ( x ) = k ( x + µ x 3 ) = 1, 78 
( x [ mm ] + 21,9 
x  mm3  )
2

 mm 
 mm 
 N 
 1  3
Mérés: FR ( x ) = k ( x + µ x 3 ) = 1, 78 
( x [ mm ] + 20 
x  mm3  )
2

 mm 
 mm 
A lineáris rendszerhez tartozó sajátfrekvencia a mérési eredménybıl kiszámítható:
N 
1780  
k
 m  = 141 Hz .
α=
=
[ ]
mm
0, 002267 [ kg ]

(5.8)

ANSYS programcsomaggal ellenıriztem a lineáris rendszer elsı három
sajátfrekvenciáját (5.19.-5.22. ábra). A szimuláció során nem gátoltam meg a mágneskör
billegését. A billegés elsı sajátfrekvencia 67,05 Hz-en, a második közvetlenül mellette 68,36
Hz, míg a harmadik, a transzlációs mozgáshoz tartozó sajátfrekvencia 142,04 Hz-en
jelentkezett. Látható, hogy a méréssel és a szimulációval meghatározott, 141 és 142,04 Hz-es
sajátfrekvencia jó egyezést mutat.

5.19. ábra: VEM modell a frekvenciaanalízishez

5.20. ábra: Az aktuátor elsı sajátfrekvenciája
67,05 Hz-en jelentkezett

5.21. ábra: Az aktuátor második sajátfrekvenciája
68,36 Hz-en jelentkezett

5.22. ábra: Az aktuátor harmadik sajátfrekvenciája
142,04 Hz-en jelentkezett

5.4.2. A relatív csillapítási tényezı meghatározása
Jó közelítéssel, a rendszerben megjelenı csillapító erı a sebesség elsı hatványával
arányos, azaz:
.

Fcs = −b x(t )

(5.9)

.

ahol x(t ) a mozgás sebessége m/s-ban, b = 2 Dα mm pedig a csillapítás Ns/m-ben. A csillapítás
közvetlen mérése lényegesen nehezebb feladat, mint egy lengırendszer többi alkotóelemeire
jellemzı mérıszám kísérleti meghatározása. Az aktuátor csillapítását/relatív csillapítási
tényezıjét, több kísérleti módszerrel meghatározott eredmény átlagának fogom tekinteni:
I. módszer: A relatív csillapítási tényezı közvetett módon meghatározható a kirezgési
görbébıl, amely csak egyszabadságfokú, lineárisnak tekintett rezgırendszerre alkalmazható.
Ehhez szükséges volt mérni a membránrugó-mágneskör alkotta mechanikai lengırendszer
egységimpulzusra adott válaszának idıbeli kitérésfüggvényét (5.23. ábra). Ha a lengırendszer
tömegét (azaz a mágneskört) egyensúlyi helyzetébıl X0 értékkel kitérítjük, majd elengedjük,
akkor a mozgást leíró függvény:
x(t ) = e − Dα t C1 cos ( γ t ) + C2 sin ( γ t )  = X 0 e − Dα t sin(γ t + δ ),

(5.10)

ahol γ = α 1 − D 2 rad/s a csillapított lengırendszer sajátkörfrekvenciája, D relatív csillapítási
tényezı vagy Lehr-féle csillapítás. A mért elmozdulás függvényre (5.23. ábra) illesztjük a
(5.10) jellel adott egyszabadságfokú, lineáris rendszer mozgását leíró függvényt, ahol a relatív
csillapítási tényezı, mint ismeretlen paraméter szerepel (5.24. ábra).

5.23. ábra: A membránrugó-mágneskör alkotta
mechanikai lengırendszer súlyfüggvénye.
Optokapu statikus munkapontja: 3 [V]

5.24. ábra: A súlyfüggvényre numerikusan illesztett
(5.10) egyenlet, az illesztés eredménye
α=899,82 [rad/s], DI=0,03[-]

A numerikus illesztés eredménye: α=899,82 rad/s, DI=0,03.
II. módszer: A sebességgel arányos csillapítás esetén az egymást követı, azonos értelmő
kitérés maximumok (X0…XN) hányadosa állandó, és egymás közt egyenlı, e viszonyszám
természetes logaritmusa a lengırendszer logaritmikus dekrementuma, ahol T a periódusidı:
Λ=

X
1
ln 0 = Dα T
N XN

(5.11)

A logaritmikus dekrementum fogalma alapján, azaz a mért görbe (5.25. ábra) lengési
amplitúdóiból, számítás útján is meghatározható a relatív csillapítási tényezı, ahol a
kitérésmaximumokat az 5.6. táblázat tartalmazza:
ln

X0
X1

DII = 2π

ln
+

X1
X2

2π
3

ln
+

X2
X3

2π

=

0, 0347 + 0, 0281 + 0, 0299
= 0, 031
3

Lengési amplitúdók
X0
X1
X2
X3

5.25. ábra: A membránrugó-mágneskör alkotta
mechanikai lengırendszer súlyfüggvénye.

(5.12)

Érték [mV]
0,1261
0,1014
0,0850
0,0704

5.6. táblázat: A mért súlyfüggvény kitérés
maximumai

III. módszer: Az aktuátor mért rezonanciagörbéjére (leírása késıbb) illesszük rá a jól ismert
nagyítási függvényt, ahol a relatív csillapítási tényezı is, mint ismeretlen paraméter szerepel:
Ampl. =

Const.
2
ω 2
2 ω
(1 − 2 ) + 4 DIII 2
α
α
2

(5.13)

Mérési módszer
I. módszer
II. módszer
III. módszer
Átlag

5.26. ábra: Az aktuátor mért „o” rezonanciagörbéje
és az arra illesztett elméleti görbe „-”

Relatív csillapítási tényezı
0,03
0,031
0,028
0,03

5.7. táblázat: A három, különbözı módszerrel
meghatározott relatív csillapítási tényezı értékeinek
összefoglaló táblázata

A numerikus illesztés eredménye (5.26. ábra): α=907,66 [rad/s], DIII=0,028. A relatív
csillapítási tényezınek a három mérési eredmény átlagát (5.7. táblázat) tekintem: D=0,03. A
relatív csillapítási tényezı értéke a hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú
törpemotor esetében jóval nagyobb: D=0,07÷0,09.

5.4.3. A tekercshımérséklet termikus vizsgálata
A vizsgálandó tekercset (R0=8,4 Ω) és egy, az árammérésre felhasználható, ismert
nagyságú ellenállást (Rm=0,1 Ω) kössünk sorba a 5.27. ábra szerint. Ha a tekercset (Rm=0,1 Ω
<< R0=8,4 Ω) feszültséggenerátorról (Uk=2 V-ról) tápláljuk, a felvett áram a tekercs
melegedésének következtében csökkenni fog. Ha a réz fajlagos ellenállásának hımérsékleti
tényezıjét (α R ) a vizsgált tartományban állandónak tekintjük, a regisztrált görbe arányos lesz
a melegedési görbével. A méréseknél azonban két körülményre kell tekintettel lennünk: az
egyik, hogy a feszültséggenerátoros meghajtásnál a bevitt teljesítmény, tehát a forrás
teljesítménye a tekercs melegedésével csökken, mert a megnövekvı ellenállás miatt csökken
az áram. Ez a jelenség azonban elfogadható, mert a valóságban is ez történik, ha a motort
mechanikai rövidzárba visszük, vagyis a motortengelyt rögzítjük. A másik körülmény, hogy
pontosabb leírásnál maga a rézhuzal és az egész tekercselés sem modellezhetı kizárólag
egyetlen idıállandóval (τ), ezért csak bizonyos hibahatáron belül tekinthetı a rendszer
elsırendőnek. A modellel végzett számítások azt mutatják, hogy esetemben az elsırendőséget
azonban fel lehet tételezni. A tekercshımérséklet (T) számítása a (5.14) képletbıl történhet:
R = R0 [1 + α R (T − T0 ) ] ,

(5.14)

ahol R0 a tekercsellenállás a mérés elején, R a tekercsellenállás a mérés végén. T0=25 0C a
tekercshımérséklet a mérés elején, T tekercshımérséklet a mérés végén, αR=0,005 1/0C a réz
hımérsékleti tényezıje.

5.27. ábra: Tekercshımérséklet meghatározása

Az 5.27. ábrának megfelelıen Uk=2 voltot kapcsoltam a sorba kapcsolat tekercsre és a
mérıellenállásra. A kapocsfeszültség az 5.28. ábrán látható. Mértem a 0,1 ohmos
mérıellenálláson esı feszültséget (5.28. ábra), amibıl a tekercs által felvett áram számítható.

5.28. ábra:
1. csatorna: A Rm=0,1[Ω]-os mérıellenálláson esı
feszültség.
2. csatorna: A sorba kapcsolt tekercs és a 0,1[Ω]-os
ohmos mérıellenállás kapocsfeszültsége (Uk=2[V])

5.29. ábra: A keresendı függvény alakja a
következı: U = U 0 e

−

t

τ

, ahol a keresett paraméter

a rendszer termikus idıállandója: τ=3,2 [s]

Az 5.28. ábráról az Rm=0,1 Ω mérıellenálláson esı, rajzról felvehetı
feszültségértékeik a következık: csúcsérték U 0 = 0, 0955 [V ] , végérték U = 0, 0566 [V ] .
Helyettesítsünk be az (5.14) egyenletbe:
Uk −U Uk −U0
=
[1 + α R (T − T0 )] képletbe beírva a mért értékeket, a tekercshımérsékletre a
I
I0
következı kifejezés adódik:
1,9434 [V ] 1,9045 [V ] 

 1 
=
1 + 0, 0040  o  (T − 25  oC  )  → T = 205  oC 

0, 0566 [V ] 0, 0955 [V ] 
 C

0,1[ Ω ]
0,1[ Ω ]

(5.15)

A tekercs hımérséklete 205 0C, ha arra két voltos egyenfeszültséget kapcsolunk. A rendszer
termikus idıállandója τ=3,2 szekundum (5.29. ábra).

5.4.4. A mágneses
szimulációval

légrésindukció

vizsgálata

méréssel

és

A mágneses légrésindukció meghatározásának egyik lehetséges módja, ha numerikus
úton, VEM szoftvert alkalmazunk. A szimulációhoz a mágneskör geometriájára és az
anyagtulajdonságok megadására van szükség. A légrésindukcióra kapott szimulációs
eredmény az 5.30. ábrán látható. A mágneses légrésindukció értéke a képzeletbeli tekercs
helyén 0,414 T.
A mágneses légrésindukció mérés útján is meghatározható. Erre a célra felhasználható
az aktuátor saját tekercse, amely tulajdonképpen egy indukciós tekercset jelent. Ahogy a 4.3.as fejezetben láthattuk, az indukciós tekercs a mozgási indukción alapuló aktív szenzor, amely
nem igényel tápellátást. Az átalakító kimenıjele az Ui indukált feszültség, a bemenıjel pedig
minden olyan fizikai jellemzı, amellyel a mágneskör tekercshez képesti helyzete
megváltoztatható. De hogyan valósítható meg mindez?

5.30. ábra: Mágneses légrésindukció átlagos értéke numerikus szimuláció útján: B=0.414 [T]

Méhviasszal rögzítettem a vizsgálandó mágneskört tartalmazó aktuátort egy
elektrodinamikus rázóasztalra (5.31. ábra). A rázóasztalt, közvetve pedig az aktuátort
teljesítménygenerátor segítségével szinuszos jellel hajtottam meg. A rázóasztalra rögzített
aktuátor mágnesköre, tehetetlenségénél fogva, szintén rezgı mozgásba kezd, ami azt jelenti,
hogy relatív mozgás alakul ki az álló tekercs és a mozgó mágnes között, azaz feszültség fog
indukálódni a tekercsben.

5.31. ábra: Mágneses légrésindukció mérésére alkalmas mérıhely

Az elektrodinamikus rázóasztal gerjesztı amplitúdója nem lehetett tetszılegesen nagy, mert a
membránrugó nemlineáris viselkedéső. A gerjesztés amplitúdóját úgy választottam meg, hogy
a rugókarakterisztika lineáris szakaszára essen a mágneskör maximális kitérése, amely 0,1
mm volt. A mérési eredmények az 5.8. táblázatban láthatók. A légrésindukció átlagos értékére
0,413 teslát kaptam, ami jó egyezést mutat a VEM 0,414 teslás eredményével.
ω [rad/s]

Ampl. [mm]

Indukált feszültség [mV]

125,66

0,0068

0,3

Mágneses légrésindukció [T]
0,415

188,49

0,0084

0,5

0,423

251,33

0,0091

0,7

0,413

314,16

0,0092

1

0,417

376,99

0,0093

1,1

0,408

439,82

0,0096

1,4

0,414

502,65

0,0099

1,7

0,419

565,49

0,0107

2

0,42

628,32

0,0129

2,8

0,409

691,15

0,0148

3,3

0,409

753,98

0,0201

4,9

0,414

816,81

0,0253

7,1

0,412

879,65

0,0536

15,2

0,408

911,06

0,1007

30,1

0,414

942,48

0,0723

22,3

0,413

1005,31

0,0407

13,8

0,416

1068,14

0,0265

9,2

0,411

1130,97

0,0174

6,4

0,408

1193,81

0,0129

4,9

0,406

1256,64

0,0103

4,2

0,414

Átlag
0,413 [T]
5.8. táblázat: A mágneses légrésindukció mérési eredményeinek összefoglaló táblázata

Az 5.8. táblázat eredményeit diagram formájában is összegeztem. Az 5.32. ábrán az
indukált feszültséget ábrázoltam a gerjesztı frekvencia függvényében, az 5.33. ábrán pedig a
mágneskör maximális kitérését ábrázoltam a gerjesztı frekvencia függvényében. Az ábrán
feltüntettem az aktuátor rezonanciagörbéjét is, amelynek alakjából látszik, hogy a mérést a
rugókarakterisztika lineáris tartományán belül végeztem el.

5.32. ábra: Az indukált feszültség a gerjesztı
frekvencia függvényében

5.33. ábra: Az indukált feszültség képletébıl számított
kitérésmaximumok összehasonlítása az
Ueff=0,25 V-hoz tartozó rezonanciagörbével

5.4.5. Rezonanciagörbe meghatározása
Ha az egyszabadságfokú lengırendszer tömegére állandó amplitúdójú, periodikusan
változó erı hat, vagy a rendszer rugójának végpontját állandó amplitúdóval szinuszosan
mozgatjuk, akkor a tömeg gerjesztett rezgésének útamplitúdója a gerjesztı hatás ωf
frekvenciától függ. Az állandósult állapotban mért rezgésamplitúdót az ωf függvényében
ábrázolva, az ún. rezonanciagörbét kapjuk, mely alkalmas egy ismeretlen technikai rendszer
dinamikai analízisére. Méréseim során a szinuszosan változó gerjesztı feszültséget egy
alacsony frekvenciájú generátor adta. Az útamplitúdó meghatározását, tekintettel az aktuátor
kis méretére, csak optikai eszközzel végezhettem. Az útamplitúdó mérésére reflexiós
optokaput használtam fel. A gerjesztı frekvencia értéke a teljesítmény generátorról
leolvasható volt. A rezonancia görbék mérését két kapocsfeszültség (Ueff=0,25 és 0,5 V)
mellett végeztem el. Az útamlitúdókat mértem mind fel-, mind leterheléskor. Az 5.22.
táblázatban a „fel” jelenti azt, amikor a gerjesztı frekvenciát 0 Hz-tıl 200 Hz-ig lassan
növeltem és mértem az útamplitúdót, a „le” ennek ellentéte, 200 Hz-tıl indultam el visszafelé
a gerjesztı frekvenciával, egészen 0 Hz-ig.
Ueff=0,25 [V]

Ueff=0,5 [V]

ωf [Hz]

Ampl. fel [mm]

Ampl. le [mm]

Ampl. fel [mm]

Ampl. le [mm]

20

0,0116

0,0116

0,0116

0,0116

30

0,0123

0,0123

0,0123

0,0123

40

0,0123

0,0123

0,0123

0,0123

50

0,0129

0,0136

0,0129

0,0136

60

0,0142

0,0148

0,0142

0,0148

70

0,0148

0,0155

0,0148

0,0155

80

0,0161

0,0181

0,0161

0,0181

90

0,0174

0,0181

0,0174

0,0181

100

0,0207

0,022

0,0207

0,022

110

0,0245

0,0271

0,0245

0,0271

120

0,0355

0,0362

0,0355

0,0362

130

0,071

0,0697

0,071

0,0697

135

0,1033

0,102

0,1033

0,102

140

0,142

0,1498

0,142

0,1498

145

0,1679

0,1679

0,1679

0,1679

148

0,1872

0,1808

0,1872

0,1808

150

0,1937

0,1885

0,1937

0,1885

153

0,2034

0,0943

0,2034

0,0943

155

0,2066

0,0826

0,2066

0,0826

158

0,0646

0,0659

0,0646

0,0659

160

0,0581

0,0581

0,0581

0,0581

170

0,0387

0,04

0,0387

0,04

180

0,0284

0,0284

0,0284

0,0284

190

0,0207

0,0232

0,0207

0,0232

200

0,0181

0,0181

0,0181

0,0181

5.9. táblázat: Különbözı kapocsfeszültség mellett mért rezonanciagörbék

Az 5.9. táblázatban összefoglalt mérési eredmények diagram formájában az 5.34.-535. ábrákon láthatók. A 0,25 V effektív kapocsfeszültség mellett az aktuátor lineáris
viselkedéső. Jól látható, hogy a rezonancia 140 Hz körül nagyon határozottan jelentkezett
(5.34. ábra).

5.34. ábra: Az aktuátor 0,25 V effektív
kapocsfeszültség (DC) mellett mért
rezonanciagörbéje

5.35. ábra: Az aktuátor 0,5 V effektív
kapocsfeszültség (DC) mellett mért
rezonanciagörbéje

A kapocsfeszültség 0,5 V-ra történı növelésével azonban a Lorentz-erı már olyan
mértékő deformációt hoz létre, hogy a rendszer nemlineáris viselkedésővé válik. Láthattuk,
hogy rendszerünk nemlineáris, progresszív rugókarakterisztikával rendelkezik. Ez azt jelenti,
hogy a kapocsfeszültség növelésével a rezonanciagörbe csúcsa jobbra hajlik (5.35. ábra). A
gerjesztıhatás frekvenciáját 20 Hz-tıl egészen 200 Hz-ig növeltem, viszonylag lassan. A
gerjesztett rezgés amplitúdója növekedett, azonban a 155 hertzes tartományt elérve a
gerjesztett rezgés amplitúdója a „kemény” rugókarakterisztika esetén ugrásszerően
lecsökkent. Ha viszont a leszakadás után a gerjesztıhatás frekvenciáját csökkentettem,
bizonyos frekvencián ismét ugrásszerően megnıtt a gerjesztett lengés amplitúdója (bistabil
tartomány). Mindez a nemlineáris rugókarakterisztika következménye. A mutatott viselkedés
analitikai elemzését a következı pontban részletezem. Az 5.36. ábrán az 5.34.-5.35. ábrák
összefoglalva is láthatók.

5.36. ábra: Az aktuátor 0,25 és 0,5 V effektív kapocsfeszültség (DC) mellett mért rezonanciagörbéi

5.5. A radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor dinamikai
vizsgálata
A nemlineáris, mechanikai-villamos differenciálegyenlet rendszer (5.3), (5.4)
analitikai megoldása nem egyszerő feladat. Ismeretes lineáris differenciálegyenletek
megoldásakor, hogy alkalmazható rájuk a szuperpozíció elve, ha a rezgés periodikus, azaz
Fourier-sorba fejthetı. Azonban nemlineáris differenciálegyenlet esetén a periodikus
gerjesztések Fourier sorfejtésével kapott harmonikus komponensek nem összegezhetık:
x(t)≠xhomogén(t)+xpartikuláris(t), mert FR ( xh + x p ) ≠ FR ( xh ) + FR ( x p ), de az igaz, hogy
x(t ) 
→ x p (t ) . Hangsúlyozom, csak lineáris esetben lehetne egyenlıségjelet írni. Ennek
t →∞
ellenére mégis fontos lesz a harmonikus gerjesztésre kapott válaszok ismerete. Ezt egyébként

majd Poincaré-féle kisparaméterek módszerével állítom elı. A számítások könnyítése
érdekében egyszerősítésekkel és közelítésekkel fogok élni. Az elsı egyszerősítés a tekercs
öninduktivitására vonatkozik.
A szakirodalom esetenként javasolja – légréstekercses konstrukció alkalmazásakor – a
tekercs öninduktivitásának elhanyagolását. Ez a megállapítás inkább tapasztalati, mint
elméleti. Nincs kidolgozott elméleti háttér arra vonatkozóan, hogy milyen, mekkora
mágneskör, légrésalak vagy tekercselrendezés esetén hagyható figyelmen kívül a tekercs
öninduktivitása. Ezt a „nyitott” kérdést a „relatív hiba fogalmával” próbáltam megválaszolni.
Az elızıekben az aktuátor paraméter identifikációja megtörtént, így elıször nyílt lehetıségem
arra, hogy a mechanikai-villamos kapcsolt, nemlineáris differenciálegyenlet rendszert (5.3,
5.4) numerikus úton, Matlab programcsomag segítségével megoldjam. A futtatás a
következıképpen zajlott le: A differenciálegyenlet rendszer megoldása során elıször
figyelembe vettem a tekercs öninduktivitását, az így kialakuló rezgésamplitúdót AL (ω ) − val,
majd következıben elhanyagoltam annak értékét, és az így létrejövı rezgésamplitúdót
A (ω ) − val jelöltem Mindezek alapján felírtam definíciószerően a relatív hibát :

ε=

A (ω ) − AL (ω )

.
(5.16)
AL (ω )
A relatív hiba kellıen kis értéke (<1%) esetén, a tekercs öninduktivitása
elhanyagolható mértékő. A numerikus szimuláció eredményeit a 5.37. – 5.40. ábrák mutatják.
Összesen négy különbözı kapocsfeszültség (0,25, 0,5 V, 0,75 V, és1 V) mellett futtattam le a
szimulációt. Mindegyik ábrán láthatjuk a relatív hibagörbéket fel-, leterheléssel és a
differenciálegyenlet rendszer rezgésamplitúdóját, amivel a késıbbiekben még részletesen
foglalkozom. A könnyebb átláthatóság kedvéért az ordináta tengely logaritmikus léptékő. A
diagramokról jó közelítéssel megállapítható, hogy a relatív hiba nagysága kb. a 10−4 -es
nagyságrendbe esik. Alacsonyabb frekvenciákon, (0÷100 [Hz]-en), értéke akár 10−5 ÷ 10−6 -ra
is csökkenhet. A 10−4 -en százalékosan kifejezve 0,01% hibát jelent, ami nagyon kis érték.
Tehát a szimulációs vizsgálat alapján megállapítható, hogy a tekercs öninduktivitása
elhanyagolható.

5.37. ábra: A diagram felsı részén a
differenciálegyenlet rendszer numerikus megoldása,
alsó részén a tekercs öninduktivitásának
elhanyagolását jelentı relatív hibagörbe látható.
A kapocsfeszültség 0,25 V effektív egyenfeszültség

5.38. ábra: A diagram felsı részén a
differenciálegyenlet rendszer numerikus megoldása,
alsó részén a tekercs öninduktivitásának
elhanyagolását jelentı relatív hibagörbe látható.
A kapocsfeszültség 0,5 V effektív egyenfeszültség

5.39. ábra: A diagram felsı részén a
differenciálegyenlet rendszer numerikus megoldása,
alsó részén a tekercs öninduktivitásának
elhanyagolását jelentı relatív hibagörbe látható.
A kapocsfeszültség 0,75 V effektív egyenfeszültség

5.40. ábra: A diagram felsı részén a
differenciálegyenlet rendszer numerikus megoldása,
alsó részén a tekercs öninduktivitásának
elhanyagolását jelentı relatív hibagörbe látható.
A kapocsfeszültség 1 V effektív egyenfeszültség

A tekercs öninduktivitásának elhanyagolása után a differenciálegyenlet rendszer,
egyetlen másodrendő differenciálegyenletté alakítható:
.. 
( BNlt ) 2  .
BNlt
2
3
x +  2 Dα +
U 0 cos(ωt ).
 x+ α ( x + µ x ) =
m
R
m
R
m
m



(5.17)

Az (5.17) egyenlet numerikus megoldása az 5.41. ábrán látható. A kialakuló
rezgéselmozdulás amplitúdóját ábrázoltam a gerjesztı frekvencia függvényében. A
szimuláció helyességét bizonyítandó, az 5.42. ábrát összevetettem egy korábban méréssel
meghatározott rezonanciagörbével. Az 5.42. ábra a 0,5 V effektív kapocsfeszültséggel
gerjesztett rendszer rezonanciagörbéjét ábrázolja. A nemlineáris, hiszterézissel rendelkezı,
leszakadó jellegő viselkedés egyértelmően megfigyelhetı a rendszer viselkedésén (bistabil
tartomány), ami nagyon jó egyezést mutat szimuláció és mérés esetén.

5.41. ábra: Az különbözı kapocsfeszültséggel
gerjesztett mechanikai lengırendszer útamplitúdóinak 5.42. ábra: A 0,5 V-os effektív kapocsfeszültség mellett
numerikus megoldásai a gerjesztı frekvencia
mért és szimulált rezonanciagörbék
függvényében

Az analitikus számítás további könnyítése miatt csillapításmentes esetet tételeztem fel
(b=0), így a vizsgálandó nemlineáris differenciálegyenlet a következı alakban írható fel:
x + α 2 x (1 + µ x 2 ) = α 2 f 0 cos(ωt ),
..

ahol
f0 =

40 ⋅ 0, 0188 [ m ] ⋅ 0, 41[T ]
Nlt B
U0 =
0, 7 [V ] ≈ 0, 014 [ mm ] .
2
2
α mm R

rad



 886  s   ⋅ 0, 0023[ kg ] ⋅ 8, 4Ω




(5.18)

(5.19)

Autonóm eset (gerjesztetlen rendszer):

Ha nincs gerjesztés a rendszeren (f0=0), akkor a Poincaré-féle kisparaméterek módszere
alapján a következıképpen írható fel a megoldásfüggvény:
x ( t ) = x0 cos(γ t + δ ) + µ x1 (t ) + O ( µ 2 ) ,
(5.20)

γ = α + µ h1 + O( µ 2 ),

(5.21)
ahol γ a nemlineáris, csillapítatlan rendszer sajátkörfrekvenciája, h1 pedig ismeretlen
paraméter. Meghatározása a következıképpen lehetséges. Tekintsük a következı kezdeti
értékeket:
.

.

x ( 0 ) = x0 , x ( 0 ) = 0, ( x1 ( 0 ) = 0 , x1 ( 0 ) = 0,...)

(5.22)

ami feltételezi, hogy δ=0. Az elızı egyenletet (5.21) helyettesítsük be a (5.18) egyenletbe
x + ( γ − µ h1 ) x (1 + µ x 2 ) ≈ 0,
..

2

(5.23)

majd a (5.23) egyenletbe behelyettesítjük a (5.20) egyenletet és µ együtthatóit
széjjelválogatjuk:
µ 0 : ( −γ 2 + γ 2 ) x0 cos(γ t ) = 0,
..

µ 1 : x1 (t ) + γ 2 x1 (t ) = 2h1γ x0 cos(γ t ) − γ 2 x03 cos3 ( γ t ) ,
µ 2 : ...
1
3
cos(3γ t ) + cos(γ t ).
4
4
1
Mivel a rezonáns gerjesztéseket szeretnénk kiküszöbölni, ezért µ : egyenletben cos(γ t )
együtthatóinak nullának kell lenniük:
3
3
2h1γ x0 − γ 2 x03 = 0 ⇒ h1 = γ x02 .
(5.24)
4
8
Használjuk ki a következı trigonometriai összefüggést: cos3 ( γ t ) =

A nemlineáris, csillapítatlan rendszer sajátkörfrekvenciáját a (5.21) és (5.24) egyenletek
alapján határozhatjuk meg (x0=0,1 mm érték tetszıleges):
 rad 
886 
α
 rad 
 s 
=
≈ 955 
γ=
3
2
3
1 
 s 
1 − µ x02 1 − 20 
⋅
mm
0,1
[
]
(
)
8
8  mm 2 
Az x1(t) megoldásfüggvény, amely teljesíti az (5.22)-ben feltett kezdeti értékeket:
x1 (t ) =

x03
(cos 3γ t − cos γ t ),
32

(5.25)

így a csillapított rendszer megoldásfüggvénye a következı:

x3 
x3
x(t ) =  x0 − µ 0  cos γ t + µ 0 cos 3γ t + O ( µ 2 ) .
32 
32

Nem autonóm eset (gerjesztett rendszer):

A számítások további egyszerősítéséhez vezessünk be dimenziótlan idıt: τ = α t ,

(5.26)

d
d
=α
dt
dτ

A dimenziótlan idı bevezetése után, osszunk végig α 2 -tel és vezessük be a
frekvenciaviszonyt: λ =

ω
, így a mozgásegyenlet a következı alakot fogja ölteni:
α
x '' + x (1 + µ x 2 ) = f 0 cos(λτ )

(5.27)

Az egyenlet paritkuláris megoldása, ha lineáris viselkedést feltételezünk (µ=0):
f
x (τ ) = 0 2 cos(λτ ).
1− λ
Néhány trigonometrikus összefüggés figyelembevételével, a
differenciálegyenlet állandósult megoldását a következı alakban írhatjuk fel:

(5.28)
nemlineáris

x(t ) = x0 ( µ ) cos(λτ ) + µ x1 ( µ ) cos(3λτ ) + O ( µ 2 ) ,

(5.29)

ahol jól látszik, hogy az egyre magasabb frekvenciákon megjelenı megoldások, egyre
kevésbé befolyásolják az x(t) megoldásfüggvényt. Az (5.29) egyenletet helyettesítsük vissza a
(5.27) egyenletbe és válogassuk szét cos(λτ), cos(3λτ), …, együtthatóit:
3
cos(λτ ) : (−λ 2 + 1) x0 + µ x03 = f 0 ,
4
1
cos(3λτ ) : (−9λ 2 + 1) x1 + µ x03 = 0,
4
cos(5λτ ) : ...
A cos(λτ ) együtthatóiból képezhetı a nemlineáris nagyítási függvény:
3
(1 − λ 2 ) x0 + µ x03 − f 0 = 0,
4
amibıl ha a lineáris esetet tekintjük (µ=0), visszakapjuk a korábban már ismertetett
partikuláris megoldást. Az (5.30) egyenlet eredményére juthatunk akkor is, ha
egyenletet olyan alakba írjuk át, hogy
x '' + λ 2 x = µ (Ψx − x 3 + Φ cos λτ ),
ahol Ψ =

(5.30)
(5.28)
(5.27)
(5.31)

f
λ 2 −1
és Φ = 0 . Az egyenlet megoldását x (τ ) = x0 (τ ) + µ x1 (τ ) + ... alakban
µ
µ

keressük.
A nemlineáris nagyítási függvény

Egy csillapítatlan, lineáris rendszer nagyítási függvénye nem folytonos függvény,
általában a frekvencia függvényében a maximális kitérés abszolút értékét értik alatta (5.43.
ábra). Mérnöki szempontból a következıképpen értelmezhetı:

x0 =

f0
1
≡
2
1− λ2
1− λ

+ f 0 → λ < 1

− f 0 → λ > 1

Nemlineáris (µ>0) rendszerekre is értelmezett a nagyítási függvény, módosított
leírófüggvénnyel (5.44. ábra):
3
(1 − λ 2 ) x0 + µ x03 = + f 0
(5.32)
4
(5.33)
(1 − λ 2 ) x0 + 34 µ x03 = − f0

5.43. ábra: Csillapítatlan, lineáris rendszer nagyítási
függvénye

5.44. ábra: Csillapítatlan, nemlineáris rendszer
nagyítási függvénye

Az 5.45. ábrán a mért, az 5.46. ábrán a numerikusan szimulált eredményt vetettem
össze az (5.18) egyenlet analitikai megoldásával. Annak ellenére, hogy az analitikai megoldás
a csillapítatlan rendszerre vonatkozik, nagyon jó egyezést mutat a méréssel és a
szimulációval. Ez annak tudható be, hogy az elkészített aktuátor kis belsı csillapítással
rendelkezik, azaz kicsik a veszteségek.

5.45. ábra: A csillapítatlan, nemlineáris rendszer
elméleti (folytonos vonal) és a csillapított rendszer
mért (szimbólumok) nagyítási függvényei

5.46. ábra: A csillapítatlan, nemlineáris rendszer
elméleti (folytonos vonal) és a csillapított rendszer
szimulált (szimbólumok) nagyítási függvényei

Határesetben (f0→0) a nagyítási függvény két ága, egyetlen hiperbola ággá sőrősödik
x2
össze, ez az ún. vázgörbe: λ 2 − 0 = 1.
4
3µ
Megfigyelhetı, ha az amplitúdó egy kritikus értéknél ( Ampl.∗ ) nagyobb értéket ér el, a
görbe olyan instabil tartományába kerülünk, amelyet méréssel nem lehet meghatározni. Ezért
célszerő meghatározni azt a frekvenciaértéket ( ω ∗ ), ahol csak egy megoldás létezik és az
stabil (5.44. ábra). A konkrét fizikai rendszerre az elméleti értékek a következık:
Ampl.∗ =

3

2 ⋅ 0, 014 [ mm ]
2 f0
=
≈ 0, 08 [ mm ] ,
3µ 3
 1 
3 ⋅ 20 
2
 mm 

(5.34)

2

81  Nl BU 
 rad 
ω = α 1 + 3 µ  t 0  ≈ 1,12 ⋅ α ≈ 992 
.
16  kR 
 s 
∗

(5.35)

5.6. A radiális fluxusú, légréstekercses lineármotorra vonatkozó tézis
VII. tézis:

Identifikációs módszerek alkalmazásával megállapítható, hogy a
radiális fluxusú, légréstekercses lineármotorban (aktuátorban) alkalmazott rugók
nemlineáris karakterisztikával rendelkeznek, amelyekben a lineáris tag mellett a
harmadrendő tagnak van meghatározó szerepe. Így az aktuátor mechatronikai
modelljének dinamikai viselkedését nemlineáris, Duffing típusú differenciálegyenlet
írja le. Az aktuátor bistabil tartományának határát a konstrukciós paraméterek
függvényében megadó analitikus képlet érvényességét kísérleti eredmények igazolják
[14], [15], [16], [17].
..
.
1
Nlt BI,
x+ 2Dα x+ α 2 (x + µx 3 ) =
mm
.

.

L I+ Nlt B x+ RI = U 0 cos(ωt),

ahol α 2 = k/mm , 2Dα = b/mm .

VIII. tézis: A légréstekercses, egyenáramú törpemotorok esetében a tekercs
öninduktivitásának hatása általában elhanyagolható mértékő. Numerikus
szimuláció alapján, ez az elhanyagolás a radiális fluxusú, 6 mm körüli
középátmérıjő, légréstekercses, lineármotorok modellezésében is csak 10-4
nagyságrendő relatív hibát okoz a 0÷200 Hz-es tartományon [18], [19], [20].
..

(BNlt )2
x+  2Dα +
mm R


.
BNlt
2
3
U 0 cos(ωt).
 x+ α ( x + µx ) =
mm R


6. Konklúzió
Disszertációm elsı, célkitőzések fejezetében megfogalmazott célok elérése érdekében
az alábbi feladatokat végeztem el: A hazai és a nemzetközi szakirodalom áttekintésével és
rendszerezésével sikerült egy olyan ismeretanyagot biztosítanom, amely alapul szolgálhat a
késıbbi kutatási és fejlesztési elképzelések megvalósításához a rezgetımotorok területén. Az
értekezés második fejezetében a 90-es évektıl kronológiai sorrendben megjelent
rezgetımotorokat tudományosan elemeztem és csoportosítottam az alkalmazott
tekercskialakítás szerint. Egy, az emberi test dinamikai aspektusára optimalizált, új típusú,
elektromágneses aktuátor létrehozására a rezgetımotorok területén tapasztalható konstrukciós
változás és ipari igény (Flextronics Zalaegerszeg) is késztetett.
Az értekezés harmadik fejezetében az emberi testtel kapcsolatos objektív és szubjektív
vizsgálatokat végeztem el. Az általam elvégzett szubjektív vizsgálat az emberi comb
frekvenciaérzékenységére vonatkozott. A hivatkozások legnagyobb hányada csak a kéz
leírásával, tapintási mechanizmusával foglalkozik, holott az esetek csupán elenyészı
hányadában fordul elı a „kézben tartott” mobiltelefon esete, hisz ahogy irodalomkutatásom
eredménye is igazolja, az emberek nagy többsége nadrágzsebben hordja készülékét. Ezzel
szemben a mai rezgetımotorok a legnagyobb erısítést mégis a kézérzékelési küszöb
minimumára vonatkoztatva adják (6.1. ábra). Ezért célszerőbb a rezgımotorok „lábra” történı
hangolása. Bizonyítottam, hogy az eddig ismert, kézre megállapított frekvenciaérzékenységi
görbe eltér az eddig nem ismert, comb frekvenciaérzékenységi görbétıl. A comb
frekvenciaérzékenységi függvényét egy negyedfokú polinommal közelítettem és igazoltam,
hogy a comb frekvenciaérzékenysége független a ható felülettıl a 2100÷4600 mm2
felületmérettel jellemzett releváns mérettartományon. Az eredmények kiértékelésére
statisztikai módszereket (normalitásvizsgálat, F-próba, t-próba) használtam fel.

6.1. ábra: Az emberi kéz és comb frekvenciaérzékenységi görbéi szimbólumokkal jelölve. A folytonos vonalak az
általam készített aktuátor, különbözı kapocsfeszültségei mellett felvett rezonanciagörbéi

Elvégeztem a comb koncentrált paraméterekkel történı modellezését, mértem az arra
átadódó sebesség és erı válaszfüggvényeket. Az emberi comb dinamikai jellemzıinek
mérésére összeállított mérıberendezés nagyszámú adatait numerikus úton dolgoztam fel és
paraméterkeresı eljárás segítségével a zseb elıfeszítettségének és a mobiltelefon „ható”
felületének függvényében identifikáltam az emberi comb dinamikus rugómerevségét és
csillapítását a mechanikai impedancia alapján. A mechanikai impedanciát és az ismeretlen
paramétereket nemlineáris alakban tartalmazó modellt a Nelder-Mead simplex algoritmussal
oldottam meg. Megállapítottam, hogy az emberi comb modellezéséhez szükséges csillapítás a
zsebelıfeszítés és a ható felült függvénye, míg a dinamikus rugómerevség független e
paraméterektıl. Az értekezésben kidolgozott mérési és kiértékelési eljárás a gyakorlatban
használható és megbízható eredményt ad. Számos elhanyagolást tartalmaz a bemutatott
eljárás, de ezen elhanyagolások figyelembevételével pontosabbá tehetıek az eredmények.
A jelenleg alkalmazott rezgetımotorokkal a disszertációm negyedik fejezetében
foglalkoztam. A törpemotorok vizsgálatának nehézségét a méretek okozzák. A vizsgált
törpemotor külsı átmérıje mindössze 4 mm. Ilyen kis mérettartományban már korlátozott a
rendelkezésre álló mérıeszközök száma. A törpemotorok légrésindukciójának és a 10-6
nagyságrendő forgatónyomaték mérése mind a mai napig nem megoldott feladat az iparban.
Disszertációmban javaslatot tettem egy a mozgási indukción alapuló, elektrodinamikus mérési
elvő aktív szenzorra, amellyel a törpemotorok kerület menti légrésindukciója vizsgálható. Az
általam javasolt aktív szenzor, egy speciális kialakítású mérıtekercselés volt. Az átmenı
változó típusú mennyiségek, mint a forgatónyomaték, mérése azért jelent gondot ebben a kis
mérettartományban, mert a mérendı jelet át kell áramoltatni a jelátalakítón. Ezért csak olyan
mérési elv jöhetett szóba, amely nem terheli a mérendı objektumot, azaz érintésmentességet
biztosít. A feladat megoldására egy elektromechanikus elvő, örvényáramú féket javasoltam.
Az általam javasolt mérési módszerrel a hasznos nyomaték – fordulatszám karakterisztika
tetszıleges pontja meghatározható, szemben a jelenleg alkalmazott nyomatékmérési
módszerekkel, ahol az indító és munkaponti forgatónyomaték pontokra lineáris regresszió
útján nyerik a kívánt karakterisztikát.
Kutatásaim eredményei alapján megalkottam a mobiltelefonok rezgı hívásjelzésére
alkalmazható lineáris elvő, Lorentz-erın alapuló elektromágneses aktuátort, amely kísérleti
példányát el is készítettem (6.2. ábra). Megmutattam, hogy a lineáris-elektromágneses
aktuátor matematikai modellje vegyes mechanikai és elektromágneses dinamikai rendszerként
írható fel. Identifikációs módszerek alkalmazásával megállapítottam, hogy az aktuátorban
alkalmazott membránrugó nemlineáris karakterisztikával rendelkezik, amelyben a lineáris tag
mellett a harmadrendő tagnak van szerepe (6.3. ábra). Az elektromágneses aktuátor
rezgéseivel kapcsolatos nemlineáris mozgásegyenlet vizsgálatakor gerjesztett, Duffing-típusú
differenciálegyenlethez jutottam. Az aktuátor bistabil tartományának határát konstrukciós
paraméterek függvényében állítottam elı. A mechatronikai modell egyszerősítése érdekében
egyszerősítésekkel éltem. Megállapítottam, hogy a tekercs öninduktivitás hatásának
elhanyagolása a modellezésben mindössze 10-4 nagyságrendő relatív hibát jelent. Az aktuátor
fı elınye a jelenleg alkalmazott rezgetımotorral szemben, hogy mellızi a kefe-kommutátor
kapcsolatot, tekercskialakítása egyszerőbb, nincsen csapágysúrlódás, tehát kicsik a belsı
veszteségek és mőködése az emberi comb frekvenciaérzékenységére optimalizált.

6.2. ábra: A radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor kísérleti példánya, impulzusüzemő meghajtó
áramkörrel

6.3. ábra: A radiális fluxusú, légréstekercses lineármotor által létrehozott gerjesztı erı a frekvencia
függvényében különbözı kapocsfeszültségek mellett

A munka eredményeként kifejlesztett aktuátor kísérleti vizsgálatainál értelemszerően
szinuszos gerjesztést alkalmaztam. Tekintettel azonban arra, hogy a mobiltelefonban az
akkumulátor tápfeszültsége áll rendelkezésre, valahogy meg kell oldani az aktuátor
meghajtását. Két feltételt be kell tartani: az egyik, hogy a meghajtás energetikailag minél
gazdaságosabb legyen, a másik, hogy a gerjesztés frekvenciája ne fix frekvencia, hanem az
aktuátor sajátfrekvenciája legyen. Az elsı feltétel kizárja az analóg meghajtást, és elıtérbe
helyezi a PWM (impulzusszélesség-modulációs) eljárást. A második feltételbıl következik,
hogy az aktuátort el kellett látnom helyzetérzékelıvel (optokapu), amelynek segítségével
mindig van információ a lengırész pillanatnyi helyzetérıl. Ennek segítségével, egy pozitív
visszacsatolással rendelkezı mechatronikai rendszert építettem, amellyel az aktuátort
sajátfrekvenciáján rezgésbe tudtam hozni, és ott tartani. A kísérleti áramkör kapcsolási rajzát
a 6.4. ábra, a megépített áramkört a 6.2. ábra mutatja. Az áramkör mőködése azon alapul,
hogy az U2 timer-IC-vel létrehozok egy állandó frekvenciájú négyszögjelet, amelynek
kitöltési tényezıjét az U1 timer-IC-vel változtatom, annak modulátor bemenetét használva. A
helyzetérzékelıbıl kapott jelet az U1 erısítı IC-vel felhozom a kívánt szintre. Az aktuátor
tekercsét a Q1 és Q2 npn-pnp komplementer tranzisztorpár hajtja meg. Az áramkör kísérleti
jellegő, egyedi alkatrészekbıl, felületszerelési technológiával épült fel, de sorozatgyártás
esetén megvan annak a lehetısége, hogy az egész meghajtó áramkör egyetlen IC-be
integrálható legyen. A továbbiakban a szinuszos és az impulzusüzemő meghajtás energetikai
összehasonlítását kívánom elvégezni.

6.4. ábra: Az általam létrehozott aktuátor impulzusüzemő meghajtó áramköre

7. Tézisek összefoglalása
A kutatómunka során az új tudományos vizsgálatokat és megállapításokat a következı
tézisgyőjteménybe foglalhatom össze:
1. Az emberi test – szövet zseb alkotta komplex mechanikai lengırendszer koncentrált
paraméterekbıl álló modelljéhez szükséges dinamikus rugómerevség és csillapítás értékek
meghatározhatóak a mért sebesség és az átadódó erı válaszfüggvények hányadosából, azaz a
mechanikai impedancia alapján, paraméterkeresı eljárás segítségével, amelyre az alábbi
megállapítások tehetık:
I. tézis: Az emberi comb modellezéséhez szükséges dinamikus rugómerevség független
a mindenkori közvetítı (mobiltelefon) felület nagyságától, míg a csillapítás az alábbi
módon nemlineáris (exponenciális) függvénye a 2100÷4600 mm2 felületmérettel
jellemzett releváns mérettartományon [1], [2], [3], [4]:
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II. tézis: A szövet zseb 0,5÷8,5 N közötti elıfeszítésének növelésével a csillapítás
egyaránt növekszik a 2100÷4600 mm2 felületmérettel jellemzett releváns
mérettartományon, míg a dinamikus rugómerevség változatlan marad [1], [2], [3],
[4].
2. Az emberi kéz frekvenciaérzékenységére alkalmazott határok módszere teszt segítségével
meghatároztam, az eddig nem ismert, emberi comb frekvenciaérzékenységi görbéjét, amelyre
az alábbi megállapítások tehetık:
III. tézis: Az emberi comb által érzékelt legkisebb rezgési amplitúdó 0,3 µm a 140÷160
Hz-es tartományban van. Az emberi comb frekvenciaérzékenységi görbéje a 20÷250
Hz-es tartományon a következı nemlineáris függvénnyel írható le [1], [2], [3], [4]:
lg X (ω f ) = 1,5932 ⋅10−9 ω 4f − 1, 2397 ⋅10−6 ω 3f + 0, 0004ω 2f − 0, 0545ω f − 3,5966 [m],

ahol ω f [ Hz ] a gerjesztés frekvenciája, X (ω f ) [m] a rezgéselmozdulás amplitúdója.
IV. tézis: Az emberi comb frekvenciaérzékenysége független a közvetítı (mobiltelefon)
felület nagyságától a releváns – 2100÷4600 mm2 – mérettartományban [1], [2], [3],
[4].

3. Kísérleti és elméleti megfontolások alapján a kétpólusú állandómágnest tartalmazó, kis
átmérıjő, 4 mm körüli, hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú törpemotorra az
alábbi megállapítások tehetık:
V. tézis: A mozgási indukción alapuló, elektrodinamikus mérési elvő, aktív szenzor
készíthetı a radiális mágnesezettségő, kétpólusú állandómágnest tartalmazó, kis
átmérıjő, 4 mm körüli, hengeres konstrukciójú, légréstekercses, egyenáramú
törpemotor mágneses légrésindukció kerület menti eloszlásának vizsgálatára úgy,
hogy a kialakítandó mérıtekercselés kis kiterjedéső vezetı huzaljai párhuzamosan
helyezkednek el a törpemotor tengelyével [10], [11], [12], [13].
VI. tézis: Az 5÷15 µNm hasznos forgatónyomatékú, hengeres konstrukciójú,
légréstekercses, egyenáramú törpemotor munkaegyenesének tetszıleges pontja
meghatározható érintésmentes, elektromechanikus elvő, örvényáramú féken alapuló
mérési módszerrel. A mérési módszer segítségével a hasznos nyomaték és a
motorfordulatszám közötti approximált karakterisztika ismeretlen együtthatói, a
mérési adatok alapján, állandó kapocsfeszültség mellett, korlátolt hibával számolhatók
[5], [6], [7], [8], [9].
4. Mobiltelefonok rezgı hívásjelzésére alkalmazható, Lorentz-erın alapuló, radiális fluxusú,
légréstekercses lineármotort alkottam, amelyre az alábbi megállapítások tehetık:
VII. tézis: Identifikációs módszerek alkalmazásával megállapítható, hogy a radiális
fluxusú, légréstekercses lineármotorban (aktuátorban) alkalmazott rugók nemlineáris
karakterisztikával rendelkeznek, amelyekben a lineáris tag mellett a harmadrendő
tagnak van meghatározó szerepe. Így az aktuátor mechatronikai modelljének
dinamikai viselkedését nemlineáris, Duffing típusú differenciálegyenlet írja le. Az
aktuátor bistabil tartományának határát a konstrukciós paraméterek függvényében
megadó analitikus képlet érvényességét kísérleti eredmények igazolják [14], [15],
[16], [17]:
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L I+ Nlt B x+ RI = U 0 cos(ωt),

ahol α 2 = k/mm , 2Dα = b/mm .
VIII. tézis: A légréstekercses, egyenáramú törpemotorok esetében a tekercs
öninduktivitásának hatása általában elhanyagolható mértékő. Numerikus szimuláció
alapján, ez az elhanyagolás a radiális fluxusú, 6 mm körüli középátmérıjő,
légréstekercses, lineármotorok modellezésében is csak 10-4 nagyságrendő relatív hibát
okoz a 0÷200 Hz-es tartományon [18], [19], [20]:
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Függelék

I. A kutatás során alkalmazott mérıeszközök
Szenzorjellemzık
- Típus: Brüel & Kjaer 4507
- Szériaszám: 2203739
- Maximális mérhetı gyorsulás: 250 g
- Érzékenység: 5 pC/g
- Tömeg: 5,7 gramm
- Rezonancia frekvencia: 24,9 kHz
- Frekvenciatartomány: 0,3 Hz ÷ 8 kHz
Egytengelyő gyorsulásérzékelı (Brüel & Kjaer 4507)

Mőszerjellemzık
- Típus: Brüel & Kjaer 2693
- Szériaszám: 2407021
- Bemeneti impedancia: 1 MΩ
- Jelátalakító érzékenység: 10-19÷10-6 C/egység
- 4 csatorna
- RS 232 interfész
- Frekvenciatartomány: 0,1 Hz ÷ 100 kHz
- Tápfeszültség: 24 V (DC)
Nexus mérıerısítı (Brüel&Kjaer 2693)

Mőszerjellemzık
- Típus: Tektronix 2022
- Szériaszám: A-2121
- Sávszélesség: 200 MHz
- Mintavétel/s: 2 GS/s
- 2 csatorna
- RS 232 interfész
- Real-Time
- Tápfeszültség: 220 V (AC)
Tektronix TDS 2022 digitális oszcilloszkóp

Mőszerjellemzık
- Típus: ESE 221
- Szériaszám: A 123-125
- Frekvenciatartomány: 5 Hz ÷ 9 kHz

Elektrodinamikus rázóasztal (ESE 221)

Mőszerjellemzık
- Típus: Hameg 8131-2
- Szériaszám: 13 1984P 02022
- Frekvenciatartomány: 100 µHz ÷ 15 MHz
- Tápfeszültség: 220 V (AC)
- Kimenı feszültség: 20 mV ÷ 20 V
- Kimenetei impedancia: 50 Ω
- Bemeneti impedancia: 5 kΩ
Hameg 8131-2 típusú programozható függvénygenerátor

Mőszerjellemzık
- Típus: LV 102
- Szériaszám: 123-71216
- Frekvenciatartomány: 3 Hz ÷ 40 kHz
- Tápfeszültség: 220 V (AC)
- Kimenı teljesítmény: 50 W
- Kimenetei impedancia: 3 Ω
Teljesítményerısítı (LV 102)

Mőszerjellemzık
- Típus: P-3500 Strain Indicator
- Szériaszám: 89620
- Gauge Factor: 1,7 ÷ 2,5
- Híd tápfeszültsége: 2 V (DC)
- Teljes híd
Instrument division P-3500 Strain Indicator mérıhíd nyúlásmérı bélyeges jelátalakítókhoz

II. Mérési eredmények
A mérési eredmények terjedelmük miatt CD-mellékleten találhatók.

