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Bevezetés

BEVEZETÉS
A költségek csökkentése és a megbízhatóság növelése érdekében már a
tervezés során hatékony módszereket és eljárásokat kell alkalmazni. Ilyen
költséghatékony megoldás az úgynevezett virtuális prototípusgyártás. Az eljárás
lényege, hogy a termék „életpályáját” szakaszokra bontja („a bölcsőtől - a sírig”),
így már a tervezés fázisában lehetővé válik a termék vizsgálata az életpálya minden
egyes szakaszára. Az eljárás csökkentheti, ideális esetben akár meg is szüntetheti a
későbbi módosításokat, illetve azok számát. A virtuális prototípus alapját a
járműgyártás területén széles körben elterjedt CAD rendszerek alkotják, melyek
segítségével létrehozott geometriai modellek a többi modell alapjául is szolgálnak.
A járműfejlesztésben kiemelkedő szerepet játszanak még a szerkezetek dinamikai
vizsgálatai, valamint azok szilárdsági és kifáradási számításai, melyek a virtuális
prototípuson elvégezhetők. Az ilyen jellegű vizsgálatok többnyire idő- és
számításigényes feladatok. Az időráfordítás legnagyobb részét, így a költségekét is,
a modellek létrehozása teszi ki. Bonyolult, összetett modellek esetében
természetesen a számítás időigénye sem elhanyagolható, különösen akkor, ha
azokat többször kell ismételni, pl. optimalizálás céljából.
A versenyképesség növelésének egyik leghatékonyabb eszköze a fejlesztési
költségek csökkentése, melyben, mint már említésre került, a különböző számítások
és az ezekhez szükséges modellek létrehozásának költségei számottevő részt
képeznek. Logikusnak tűnik tehát a fejlesztési költségek csökkentését a modellek
létrehozására fordított idő rövidítésével elérni. A csökkentés úgy érhető el, hogy a
modellalkotás során olyan egyszerű modelleket hozunk létre, amelyek a pontosság
és megbízhatóság szempontjából még megengedhetőek. Az alkalmazott
egyszerűsítéseket, elhanyagolásokat úgy kell megválasztani, hogy az ezáltal a
rendszerbe vitt hiba mértéke ne haladja meg a megengedett értéket.
További szakmai és gazdaságossági problémákat vetnek fel a dinamikai
számítások kivitelezhetőségének kérdései is. A jármű-vázszerkezetek feszültségi
állapotának feltárására jelenleg alkalmazott számítási módszerek vagy nagy
számításigényűek, és így csak kis időtartományú számítások elvégzésére
alkalmasak, vagy ha hosszú idejű számítások kezelhetők velük, akkor nem
alkalmasak a részletes feszültségállapot feltárására. Léteznek ugyan eljárások az
említett hátrányok kiküszöbölésére, azonban ezek is hiányosak, például csak lineáris
anyagtörvény alkalmazására képesek, stb.
A dolgozat elsődleges célja olyan számítási eljárás létrehozása, amely
alkalmas kis számítási- és modellalkotási időigény, valamint kis tárhelykapacitás
mellett a jármű-vázszerkezet feszültségállapotának feltárására.
Célja továbbá azon lineáris és nemlineáris hatások, valamint paraméterek – a
vázszerkezet feszültségi állapotára gyakorolt – hatásának feltárása, amelyek a jármű
dinamikai és szilárdsági számításaihoz alkalmazott modellek létrehozása során
előtérbe kerülnek.
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
Járművek, különösen autóbuszok vázszerkezetének dinamikai vizsgálata egy
bonyolult, összetett folyamat, amely alapvetően két részre bontható. Az első feladat
a vázszerkezet terhelési állapotának meghatározása, a második pedig a szerkezet
szilárdsági vizsgálata. A vonatkozó – az értekezés témájához kapcsolódó – első
hasznos információk az 1950–60-as években született közleményekben lelhetők fel.
Sajnálatos módon ebben az időszakban készült, a külföldi szakirodalomban
publikált munkák hozzáférhetősége korlátozott, így ma már kénytelenek vagyunk
elsősorban a Magyarországon megjelent korábbi publikációkra támaszkodni. A
járművek dinamikai számításaihoz használható analitikus – a klasszikus mechanika
szerint létrehozott – modellek Bosznay [10, 11], Engels [19], Erz [21], Ilosvai [42–
44], Jánosdeák [45], Komándi [52], König [53-55], Laib [62], Ludvig [68], Melegh
[77], Mitschke [96, 97], Nahlik [101, 102], Szabó [121] és Tímár [132, 133], a
statikai számításokhoz készített modellek pedig lényegében többek között Kokesch
[51], Michleberger [78–85] publikációiban találhatók. A nagyobb méretű, több
szabadságfokkal rendelkező modellek számításához alkalmazott numerikus (mátrix)
módszerekkel Fekete [22–25], Háy [35], Lehoczky [63–66], Michelberger [86–91],
Nádori [99, 100], Páczelt [104,105], Popper [111], és Samu [113, 114] dolgozatai
foglalkoznak. A modern, többtestdinamikai és végeselemes módszereken alapuló
járműdinamikai és vázszerkezeti szilárdsági számítások témakörében: Ambrosio [3,
4], Bathe [7], Bergamini [8], Braccesi [12], Concalves [14], Conle [15], Craig [16],
Croscheck [17], Errikson [20], Garcia [29], Gombor [GB-1,GB-9] Hegazy [36],
Ibrahim [40,41], Karlsson [46], Kepka [47], Kim [49, 50], Király [48], Kuti [56–
61], Lee [67], Medepalli [76], Mihálffy [92–95], Pan [106], Petrovics [108],
Schwertassek [115, 116], Srikatan [120], Szőke [124–131], Valásek [135], VinczePap [140], Zhang [144], és Yim [145] publikáltak.
Az első dinamikai számításokban a járművek modelljét három koncentrált
tömegből: az első és a hátsó futóművek tömegéből, a felépítmény tömegéből és az
összekapcsoló rugókból és csillapítókból hozták létre. Ezekben az analízis során
könnyen kezelhető, trigonometrikus függvénnyel leírható útgerjesztést tételeztek
fel. Ezt a modellt, meghatározott feltételek teljesülése esetén két koncentrált
tömeget tartalmazó, úgynevezett negyed járműmodell létrehozásával tovább
egyszerűsítették (lásd 1.1. ábra) [68, 97]. A modellek mozgásegyenleteit másodfajú
Lagrange egyenletekkel írták fel. Ez az eljárás a kor számítási eszközeivel, több
tömeget tartalmazó rendszer esetén, meglehetősen bonyolulttá vált, így
gyakorlatilag 4-nél több szabadságfokú modell nem is készült. Azokban az
esetekben, amelyeknél a több szabadságfokú modell indokolt lett volna (mint
például csuklós autóbusz), a modellt a futóművek tömegének elhanyagolásával
egyszerűsítették [42], annak ellenére, hogy üres autóbusz esetében ez a teljes tömeg
akár 10-20%-át is jelentheti.
A számítások során a diszkrét lengéscsillapítókat és rugókat lineáris
karakterisztikával vették figyelembe. A vázszerkezet szilárdsági vizsgálata
kizárólag statikai számításokra korlátozódott. A dinamikus igénybevételt pedig egy
dinamikus tényezővel vették számításba. A vázszerkezetet, amely autóbuszok
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esetében nagyrészt prizmatikus rudakból (zártszelvény) áll, mint rácsos tartót
kezelték [80]. A számítások egyszerűsítése érdekében a térbeli szerkezetet
síkmodellként vizsgálható alapegységekre (tetőváz, oldalvázak, stb.) bontották.
Számos esetben a tetőváz hajlítómerevségét elhanyagolták [78], ami a számítások
szerint körülbelül 5-10%-os hibát okozott.

1.1. ábra: Koncentrált tömegű járműmodell és annak ¼ járműmodellé
történő redukálása [101]
Érdemes megemlíteni, hogy az 1980-as évek végéig, az 1990-es évek elejéig
a különféle autóbusz konstrukciók magas padlóvázzal épültek, amelyek többnyire
rácsos tartók voltak. Ez a kialakítás lehetővé tette, hogy a vázszerkezet a
hajlításnak, mint elsődleges igénybevételnek, és egyben a könnyűszerkezeti
kialakításnak is megfeleljen. Teherviselőként az oldalfalaknak csak a szerkezet
aljától az ablakövig tartó részét vették figyelembe. A tetőváz és az oldalfal ablaköv
része, valamint a gumiba ágyazott ablakok a saját tömegük megtartásán kívül csak,
mint térelválasztó elemek működtek. Az 1990-es években az utaskényelmi
szempontok megjelenése és markáns előtérbe kerülése alapvetően megváltoztatta a
városi autóbuszok szerkezeti felépítését. A mozgáskorlátozottak be- és
kiszállásának megkönnyítésére kialakított alacsony padlószint módosította az egyes
szerkezeti elemek szerepét és azok arányait. Az alacsonyabb padlómagasság
megvalósítására a padlóvázat felváltotta a kisebb magasságú, kisebb merevségű
fenékváz. A padlóváz és a fenékváz teherviselő képességének különbségéből
származó többletterhelés az oldalvázakon és a tetővázon jelentkezett. A
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megnövekedett igénybevételt a tetőváz hajlítómerevségének növelésével, és a
ragasztott üvegezés alkalmazásával csökkentették. A rácsos tartók számításakor
ideális csuklót feltételezve, az ablaköv labilis rendszert alkot. Modelleken
(amelyeknél a rácsrudak karcsúsága megegyezett a valós szerkezet rácsrúdjainak
karcsúságával) végzett mérésekkel bizonyították, hogy az ablaköv az oldalváz
merevségét 10%-nál kisebb mértékben növeli, továbbá megállapították, hogy a
valós csuklós szerkezet lágyabb, mint az elméleti. Az ablakoszlopok és az
ajtókeretek szilárdsági ellenőrzését azzal a feltételezéssel végezték, hogy azok teljes
mértékben felveszik az alváz és az oldalkeret deformációját [82].

1.2. ábra: Az oldalváz és a tetőváz egy szegmensének erőjátéka [99]
A későbbiek során az autóbusz felépítményét alkotó elemeket (alváz,
oldalvázak, stb.) sarokmerev keretszerkezeteknek tekintették. A síkbeli
keretszerkezetek erőjátékának meghatározását erőmódszer alkalmazásával
végezték. Így az autóbuszok ablakkeretei belsőleg háromszorosan határozatlanná
váltak. Átlagos autóbuszváz esetén ez körülbelül 80-100 ismeretlenes
egyenletrendszert jelentett, amelynek a megoldása az 1960-as években, megfelelő
számítástechnikai támogatás nélkül, igen körülményes volt [113, 114], annak
ellenére, hogy az ismeretleneinek száma a „σ-pont” módszerével jelentősen
csökkenthető. A függőleges ablakoszlopok és az ablakok alatti övrúd merevségi
arányait vizsgálva megállapították, hogy az ablakoszlopok kapcsolódása nem
tekinthető merevnek sem az ablakövi, sem pedig a tetőcsomópontban, amit az
oldalfal belsőleg határozatlan rendszerének számításánál figyelembe kellett venni
[113, 114]. Eljárást dolgoztak ki az ablakoszlop-nyomaték oldalfalon ható járulékos
belső erőinek meghatározására is. A [81, 89, 90] dolgozatokban rámutattak arra,
hogy míg városi autóbuszok esetében a vázszerkezet mérvadó igénybevételét a
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hajlítás képezi – köszönhetően annak, hogy viszonylag jó minőségű utakon
közlekednek, addig a távolsági autóbuszok esetében a rosszabb útviszonyok miatt a
váz csavaró igénybevétele is jelentős lehet. A [81] publikációban a szerző az
alvázas és a padlóvázas autóbuszok csavarását vizsgálta. A számításokat
erőmódszerrel végezte, végkövetkeztetésként megállapította, hogy ez a módszer az
ilyen típusú autóbusz-vázszerkezetek csavarásának pontos vizsgálatára
bonyolultsága miatt, még kedvező törzstartó választása esetén sem alkalmazható
[81, 89, 90]. Mérései szerint csavarás esetén a lineáris mechanika összefüggései
nem érvényesek, ugyanis a fellépő deformációk nem arányosak a terhelésekkel.
Csavarásra történő méretezéshez első közelítésben a jármű felépítményét, mint
vékonyfalú csőszerkezet tekintette, felhívta a figyelmet az ablakok és az ajtók
okozta zavarásokra. A térbeli vázszerkezet kezelése nagyszámú ismeretlent
tartalmazó egyenletrendszerhez vezet. Az egyenletrendszer számításának
problémáját úgy oldotta meg, hogy a felépítményt, mint kvázi-szimmetrikus
szerkezet tekintette [82, 83, 88]. A szerkezet erőjátékának meghatározását a váz
szimmetriáját megbontó ajtónyílások elhanyagolásával kapott szimmetrikus
szerkezet-, illetve a zavaró hatások egyenletrendszerének megoldásával végezte
(perturbációs eljárás).
Az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején a járművek dinamikai
szimulációihoz széles körben elterjedtté vált az analóg számítógép alkalmazása. A
mozgásegyenletek felírása után megépített analóg elektromos rendszerrel gyors,
valósidejű számítást lehetett végezni. A módszer alkalmazása jelentősen
felgyorsította a számításokat és lehetővé tette azok gyors, esetleg eltérő
paraméterekkel történő megismétlését. Az analóg számítógépes szimuláció további
nagy előnye volt, hogy az addigi trigonometrikus függvénnyel leírt, esetleg ugrás
jellegű útgerjesztések mellett, tetszőleges, sztochasztikus függvényt is tudott kezelni
[21, 28, 53-55, 68, 77, 101]. A sztochasztikus útgerjesztés, így az útprofil
jellemzésére az útprofil spektrális sűrűségét használták, amelyekre
hatványfüggvényt illesztettek és az út minőségét a hatványfüggvény három
paraméterével jellemezték [62]. Érdemes megemlíteni, hogy bár az analóg
számítógép alkalmazásának közel fél évszázados hagyománya van, a korszerű
digitális elven működő számítógépek korában sem tekinthető elavultnak. Olyan,
főleg szabályozástechnikai területeken, ahol valósidejű (real time) számításokra van
szükség (űr- és rakétatechnika, gyors szabályozást igénylő ipari folyamatok) mind a
mai napig elterjedt. Az analóg számítógép alkalmazása megkönnyítette a
bonyolultabb, például a motort, mint önálló, lengő tömeget tartalmazó modellek
kezelését is [19, 62].
Az 1970-es évektől szélesebb körben elérhetővé váló digitális elven működő
számítógépek megnövelték a tervezőmérnökök és a kutatók mozgásterét és
lehetőségeit. A viszonylag gyors átprogramozhatóságuk, továbbá a numerikus
eljárások kiforrottsága lehetővé tették az összetettebb vázszerkezetek egyszerű és
gyors szilárdsági számítását [111]. A merev sarkokkal modellezett térbeli
keretszerkezetek erőmódszeres számításának mátrixos felírásmódja könnyen
programozhatóvá vált. Az ilyen eljárással végzett autóbuszváz méretezések bő
terjedelemben találhatók a szakirodalomban. A [87] tanulmány a váz szimmetriáját,
valamint az alváz és a felépítmény együttdolgozását vizsgálta. A [99] dolgozat az
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ajtókivágások hatását tanulmányozta, a szerző a későbbi [100] cikkében
zártfelépítményű kocsiszekrény statikai számítását végezte el. A [22, 23] cikkek
szerzői számítógépes algoritmust fejlesztettek ki a járműszerkezetek erőjátékának
meghatározásához. A [88] cikk szerzői a kváziszimmetrikus szerkezetek erőjátékát
elemezték. A [24, 25] publikációkban alvázkeret vizsgálatát végezték el. A [91]
tanulmányban a vázszerkezet méretezésénél nemlineáris hatásokat is figyelembe
vettek. A [35] cikk rúdszerkezetek számítására alkalmas számítógépes algoritmust
mutat be.
A digitális számítógép alkalmazásának elterjedése segítette elő, a – [143]
által elsőként összefoglalt és könyvben publikált – végeselem módszer (FEM)
alkalmazását bonyolultabb mérnöki feladatok megoldására, amely a vázszerkezet
minden addiginál részletesebb leírását engedte meg. A vázszerkezet szilárdsági
számításaihoz eleinte rúd és gerendaelemeket használtak, majd lemez és héj típusú
elemek alkalmazásával a lemezelés merevítő hatása is figyelembe vehetővé vált. A
számítógépek teljesítményének fokozatos növekedésével, operatív tárának és a
háttértárolók kapacitásának bővülésével egyre bonyolultabb, részletgazdagabb
modellek elemzésére kerülhetett sor. A szilárdsági számításokat továbbra is statikus
terhelési esetekre végezték. A [104, 105] publikáció szerzői végeselemes
alkalmazást fejlesztettek ki autóbusz vázszerkezetek vizsgálatához. A szoftvernek,
amely 2000 rúdelemet volt képes kezelni, valós autóbusz-felépítményen történő
alkalmazását a [98] publikáció mutatja be.
A dinamikai számítások terén is jelentős változást hozott a végeselem
módszer alkalmazása. A járművek addigi dinamikai modelljei néhány koncentrált
tömegből és az őket összekötő csillapítókból és rugókból álltak. A végeselem
módszer alkalmazása tette lehetővé, hogy a terhelés hatására jelentősen
alakváltozást szenvedő szerkezeti elemek – autóbuszok esetében például a
vázszerkezet – mint rugalmas, deformációra képes elemek legyenek figyelembe
véve a dinamikai modell számítása során. A [64] dolgozatban a szerző két részre
bontotta a jármű dinamikai vizsgálatát. A vázszerkezetet terhelő erőket négy
szabadságfokú merev felépítményű modellből (három testből álló, kéttengelyes
síkmodell) határozta meg, melyben a rugók és csillapítók nemlineárisak voltak. A
vázszerkezet dinamikai vizsgálatához a felépítményt síkbeli, lineárisan rugalmas
gerendákból építette fel, az egyes gerendák tömegeit a csomópontokba redukálva. A
vázszerkezet csillapítását a csomópontok relatív elmozdulásaiból számította. A
végeselemes számításokhoz és különösen a dinamikai számításokhoz használt
rugalmas felépítményű modellek méretét, illetve részletességét még napjainkban is
jelentősen korlátozza a rendelkezésre álló számítástechnikai kapacitás. A probléma
kezelésére különböző, úgynevezett kondenzációs- vagy más néven szabadságfok
redukciós eljárásokat dolgoztak ki. A gyakorlat számára a legjelentősebbek: a
dinamikus kondenzáció [32], és a modális kondenzáció [16]. A [65] dolgozatában a
szerző már térbeli rugalmas felépítményű járműmodellt használt (lásd 1.3. ábra.). A
modell méretének csökkentéséhez a modális kondenzációt alkalmazta (spektrális
módszer), amelynek során a 20Hz-nél kisebb sajátértékeket és a hozzájuk tartozó
sajátvektorokat vette figyelembe. A szerző későbbi [66] munkájában is modális
kondenzációt használt, melynek révén az eredetileg 568 szabadságfokú felépítmény
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modellt 10 szabadságfokúra csökkentette. A számítások során a vázszerkezet
csillapítását Lehr-féle csillapításként vette figyelembe.

1.3. ábra: Rugalmas felépítményű járműmodell [65]
A vázszerkezet csillapításának pontos számítása még ma is nagy
nehézségekbe ütközik és egy konkrét autóbusz esetében gyakorlatilag csak
mérésekkel határozható meg. A csillapítás értékének számítását az nehezíti, hogy az
autóbusz felépítmények nem csupán hegesztéssel összekötött acélcsövekből, hanem
számos más, a vázhoz ragasztással, csavarkötéssel rögzített különféle anyagokból –
például rétegelt fa-, műanyag-, üveg, stb. lemezekből – állnak. A csavarkötések,
ragasztások okozta bizonytalanságokat a számítások során gyakorlatilag
lehetetlenség figyelembe venni. A [125] dolgozatban a szerző rugalmas
felépítményű síkmodell esetében Coulomb-féle csillapítást tételezett fel, a rendszer
csillapítási mátrixát a merevségi mátrixból származtatta. A szerző későbbi
munkájában [126] valós autóbuszváz belső csillapítását oly módon határozta meg,
hogy a vázszerkezet első hajlító lengéséhez tartozó, mérésekből és számításokból
származó deformált alak legjobb egyezését kereste.

1.4. ábra: A jármű felépítmény csillapításának meghatározásához használt 2D-s
dinamikai modell [125]
A dinamikai számításokhoz használt rugalmas felépítményt az eredetileg
3000 szabadságfokkal rendelkező végeselem modellből statikus kondenzációval
hozta létre. A csillapítás értékének meghatározása és figyelembevétele a számítások
során nemcsak a vázszerkezet esetében jelent nehézséget. Az autóbuszváz fő
terhelését adó utasok is csillapító hatásuak. A [11] dolgozat szerzői az utasokat
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csillapítóval a vázszerkezethez kötött, 2-3 szabadságfokú lengőrendszerként
kezelték. Síkmodelljüket, mely futóművekből, a merev felépítményből és a hozzá
kapcsolt utasokból állt, 10-100 szabadságfok tartományban alkalmazták. A [92]
publikációban hidropulzzal végzett méréseket mutattak be. A mérések
eredményéből a szerző arra a következtetésre jutott, hogy 0-7Hz tartományban az
utast, mint a vázhoz mereven rögzített tömegpontot kell figyelembe venni, 7Hz
felett az utas tömege lineáris rugó-csillapító elemmel kapcsolható a járműhöz. A
[129] cikk szerzője az utast rugalmas felépítményű járműmodellen vizsgálta,
figyelembe véve annak impedanciáját, melyet az utas, mint egy-szabadságfokú
lengőrendszer fajlagos aktív tömegéből származtat.

1.5. ábra: Autóbusz diszkrét lengéscsillapítóval és légrugóval bővített végeselem
alapú dinamikai modellje [129]
A dinamikai modellalkotás terén az egyik legnagyobb előrelépést a
többtestdinamikai megközelítés hozta. Az 1970-es évek elejétől kezdődően
kifejlesztett számítógépes programok alkalmasak voltak általános mechanikai
probléma leírására, szemben az analitikusan alkalmazott másodfajú Lagrange
egyenletekkel. A számítógép kódok lehetővé tették a számítások gyors elvégzését és
szükség esetén azok megismétlését. A többtestdinamikai alkalmazások elsősorban a
merev testek egymáshoz, illetve a rögzített koordinátarendszerhez (referencia
koordinátarendszer) képesti véges nagy elmozdulások és elfordulások kezelésére
lettek kifejlesztve. A többtestdinamikai szoftverek ilyen jellegű alkalmazását
járművek, illetve autóbuszok esetében többek között [135] cikkben találhatjuk. A
merev testekből felépülő dinamikai modellekből származó erők végeselemes
modelleken történő alkalmazására is számos példa akad pl.:[15, 93]. A dinamikai
számítások pontosságát jelentősen javította a különböző nemlineáris
karakterisztikájú diszkrét elemek (légrugó, lengéscsillapító) [36], valamint a
különböző kerékmodellek alkalmazása [122].
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1.6. ábra: Autóbusz véges nagy elmozdulásainak kezelésére alkalmas rugalmas
felépítményű, végeselem alapú dinamikai modellje és a hozzá tartozó
abroncsmodell [59]

1.7. ábra: Üvegezéssel bővített felépítményű autóbusz végeselem alapú dinamikai
modellje [37]
A többtestdinamikai megközelítést alkalmazó szoftverek fejlődése mellett a
személyi számítógépek teljesítménynövekedése is hozzájárult ahhoz, hogy a
végeselem rendszerekkel kezelhető modellek mérete is növekedhessen [67]. A
kezdeti statikus szilárdsági számítások alkalmazása mellett az időben változó
gerjesztést alkalmazó tranziens számítások alkalmazása is elérhetővé vált [13, 46,
108]. A végeselem módszeren alapuló számítások idővel kibővültek a
többtestdinamikai szoftverekben már korábban is alkalmazott nemlineáris rugókkal
és csillapítókkal [20, 57], illetve kerékmodellekkel [30, 58].
A tisztán végeselem módszer alapú, véges nagy elmozdulások kezelésére
alkalmas modellekkel történő tranziens számítások nagy számításigényűek, ezért
ezeknél az eljárásoknál valamilyen kondenzációs eljárást célszerű, illetve szükséges
alkalmazni [12, 59].
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1.8. ábra: Részmodell technikával bővített autóbusz-felépítmény
végeselem modellje [145]

1.9. ábra: Kompozit felépítményű autóbusz végeselem-alkalmazás alapú
dinamikai modellje [108]
A többtestdinamikai alkalmazások területén a következő, nagy lépést a rugalmas
testek kezelésének megjelenése jelentette. Eleinte kis részletességű, néhány
gerendaelemből álló modelleket használtak [2, 3], azonban később, a kondenzációs
eljárásoknak köszönhetően a több ezres, illetve több tízezres elemszámú (héj- és
akár testelemek is) modellek kezelése, illetve a velük történő számítás sem jelent
nehézségeket [13]. Számos publikáció született, amely a nagyméretű (általában
karosszéria, alváz, vagy felépítmény) rugalmas, illetve merev testként történő
modellezés tekintetében vizsgálta a jármű dinamikai viselkedését [14, 30]. Ezekben
a tanulmányokban többnyire a jármű valamelyik elemének gyorsulása képezte az
összehasonlítás alapját [20, 93, 138]. A modellekben alkalmazott felépítmények
többnyire gerendaelemekből (némely esetben héjelemekkel bővítve) álltak, amelyek
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csak bizonyos esetekben, illetve helyeken alkalmasak a valós feszültségek
meghatározására. Az utóbbi időkben az irodalomban találkozhatunk szinte kizárólag
csak héjelemet tartalmazó, nagy geometriai részletességű dinamikai modellekkel,
elsősorban a személyautó-gyártás területén [49, 108, 120]. Az ilyen,
nagyrészletességű modellek azonban rendkívül nagy számításigénnyel
rendelkeznek. Hasonló részletességű eredmények nyerhetők jóval kisebb számítási
igény mellett, ha nem az egész szerkezetnek, hanem csak egy kisebb részének
szükséges a feszültségállapotát és annak változását meghatározni. Az egyik
leggyakrabban alkalmazott módszer az úgynevezett részmodell technika
(submodeling). Az ilyen elveken alapuló számításokat a [145, GB-1]
publikációkban találhatunk. A többtestdinamikai- és a végeselem módszer
kombinálásával nemlineáris anyagmodell kezelésére is alkalmas eljárást mutat be a
[GB-9] publikáció.
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2. A SZAKIRODALOMBAN TALÁLHATÓ SZÁMÍTÁSOK ELVE ÉS
MÓDSZERE
Amint azt az irodalmi összefoglalóban is látni lehetett, a járművek dinamikai
modellezése jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedek során. Az
egyszerű, a klasszikus mechanika alapjaira épülő dinamikai modellektől kezdve a
legkorszerűbb végeselemes megközelítést és többtestdinamikai szemléletmódot
alkalmazó modellekig számos lehetőség kínálkozik a mérnökök számára.
Napjainkban a legelterjedtebb és legkorszerűbb modellezési eljárás a rugalmas
testek végeselemes megközelítését alkalmazó többtestdinamikai leírásmód. Annak
ellenére, hogy a felhasznált módszerek közismertek, fontosnak tartjuk, hogy
elméleti alapjukat röviden összefoglaljuk, egyrészt a későbbi hivatkozások miatt,
másrészt azért, mert az ismereteket közlő irodalom hozzáférhetősége korlátozott. A
fejezetben utalva a hivatkozásokra [34, 118, 119], összefoglalásra kerülnek azoknak
a módszereknek és eljárásoknak az elvei, matematikai alapjai, amelyeket az
elvégzett vizsgálatok során alkalmaztunk. Az áttekintés csak tömör, a végképleteket
bemutató formában kerül leírásra, a levezetések és bővebb kifejtések a hivatkozott
irodalomban részletesen megtalálhatók.

2.1. Mozgásegyenletek felírása többtestdinamikai megközelítés alkalmazásával
Az összetett modellek és a véges nagy elmozdulások és szögelfordulások
következtében kialakuló nemlineáris algebrai differenciálegyenletek – melyek zárt
alakú megoldása nem lehetséges – nem teszik lehetővé a klasszikus analitikus
eljárásokra épülő, általános célú dinamikai szoftverek kifejlesztését. A számítógép
és a modern numerikus módszerek alkalmazása ezen dinamikai rendszerek
mozgásegyenletének megoldásához jelentős előrelépést jelent. Ahhoz azonban,
hogy a rendszer mozgásegyenletét meg lehessen oldani, létre is kell hozni azt. Az
1960-as évek végétől történtek kísérletek olyan általános célú számítógépes
programok létrehozására, melyek a gyakorlatban előforduló kinematikai és
dinamikai feladatok megoldását lehetővé teszik. Az évtizedek során számos
szoftver került kifejlesztésre, mint pl.: ADAMS, SIMPACK, ALASKA, stb. Az
egyes szoftverek között jelentős eltérések mutatkoznak a testek közötti kapcsolatok
definiálásában, így a mozgásegyenletek felírásában. A rövid bemutatás során a
legáltalánosabban használt leírásmódot ismertetjük. A mozgásegyenletek felírására
több módszer is létezik. A többtestdinamikával foglalkozó szakirodalomban, így a
fent említett művekben is a virtuális munkatételt részesítik előnyben. Mivel a
többtestdinamikai modellek általában vegyesen tartalmaznak merev és rugalmas
testeket, ezért a mozgásegyenletek felírását ezekre külön-külön is ismertetjük.
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2.1.1. Merev testek mozgásegyenletének felírása
A dinamikai rendszerben lévő merev testek kapcsolódási pontjainak
definiálásához egy, a testhez kötött lokális koordinátarendszer használható. A
dinamikai rendszer i-edik test egy tetszőleges P pontjának (lásd: 2.1. ábra)
koordinátái a következőképpen írhatók fel:
r i = R i + Ai u i

(2.1)

ahol, r vektor P pont helyvektora a globális rendszerben (XYZ), R vektor a lokális
koordinátarendszer origója a globális rendszerben, Ai a lokális koordinátarendszer
orientációját a globális koordinátarendszerbe transzformáló forgásmátrix. Az Ai
forgásmátrix általános alakja:
⎡cosψ i cosφ i − cosθ i sinφ i sinψ i
⎢
Ai = ⎢cosψ i sinφ i + cosθ i cosφ i sinψ i
⎢⎣
sinθ i sinψ i

− sinψ i cosφ i − cosθ i sinφ i cosψ i
− sinψ i sinφ i + cosθ i cosφ i cosψ i
sinθ i cosψ i

sinθ i sinφ i ⎤
⎥
− sinθ i cosφ i ⎥ (2.2)
⎥⎦
cosθ i

ahol: ψi, θi és φi az úgynevezett Euler szögek.

2.1. ábra: Merev test egy pontjának koordinátája
A forgásmátrix felírásának több módja is létezik, úgymint: Euler paraméteres, irány
koszinuszos, Rodrigez paraméteres, stb. ismertetésük bővebben a [118, 119]
irodalmakban találhatók meg.
Az Ai forgásmátrix segítségével megteremthető a kapcsolat P pont lokális és
globális helyvektora között:
ui = A i u i

(2.3)

ahol: ui a P pont helyvektora a globális, u i pedig a lokális koordinátarendszerben
értelmezve. A felírásmód feltételezi, hogy egy test pontjai közötti távolság időben
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állandó, azaz a test tökéletesen merev. Ez a feltételezés a dinamikai problémák nagy
többségében helytálló, mivel a test deformációjából származó véges kis
elmozdulások és elfordulások a test véges nagy elmozdulásaihoz és
szögelfordulásaihoz képest elhanyagolhatók.
Sebességek
A test P pontjának sebességét a 2.1. kifejezés idő szerinti deriválásával lehet
meghatározni. Mivel azonban mozgó testek esetén a lokális koordinátarendszer az
elmozdulás mellett az orientációját is változtathatja, a 2.1. egyenletben mind r
helyvektor, mind pedig Ai forgásmátrix időfüggő. Ennek megfelelően az i-edik test
P pontjának sebessége az alábbiak szerint határozható meg:
& i ui
&i +A
r& i = R

(2.4)

A forgásmátrix idő szerinti első deriváltja az alábbi alakban írható fel:
~ i Ai
& i =ω
A

(2.5)

ahol ωi ferdén szimmetrikus mátrix a szögsebesség vektor komponenseit
tartalmazza. P pont sebessége a globális rendszerben értelmezett helyvektorral:
~ i ui
&i +ω
r& i = R

(2.6)

Gyorsulások
A P pont gyorsulása a 2.4 kifejezés differenciálásával kapható meg:
&& i u i
&& i + A
&r&i = R

(2.7)

A 2.5 kifejezés felhasználásával az Ai forgásmátrix második deriváltja a
következőképpen írható fel:
~i Ai + ω
~ iω
~ i Ai
&& i = α
A

(2.8)

ahol α~ i ferdén szimmetrikus mátrix az i-edik test szöggyorsulás vektorának
komponenseit tartalmazza.
Általánosított koordináták
Mivel a szögsebesség vektor nem a helykoordináták idő szerinti deriváltja,
nem használható a helykoordináták meghatározásához. Azért, hogy ezt a problémát
ki lehessen küszöbölni, a mozgásegyenletek felírásánál a forgásparamétereket kell
használni. Ahhoz, hogy ez megtehető legyen, a 2.8 egyenletet az alábbi formába
célszerű átírni:
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~ i ωi
& i −u
r& i = R

(2.9)

~ i ferdén szimmetrikus mátrix P pont globális koordinátarendszerben
Ahol u
értelmezett helyvektorának koordinátáit tartalmazza. Továbbá szükséges a
szögsebesség vektor Euler szögek, illetve annak deriváltjai szerinti felírása is:
ωi = Gi θ& i

(2.10)

i

ahol θ az Euler szögek vektora, és
⎡0 cosφ i
⎢
Gi = ⎢0 sin φ i
⎢⎣1
0

sin θ i sin φ i ⎤
⎥
− sin θ i cosφ i ⎥
⎥⎦
cosθ i

(2.11)

A 2.10 egyenletet 2.9 egyenletbe helyettesítve P pont sebességére az alábbi
összefüggés adódik:
~ i Gi θ& i
& i −u
r& i = R

(2.12)

amely az általánosított koordinátákkal kifejezve:
&i
i i ⎡R ⎤
~
r& = I − u G ⎢ i ⎥
&
⎣θ ⎦

[

i

]

(2.13)

A gyorsulásokra hasonlóképpen elvégezve az átalakítást, P gyorsulása az
általánosított koordináták függvényében a következőképpen alakul:
&& i
~ i ) 2 ui − u
~ i G i ⎡R ⎤ + ( ω
~iG
& i θ&
&r&i = I − u
⎢ &&i ⎥
⎣θ ⎦

[

]

(2.14)

Általánosított tömegerők
Az általánosított tömegerők meghatározásánál azért, hogy a test tehetetlenségi
mátrixát könnyebb legyen felírni, célszerű áttérni a lokális koordinátarendszerre.
Ennek megfelelően az i-edik test P pontjának koordinátája:
i
~ i i ⎡R ⎤
r = I −A u G ⎢ i ⎥
⎣θ ⎦
i

[

i

]

(2.15)

a test egy pontjának virtuális elmozdulása:
i
~ i i ⎡δR ⎤
δr = I − A u G ⎢ i ⎥
⎣ δθ ⎦
i
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a tehetetlenségi erők virtuális munkája:

[

T

T

T

]

&& i M i − Q iv δq
δW = ∫ ρ i&r&i δr i dV i = q
V

i

(2.17)

ahol Mi az i-edik test tömegmátrixa, Qiv pedig az úgynevezett kvadratikus
sebességvektor. Az Mi tömegmátrix az általánosított koordinátáknak megfelelően
az alábbiak szerint particionálható:
⎡M i
M i = ⎢ RR
i
⎣ MθR

M iRθ ⎤
i ⎥
Mθθ
⎦

(2.18)

2.1.2. Rugalmas testek mozgásegyenletének felírása
A dinamikai modell létrehozásánál a gyakorlatban több egyszerűsítéssel kell
élni azért, hogy a modell kezelhető, könnyen számítható legyen. Vannak azonban
olyan esetek, amikor ezek az elhanyagolások jelentősen befolyásolhatják a
számítások eredményeit. Ilyen lehet például egy, a rendszerben lévő test külső vagy
belső erők hatására bekövetkező deformációja. A rugalmas testek viselkedésének
leírására több módszer is létezik, a gyakorlatban azonban a végeselem módszer
terjedt el.

Yi
Xi
Oi

Zi

Rij
O

R

i

i

u

i

qn

Zij
uij

qi 0

Pi

Y
O

Xij

Yij

ij

ri
X

qi f
ri’

Pi’

Z
2.2. ábra: A rugalmas test egy pontjának definiálása
A dinamikai rendszerben lévő rugalmas testek esetében, hasonlóan a merev
testekhez, a virtuális munka tétele alkalmazható a testek, illetve a belőlük felépített
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rendszer mozgásegyenleteinek felírásához. A rendszerben a tömegerők munkájának
virtuális (véges kis) megváltozása és az alakváltozási munka virtuális megváltozása
megegyezik a külső erők (beleértve a kényszererőket is) munkájának virtuális
megváltozásával:
δWe = δW + δWel

(2.19)

A rugalmasként kezelt testek mozgásegyenletének felírásához, a rugalmas
„viselkedés” leírásához a végeselemes diszkretizáció során létrejött csomóponti
koordináták használhatók. A végeselem módszer esetében a rugalmas testeket véges
kis elemi térfogatokra (elemekre) bontjuk. A feltételezett elmozdulásmezőt is ezen a
kis térfogaton értelmezzük. A testek elemekre történő bontása lehetővé teszi, hogy
bonyolult geometriai alakzatot is kezelni lehessen. Egy egyszerű geometriával
rendelkező test végeselemes felosztása (diszkretizálása) a 2.2. ábrán látható. A
rugalmas testeket merevségi- és tömegmátrixuk segítségével vehetjük figyelembe a
dinamikai rendszer mozgásegyenletének felírásakor.
A rugalmas test tömegmátrixa
A rugalmas test P pontjának helyvektora a lokális koordinátarendszerben:
u i = CijSij C ij qijn

(2.20)

ahol Sij az elem formafüggvénye, q ijn a j-edik elem csomóponti koordinátái az i-edik
test koordinátarendszerében, C ij a test és az átmeneti koordinátarendszer közötti
konstans transzformációs mátrix. Az átmeneti („kapcsoló”) koordinátarendszer
alkalmazása azért célszerű, mivel az elem a test (a test egy pontjához kötött)
koordinátarendszeréhez (Xi, Yi, Zi) képest véges nagy elfordulásokat is végezhet.
Az átmeneti koordinátarendszer origója egybeesik a test koordinátarendszerének
origójával, orientációja rögzített a test koordinátarendszeréhez képest, és
deformációmentes állapotban megegyezik az elem koordinátarendszerének
orientációjával. A csomóponti koordináták két összetevőre bonthatók. Az első az
elem kezdeti állapotának helyvektora, a másik a deformációból származó
elmozdulás:
qin = q i0 + q if

(2.21)

Az elmozdulásmező leírásához használt formafüggvények „tartalmazzák” a
merevtestszerű mozgásösszetevőket is (rigid body mode). Ahhoz, hogy ezeket a
mozgásösszetevőket
eliminálni
lehessen,
a
rugalmas
testre
olyan
kényszerfeltételeket (reference conditions) kell alkalmazni, amelyek összhangban
vannak a testre alkalmazott kinematikai kényszerekkel. Ezek a kényszerek a
rugalmas test koordinátarendszerére alkalmazhatók. A merev testekhez kapcsolt
koordinátarendszer mozgása leírja a test mozgását is, azonban rugalmas testek
esetében a test koordinátarendszere nem kapcsolódik mereven a testhez, hanem
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úgynevezett mozgó koordinátarendszert (floating reference) képez. A rugalmas test
rugalmas csomóponti koordinátáinak kényszeregyenletekkel történő korlátozása
megszünteti a merevtestszerű elmozdulásokat és egyben meghatározza a test mozgó
koordinátarendszerét. Ezek a kényszerek 1-eseket és 0-kat tartalmazó Bi lineáris
transzformációs mátrixszal adhatók meg:
q in = q 0i + B i q if

(2.22)

Rugalmas test egy tetszőleges pontja a fentieknek megfelelően a csomóponti
koordináták függvényében a következőképpen adható meg:
ij

ij

ij

r i = R i + A i C S C (q 0i + B i q if )

(2.23)

A rugalmas test elemei mozgási energiájának felírásához szükséges az előző
kifejezés időszerinti első deriváltja:
~ ij i & i
ij ij ij
& i − Ai u
r& i = R
G θ + A i C S C B i q& if

(2.24)

Az i-edik test j-edik elemének mozgási energiája:
T ij =

T
1
1 T
ρ ij r& ij r& ij dV ij = q& i M ij q& i
∫
2 V ij
2

(2.25)

A rugalmas test teljes mozgási energiája:
ne

T i = ∑ T ij =
j =1

1 i T ⎛ ne ij ⎞ i 1 i T i i
q& ⎜ ∑ M ⎟⎟q& = q& M q&
2 ⎜⎝ j =1
2
⎠

(2.26)

ahol Mi a rugalmas test tömegmátrixa.
A tömegmátrix részletesebb kifejtésére a 4. fejezetben visszatérünk.
Rugalmas test merevségi mátrixa
A rugalmas testek merevségi mátrixa az alakváltozási munkák virtuális
megváltozásából határozhatók meg:
δW ij = − ∫ σ ij δε ij dV ij
T

(2.27)

V ij

ahol a feszültségtenzort és az alakváltozási tenzort részletesen kifejtve, az elem
alakváltozási munkájának virtuális megváltozása:
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δW ij = − ∫ qif (Dij Cij Sij C ij ) Eij (Dij Cij Sij C ij )δqif dV ij = −qif K ijδqif
T

V

T

T

(2.28)

ij

ahol Kij az i-edik test j-edik elemének merevségi mátrixa az általánosított
koordináták függvényében. A rugalmas test alakváltozási munkájának virtuális
megváltozása meghatározható a testet alkotó elemek alakváltozási munka
megváltozásának összegéből, amely mátrixos alakban, az általánosított koordináták
függvényében:

[

δW i = − R i

θi

i
⎡0 0 0 ⎤ ⎡δR ⎤
⎥
⎢
qif ⎢0 0 0 ⎥ ⎢ δθ i ⎥
⎥
⎢
⎢⎣0 0 K i ⎥⎦ ⎢⎣δqif ⎥⎦

]

(2.29)

ahol Ki az i-edik rugalmas test merevségi mátrixa.
2.1.3. Általánosított külső erők
A dinamikai rendszerekben a testekre ható külső erők definiálásához szintén a
virtuális munkatétel alkalmazható. Az i-edik test P pontjában egy tetszőleges Fi
külső erő virtuális munkája az alábbiak szerint írható fel:
T

δWei = Fi δri

(2.30)

Ugyanez az általánosított koordinátákkal kifejezve:
i
T
~ i Gi ] ⎡δR ⎤
δWei = F i [I − u
⎢ i⎥
⎣ δθ ⎦

(2.31)

Általános esetben, amikor az i-edik testre több koncentrált erő és nyomaték is hat, a
koncentrált erők (nf darab) és nyomatékok (nm darab) virtuális munkája általános
alakban a következőképpen írható fel:
T

T

⎛ nf T ~ i ⎞ i i ⎛ nM i ⎞ i i
⎞
⎛ nf
⎟
δW = ⎜ ∑ Fki ⎟ δR i − ⎜⎜ ∑ F ij u
j ⎟G δθ + ⎜ ∑ M l ⎟ G δθ
⎠
⎝ l =1
⎝ k =1 ⎠
⎝ j =1
⎠
i
e

(2.32)

2.1.4. Diszkrét rugó, csillapító és aktuátor elemek
A többtestdinamikai rendszerekben a testek közé beépített diszkrét rugó és
csillapító elemeket a virtuális munkatétel segítségével vehetjük be a rendszer
mozgásegyenletébe. A diszkrét elem virtuális munkája:
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δW = − Fsδl

(2.33)

Ahol Fs a két test közé épített összetett diszkrét elem által közvetített erő, amely a
következő alakban fejezhető ki:
Fs = k (l − l0 ) + cl& + f a

(2.34)

amelyben k a rugómerevség, c a csillapítási tényező, l a rugó hossza, l0 a
deformálatlan rugóhossz és fa az aktuátor által kifejtett erő. A diszkrét elem i és jedik test közötti virtuális hosszváltozását az általánosított koordinátákkal kifejezve:
T

⎛ r ij ⎞
~ i G i δθ i − δR j − u
~ j G j δθ j
δW = − Fs ⎜⎜ ⎟⎟ δR i − u
⎝ l ⎠

[

]

(2.35)

melyből az általánosított erők az i-edik testre vonatkoztatva:
⎡
rij ⎤
⎡Qi ⎤ ⎢ − Fs l ⎥
Qi = ⎢ Ri ⎥ = ⎢
ij ⎥
~i T r ⎥
⎣Qθ ⎦ ⎢ F Gi T u
s
l ⎦⎥
⎣⎢

(2.36)

Az általánosított erőket forgató rugókra, csillapítókra, és aktuátorokra
hasonlóképpen meg lehet határozni. A részletes levezetés megtalálható az [34, 118,
119] irodalmakban.
2.1.5. Kényszeregyenletek
A dinamikai rendszerekben lévő merev és rugalmas testek egymáshoz, illetve
a környezethez viszonyított mozgását, illetve mozgáspályáját meghatározó elemeket
geometriai kényszereknek nevezzük. A kényszerek hatását leíró egyenletek, az
úgynevezett kényszeregyenletek, melyek felírásának több módja létezik. Az egyik
leggyakrabban használt az úgynevezett összegző felírásmód (augmented
formulation), amelynek legnagyobb előnye, hogy mindenegyes test rendszerbeli
mozgását hasonló, általánosított koordinátákkal írja le, így az nem függ a rendszer
topológiájától. Ennek megfelelően nem szükséges a kinematikai láncok vizsgálata,
zárt és nyitott rendszer ugyanúgy kezelhető. A módszer hátránya a numerikus
algoritmusok összetettsége, bonyolultsága, mivel a számítások során differenciál
algebrai egyenletrendszert kell megoldani. A másik módszer (recursive
formulation) esetében a testek kapcsolódását nem globális általánosított koordináták
függvényében írják fel, hanem a kényszerek szabadságfokainak függvényében. A
módszer egyik nagy előnye, hogy a rendszer numerikus sémája egyszerűbb lesz,
ezért nem szükséges a Newton-Raphson algoritmus a megoldás során. A másik
előny az, hogy a differenciálegyenlet rendszer minimális lesz, mivel a kényszererők
automatikusan kiesnek. Nagy hátránya viszont, hogy mivel az egyenletrendszer a
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kényszerkoordinátákkal van kifejezve, ezért az függ a rendszer topológiájától, így
nehéz általános célú többtestdinamikai szoftverekben alkalmazni. A
kényszeregyenletek általános alakban az alábbi formában írhatók fel:
C(q, t ) = 0

(2.37)

Ha a kényszeregyenletek száma megegyezik az általánosított koordináták számával,
akkor a rendszer kinematikai kényszerekkel hajtott, ilyenkor a 2.37. egyenletet az
általánosított koordinátákra nézve Newton-Raphson iterációval meg lehet oldani.
A kényszeregyenletek idő szerinti deriválásával kaphatók meg a kinematikai
sebességegyenletek:
C q ⋅ q& = −Ct

(2.38)

ahol: Cq a kényszerek Jacobi mátrixa, Ct pedig a kényszeregyenletek idő szerinti
deriváltja. Amennyiben a kényszerek nem függenek explicite az időtől, akkor Ct
nullvektor. Kinematikailag hajtott rendszerben a Jacobi mátrix négyzetes mátrix
lesz, és 2.38 egyenlet lineáris algebrai egyenletté válik. A kényszerek gyorsulás
egyenletei a 2.38. egyenlet időszerinti deriválásával kaphatók meg.
&& = −Ctt − (C q ⋅ q& ) q ⋅ q& − 2C qt ⋅ q&
Cq ⋅ q

(2.39)

Az egyenletrendszer a gyorsulásokra nézve lineáris algebrai egyenletrendszer,
kinematikailag hajtott rendszerben egyértelmű megoldást ad az általánosított
gyorsulásokra.
2.1.6. Rugalmas testet tartalmazó dinamikai rendszer mozgásegyenlete
Az általánosított koordináták szerint felírt mozgásegyenletekhez Lagrange
multiplikátorok segítségével kapcsolhatók a kinematikai kényszeregyenletek. Az iedik test mozgásegyenlete ennek megfelelően a következőképpen alakul:
T

&& i + K i ⋅ q i + Ciq ⋅ λ = Q ie + Q iv
Mi ⋅q

(2.40)

&& i és λ az ismeretlenek. A rugalmas testeket és kinematikai
A rendszerben q
kényszereket is tartalmazó dinamikai rendszer mozgásegyenlete részletesebb,
mátrixos formában:
⎡M
⎢
⎢⎣C q

Cq
0

T

⎤ ⎡q
&&⎤ ⎡K 0⎤ ⎡q ⎤ ⎡Q e + Q v ⎤
⎥⎢ ⎥ + ⎢
⎥
⎥⎢ ⎥ = ⎢
⎥⎦ ⎣λ ⎦ ⎣ 0 0⎦ ⎣λ ⎦ ⎣ Q C ⎦

(2.41)

amely merev és rugalmas testekre bontva a következőképpen írható fel:
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⎡m rr
⎢
⎢m fr
⎢C
⎣ qr

m rf
m ff
C qf

T
&& r ⎤ ⎡0 0
C q r ⎤ ⎡q
T ⎥⎢
&& f ⎥ + ⎢0 K ff
C qf ⎥ ⎢q
⎥ ⎢
0 ⎥ ⎢⎣ λ ⎥⎦ ⎢⎣0 0
⎦

0⎤ ⎡q r ⎤ ⎡ Q e r + Q v r ⎤
0⎥⎥ ⎢⎢q f ⎥⎥ = ⎢⎢Q ef + Q vf ⎥⎥
0⎥⎦ ⎢⎣ λ ⎥⎦ ⎢⎣ Q C ⎥⎦

(2.42)

ahol QC a kényszeregyenletek időszerinti parciális deriválásából származó tag,
amely a kényszeregyenletek parciális deriváltjaitól és az általánosított sebességektől
függ. Megoldva az általános algebrai differenciálegyenlet-rendszert, CTq ⋅ λ megadja
&& -t integrálva megkaphatók az általánosított sebességek és az
a kényszererőket, q
általánosított elmozdulások.
2.2. Mozgásegyenletek redukálása modális kondenzációval
Az előző alfejezetben bemutatott rugalmas testeket is tartalmazó
mozgásegyenletből látható, hogy a megoldandó egyenletrendszer mérete, illetve az
egyenletben szereplő mátrixok mérete a rugalmasként kezelt test végeselemes
diszkretizációjától függ. Ennek megfelelően az egyenletrendszer megoldásához
szükséges számítási idő- és tárhelykapacitás igény is a mátrixok méretének
hatványfüggvénye. A nehézségeket az jelenti, hogy ezek mérete összetett, illetve
részletesen kidolgozott modellek esetében jelenleg akár a többszázezres, milliós
nagyságrendet is elérheti. Ilyen esetekben az egyenletrendszer kezelhetősége
érdekében a mátrixok méretét célszerűen csökkenteni kell. Az elmúlt évtizedek
során számos kondenzációs eljárás kifejlesztésére került sor, úgymint: statikus
[141], dinamikus [32], modális (Component Mode Synthesis) [16, 39], stb. A
járműdinamikai gyakorlatban, szélesebb körben, a modális kondenzáció terjedt el,
mert viszonylag kis hibával közelít még nagyfokú redukció esetén is, valamint
kevésbé érzékeny a rugalmas testek kapcsolódási pontjainak, az úgynevezett
interface node-oknak a kiválasztására. A modális kondenzáció azon a feltételezésen
alapul, hogy a rugalmas testek viselkedését elsősorban a testek alacsonyabb
sajátfrekvenciái befolyásolják. A test deformált alakja a sajátvektorok és a modális
koordináták lineáris kombinációjával közelíthető:
m

ui = ∑ ϕik qik

(2.43)

ui = Φ i q i

(2.44)

k =1

vagy mátrixalakban:

ahol, m a figyelembe vett sajátértékek száma.
A rugalmas test mozgását leíró egyenletrendszer mérete olyan módon csökkenthető,
hogy Φi transzformációs mátrix létrehozásánál nem az összes sajátértéket vesszük
figyelembe, hanem csak az első szignifikáns tagokat (2.43. és 2.44. kifejezés). A
modális kondenzációnak több fajtája létezik, attól függően, hogy az általánosított
koordináták és a modális koordináták közötti kapcsolatot megteremtő modális
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mátrix létrehozásánál milyen lengésmódokat veszünk figyelembe. A gyakorlatban a
szabad lengésmód (free vibration mode) és a kényszer-lengésmód (fixed interface
mode ) kombinációját alkalmazzák a leggyakrabban (lásd: 2.3. ábra).

2.3. ábra: A rugalmas test csomópontjában egységnyi elmozdulás hatására
kialakuló deformációk: a. kényszer a kapcsolóponton (fixed interface mode), b.
kényszera szabad csomóponton (free vibration mode) [16]
A kényszer-lengésmód eljárás esetében – hasonlóan a statikus és dinamikus
kondenzációnál alkalmazott módon – a szabadságfokokat két részre bonthatjuk. A
transzformációs mátrix a szabad lengésmódok és a kényszer-lengésmódok lineáris
kombinációjából jön létre. A természetes lengésmódok meghatározásánál
peremfeltételként az Interface node-ok szabadságfokain teljes megfogást, míg a
kényszer-lengésmódok esetében egyesével egységnyi elmozdulást alkalmaznak
(lásd 2.3. ábra).
⎡u I ⎤ ⎡ I
⎢u ⎥ = ⎢Φ
⎣ s⎦ ⎣ I

0 ⎤ ⎡q I ⎤
Φ N ⎥⎦ ⎢⎣q s ⎥⎦

(2.45)

Abban az esetben, amikor egy szerkezeti elem nemcsak véges kis alakváltozást
szenved, hanem merevtestszerű, véges nagy elmozdulásokat is végez, akkor a test
mozgását leíró egyenletrendszer az alábbiak szerint írható fel [118]:
⎡mirr
⎢
⎣ Cq

&&ir ⎤ ⎡0
0
mirf Φ N ⎤ ⎡ p
⎤ ⎡ pir ⎤ ⎡Q e + Q v ⎤
+
⎥ ⎢&& i ⎥ ⎢
⎥⎢ i ⎥ = ⎢
i
T
⎥
Φ TN mirf Φ N ⎦ ⎣p
f ⎦
⎣0 Φ N K ff Φ N ⎦ ⎣p f ⎦ ⎣ Q C ⎦

(2.46)

A kondenzált mátrixokat tartalmazó mozgásegyenletek már alkalmasak a hosszabb
idejű, kis időosztású dinamikai számítások elvégzésére.
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3. AUTÓBUSZOK DINAMIKAI VISELKEDÉSÉNEK ÉS FESZÜLTSÉGI
ÁLLAPOTÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ NUMERIKUS
ELJÁRÁS KIDOLGOZÁSA
Az üzemeltetés során szerzett tapasztalatok igazolják, hogy az autóbuszok
felépítményének meghibásodásai rendszerint a felépítmény feszültséggyűjtő
keresztmetszeteiben következnek be és fáradt törések formájában jelentkeznek. A
kifáradást természetesen a dinamikai igénybevételekkel járó – helyben és időben
változó – feszültségek okozzák. Ezeknek az igénybevételeknek számos forrása
lehet. Közülük leginkább veszélyesek a haladás során fellépő gerjesztések, amelyek
jellegét és intenzitását elsősorban az útfelület minősége határozza meg (pl. átlagos
úton sztochasztikus gerjesztés, kis amplitúdóval, vagy sebességcsökkentő bukkanón
való áthaladáskor tranziens shock, nagy amplitúdóval). További gerjesztés forrása
lehet pl.: a motor kiegyensúlyozatlansága, vagy nem megfelelő motortartó bak
beépítése. Említést érdemelnek még a vezető magatartásával, az utasok
viselkedésével járó hatások is, bár ez utóbbiak inkább kvázistatikus jellegűek.
Az eddigi numerikus vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a dinamikus
feszültségek megbízhatóan, csak egy igen részletes végeselem modellen
számíthatók. Ha a járművet ért tranziens folyamatok hatását is ezen kívánjuk
vizsgálni, rendkívül bonyolult feladat hosszadalmas megoldására vállalkozunk.
Ezért is indokolt a számítások menetét gondosan áttekinteni és a lehetséges
egyszerűsítésekkel élni.
A járművek vázszerkezetében ébredő feszültségek meghatározására a
gyakorlatban többféle eljárás alkalmazható. Ezek a szinte kizárólagosan numerikus
módszeren alapuló eljárások alapvetően két csoportra bonthatók. Az első csoportot
a „tisztán” végeselem módszer alapú (csak FEM szoftver felhasználásával)
eljárások képezik, a második csoportot a végeselem módszer és a többtestdinamikai
megközelítés kombinációját alkalmazó eljárások alkotják. A jelenleg alkalmazott
modellépítő eljárásokkal létrehozott modellek kialakításának első lépését a
geometria modellek megalkotása képezi, melyek segítségével a dinamikai
modellhez szükséges tömeg és inercia adatok számításba vehetők. A geometriai
modell előállítása a járműfejlesztés területén ma már széles körben elterjedt CAD
eszközökkel valósítható meg. Dinamikai viselkedés szempontjából a jármű
alkotóelemei két csoportra oszthatók. Az első csoportot azok az elemek alkotják,
melyek viszonylag nagy merevséggel rendelkeznek, így a jármű viselkedését
dinamikai szempontból számottevően nem befolyásolják (pl. az első és hátsó hidak,
stb.). A másik csoportot a viszonylag nagy alakváltozásra képes, így a jármű
dinamikai viselkedésére befolyással bíró alkatrészek képezik (pl. a felépítmény, a
stabilizátor rúd, stb.). A jármű tervezése során elkészült geometriai modelleket
végeselem alkalmazásba továbbítva, és a végeselemes diszkretizációt elvégezve
létrehozható az alkatrészeknek a jármű dinamikai analíziséhez nélkülözhetetlen
tömeg- illetve a merevségi mátrixa.

Gombor Balázs

2008

24

3. Fejezet. A vázszerkezet feszültségi állapotának meghatározására alkalmas módszer kidolgozása

3.1. Végeselem módszer alkalmazásán alapuló egyszerű dinamikai modellek
A végeselem módszeren alapuló dinamikai modellel történő számítás
legegyszerűbb esetét a 3.1. folyamatábra szemlélteti. Az előzőekben vázolt módon
létrehozott geometriai modellek végeselemes diszkretizációját követően a diszkrét
csillapítókkal és rugókkal, illetve az útadatokkal, mint elmozdulás-gerjesztéssel
bővítve a jármű végeselemes dinamikai modellje az alkalmazott végeselem
szoftverben kialakítható. A modell előnyei között kell említeni, hogy viszonylag
egyszerűen létrehozható, ennek következtében gyorsan felépíthető és részletes
geometriával rendelkező végeselem modell esetén részletes feszültségeloszlást
kaphatunk. A részletes geometriával rendelkező modell azonban hosszú idejű, kis
lépésközű (kis időosztású) dinamikai vizsgálata a rendkívül nagy számítási- és
tárhelykapacitás igény miatt jelenleg nehezen kivitelezhető. A számítási igény
csökkentésének több módja is létezik.
Az első módszer az úgynevezett alszerkezet technika (substructuring),
amelynek lényege, hogy a vizsgált szerkezetnek először csak egy „egyszerűsített”
modelljét vizsgáljuk. Ez például autóbusz váz esetében a vázszerkezetnek egy
gerendaelemekből álló modellje lehet. Az egyszerűsített modell nélkülöz minden
geometriai részletességet (pl. lekerekítések, kisebb furatok, stb., és csak
gerendaelemekből álló modell esetén ide tartoznak a valós csomópontok is),
továbbá könnyen kezelhető, de a mechanikai viselkedés pontos leírását biztosító, kis
szabadságfokkal rendelkező elemek (pl. gerendaelem) alkalmazásával építhető fel.
Ezek a modellek a szerkezet globális viselkedésének leírására alkalmasak, (pl.
deformációk, elmozdulások meghatározása) azonban a „lokális”, helyi
eredményeket általában nem szolgáltat. Kivétel, például rúdszerkezetek esetében, a
részletes keresztmetszettel leírt gerendaelem, amely alkalmas a keresztmetszeten
belüli deformációk, és feszültségek feltárására. A csatlakozási pontokban azonban
ez sem nyújt használható eredményt. Az egyszerűsített modellen a dinamikai
analízis már könnyen elvégezhető. A számítások révén a szerkezet kritikus pontjai
(gyenge pontok), kritikus keresztmetszetei felderíthetőek. Az így meghatározott
pontokban, illetve azok környezetéről részletes geometriával rendelkező modell
készíthető a héjakat és lemezeket pontosabban leíró, nagyobb szabadságfokszámmal rendelkező héjelemek alkalmazásával. Az egyszerűsített és a részletes
alszerkezet közötti kapcsolatot a két modell közös határainál fellépő csomóponti
elmozdulások és elfordulások peremfeltételként történő alkalmazása képezi
(elmozdulás-illesztés). Az egyszerűsített modellen végzett számításokból vett
elmozdulásoknak és elfordulásoknak a részletes alszerkezeten peremfeltételként
történő megadása után egy újabb, már csak az alszerkezeten elvégzett tranziens
végeselem számítás révén a lokálisan részletes feszültségek meghatározhatóak.
A másik módszer a részmodell technika, (submodeling) amely hasonlít az
előzőre. A részletes feszültség meghatározásához lokálisan bővíti az egyszerűsített
modell geometriai részletességét. Egyszerűbb modellek esetén, illetve olyan
esetekben, amikor a szerkezet egy konkrét pontjában érdekes ismerni a feszültség
alakulását, az egyszerűsített modell közvetlenül is kiegészíthető a részletes
alszerkezettel. Ilyen esetben csökkenthető a modellkészítés ideje, mivel a részletes
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geometriával rendelkező modellrész szükségszerű illesztése már a geometriai- és a
végeselem modell létrehozásakor megtörténik. Mivel a részletesen kialakított
modellrész már a dinamikai számítás során is rendelkezésre áll, ellentétben az
alszerkezet technikával, a részletes feszültség-meghatározás a dinamikai analízis
során elvégezhető.

3.1. ábra: Végeselem módszeren alapuló dinamikai analízis folyamata
A modellek létrehozásakor gyakori probléma, hogy a CAD rendszer és a FEM
közötti adatkapcsolat nem kielégítő. Gyakorlati tapasztalat, hogy a szabványos
adatinterfészek (Iges, Stl, Parasolid, stb.) sem biztosítanak hibamentes kapcsolatot.
Ezekben az esetekben a FEM rendszer saját geometriai modulja használható az
esetleges hibák javítására. (A CAD rendszerekkel gyorsabban és hatékonyabban
lehet a geometriai modellt létrehozni, mint a FEM alkalmazások geometriai
modellezőivel. Számos esetben mégis előfordul, hogy a FEM szoftver
használatában jártas felhasználó a FEM saját geometria moduljával egyszerűbben és
hatékonyabban hozhatja létre a geometriai modellt, mint a CAD rendszerből
hibásan átvett modell hibáinak javításával.)
Az összetett modellek kezelésének egy további változata a 2.2. fejezetben
már említett valamilyen kondenzációs eljárás alkalmazása. Ahhoz, hogy részletes
feszültségeloszlást kaphassunk, a kondenzációs eljárás előtt az előbbiekben
ismertetett alszerkezet vagy részmodell technikát kell alkalmazni. Teljesen részletes
geometriával rendelkező modellen végzett dinamikai számítások jelenleg a
nagyhatékonyságú kondenzációs eljárások alkalmazásával sem kivitelezhetők a már
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említett számítástechnikai problémák miatt. A módszer hátránya, hogy a
kondenzációs eljárás alkalmazása miatt a rendszer csak konstans merevségi,
csillapítási és tömegjellemzőkkel rendelkezhet.
Az eddig említett, tisztán végeselemes elven működő modellezési eljárások
nagy hátránya járműdinamikai szempontból, hogy a kereskedelmi végeselem
szoftverek nem rendelkeznek kerékmodellel (abroncsmodell). Az egyedi
kerékmodell készítése magas modellezés-technikai és szoftverfelhasználói ismeretet
kíván meg, ezért egyszerűbb modellek esetén a jármű gumiabroncsát rendszerint
egy párhuzamosan kapcsolt rugó-lengéscsillapító elemmel közelítik. Ez a modell
azonban az abroncsnak csak a radiális merevségét és csillapítását írja le, és
pontszerű érintkezést feltételez. A valóságban a jármű kereke a gördülési sugár
miatt az útprofilt „simítja”, ezért az ilyen modelleknek a valós útprofil helyett egy
konvertált gerjesztő jelre van szükségük, amelynek előállítása bonyolult útmodell
esetén további nehézséget okozhat, vagy a valós járműn végzett mérésből származó,
a kerekek által „érzékelt” útadatokat kell alkalmazni. Gyakorlatilag a modell csak
egyenes vonalú haladás kezelésére alkalmas, bonyolultabb manőverek kezelése
nem, vagy csak nehezen kivitelezhető.
3.2. Végeselem módszer alkalmazásán alapuló többtestdinamikai modellek
A járművek dinamikai szimulációjának másik csoportját a többtestdinamikai
megközelítést alkalmazó eljárások alkotják. Ezek a módszerek, illetve a
kereskedelmi MBS szoftverekbe beépített fejlett abroncs- és kerékmodellek révén
már alkalmasak az előbb említett jármű és út kapcsolat megfelelő szintű leírására.

3.2. ábra: FEM és MBS együttes alkalmazására épülő dinamikai analízis
folyamatábrája
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További előnyük, hogy az MBS szoftverek, ellentétben az alap végeselem
alkalmazásokkal, a véges nagy elmozdulások és elfordulások kezelésére kifejlesztett
algoritmusokat és megoldókat (solver) használják. Az eljárás folyamatábrája a 3.2.
ábrán kerül bemutatásra. Az egyes kényszerek megadása és létrehozása is
egyszerűbb, a felhasználó számára könnyebben kezelhető, illetve a modell
kényszerezése átláthatóbb, továbbá az egyes testek létrehozása (pl. tehetetlenségi
adatok megadása) is egyszerűbb. Ellentétben a végeselem módszerrel, a merev
testek esetében a többtestdinamikai leírásmód is kedvezőbb, mivel a FEM esetében
az ideálisan merev testet nagymerevségű elemekkel kell közelíteni, ami általában
nem egyszerűsíti a számításokat, hiszen az ismeretlenek száma nem csökken.

3.3. ábra: FEM és MBS együttes alkalmazására épülő modellezési eljárás
folyamatábrája alszerkezet vagy részmodell (bővített modell) alkalmazásával
Összességében megállapítható, hogy az MBS kódok hatékonyabb eszközök a véges
nagy elmozdulások és elfordulások kezelésében és a dinamikai modell
létrehozásában, mint a végeselem alkalmazások. A többtestdinamikai modell
létrehozásának folyamatát a 3.3. ábra ismerteti. A modellezési eljárás kiindulási
alapját az MBS és FEM modelleknél is a CAD rendszerben létrehozott geometriai
modellek képezik. A végeselemes diszkretizációval létrehozott rugalmas elemek és
a merev testek, valamint a kinematikai kényszerek megadásával létrehozható a
jármű többtestdinamikai modellje. A modellt ki kell még egészíteni a diszkrét
elemekkel, (rugók, lengéscsillapítók, stb.) valamint az abroncs-kerék- és
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útmodellekkel. A többtestdinamikai elven végzett analízisből megkapjuk a
vázszerkezet deformációját, amelyből a vázban ébredő feszültségek
meghatározhatók. A végeselemes diszkretizáció mértékétől függően a kapott
eredmények „globálisak”, vagy az alszerkezet-technika, részmodell technika
alkalmazásával akár lokális jellegűek is lehetnek. A teljesen részletes végeselem
modell többtestdinamikai alkalmazása autóbuszvázak esetében az említett
számítástechnikai nehézségek miatt jelenleg nem megvalósítható.

3.4. ábra: Tranziens végeselem analízissel bővített MBS és FEM alkalmazásán
alapuló dinamikai analízis folyamatábrája
Egy következő, a gyakorlatban elterjedt módszer: a többtestdinamikai
számítások eredményeként kapott, a vizsgált testre ható erőket, gyorsulásokat, stb.
mint terhelést alkalmazzuk egy, a testen végzett tranziens analízis során, melyből
megkaphatjuk a részletes feszültségeloszlást. Ennek folyamatábráját mutatja a 3.4.
ábra. A módszer hátránya a nagy számítás- és tárhelykapacitás-igény, mely úgy
csökkenthető, hogy a dinamikus igénybevételi folyamatnak csak egy szűkebb;
(például a nagyobb terhelést tartalmazó) időtartományát vesszük figyelembe.
Szélsőséges esetben kvázistatikus (csak egyetlen időpillanatra korlátozott)
számítások is elképzelhetők, azonban ezek az eredmények a szerkezetben ébredő
dinamikus feszültségek jellegét nem tükrözik.
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3.3. Új összetett járműdinamikai modellezési eljárás kidolgozása
Az eddig említett modellezési eljárások hátrányainak kiküszöbölésére új
modellezési eljárást dolgoztunk ki, melynek folyamatábrája 3.5. ábrán látható. A
módszer – amely szétbontja a vizsgálatot dinamikai- és feszültség számításra
(tranziens végeselem analízis), a többtestdinamikai elven alapuló dinamikai
számítások kibővítése – egyesíti a különböző modellezési eljárások előnyeit.
Az elsődleges előny a meglévő eljárásokkal szemben abban mutatkozik, hogy
a többtestdinamikai analízishez egyszerűsített végeselem modellt alkalmazunk. Az
egyszerűsített modellel végzett dinamikai analízis gyorsabban végrehajtható, mint
az alszerkezet-, vagy a részmodell technikával bővített modellen végzett
számítások. A modellt viszonylag könnyen és gyorsan létre lehet hozni és a
későbbi, tranziens végeselemes számításoknál használt modell ennek a modellnek a
lokális bővítésével (részmodell technika), minimális időráfordítással kialakítható.
Az új eljárás második előnye a meglévőkkel szemben, a dinamikai analízis
eredményeinek (pl. gyorsulások, sebességek, elmozdulások, stb.) felhasználása a
dinamikai modell ellenőrzésére, illetve iteratív módon történő javítására,
módosítására. Az eljárás akkor is hasznos lehet például, ha a vizsgált jármű már
hosszabb-rövidebb ideje üzemel, így az egyes kopásnak kitett elemek
karakterisztikája (pl. lengéscsillapító) eltérhet az új elem karakterisztikájától és a
járműbe beépített elemeknek a karakterisztika meghatározásához való kiszerelése
nem megoldható. Az ilyen esetekben az ellenőrző dinamikai mérések során
regisztrált, fentebb említett paraméterek jó lehetőséget kínálnak a dinamikai modell
visszacsatolás révén történő meghatározására. A gyorsulások, sebességek, és
elmozdulások használata esetén a számításokat viszonylag egyszerűen el lehet
végezni, szükség esetén többször lehet ismételni. Míg a vázszerkezetben ébredő
feszültségek, nyúlások visszacsatoláshoz történő alkalmazása a hozzá szükséges
részletességű modell nagy számítási igénye miatt nem célszerű.
Az új eljárás harmadik előnye a meglévőkkel szemben a részletes feszültségmeghatározás céljából végzett tranziens végeselem analízis beiktatása. Az
elsődlegesen egyszerűsített modell lokális bővítésével lehetőség nyílik az időben
változó feszültségek részletes meghatározására. A többtestdinamikai analízis
eredményeként kapott vázszerkezetre ható erők, nyomatékok, gyorsulások,
szöggyorsulások, stb. a második végeselem modellen, mint terhelések, illetve mint
peremfeltételek alkalmazhatók. Azáltal, hogy a feszültségeket egy másodlagos
végeselemes számítással határozzuk meg, lehetőség kínálkozik arra, hogy a
többtestdinamikai analízis által meghatározott „globális eredmények” alapján
kiválasszuk azokat az időtartományokat, amelyen belül a feszültségek
meghatározását el kívánjuk végezni. Nem szükséges tehát a végeselemes számítást
a többtestdinamikai analízis egész időtartományában elvégezni, elegendő csak a
kívánt időtartományban, így jelentős számítási idő- és tárhelykapacitás takarítható
meg. Az időtartomány szűkítése az előbbi okok miatt lehetővé teszi a vázszerkezet
több csomópontjának részletes lokális geometriai kidolgozását, adott esetben akár a
vázszerkezet nagyobb részének, esetleg a teljes vázszerkezet részletes geometriai
modelljével történő számítását.
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Az új eljárás negyedik előnye a meglévőkkel szemben a második végeselem
analízis alkalmazásából adódik. A beiktatott tranziens végeselemes vizsgálat
lehetővé teszi a nemlineáris anyagmodell alkalmazását a részletes feszültségmeghatározás során, melyet számos esetben nem lehet figyelmen kívül hagyni.

3.5. ábra: A javasolt modellezési eljárás folyamatábrája
Kiemelést érdemel, hogy az említett számítási- és tárhelykapacitási problémák a
számítástechnika rohamos fejlődése következtében csak rövidtávon jelenthetnek
problémát, így a részletes geometriával rendelkező modellekkel történő számítás
belátható időn belül végrehajthatóvá válik.
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4. A JÁRMŰ DINAMIKAI VISELKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ LINEÁRIS
ÉS NEMLINEÁRIS HATÁSOK VIZSGÁLATA
A járművek dinamikai modelljének megalkotása, mint azt említettük,
rendkívül bonyolult és összetett feladat. A szükséges részletességű modell
létrehozását számos tényező befolyásolja. Az alkalmazott modellek összetettségét
és részletességét nagymértékben behatárolják a rendelkezésre álló anyagi-,
számítógépes hardver-, szoftverforrások és a rendelkezésre álló idő. A
számításokhoz a mérnököknek olyan modellt kell létrehozni, amely biztosítja a
vizsgálatok kellő pontosságát és megfelel a fentebb említett elvárásoknak. A modell
részleteinek pontosításával általában növelhető a kapott eredmények minősége,
azonban egy ponton túl a modell építésére fordított idő és energia már nem térül
meg, mivel az eredmények pontosságának növekedése egyre csökken. A modellezés
időigényének jelentős részét (így a költségeknek is) a modell létrehozása képezi.
Bonyolult, összetett modellek esetében a számítás időigénye sem elhanyagolható,
különösen akkor, ha a számításokat többször ismételni kell (pl. optimalizálás
céljából). Logikusnak tűnik tehát a fejlesztési költségek csökkentését a modellek
létrehozására fordított idő lerövidítésével elérni. A versenyképesség növelésének
egyik hatékony eszköze a fejlesztési költségek csökkentése, amelyben, mint
említettem a különböző vizsgálatok és a szükséges modellek létrehozásának
költségei jelentős részt képeznek. A költségek csökkenése úgy érhetők el, hogy a
modellalkotás során olyan modelleket hozunk létre, amelyek számítás
szempontjából a még megengedhető legegyszerűbbek. Az alkalmazott
egyszerűsítéseket, elhanyagolásokat úgy kell megválasztani, hogy az általuk a
rendszerbe bevitt hiba már megengedett legyen. A modellek létrehozásakor és a
számítások elvégzésekor azonban azért, hogy a számításokból kapott eredményeket
értékelni lehessen, illetve azok megbízhatóságát meg lehessen becsülni, ismerni kell
a modell létrehozásakor alkalmazott egyszerűsítéseknek és elhanyagolásoknak a
számítások végeredményére gyakorolt hatását. A következőkben a modellépítési
egyszerűsítések és a számítások egy autóbusz példáján keresztül kerülnek
bemutatásra, így azok elsősorban autóbuszok esetében alkalmazhatók.
A továbbiakban a járműmodell létrehozása során alkalmazott, illetve
alkalmazható egyszerűsítéseknek a dinamikai analízis végeredményére gyakorolt
hatásainak vizsgálatára kerül sor, amelyek a modellépítés szempontjából a
legszignifikánsabbak, és a szükséges modellépítési- és számítási időre gyakorolt
hatásuk a legjelentősebb. Ezek a lineáris és nemlineáris hatások a következők:
• A vázszerkezet geometriai modelljének részletessége, illetve a
végeselemes diszkretizációjának mértéke.
• A járművön alkalmazott erősen nemlineáris jelleggörbéjű diszkrét
csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése.
• A vázszerkezeten elhelyezett koncentrált tömegű szerelvények,
gépészeti
berendezések
tömegének,
tömegeloszlásának
figyelembevétele.
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• A többtestdinamikai megközelítés esetén a rugalmas testek
tömegmátrixában megjelenő inercia kapcsolótagok elhanyagolásának,
illetve figyelembevételének hatása.
• Végül az ablaküveg – ragasztóréteg – vázszerkezet kapcsolatát leíró
modell vizsgálata.

4.1. A vázszerkezet geometriai részletességének és végeselemes diszkretizációjának hatása a dinamikai számítások eredményeire.
A vázszerkezet végeselemes diszkretizációja során a számítások
kezelhetősége érdekében számos elhanyagolást kell alkalmazni. Ez a fejezet a
vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek meghatározásához szükséges, a
geometriai modellen végrehajtandó egyszerűsítéseket, illetve ezeknek a
vázszerkezetben ébredő feszültségekre gyakorolt hatását, továbbá az alkalmazott
egyszerűsítések helytállóságát, alkalmazhatóságát mutatja be. Az eddigi numerikus
vizsgálatok tapasztalatai szerint ugyanis a dinamikus feszültségek megbízhatóan,
csak egy igen részletes végeselem modellen számíthatók. Ha a járművet ért
tranziens folyamatok hatását is ezen a modellen kívánjuk vizsgálni, rendkívül
bonyolult feladat hosszadalmas megoldására vállalkozunk. Ezért is indokolt a
számítások menetét gondosan áttekinteni és a lehetséges egyszerűsítésekkel élni.
A modellépítés első lépéseként a geometriai modell minden olyan részét el kell
távolítani, amely nem kapcsolódik szervesen a vázszerkezet teherviselő részeihez
(kapaszkodók, burkolatok, ülések, stb.). Másodikként el kell távolítani a geometriai
modell azon alaksajátosságait, amelyek a vázszerkezet globális szilárdsági
viselkedését lényegesen nem befolyásolják. Ezeknek az alaksajátosságoknak a
vázszerkezet feszültségi állapotára gyakorolt hatásuk lokális jellegű, viszont
geometriailag részletes figyelembevételük ugrásszerűen megnöveli a megoldandó
feladat nagyságát. Ilyen alaksajátosság lehet a zártszelvények lekerekítése, valamint
a vázszerkezethez kapcsolódó berendezések rögzítéséhez kialakított konzolok,
furatok, illetve a vázat alkotó zártszelvények kapcsolódásánál használt hegesztési
varratok.
Az autóbuszok vázszerkezetét jelenleg néhány esettől eltekintve, amikor is
például tiszta héjszerkezetű önhordó vázat alakítanak ki, (NABI Compobus) szinte
kizárólagosan valamilyen prizmatikus, többnyire vékonyfalú zártszelvényű
elemekből építik fel. Ez az építési mód lehetőséget biztosít arra, hogy a dinamikai
és a végeselemes számítások során a prizmatikus részeket gerenda típusú
végeselemekkel írjuk le. Mint az már az előző fejezetben is említésre került, ezek az
elemek nem alkalmasak a részletes feszültségi állapot feltárására a sarokpontokban,
illetve az elemek csomópontjaiban. A probléma a részmodell technika
alkalmazásával kiküszöbölhető, azonban a részmodell illesztése újabb
modellezéstechnikai problémát vet fel, mégpedig a zártszelvényeket leíró gerenda
és héjelemek egymáshoz való illesztésének nehézségeit.
A szerkezetanalízis mérnöki gyakorlatában általánosan elterjedt megoldás a
4.1. ábrán ismertetett illesztési eljárás. A módszer lényege, hogy a héj- és a
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gerendaelemeket egy gúla palástja mentén (a gúla alapja a modellezett cső
keresztmetszetétől függ) „összekötő” gerendaelemekkel kapcsolják össze a
csomópontok révén. Az átmeneti gerendaelemek keresztmetszeti tényezőjét
általában úgy választják meg, hogy az megegyezik az összekötött gerendaelem
keresztmetszeti tényezőjével, vagy nagyságrenddel nagyobb nála. Az így
megválasztott keresztmetszeti tényezőkkel gyakorlatilag kvázi merev kapcsolat jön
létre. Az eljárás hátránya, hogy az alkalmazott kapcsolószakasz és a valós szerkezet
közötti kapcsolat nem egyértelmű. További hátrányt jelent, hogy a zavart rész
viszonylag nagyméretű.

4.1. ábra: Héj- és gerendaelem illesztése zártszelvény végeselemes
diszkretizációjánál (összekötő gerendaelemek alkalmazásával)

4.2. ábra: Héj- és gerendaelem illesztése zártszelvény végeselemes
diszkretizációjánál (összekötő sík héjelemek alkalmazásával)
Gyakorlatban használható megoldás a 4.2. ábrán látható, a kapcsolás síkjában
elhelyezett héjelemek. Mivel a héjelem alkalmas a csomópontjai elfordulásának
kezelésére, a megfelelő elemvastagság esetén is alkalmas a gerendaelem által
átadott nyomatékoknak és erőknek a továbbítására a zártszelvényt felépítő
héjelemekbe. Az alkalmazott közvetítőelemeknek nincs valós megfelelőjük, de az
általuk okozott zavarás jóval kisebb, mint az első esetben.
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4.3. ábra: Héj- és gerendaelem illesztése zártszelvény végeselemes
diszkretizációjánál (merev környezet létrehozásával)
A második eljáráshoz hasonlóan kis beavatkozást igényel a 4.3. ábrán
bemutatott harmadik módszer is, amelynél a gerendaelem héjelemekhez kapcsolódó
csomópontjának szabadságfokai mester-szabadságfokként funkcionálnak és az
elmozdulásait, elfordulásait követik a zártszelvény végén elhelyezkedő héjelemek
csomópontjai. A legszemléletesebben úgy lehetne leírni a keresztmetszet mozgásait,
mint egy ideálisan merev lemezét, melyhez kapcsolódnak a héjelemek
csomópontjai, és a lap mozgását a gerendaelem csomópontjának mozgása határozza
meg.
Mindhárom kapcsolási mód helyileg nagy merevséget okoz, amely a
környezetének a feszültségi állapotát is befolyásolja. Kellő körültekintéssel a Saint
Venant elv értelmében azonban a szerkezet csatlakozási pontjaitól kellően távol
alkalmazható módszer. A második és a harmadik kapcsolási mód ilyen szempontból
kedvezőbb, hiszen ezeknél a megoldásoknál a zavart rész is kisebb.
A járművön az utasokat a környezettől, illetve a jármű egyéb tereitől
(motortér, csomagtartók, kerékdobok stb.) számos térelválasztó határolja el. Ezen
térelválasztók némelyike a térelválasztáson kívül teherviselő, terheléselosztó
funkciót is ellát. Ilyenek elsősorban a vastagabb (4-10 mm vastagságú) merevítők,
valamint a vékonyabb (1-2 mm vastagságú) lemezek, mint pl. kerékdob lemez,
amelyek a 4.4. és 4.5. ábrán láthatók. A rugalmas felépítmény, illetve a felépítmény
végeselemes modelljének kialakításánál viszonylag sok munkaidőt kell fordítani
ezen lemezelések megfelelő szintű figyelembevételére és a lemezelés
figyelembevételével bővített modellek számítási igényének növekedése sem
elhanyagolható. Mindezek tükrében felvetődik a kérdés, hogy milyen szintű
merevítést okoz a lemezelés, illetve milyen, és mekkora mértékű hibát okoz a
lemezelés elhanyagolása a számítások eredményeire nézve.
A zártszelvényekhez hasonlóan a lemezelés modellezésénél is számos
nehézség merül fel. A lemezelés modellezésénél több okból is probléma forrása
lehet a hegesztési varratok modellezése. Az első nehézség, hogy a varrat valamilyen
geometriai méretekkel rendelkezik, amelyet különösen sarokvarratok esetében
nehéz modellezni. Indokolt esetben elkészíthető a varrat részletes végeselemes
diszkretizációja, azonban ez szintén a számítások jelentős növekedését okozza,
hiszen a varratok vázszerkezethez (m-es nagyságrend) mért kis mérete és a
feszültséggradiens miatt kis elemméretet (mm-es nagyságrend) kell alkalmazni.
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4.4. ábra: Terheléselosztó lemezelés alkalmazása autóbusz fenékváz-szerkezetén

4.5. ábra: Merevítő lemezelés alkalmazása autóbusz tetőváz szerkezetén
A másik nehézség, az hogy a varratok többnyire szakaszosak, így a lemezelés
csak szakaszosan kapcsolódik a vázszerkezet csöveihez. Ezen utóbbi probléma
megoldását a végeselemes diszkretizáció hordozza magában. A vázszerkezet
végeselem modelljének létrehozásakor úgy kell kialakítani végeselem hálót, hogy
azokon a helyeken, ahol a varrat összeköti a lemezt a zártszelvénnyel, a lemezt leíró
héjelemnek és a csövet leíró gerendaelemek kapcsolódó csomópontjai azonosak
legyenek, míg azokon a helyeken, ahol nincs varrat, mindkét elemtípus különálló
csomópontokkal rendelkezzen. Ugyanez érvényes olyan esetekben is, amikor is a
zártszelvényt héjelemek sokaságával írjuk le, mint ahogy azt a 4.6. ábra is mutatja.
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4.6. ábra: Merevítő lemezelés és a vázszerkezet szakaszos hegesztési varratainak
modellezése

4.2. Koncentrált tömegek modellezése
A járművek felépítménye, különösen autóbuszok esetében, tömegeloszlás
szempontjából rendkívül inhomogén. Ha a hasznos terhelést (személyszállító
járművek esetében az utasok tömege) tekintjük, személyautóknál a tömegeloszlás
viszonylag jól meghatározható, a kisszámú utasnak és a jármű megengedett
maximális utaslétszámának köszönhetően kevés variáció létezik. Autóbuszok
esetében azonban bonyolultabb helyzetek adódhatnak. A viszonylag magas
maximális utaslétszám (30-120 fő) és azok elhelyezkedésének (nemcsak a jól
meghatározható pozíciójú ülő utasok, de a folyosón tetszőlegesen elhelyezkedhető
álló utasok is) rendkívül nagyszámú variációja megnehezíti a hasznos tömeg
eloszlásának a számítások során történő figyelembe vételét. A gyakorlatban
általában el is tekintenek az egyedi terhelési esetek számításaitól és csak a szélső
terhelési eseteket (üres jármű, névlegesen terhelt jármű) veszik figyelembe úgy,
hogy a terhelést egyenletesen elosztják a jármű fedélzetének terhelés szempontjából
hasznos felületén. További nehézséget jelent, hogy a vázszerkezet és a hozzá
kapcsolódó gépészeti berendezések és egyéb burkolatok szintén inhomogén
tömegeloszlást
eredményeznek.
A
felépítmény
inhomogenitásának
figyelembevétele merev felépítményű dinamikai számítások során nem okoz
nehézséget, hiszen a CAD rendszerben részletesen felépített geometriai modell és a
helyesen megadott anyagsűrűségek (a felépítmény létrehozásánál nemcsak acélt, de
számos anyagot, mint pl. fa, alumínium, különféle műanyagok, stb. használnak)
lehetővé teszik a pontos tömegeloszlás meghatározását. Azonban rugalmas
felépítmény létrehozásakor nincs lehetőség az eredeti geometriai modellnek
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megfelelő részletességű végeselem modell létrehozására. A felépítménynek a
vázszerkezetén és a ragasztott üvegezésen kívüli elemei elhanyagolható merevítést
(ezáltal elhanyagolható teherviselő funkciót) látnak el (az alapfunkción, mint pl.
térelválasztás, stb. túlmenően), azonban tömegük nem elhanyagolható. Ezen
tömegek figyelembevételének a végeselemes gyakorlatban használatos módja, hogy
a felépítmény teljes tömegét a vázszerkezetre egyenletesen elosztják egy látszólagos
anyagsűrűséget képezve az alábbiak szerint:
ρv =

m fel
V fel

(4.1)

A CAD modellből származó tömeg-, tehetetlenségi adatok, valamint a felépítmény
súlypontjának helyzetét összevetve a FEM modell ugyanezen paramétereivel,
következtetni lehet a közelítés pontosságára. Jobb eredményt érhetünk el, ha a
látszólagos sűrűség képzéséhez a járművet részegységeire bontjuk (oldalvázak,
homlokfal, hátfal, tetőváz, fenékváz/alváz, stb.) és a sűrűség meghatározását a
részegységekhez tartozó tömegek és térfogatok figyelembevételével végezzük el a
következők szerint:
ρ vi =

mRi 1
VRi

nR

nR

m fel = ∑ m Ri 1

V fel = ∑VRi

i =1

(4.2)

i =1

Olyan esetekben, amikor az üvegezés merevítő funkciót is ellát, a kapcsolódó
vázszerkezeti elem sűrűségének meghatározásánál az üveget nem vesszük
figyelembe, hanem az üveget a neki megfelelő valós sűrűséggel külön modellezzük.
Ez a módszer már jóval pontosabb eredményt szolgáltat, mint az első, azonban
„érezhető”, hogy bizonyos esetekben még ez is nagy elhanyagolást jelent.
ρ vi =

mRi 2
VRi

nR

nÜ

i =1

j =1

j
m fel = ∑ (mRi 2 + ∑ mRÜ
)

(4.3)

A vázszerkezeten több olyan eszköz, berendezés van felfüggesztve, amely
önmagában is jelentős tömeggel rendelkezik. Ilyen eszközök pl.: az üzemanyagtartály, a fékrendszer tartályai, akkumulátorok, stb. Ezek a berendezések dinamikus
gerjesztések, hatások esetén nagy tömegerőket hoznak létre, lokálisan nagyobb
igénybevételnek teszik ki a vázszerkezetet. További hatásuk, hogy a vázszerkezetet
„elhangolják”, nagy koncentrált tömegük révén a felépítmény sajátfrekvenciáit
megváltoztatják. Az igényesebb számításokhoz ezeket a tömegeket koncentrált
tömegként kell figyelembe venni a részegységek látszólagos sűrűségének
meghatározásához.
mRi 3
ρ = i
VR
i
v

Gombor Balázs

nR

nÜ

m fel = ∑ (m + ∑ m
i =1

2008

i
R3

j =1

j
RÜ

nK

l
+ ∑ mRK
)

(4.4)

l =1

39

4. Fejezet. A jármű dinamikai viselkedését befolyásoló lineáris és nemlineáris hatások vizsgálata

Az értekezés keretében megvizsgáljuk azt, hogy a nagy tömeggel bíró
szerkezeti egységek koncentrált-, vagy elosztott tömeggel rendelkező modelljeivel
végzett dinamikai analízisek milyen hatással vannak a számított eredményekre.

4.3. Rugalmas test tömegmátrixának közelítése az inercia kapcsolótagok
tömeg-invariánsokon keresztül történő elhanyagolásával
A 2.1.2. fejezetben a dinamikai rendszerben lévő rugalmas test
tömegmátrixa, illetve a testet alkotó elemek tömegmátrixa a formafüggvények
felhasználásával lett meghatározva. Az így kapott tömegmátrix az úgynevezett
konzisztens tömegmátrix. Mivel azonban a konzisztens tömegmátrix sűrű mátrix, a
vele való számítások sok műveletet igényelnek. A konzisztens tömegmátrix ezen
hátrányának kiküszöbölésére a mérnöki gyakorlatban, különösen a dinamikai
feladatok megoldásánál a konzisztens tömegmátrixot az úgynevezett lumped
tömegmátrixszal helyettesítik. A lumped tömegmátrix előállításának lényege, hogy
a végeselemes diszkretizáció során létrejött elemek tömegét nem a formafüggvény,
hanem egy „formavektor” segítségével egyenletesen elosztják az elem csomópontjai
között. (A formavektoroknak lineárisan függetlennek kell lenniük egymástól.)
Létrehozásuknál többnyire a rugalmas test sajátvektorait használják, de
alkalmazhatók a valós szerkezeten elvégzett mérések eredményei is. Az esetek
döntő többségében a tömegeket a csomópontok transzlációs mozgásához kötik. Az
eljárás eredményeképpen az elem tömegmátrixa diagonálmátrix lesz, így az a
számítások során jóval egyszerűbben kezelhető, mint a konzisztens tömegmátrix. A
módszer hátránya, hogy mivel a tömegeloszlás koncentrált, szemben a konzisztens
homogén eloszlásával, a pontossága is kisebb. A lumped tömegmátrixszal leírt
rendszer jellegzetesen alacsonyabb sajátfrekvenciákkal rendelkezik, mint a
konzisztens tömegmátrixszal figyelembe vett rendszer. A közelítés pontosságát a
csomópontok számának növelésével lehet javítani. A gyakorlatban ez azt jelenti,
hogy pl. az autóbuszváz esetében egy-egy zártszelvényt nem egy gerendaelem (2 db
csomópont) ír le, hanem több (n db elem, így n+1 csomópont). Értelemszerűen az
elemszám növelése a közelítés pontosságának javítása mellett annak
számításigényét is növeli. Mivel azonban a pontosság növekedése a gyakorlatban
elhanyagolható, ezért a módszert csak görbített rudak pontosabb geometriai
leírásához használják.
A dinamikai analízis során a rugalmas testek deformációja és a testek véges
nagy forgásai miatt a test tömegmátrixa is változik, ezért a mozgásegyenletek
számításakor az említett okok miatt a test tömegmátrixát is folyamatosan újra meg
kell határozni.
A rugalmas test lumped tömegmátrixa a test mozgási energiájának felírásából
határozható meg:
Ti =
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Egy tetszőleges P pont sebessége a pont helyvektorának deriváltjából állítható elő:
rP = R + A(u0 + u f )

(4.6)

a helyvektor idő szerinti első deriváltja:
& i ( u + u ) + A i u& i
& i +A
v ip = R
0
f

(4.7)

ahol a forgásmátrix idő szerinti deriváltja:
ω = Bψ&

A = − Asω

(4.8)

ahol,
⎡ ∂
B ij = ⎢ i A i u ij
⎣ ∂θ1

(

)

∂
A i u ij
i
∂θ 2

(

)

L

∂
i ij ⎤
A
u ⎥
∂θ ik
⎦

(

~ +u
~ )Bψ& + AΦq&
& − A (u
v ip = R
0
f

)

(4.9)
(4.10)

általánosított koordinátákkal kifejezve:
&⎤
⎡R
~ +u
~ )B AΦ]⋅ ⎢ θ& ⎥
v ip = [I − A(u
0
f
⎢ ⎥
⎢q& f ⎥
⎣ ⎦

(4.11)

Visszahelyettesítve 4.11 egyenletet a 4.5 egyenletbe, a test tömegmátrixa a
következőképpen számítható:
I
⎡
⎢
T ~
~ )T A T
M = ⎢ − B (u 0 + u
f
T
T
⎢⎣
Φ A

~ +u
~ )B
− A(u
AΦ
⎤
f
0
T ~
T
T
T
~ ) (u
~ +u
~ )B − B (u
~ +u
~ ) Φ⎥ (4.12)
B (u 0 + u
f
0
f
0
f
⎥
T ~
T
T
~
⎥⎦
Φ (u 0 + u f ) B
Φ Φ

tömörebb, partícionált formában:
⎡M RR
M = ⎢⎢ M θR
⎢⎣ M fR

M Rθ
M θθ
M fθ

M Rf ⎤
M θf ⎥⎥
M ff ⎥⎦

(4.13)

ahol a főátlón kívüli almátrixok inercia kapcsolótagok, amelyek azt fejezik ki, hogy
a transzlációs és rotációs mozgásokból illetve a rugalmas deformációból származó
elmozdulások milyen mértékben vannak hatással egymásra. (Például MRθ almátrix
azt fejezi ki, hogy a test forgása hogyan befolyásolja annak transzlációs mozgását,
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vagy például: MRf almátrix a rugalmas deformációból származó transzlációs
mozgásváltozást).
A rugalmas testek tömegmátrixának folyamatos változása következtében
annak szükségszerű újbóli meghatározása és az ehhez szükséges nagy
számításigény azt a gondolatot veti fel, hogy különösen nagy mátrixok esetében
(mint például autóbusz felépítmény tömegmátrixa) érdemes megvizsgálni azt, hogy
az egyes kapcsolótagok elhanyagolása milyen hatással van a dinamikai analízis
eredményeire. Amennyiben az egyes tagok hatása minimális, úgy azok a tagok a
számításból elhagyhatók, és ezáltal a számítások felgyorsíthatók.
A tömegmátrix elemeinek levezetéséből látható, hogy tömegmátrixnak
vannak olyan összetevői, amelyek időtől függetlenek. Ezeket az úgynevezett
tömeginvariánsokat, amelyek a tömegmátrix „időben állandó” részét képezik
elegendő egyszer a számítások kezdetén meghatározni, ezzel is csökkentve a
számítások mennyiségét. Ezek az invariánsok a következők:

[

]

⎡ I 1I
AI 3
− A I 2 + I 3q B
T
⎢
M = ⎢ ⋅ BT I 4 − I 5 + I 5 q B − BT I 6
⎢ ⋅
szimmetrikus
I7
⎣

[ [

]]

Nn

[ ]

(4.14)

Nn

I 1 = ∑ mp

I 2 = ∑ m pu0

p =1

p =1

Nn

Nn

I 3 = ∑ m p u 0Φ

I 4 = ∑ m p u T0 u 0

p =1

p =1

Nn

I = ∑ m p u 0Φ
5

⎤
⎥
⎥
⎥
⎦

Nn

I = ∑ m pΦ
6

p =1

(4.15)

p =1

Nn

I 7 = ∑ m pΦTΦ
p =1

A rugalmas test tömegmátrixának kapcsolótagjait a kereskedelmi többtestdinamikai
szoftverekben az egyes invariánsok számításának letiltásával lehet figyelmen kívül
hagyni. Olyan esetekben, ahol a nagy sebességű forgás okozza a deformációt, a
tömegmátrix felírásánál nemcsak a tömegpont transzlációs sebességét veszik
figyelembe, hanem a forgásból adódó szögsebességet is. Ilyen esetekben a
rugalmast test mozgási energiája az alábbiak szerint közelíthető:
Ti ≈

1 ne
∑ (mir& Tr& + ωT Θ ω)
2 j =1

(4.16)

Mivel autóbuszok esetében nagysebességű forgás nem jellemző, ezért a rugalmas
test mozgási energiáját elegendő a transzlációs mozgásból számítani, így jelentős
számítási idő takarítható meg.
A dolgozat ezen fejezetében azt vizsgáljuk, hogy az egyes kapcsolótagok
elhanyagolása, illetve figyelmen kívül hagyása milyen hatással van a dinamikai
analízis eredményeire.
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4.4. Diszkrét elemek karakterisztikájának közelítése
Járművek dinamikai vizsgálatakor, illetve a modellalkotás során a
legjelentősebb nemlinearitások a járműben alkalmazott diszkrét rugók és
lengéscsillapítók karakterisztikájában jelentkeznek. A nemlinearitásnak a
magyarázata a diszkrét elemek működésében rejlik. Feladatuk az egyenetlen út
gerjesztése okozta lengések amplitúdójának csillapítása, ezáltal az utazási kényelem
növelése, és a jármű biztonságos manőverezésének/haladásának fenntartása. A
jármű dinamikai modelljének könnyebb kezelhetősége érdekében (főleg analitikus
modellek esetében) és a számítások csökkentése érdekében ezeket az elemeket
lineáris karaterisztikával vették figyelembe. Napjainkban is gyakran előfordul, hogy
a nem pontosan ismert légrugó-, vagy lengéscsillapító karakterisztika esetén a
diszkrét elem csillapítását, vagy merevségét állandó értéknek veszik fel a
számítások során. Pontosabb eredményeket kaphatunk, ha a karakterisztikát a
működésnek megfelelően két szakaszra bontjuk és ezt a két szakaszt közelítjük egyegy egyenessel, tehát két állandóval. Légrugó esetében a két szakaszt a tiszta
légrugózás szakaszára és a gumibakon történő felütközés szakaszára, míg
lengéscsillapító esetében a kihúzásra és az összenyomásra bonthatjuk. A 4.7. ábra
karakterisztikáit megfigyelve megállapítható, hogy a bilineáris közelítés is elég
nagy hibákat okozhat. A közelítés pontosságának további növelése érdekében
magasabb fokszámú polinom, illetve szplájnos leírásmód alkalmazható.

4.7. ábra: Nemlineáris légrugó- és lengéscsillapító karakterisztika
Igényesebb számítások esetében nemcsak a lengéscsillapítók és légrugók
karakterisztikájának megfelelő nemlineáris közelítését kell elvégezni, hanem az
egyéb rugalmas felfüggesztő elemek és összekötők, mint például: motortartó bakok,
a futóművek silent blokkjai, és rugalmas gömbcsuklói, stb. jelleggörbéjének
közelítésére is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen ezen elemek karakterisztikája is
erősen nemlineáris jelleget mutat. Hasonló az eset a járművek abroncsainál is,
azonban ezeknél a nemlinearitás annyira nem szignifikáns mint pl. légrugók
esetében, azonban extrém terhelések (útpadkán való felütközés) esetén a
nemlinearitás nem hagyható figyelmen kívül. Az abroncs csillapítását statikus és
kvázistatikus esetben elhanyagolhatjuk, azonban nagyobb frekvenciájú
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gerjesztéseknél ezt is figyelembe kell venni. (Az abroncsok, illetve az azokat leíró
modellek számos egyéb nemlineáris jellemzővel rendelkeznek, mint pl.: visszatérítő
nyomaték, stb., azonban ezek vizsgálata nem képezi ezen dolgozat tárgyát.)
Járművek dinamikai modellezésénél a modell kezelhetőségét a modellnél
használt diszkrét elemek (pl.: légrugók, lengéscsillapítók, stb.) nemlinearitása
valamint a többi elemhez viszonyítva nagy deformációra képes, ezért rugalmas
testként kezelt elemek (pl. felépítmény, stabilizátor rúd, stb.) deformációja
jelentősen befolyásolja. Célszerűnek tűnik tehát ezen nemlinearitások dinamikai
analízis eredményeire gyakorolt hatásait megvizsgálni azért, hogy megállapítsuk: a
modell létrehozásának, valamint a modellel történő számítás idejének csökkenése
érdekében végzett egyszerűsítések milyen mértékben befolyásolják azok
eredményeit? Számításainkban elsősorban a légrugók és lengéscsillapítók
karakterisztikájának közelítését vizsgáltuk, és az egyéb rugalmas elemek
karakterisztikájának hatását is figyelembe vettük.

4.5. Vázszerkezet feszültséggyűjtő keresztmetszeteinek vizsgálata
Feszültséggyűjtő keresztmetszetek minden teherhordozó szerkezetben
megtalálhatók. Vázszerkezetek esetében ezek rendszerint valahol a rudak csatlakozó
keresztmetszeteiben, az úgynevezett csomópontokban jelentkeznek. Pontos
helyzetük azonban sem a klasszikus számítási eljárásokkal, sem pedig a
nyúlásmérő-bélyeges mérésekkel nem mutatható ki. Ugyanez elmondható a
feszültségi és alakváltozási állapotuk meghatározásával kapcsolatban is. Mindez
azért aggasztó, mert a vázszerkezetek meghibásodása, fáradt törése szinte
törvényszerűen, mindig ezekben a keresztmetszetekben szokott bekövetkezni.
Mint ismeretes, a fáradás - élettartam vizsgálat a fáradás - elemzés lényegét
egyfelől a szerkezeti anyag fáradási jellemzőinek mérése, másfelől a fáradást
előidéző változó feszültségek számítása, majd a mért- és a számított értékek
összevetése képezi. Az eredmények megbízhatóságát a tervező konstruktőr
viszonylag olcsón, a dinamikus terhek és az általuk okozott feszültségek
pontosításával, valamint az optimális erővezetést biztosító csomópontok
kialakításával jelentős mértékben növelheti. A már közölt és javasolt dinamikai
analízis használatával a terhelési modell, a dinamikus igénybevételek pontosíthatók.
Logikus, hogy ezekhez kell igazítani a javasolt szilárdsági analízist is, amely a
feszültséggyűjtő keresztmetszetekben maradó, továbbá a valódi eredő feszültségek
és nyúlások meghatározásával és figyelembevételével pontosítható. Mindezek
ismeretében a keresztmetszetek megfelelő geometriai jellemzőinek számítása, a
csomópontok alakoptimalizálása elvégezhető.
Vázszerkezetekben a maradó, úgynevezett sajátfeszültségi rendszert egyfelől
a gyártásból (pl. hegesztés, hidegalakítás, stb.) származó feszültségek alkotják,
másfelől a terhelési próbák során keletkező – a feszültséggyűjtő
keresztmetszetekben, csomópontokban maradó – feszültségek és nyúlások képezik.
Az előbbiek rendszerint megfelelő gyártási technológiával, hőkezeléssel
eliminálhatók, az utóbbiak pedig az erőbevezetés javításával és a keresztmetszet
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helyi növelésével a megengedhető szintre csökkenthetők, természetesen csak a
valódi eredő feszültségek ismeretében.
A szilárdsági előírások értelmében helyi jellegű képlékeny alakváltozások a
feszültséggyűjtő keresztmetszetekben, korlátozott mértékben (0,2 %)
megengedetők. A velük járó maradó feszültségekkel azonban nem számolnak annak
ellenére, hogy a rájuk szuperponálódó üzemi feszültségek akár kisciklusú fáradást is
előidézhetnek. Az ily módon adódó valódi-eredő feszültségek ugyanis nagyságuk és
értelmük tekintetében jelentős mértékben eltérhetnek a konzervatív módon
számított értékektől. A valódi-eredő feszültségekkel főleg a vázszerkezetek
esetében kell számolni, mivel ezekben az időben változó/váltakozó
nagyságú/értelmű feszültségek a dominánsak. Ezekben az esetekben
valószínűsíthető, hogy a maradó feszültségek az élettartam jelentős csökkenését,
vagy akár az említett kisciklusú fáradást is okozhatják.
A próbaterhelések hatására rugalmas-képlékeny állapotba jutó
feszültséggyűjtő keresztmetszetekben maradó feszültségek és nyúlások
meghatározása klasszikus módszerekkel – néhány egyszerűbb eset (pl. hajlított
tartó, belső nyomással terhelt vastag falú henger, vagy gömb, stb.) kivételével alig
elképzelhető. A végeselem módszerével viszont már az ilyen vizsgálatok is
elvégezhetők. Az eddigi numerikus vizsgálatok többsége – tapasztalataink szerint –
csak az egyenértékű feszültségek számítására korlátozódott. A pusztán feszültségorientált szemlélet azonban csak a keresztmetszetek rugalmas állapotában
elfogadható, mivel ott a feszültség- és a teherbírási állapot azonosságot takar. Más
helyzet adódik, ha a keresztmetszet rugalmas-képlékeny állapotba kerül. Ilyen
esetekben ugyanis a feszültségi és a teherbírási állapot között elágazás mutatkozik.
Ennek mértéke (a teherbírás növekedése) a feszültségi állapot átrendeződésétől, a
képlékeny zónák terjedésétől, a feszültséggyűjtő csomópontok (kapcsolatok)
kialakításától, stb. függően változik.
A
rugalmas-képlékeny
állapotba
kerülő
feszültséggyűjtő
keresztmetszetekben, mint említettük, csak viszonylag kis maradó alakváltozások
engedhetők meg. Ezért a feszültség-teherbírás problematikája is a kis képlékeny
alakváltozások feltételezésével vizsgálható. A lezajló rugalmas-képlékeny folyamat
követése, a saját és eredő feszültségi rendszer értelmezése és meghatározása
legegyszerűbben, a tisztán hajlított gerenda példáján – 4.8.a.-c. ábracsoport
segítségével magyarázható.
Feltételezésünk szerint, a példaként vett – egységnyi szélességű, 2h
tartómagasságú és M metszetnyomatékkal terhelt gerenda (4.8.a. ábra) tökéletesen
rugalmas-képlékeny anyagból készült és mint feszültséggyűjtő keresztmetszet
működik. Rugalmas teherbírása (ME) az anyag arányossági határához tartozó REH
feszültséggel és ε0=REH/E0 nyúlással definiálható húzás és nyomás esetén egyaránt.
A 4.8.a. ábrát nézve könnyen belátható, hogy a keresztmetszet rugalmas-képlékeny
állapotában (EP) a külső és belső erők egyensúlyából az:
M ≡M

EP

⎛ 2 c2 ⎞
= ⎜⎜ h − ⎟⎟ ⋅ REH
3⎠
⎝

(4.17)

Összefüggés következik, ahol a c-változó a rugalmas és a képlékeny tartomány
határfelületét rögzíti. Természetesen c=h helyettesítése után, az
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REH
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M
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2

ε̂ P = ε − M̂

P

M̂ = 1,5
0,2
M̂ = 1,437

E

1

σ̂ = σ̂(ε̂)

b.

2.

ε̂ = σ̂ = M̂

ε̂ P

0
1

-1

E

ε̂ 0,2 = 1,37

σ̂
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1.

M̂= M̂(ε̂)

2

3

ε̂

σ P = 1 - M̂

σ̂ 0,2 = 0,437
σ̂ P

D3

1

E

σ̂

EP
1.
2.

σ̂ P (3.) = 0,437

c.

R3

3.
- M̂ P - M̂ 0,2

-1

-0,563
0

M̂ 1

R2*
P

P

σ̂ (1.) = σ̂ (2.) = −0,437
*

2.

M̂ 0,2 M̂ P

1. Ciklus (0-E-EP-R1):

R1
R2

0-ból induló dinamikus terhelés.

D1* D1

-1

0-ból induló dinamikus terhelés.

3. Ciklus (R2-D1-D2-D3-R3):

R2-ból induló ellentétes irányú
dinamikus terhelés.

0,2

-0,563

2. Ciklus (0-E-EP-D1-R2):
2*. Ciklus (0-E-EP-D1*-R2*):

D2

M̂

Statikus próbaterhelés.

M̂
- M̂

0,2

0,2

>0,563

M̂
M̂

0,2
0,2

-0,563

4.8. ábracsoport: Egyszerű példa
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2
M E = h 2 REH
3

(4.18)

Rugalmas teherbírás, c=0 helyettesítésével pedig az
M P = h 2 REH

(4.19)

képlékeny teherbírás adódik.
A magyarázathoz a továbbiakban elegendő csak a feszültséggyűjtő keresztmetszet
kritikus pontját (K) az úgynevezett gyenge pontot vizsgálni, amely mindig a szélső
szálakban található, ahol a legnagyobb alakváltozás jelentkezik. A lezajló rugalmasképlékeny
folyamatokat
pedig
az
úgynevezett
állapotjelzőkkel
és
állapotfüggvényekkel követni. Állapotjelzők alatt egyébként a teherbírási-,
feszültségi- és alakváltozási állapotot meghatározó – rugalmas határértékükkel
osztott – méretnélküli tényezők értendők, az állapotfüggvényekkel pedig ezek
változása követhető.
Jelen esetben egytengelyű feszültségi állapotról lévén szó, a σˆ = σ / REH , εˆ = ε / ε 0 és
Mˆ = M / M E feszültségi-, nyúlási és teherbírási állapotjelzőkkel egyszerű számolni
és az eredményeket bemutatni. A rugalmas teherbírás (ME) elérése után az Mˆ > 1
tartományban az előzőek mellett még a σˆ P = σ P / REH , εˆ P = ε P / ε 0 képlékeny

állapotjelzőket célszerű értelmezni. Az állapotjelzők változását pedig a már említett
σˆ = σˆ (εˆ ) és Mˆ = Mˆ (εˆ ) feszültségi- és teherbírási állapotfüggvénnyel követni. Az
állapotfüggvényekből még a további – hasznos információkat hordozó σˆ P = σˆ P ( Mˆ ) ,
εˆ P = εˆ P ( Mˆ ) segédfüggvények és a σˆ = σˆ ( Mˆ ) feszültség-terhelés diagram is
származtathatók.
Az állapotjelzők meghatározásához szükséges az anyag arányossági határhoz
tartozó ε0 nyúlás- és REH feszültségértékek természetesen a próbapálcán mérhető
σ − ε diagramból nyerhetők, amelyből annak idealizálása és átszámítása után még a
gerenda viselkedésére jellemző
σˆ = σˆ (εˆ )
(4.20)
feszültségi állapotfüggvény is származtatható.
Ami a teherbírási állapotfüggvény kifejezést illeti, könnyen belátható, hogy az a
feszültséggyűjtő keresztmetszet rugalmas állapotában ( 0 < Mˆ ≤ 1 ), az
Mˆ = εˆ = σˆ

(4.21)

rugalmas-képlékeny állapotban pedig – az alakváltozásokra vonatkozó εˆ = Mˆ + εˆ P
feltételnek megfelelően
Mˆ = εˆ − εˆ P
(4.22)
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általános formában írható. Konkrét alakja jelen esetben az (4.17) és (4.18)
egyenletből adódó
M=

M EP
= 0,5 ⋅ (3 − c 2 )
ME

(4.23)

feltételből következik. A megjelenő c = c / n új változóra ugyanis a geometriai
feltétel értelmében (4.8.a. ábra) a c = 1 / εˆ egyenlőség vonatkozik, ezzel az
állapotfüggvény most az
M = 0,5 ⋅ (3 −

1
)
εˆ 2

(4.24)

konkrét alakot ölti.
A feszültségi (4.17) és a teherbírási állapotfüggvény (4.24) ismeretében a gyenge
pont (K) állapotdiagramja megszerkeszthető, a 4.8.b. ábra szerint. Az ábrán a
σˆ P = σˆ P ( Mˆ ) és az εˆ P = εˆ P ( Mˆ ) segédfüggvények is láthatók. Továbbá az ε P = 0,2%
illetve ennek megfelelő εˆ P = 1,37 ( E0 = 2,06 ⋅10 5 MPa, REH = 300 MPa) értékhez
tartozó M̂ 0, 2 és σ̂ 0, 2 állapotjelzők is leolvashatók. Egyébként a εˆ = Mˆ 0, 2 + εˆ 0, 2
helyettesítéssel, és a (4.24) összefüggés segítségével kapott
⎡
⎤
1
Mˆ 0, 2 = 0,5 ⋅ ⎢3 −
⎥
0
,
2
0
,
2
2
⎣ ( Mˆ + εˆ ) ⎦

(4.25)

képletből M̂ 0, 2 pontosan is számítható.
Elhangzott már, hogy a tervező-konstruktőr számára talán legfontosabb, a
mértékadó dinamikus igénybevételek után maradó – a feszültséggyűjtő
keresztmetszetekben jelentkező – sajátfeszültségi rendszer és ezek
figyelembevételével számított valódi eredő feszültségi és alakváltozási állapot
feltárása és megismerése. A szerkezet megbízható fáradás-élettartam elemzése, a
feszültséggyűjtő keresztmetszetek megfelelő szerkezeti kialakítása és
alakoptimalizálása ugyanis csak ezek ismeretében lehetséges. A szükséges
információk igen szemléletesen az úgynevezett feszültség-terhelés diagramon
szemléltethetők, amelyből a valódi eredő feszültségek – különböző terhelési
ciklusok esetén – egyszerűen leolvashatók. Az ilyen diagram legegyszerűbb
változata, amely a 4.8.b. ábra ismeretében megszerkeszthető, a 4.8.c. ábrán látható.
A gyenge pontban végbemenő folyamatok, ezek hatása és a feszültségek alakulása a
terhelés jellegétől függően a diagramon feltüntetett jellegzetes pontok segítségével
követhetők az alábbiak szerint:
1. ciklus (O-E-EP-R1): dinamikus terhelést helyettesítő, megnövelt statikus
próbaterhelés és tehermentesítés. Képlékeny nyúlás; εˆ p = 0,002 E0 / REH = 1,37 és
σˆ P = −0.437 maradó állapotjelzők.
2. ciklus (O-E-EP-D1-R2): Mértékadó dinamikus próbaterhelés és tehermentesítés:
Képlékeny nyúlás; εˆ p = 0,002 E0 / REH = 1,37 és σˆ P = −0.437 maradó állapotjelzők.
2*. ciklus (O-E-EP-D1*-R2*): Mértékadó dinamikus próbaterhelés és
tehermentesítés: Képlékeny nyúlás; εˆ P = 1,37 és ellentétes irányú képlékeny
összenyomódás a D1-D1* szakaszban.
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3. ciklus (R2-D1-D2-D3-R3): a 2. ciklust követő ellentétes irányú mértékadó
dinamikus terhelés és tehermentesítés. Ellentétes irányú képlékeny összenyomódás
(D1-D2 szakaszban) és σˆ P = +0,437 maradó feszültségi állapotjelző.
A 4.8.c ábrát nézve – főleg a fáradás-élettartam alakulása szempontjából lényeges –
alábbi megállapítások tehetők:
Az első statikus próbaterhelés (1. ciklus) után maradó – a feszültséggyűjtő
keresztmetszet gyenge pontjában helyileg jelentkező – 0,2% képlékeny
alakváltozás, káros következmények nélkül megengedhető. Ugyanis a
próbaterhelést követő használat során – a kisebb használati terhelésnek és a maradó
feszültségnek köszönhetően – a feszültséggyűjtő keresztmetszet már jóval
folyáshatár alatt „működik”.
A mértékadó dinamikus próbaterhelés hatására lengő gerenda gyenge
pontjában végbemenő rugalmas-képlékeny folyamat a csillapítás mértékétől
függően zajlik. Viszonylag nagy csillapítás esetén, a 2. ciklus szerinti folyamat
valószínűsíthető. Vagyis, a 0,2% megengedhető nyúlással szemben, ellentétes
irányú képlékeny összenyomódás nem jelentkezik. Viszonylag kis csillapítás esetén
viszont a 2* ciklus szerinti folyamat és a velejáró ellentétes irányú összenyomódás
várható.
Amennyiben a gerendát használata során különböző irányokból érkező
impulzusok érik, az ellenkező irányú dinamikus terhelések feszültségnövelő
hatásával is kell számolni. Ilyen esetekben (3. ciklus) ugyanis az ébredő
nyomó/húzó feszültségek és az előző terhelések után maradó nyomó/húzó
feszültségek összeadódnak. Végeredményül ezek a folyáshatárt elérő eredő
fezültségek, a 0,2% megengedhető képlékeny (maradó) nyúlással ellentétes irányú,
képlékeny összenyomódást okoznak. Mindezekből következik hogy, dinamikus
terhelések esetén számítani kell az ellentétes képlékeny alakváltozások
bekövetkezésére, amelyek gyakori ismétlődése akár a gerenda kisciklusú fáradását
is előidézhetik. Ennek kizárása – adott keresztmetszet esetén– csak a terhelés
csökkentésével, adott terhelés esetén pedig csak a keresztmetszet növelésével
lehetséges.
Az előzőekben közölt eredmények és megállapítások szigorúan véve csak a
vizsgált legegyszerűbb szerkezet (gerenda) és terhelés (tiszta hajlítás) esetében
érvényesek és elfogadhatók. Részletes ismertetésükre mindezek ellenére azért került
sor, mert a vázszerkezet feszültséggyűjtő keresztmetszetei legegyszerűbben a
hajlított gerenda analógiáját felhasználva vizsgálhatók. Lényeges különbség
természetesen az, hogy az általános terhelés hatására a feszültséggyűjtő
keresztmetszetben és gyenge pontjában általános feszültségi állapot uralkodik.
Ennek megfelelően most a σ e és ε e = σ e / E egyenértékű feszültséggel és nyúlással
célszerű számolni, továbbá a σˆ e = σ e / REH feszültségi-, εˆe = ε e / ε 0 nyúlási-, és
Lˆ = L / LE

teherbírási állapotjelzőket lehet értelmezni és az eredményeket
szemléletes formában bemutatni. A rugalmas teherbírás határának (LE) elérése után
( Lˆ > 1) , az előzőek mellett most a σˆ eP = σ eP / REH , εˆeP = ε eP / ε 0 képlékeny állapotjelzők
értelmezhetők. Az állapotjelzők változása pedig a feszültség-nyúlás diagramból
( σ − ε ) származtatható σˆ = σˆ (εˆ) ≡ σˆ e = σˆ e (εˆe ) feszültségi állapotfüggvénnyel és a
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hozzá tartozó – végeselem módszerrel meghatározható Lˆ = L(εˆe ) teherbírási
állapotfüggvényekkel.
A végeselem módszerrel jól kezelhető numerikus eljárás részletes leírása a
[138] szakirodalomban található.

4.6. Ablaküveg – ragasztóréteg – vázszerkezet kapcsolatának modellezése,
ragasztott üvegezés merevítő hatásának vizsgálata
A járműgyártók a járműgyártás kezdete óta törekednek arra, hogy a jármű
vázszerkezetének kellő merevségét a lehető legkevesebb anyag felhasználásával
érjék el. A könnyűszerkezetes építési mód mellet az 1970-es évek elejétől
kezdődően megjelentek a ragasztott ablaküvegű járművek [38]. Az új
gyártástechnológiának köszönhetően a felépítmény elemeinek funkciója is
módosult. A korszerű ragasztóanyagok használatával az ablaküveg teherviselő
szerephez jutott, a vázszerkezet igénybevétele pedig csökkent [26], melynek
méretezésénél, kifáradásra történő ellenőrzésénél elengedhetetlen, hogy ismerjük
azt, hogy ragasztott üvegezés esetén mekkora a vázszerkezet és az üvegezés
teherviselésének aránya. A dolgozat ezen fejezetében a ragasztott oldalüveg
járművázra gyakorolt merevítő hatásának meghatározására, illetve az ehhez
alkalmazott modellezési eljárás ismertetésére kerül sor. A 1970-es évek
számítástechnikai eszközei nem tették lehetővé bonyolultabb modellek kialakítását.
A részletes statikai számításokhoz használt analitikus modellek a vázszerkezetnek
csak egy-egy részegységére korlátozódtak [26]. A numerikus módszerek, és a
jelenlegi számítástechnikai kapacitás lehetővé teszi az összetett, az egész
járművázat figyelembevevő statikai modellek kialakítását, mint ahogy az a 4.1
fejezetben már említésre került. A túlságosan részletes modellek, pl. autóbuszváz
teljes héjmodellje azonban még jelenleg sem alkalmas a hosszabb idejű dinamikus
igénybevételből származó feszültségek meghatározásra a nagy számítási- és
tárkapacitás igény miatt. Autóbuszok esetében az üvegezés tömege nem
elhanyagolható a vázszerkezet teljes tömegéhez viszonyítva (a beépített üveg
tömege akár 200 kg felett is lehet), illetve számításba veendő, hogy a
vázszerkezethez nem mereven, hanem a rugalmas ragasztórétegen keresztül
kapcsolódik. A dinamikai számítások során ezeket a jellemzőket figyelembe kell
venni.
A 4.9. ábra 3 dimenziós és keresztmetszeti ábráiból látható, hogy az
ablaküveg – ragasztóréteg – vázszerkezet kapcsolatának végeselemes leírása
kisméretű héj- és test elemek alkalmazását igényli. Ez különösen a ragasztóréteg
diszkretizációjánál jelent problémát, mivel a már korábban említett hegesztési
varratok méretéhez hasonlóan a ragasztóréteg vastagsága és szélessége esetében is
több nagyságrendnyi eltérés van a jármű felépítményének méreteihez képest. Ha a
végeselemes diszkretizáció során a ragasztóréteg méreteit vesszük figyelembe,
akkor olyan nagyméretű (szabadságfokszám szerinti) modellt kapunk, amely még
statikus számítás esetén is nehézségeket okozhat. A probléma megoldását a
gyakorlatban is elterjedt módszer jelenti, melynél mind az ablaküveget, mind pedig
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a ragasztóréteget héjelemekkel, a csöveket és zártszelvényeket pedig
gerendaelemekkel írják le. Annak ellenére, hogy a héjelemmel diszkretizált
ragasztóréteg elemei viszonylag rossz geometriai arányokkal (aspect ratio)
rendelkeznek, alkalmazásuk előnyösebb, mint a szolid elemek alkalmazása, mivel
azokból jóval nagyobb számot kell felhasználni, így dinamikai szempontból a
nagyobb számításigény miatt kedvezőtlenebb modellt kapunk.

4.9. ábra: Baloldali ábra: A ragasztott üvegezés 3D-s CAD modellje (fuga nincs
kitöltve) Jobboldali ábrák: Az ablaküveg – ragasztóréteg – vázszerkezet
kapcsolatának a gyakorlatban szokásos konstrukciós megvalósításai (fuga kitöltve)
Az üveg–ragasztóréteg–vázszerkezet kapcsolat absztrakciójánál a
vázszerkezet csöveit/zártszelvényeit/rúdjait leíró gerendaelem csomópontjainak
keresztmetszeten belüli megfelelő kiválasztásával, valamint a ragasztóréteget és az
üveget leíró héjelemek határoló felületre történő generálásával/létrehozásával
geometriailag is megfelelő végeselem modell hozható létre (4.10. ábra). (Mivel az
elem súlypontja így nem esik az elem vonalára, ezért az külpontos terhelést kap. A
gátolt csavarás esetén ez terheléstöbbletet jelenthet. Ilyen esetekben figyelni kell az
elemtípus helyes megválasztására, olyan elemet kell alkalmazni, amelyik alkalmas
az esetleges keresztmetszet-torzulások kezelésére [56, 142].)
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4.10. ábra: A vázszerkezet – ragasztóréteg – ablaküveg kapcsolat végeselemes
absztrakciója és diszkretizációja
A fejezet és a hozzá kapcsolódó számítások célja, hogy meghatározásra
kerüljön: a ragasztott ablaküveg milyen hatással van a szerkezet
feszültségállapotára, továbbá annak bizonyítása, hogy ez a modellezési eljárás
alkalmazható a járművek dinamikai analízise során.
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5. A SZÁMÍTÁSOKHOZ HASZNÁLT MODELLEK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A numerikus vizsgálatokhoz természetesen a problematikus szerkezet
kiválasztása, a konkrét szerkezetet meghatározó paraméterek (anyag – alak –
terhelés, stb.) megállapítása szükséges. Választásunk az 5.1. ábrán bemutatott
IkarusBus Rt. 412 típusú, alacsonypadlós autóbuszára esett. A kiválasztást az
motiválta, hogy ezen a típuson az üzemeltetés során a hátsó ajtó környezetében a
kifáradás jelei mutatkoztak, továbbá a dinamikus terheléssel járó gyorsulások és
nyúlások mérése is ezen a típuson történt. Mindezeknek megfelelően a mérési
eredmények
a
javasolt
számítási
módszer
megbízhatóságának
és
használhatóságának ellenőrzésére is szolgálnak.

5.1. ábra: A vizsgált jármű (IkarusBus 412)
Mivel az elvégzett mérések üres járművel történtek, - jelen dolgozat
keretében nem volt célunk a jármű vázszerkezetének szilárdsági ellenőrzése - ezért
a számítások csak az üres járműre korlátozódtak. Természetesen a jármű teljes körű
szilárdsági vizsgálatainál elengedhetetlen, hogy a terhelt jármű esetére is elvégezzék
a szilárdsági számításokat.
Az autóbusz dinamikai vizsgálatait a 3.3. fejezetben ismertetett számítási
eljárás szerint végeztük. A jármű dinamikai viselkedését befolyásoló közelítések és
elhanyagolások hatásainak vizsgálatára a jármű dinamikai modelljéből összesen 16
változatot készítettünk. Mivel a modellek egyes részei, részegységei (FEM I., MBS,
FEM II.) sok esetben megegyeznek, ezért csak a részegységek illetve azok eltérései
kerülnek bemutatásra. A modellek felépítését és tulajdonságait összefoglaló 5.1.
táblázat a fejezet végén található.
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5.1. FEM I. modellek
A modellek létrehozásának első lépése a felépítmény geometriai modelljének
elkészítése. A gyártó a járműnek csak a műszaki rajzait készítette számítógépen, a
3D–s CAD modelljét azonban nem, ezért azt nekünk kellett létrehozni, melyhez az
ANSYS végeselem szoftvercsomag geometriai modellezőjét használtuk. A részletes
statikai számításokhoz, a pontosabb tehetetlenségi adatok meghatározásához
létrehoztuk a felépítmény teljes héjszerkezetű geometriai modelljét (lásd Melléklet
M.2., M3. ábrák), és a modellből adódó tehetetlenségi adatokat használtuk a merev
felépítményű modellel történt dinamikai számítások során, továbbá ez szolgált a
felépítmény reprezentációjához is (5.7.a. ábra). A további dinamikai számításokhoz
– a már korábban ismertetett okok miatt – a jóval kisebb elemszámú, egyszerűbb
modellekkel számoltunk.
Az első felépítmény modell esetében, amely az 5.7.b. ábrán látható, csak a
vázszerkezetet képező zártszelvényeket vettük figyelembe. A zártszelvények
végeselemes reprezentációjához gerenda típusú elemeket (BEAM 188) használtunk.
Az alkalmazott zártszelvények zömében négyzetes keresztmetszetűek voltak, de
több hajlított egyedi profil is található, melyeket külön modelleztünk. Ezekből az
egyedi keresztmetszetekből néhány, a Melléklet M.4. ábracsoportján kerül
bemutatásra. Összesen mintegy 45 különféle keresztmetszet lett alkalmazva. A
végeselemes diszkretizáció során egy-egy zártszelvényt egy-egy gerendaelem
képezte. A modell összesen 2715 elemből állt és a rendszer szabadságfokainak
száma 14736 volt. A felépítményt szerkezetileg hat részre: fenékváz, oldalvázak,
tető, mellső– és hátfal, osztottuk. Ezek sűrűségét úgy számoltuk, hogy a
részegységekhez tartozó gépészeti és elektromos berendezések (vezetékek,
fűtőradiátorok, stb.) tömegét a vázra egyenletesen szétosztottuk.
A második rugalmas felépítmény modell az első továbbfejlesztése, melynél a
lemezelés merevítő hatását is figyelembe vettük (5.7.c. ábra). A lemezek
végeselemes diszkretizálásához héj típusú elemet használtunk. Az elemek méretét
úgy választottuk, hogy a modell méretét (illetve szabadságfokainak számát) ne
növelje meg jelentősen, túlságosan durva se legyen, hogy megfelelően leírja a
geometriát, és dinamikai szempontból a lemez viselkedését. A megfontolások
alapján az átlagos elemméretet 100 mm–re választottuk. A héjelemekhez is
kapcsolódó rudak esetében az elemfelosztást a lemezelés felosztásának megfelelően
módosítottuk. A modell létrehozásához 3290 db héj, és 3233 db gerendaelemet
használtunk, a felépítmény szabadságfokainak száma 30426 volt.
A korszerű járműveknél alkalmazott ragasztott üvegezés a helyesen
megválasztott ragasztóanyagnak és ragasztási méreteknek köszönhető merevítő
hatása révén jelentős teherviselő funkciót láthat el. A merevítés dinamikai
szimulációkra gyakorolt hatásának vizsgálatára egy harmadik rugalmas modellt
alkalmaztunk, melyhez a második rugalmas modell kibővítése révén jutottunk
(5.7.d. ábra). Az üveget és a ragasztóréteget héjelemekkel modelleztük. A modell
4551 db héj, és 3233 db gerendaelemből állt, szabadságfokainak száma 36036-re
adódott. Minden modell esetében lineáris anyagmodell feltételezésével számoltunk.
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A dinamikai szimulációk elvégzéséhez a rugalmas felépítmény modelljének méretét
a 2.2. fejezetben ismertetett modális kondenzációval csökkentettük. Az egyes
modelleknél figyelembe vett sajátértékeket a Melléklet M.7. táblázata tartalmazza.

5.2. ábra: A többtestdinamikai analízishez használt rugalmas felépítmény
végeselemes diszkretizációja. (üvegezéssel bővített modell) [GB-1]
5.2. A többtestdinamikai (MBS) modellek
A számításokhoz az ADAMS [147] dinamikai szoftverrel elkészítettük a
jármű többtestdinamikai modelljeit. A modellezés során, a vázszerkezethez képest
jóval nagyobb merevséggel rendelkező elemeket (mellső- és hátsó hidak,
hosszlengőkarok, nyomtávrúd, és a légrugót tartó úgynevezett „C keret”) merev
testként modelleztük. A futóművek azon részeit, amelyek valamilyen rugalmas
elemmel (pl. silent block, rugalmas gömbcsukló) kapcsolódnak, „rugalmas
ágyazással”, úgynevezett bushinggal kötöttük össze. Ilyenek voltak a
hosszlengőkarok bekötései, valamint a stabilizátornak a vázszerkezethez történő
kapcsolódása is. A kerékagyakat a hidakhoz hengeres csuklóval (revolute joint)
kötöttük. A nyomtávrúd és a stabilizátor egyes elemeit hengeres csuklókkal és
gömbcsuklókkal (spherical joint) kötöttük össze, a valós szerkezethez igazodva. A
hátsó futóműnél a légrugó tartó kereteket merev megfogással (fixed joint)
rögzítettük a hátsó hídhoz. A járművet Fiala [27] típusú kerékmodellel (bővebben
lásd: Melléklet) egészítettük ki, melyben a laterális, radiális, longitudinális
merevségeket és csillapításokat valamint a nyugvó- és mozgási súrlódási tényezőket
vettük figyelembe. (Az alkalmazott kerékmodell nem a legkorszerűbb, ezért a
bemenő paramétereinek száma is minimális. Sajnos a rendelkezésre álló
abroncsadatok csak ennek a modellnek az alkalmazását tették lehetővé, ugyanis a
legkorszerűbb modellek, pl. FTire, vagy MF-Swift használatához többtucat
paraméter ismerete szükséges.) A futóművek modelljeit és az alkalmazott
kényszereket az 5.3.a. és 5.3.b. ábrák ismertetik.
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5.3. ábra: A hátsó-(a.) és a mellső (b.) futómű többtestdinamikai modellje

5.4. ábra: A motor és felfüggesztésének többtestdinamikai modellje (drótvázas
megjelenítés)
A futóművek és a vázszerkezet rugalmas kapcsolatát biztosító légrugók és a
lengéscsillapítók karakterisztikáját többféleképpen közelítettük. A gyári
karakterisztikák és azok közelítését az 5.5. és 5.6. ábrák ismertetik. A szplájnos
leírásmódú görbék gyakorlatilag fedik a mért gyári görbéket, ezért ott csak egy
görbe látható. A sztochasztikus számítások eredményeiből megállapítottuk, hogy a
linearizációt nem szükséges a teljes tartományon elvégezni. Légrugó esetében
elegendő -80 mm ÷ +60 mm, lengéscsillapító esetében -1 m/s ÷ +1m/s
tartományokon linearizálni. Az új karakterisztikák a Mellékletben találhatók. A
dolgozatban bemutatásra kerülő sztochasztikus számítási eredmények már az ilyen
karakterisztikával rendelkező modellekkel végzett számítások eredményei.
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5.5. ábra: Az alkalmazott lengéscsillapító karakterisztikák a különböző közelítési
eljárások esetén
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5.6. ábra: „Üres jármű” terheléshez tartozó légrugó-karakterisztikák a különböző
közelítési eljárások esetén

Gombor Balázs

2008

57

5. Fejezet. A számításokhoz használt modellek részletes leírása

5.7. ábra: Az autóbusz különböző részletességű többtestdinamikai modelljei
(a. merev felépítményű, b. rugalmas felépítményű, c. lemezelés merevítő hatását figyelembe vevő,
d. üvegezés merevítő hatását figyelembe vevő)
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A motor és az automata sebességváltó modellkialakítását az 5.4. ábra mutatja be. A
motor a motortartó kerethez 4 db, a motortartó a vázszerkezethez pedig 6 db
„rugalmas ágyazás” (bushing) és 2 db függesztő rúddal kapcsolódik.
A modellek determinisztikus elmozdulás-gerjesztését a 6. Kísérleti mérések
fejezetben ismertetésre kerülő (6.1. ábra) műakadály képezte, amelyen az autóbusz
20 km/h egyenletes sebességgel haladt át. A gerjesztés szimmetrikus volt, így a váz
csavarásra nem volt igénybevéve. A járművet álló helyzetből a hátsó tengelyére
adott nyomatékkal gyorsítottuk 20 km/h –s sebességig, az alkalmazott lépésköz 0,01
másodperc volt.

5.8. ábra: A jármű sztochasztikus gerjesztésű többtestdinamikai modellje
A sztochasztikus gerjesztésű többtestdinamikai számításokhoz alkalmazott
modell kiindulási alapja a determinisztikus gerjesztésű számítások esetében használt
modell volt. A sztochasztikus gerjesztésű modelleknél a jármű kerékmodelljeit
eltávolítottuk, és helyettük 4 db, a kerekeket, pontosabban a kerékabroncsot
helyettesítő párhuzamosan kapcsolt rugó- és csillapítótagot alkalmaztunk. A rugók
egy közel nulla tömegű testhez kapcsolódtak, amely a referencia
koordinátarendszerhez egy függőleges orientációjú lineáris csuszkával
(translational joint) kapcsolódott. A sztochasztikus gerjesztésű számításokhoz a
következő fejezet 6.6 ábráján bemutatásra kerülő útprofilt alkalmaztuk a talajt
helyettesítő testre.
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5.3. FEM II. modellek
A részletes dinamikus feszültségek meghatározásához használt, lokálisan
részletes geometriával rendelkező modell, csakúgy, mint a többtestdinamikai
analízisekhez használt három különböző részletességű rugalmas felépítmény
modell, a végeselemes diszkretizációjuk révén eltérhetnek, így az elemeik és a
csomópontjaik azonosítója is különbözhet. Következésképpen a tranziens
végeselem analízis terheléseinek létrehozásához a többtestdinamikai számítások
eredményeit a lokálisan részletes geometriájú modell végeselemes
diszkretizációjának megfelelően át kell alakítani.

5.9. ábra: A többtestdinamikai- és a végeselem szoftver közötti adatcsere konverziót
lebonyolító szoftver működési blokkdiagramja és felhasználói felülete
További adatfeldolgozást tesz szükségessé a korábban már többször említett
számítási idő- és tárhelykapacitási problémák kezeléséhez szükséges adatredukció.
A 3.3. fejezetben ismertetett számítási- és modellezési eljárás által lehetővé tett
csökkentett időtartományú tranziens végeselem számítás elvégzéséhez szükség van
a kiválasztott időtartományhoz tartozó terhelési adatok kiválasztására is. A
számítási adatok mennyisége (egyszerű, néhány tíz másodperces többtestdinamikai
analízis esetén is többszázezer soros adatfájl) megkívánja a gépi adatkonverziót.
A probléma megoldására saját fejlesztésű programot írtunk, melynek
kezelőfelülete és a működési algoritmusát az 5.9. ábra ismerteti. A terhelések
átadását leíró fájl és az átadásra kerülő paraméterek a Mellékletben ADAMS-ANSYS
szoftverek közötti terhelésátadást leíró fájl szerkezete címszó alatt találhatók.
Számításaink esetében a dinamikai igénybevétel hatására a vázszerkezetben
ébredő feszültségek maghatározás a cél, ezért elengedhetetlen ezen feszültségek
számítása és a mért értékekkel való összevetése. Mint már többször említésre került,
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a túlságosan részletes modell, pl. autóbuszváz teljes héjmodellje napjainkban még
nem alkalmas hosszabb idejű dinamikus igénybevételből származó feszültségek
meghatározásra a nagy számítási és tárkapacitás igény miatt. A dinamikai
szimulációhoz ezért az egyszerúsített geometriájú modelleket (FEM I.) alapul véve
a részmodell (substructuring) eljárás alkalmazásával új végeselem modelleket
alkottunk. A modell azon részén, (az autóbusz hátsó ajtaja feletti rész) ahol a
nyúlásméréseket végeztük, részletes geometriai modellt hoztunk létre (lásd 5.10.
ábra).

5.10. ábra: Hátsó ajtó feletti részmodell a feszültségek meghatározásához
(a. geometriai modell, b. a modell végeselemes diszkretizációja)
A gerendaelemek helyett héjelemeket alkalmaztunk a végeselemes diszkretizáció
során. Az elemek átlagos méretét 10 mm–re választottuk. Az eljárás alkalmazásával
lehetővé vált, hogy a vázszerkezet azon pontjaiban, ahol a mérések során a
nyúlásmérő bélyegek voltak, meghatározhatók legyenek az ébredő feszültségek. A
végeselemes analízisnél a többtestdinamikai számításoknál használt időosztást
alkalmaztuk. A legösszetettebb modell 11407 db gerenda és 3233 db héjelemből
állt, szabadságfokainak száma 76512-re adódott. A véges számítási és tárhely
kapacitás miatt a részletes végeselem vizsgálatok determinisztikus gerjesztés esetén
csak a jármű bukkanón való áthaladásának időtartományára (–0,1 s /+ 1.4 s)
korlátozódtak. Így a teljes szimulációs idő 2,75 s–ra adódott. Sztochasztikus
gerjesztés esetén az időkorlát 5 s, a mintavételi frekvencia 200 Hz volt (lásd később
6.6. ábra).
A számítások kiértékeléséhez használt mérési pontok (S2, S7) kiválasztását az
indokolta, hogy a vázszerkezet igénybevétele a szimmetrikus gerjesztés miatt
elsődlegesen hajlítás, és az ebből származó feszültségek ezekben a pontokban a
jelennek meg a legmarkánsabban.
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Többtestdinamikai modell

Mo-01
Mo-02
Mo-03
Mo-04
Mo-05
Mo-06
Mo-07
Mo-08
Mo-09
Mo-10
Mo-11
Mo-12
Mo-13
Mo-14
Mo-15
Mo-16

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

FEM II.

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

modell

Nemlineáris anyagmodell

I3, I5, I6, I7

I5, I7

I6, I7

I3, I7

I7

Inercia
kapcsolótagok
figyelembevétele

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Szplájnos közelítés

Bilineáris közelítés

Lineáris közelítés

Üvegezéssel bővített felépítmény

Lemezeléssel bővített felépítmény

Gerenda felépítmény
X

X

X
X*
X*
X*

Diszkért
elemek
karakterisztikája

Modellrészletesség

Merev felépítmény

Koncentrált tömegek figyelembevétele

Üvegezés figyelembevétele

Részegységenként eltérő sűrűség

Egyenletes sűrűség

Modell

Tömegeloszlás
közelítése

(MBS)

Lineáris anyagmodell

FEM I. modell

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

5.1. Táblázat: A számításokhoz használt modellek tulajdonságai a 3.3. fejezetben
ismertetett számítási módszernek megfelelően (*Merev felépítményű modell, a
tehetetlenségi adatai az üvegezéssel bővített FEM I. modellből származnak)
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Mo-09
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Mo-11

Mo-12

Mo-13

Mo-14

Mo-15

Mo-16
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Determinisztikus X
Sztochasztikus
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
-

X
-

X
-

X
-

X
-

X
-

X
-

X
-

X
X

X
X

X
X

A modellek
gerjesztése

5.2. Táblázat: A számításokhoz használt modellek gerjesztésének forrásai

Kinematikai
kényszerek
Erő komponensek
Gerjesz
- tés

A többtestdinamikai modellek komponensei

Testek

Mennyiség [db]
Modellek
Determinisztikus
Sztochasztikus
gerjesztésű modell
gerjesztésű modell
Merev

Rugalmas

Rugalmas

0

1

1

57+G

56+G

60+G

Merev megfogás (Fixed joint)

37

37

32

Hengeres csúszka (Cylindcircal joint)

1

1

1

Lineáris csúszka (Tranlational joint)

1

1

10

Csukló (Revolute joint)

9

9

3

Gömbcsukló (Spherical joint)

3

3

7

16

16

20

1

1

1

Rugalmas ágyazás (Bushing)

28

28

28

Kerékmodell (Tire)

6

6

-

Nyomatékgerjesztés (Torque)

2

2

-

Elmozdulás-gerjesztés (Motion)

-

-

4

Felépítmény típusa
Rugalmas test (Flexible body)
Merev test (Rigid body)

Lineáris párhuzamos rúgó-csillapító
(Spring-Damper)
Torziós rúgó-csillapító (Torsional
Spring-Damper)

5.3. Táblázat: A többtestdinamikai modellek felépítése a kinematikai és dinamikai
kényszerek alapján (G-ground = referencia koordinátarendszer)
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A lokálisan nemlineáris anyagmodell vizsgálatához alkalmazott szerkezeti
modellnél a lokálisan bővített résznek egy kis részét nemlineáris anyagmodellel
láttuk el. Az anyagmodellt és az ehhez kapcsolódó számításokat részletesen a 7.5.
fejezet mutatja be. Azoknál a modelleknél, ahol a tömeg elosztásának hatását
vizsgáltuk, a vázszerkezet végeselem modelljét részmodell technikával tovább
bővítettük. A modell részletes leírása a 7.2. fejezetben található.
A tranziens szilárdsági számítások terheléseit az említett, a Mellékletben
részletezett fájlok tartalmazzák. Peremfeltételek létrehozásához az ún. Weak
Springs technikát – részletesebben [147] – alkalmaztunk.
A jármű felépítmény belső csillapítása több részből tevődik össze, mint pl.:
belső, anyagi csillapítás, a járműfelépítmény elemeinek egymáson történő
elcsúszása, stb. A csillapítás számítások útján történő meghatározását tovább
nehezíti az estelegesen eltérő anyagok (acél, műanyag, rétegelt fa, stb.) valamint a
különféle rögzítéstechnikák alkalmazása (hegesztés, ragasztás, csavarozás). A belső
csillapítás értékének megbízható meghatározása jelenleg csak mérések útján
kivitelezhető. Sajnos, ilyen mérések elvégzésére nem volt lehetőség, ezért a
rugalmas felépítmény csillapítását közelítettük. A járműfelépítmény csillapítása
frekvenciafüggő, mivel azonban a gerjesztés frekvenciája mind a determinisztikus,
mind pedig a sztochasztikus gerjesztés esetében alacsony volt, ezért értékét (2 %)
állandónak tételeztük fel és a végeselemes számításokból iterációval határoztuk
meg.
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6. KÍSÉRLETI MÉRÉSEK
Az előző fejezetben bemutatott újszerű számítási módszer helytállóságának
és megbízhatóságának valamint a szintén ebben a fejezetben ismertetett lineáris- és
nem lineáris hatások közelítésének ellenőrzésére a valós járműn végzett méréseket
alkalmaztuk. Mivel a valós járműn történő mérések rendkívül költségesek, ezért úgy
döntöttünk, hogy az IkarusBus Rt. által elvégzett mérések eredményeit használjuk
fel a számításainkhoz. Sajnálatos módon a méréseket a modellek létrehozása, illetve
a számítások elvégzése előtt végezték a járműgyártó igényei szerint. Több esetben
is előfordulhat, hogy a felhasznált mennyiségek, illetve azok mérési helyei a
kiértékelés szempontjából nem a legkedvezőbbek, azonban utólagos mérések
elvégzésére nem volt mód, így a modellek és a számítások kiértékelését ezen
körülmények figyelembevételével kellett elvégezni. A fejezet hátralévő részében az
elvégzett-, és a kiértékelés során felhasznált mérések kerülnek ismertetésre.

6.1. Determinisztikus útgerjesztéssel végzett mérések
A modellek és a számítási módszer ellenőrzése legegyszerűbben egy
pontosan definiálható, és könnyen legyártható, determinisztikus jellegű útgerjesztést
biztosító útakadályon valósítható meg. A gerjesztéssel szemben támasztott
követelményeket a 6.1. ábrán bemutatott akadállyal elégítettük ki. A mérések
elvégzésére az IkarusBus Rt. fehérvári telephelyén került sor, melyen a szerző is
részt vett.

6.1. ábra: Az alkalmazott műakadály
A méréseket hat különböző terhelési esetben végeztük el. Első esetben, azért, hogy
a váz csavarását elkerüljük, illetve minimalizáljuk, szimmetrikus gerjesztést
alkalmaztunk. A jármű bal- és jobboldali kerekei az akadályon egyszerre haladtak át
egyenletes 20 km/h sebességgel. A második mérésnél a sebességet 30 km/h – ra
növeltük. A harmadik és negyedik mérés esetében a gerjesztést csak a bal oldali
kerekek kapták eltérő járműsebességek mellett, míg az ötödik és hatodik méréskor
csak a jobboldali kerekek voltak gerjesztve. A vázszerkezet domináns igénybevételi
formája ezen utóbbi esetekben a csavarás volt. A mérések összefoglalása a 6.1.
táblázatban található. A későbbiekben az egyes mérési eredményekre a 6.2. ábrán
feltüntetett módon hivatkozunk.
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A gerjesztés forrása

A gerjesztés
jellege

Jármű
sebessége
[km/h]

A mérések
száma
[db]

baloldali műakadály
baloldali műakadály
jobboldali műakadály
jobboldali műakadály
szimmetrikus műakadály
szimmetrikus műakadály
aszfaltozott út

determinisztikus
determinisztikus
determinisztikus
determinisztikus
determinisztikus
determinisztikus
sztochasztikus

20
30
20
30
20
30
0-40

3
3
3
3
3
1
1

Mérési
sorozat
Me-1
Me-2
Me-3
Me-4
Me-5
Me-6
Me-7

A mérések
átlagos
időtartama
[ s]
6
7
8,7
10
6,7
5
361

6.1. táblázat: A különböző dinamikus mérési esetek.

6.2. ábra: A különböző mérések jelölése
A mérések során a vázszerkezet azon pontjaira, ahol az üzemeltetéskor szerzett
tapasztalatok kifáradás jeleit mutatták (összesen 13 helyen), nyúlásmérő bélyegeket
ragasztottunk (6.3. ábra). A mérőrendszert kiegészítettük a motortartó bak két
oldalán (motor- és motortartó keret oldali), valamint a hűtőtartó kereten elhelyezett
piezoelektromos gyorsulásadókkal a függőleges lengésgyorsulások meghatározása
céljából (6.4. ábra). A mért elektromos jeleket előerősítés és digitalizálás után
számítógépen rögzítettük. A mérés vázlatos körvonalrajzát a 6.5. ábra szemlélteti, a
mérőrendszer részletes leírása a Melléklet 5. oldalán található. A mérések során 100
Hz–es mintavételezést alkalmaztunk.

6.3. ábra: A felragasztott nyúlásmérő
bélyegek
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6.5. ábra: A mérés vázlatos körvonalrajza
A mérések során az IkarusBus Rt. munkatársai csak egyirányú nyúlások
mérésére alkalmas nyúlásmérő bélyegeket alkalmaztak. Ezeknek az eszközöknek a
használata arra a feltételezésre épült, hogy a lekerekítések nélküli zártszelvények
szélső szálaiban csak rúdirányú feszültség ébred. A valóságban azonban a
zártszelvények lekerekítéssel készülnek és a nyúlásmérő bélyegek is rendelkeznek
egy adott méretű mérőbázissal, ezért keresztirányban is lehetne feszültségeket
mérni. Ezek a feszültségek azonban rudak esetében feltehetően elhanyagolhatók a
hosszirányú feszültségekhez képest, így az egytengelyű feszültségállapot
feltételezésével nem követünk el nagy hibát, a mért- és számított eredményeket
feszültség szintjén is össze lehet hasonlítani. Más a helyzet viszont a vázszerkezet
csomópontjaiban, ahol többtengelyű feszültségállapot lép fel. Ezeken a helyeken,
mivel csak egyirányú nyúlásmérés történt, a számított és mért eredményeket nem
lehet feszültségek szintjén összehasonlítani, hanem csak a nyúlások szintjén. A
dolgozat keretében felhasznált mérések közül az S11 mérőhely (lásd később: 7.5
fejezet) adatai tartoznak ebbe a kategóriába.

6.2. Sztochasztikus útgerjesztéssel végzett mérések
A sztochasztikus gerjesztések járművek esetében fontos szerepet játszanak.
Az esetek döntő többségében az ilyen jellegű gerjesztésekből származó feszültségek
rendszerint a kifáradási határfeszültség alatt vannak, így nem befolyásolják
számottevően a vázszerkezet élettartamát. Más a helyzet a determinisztikus (sokk)
jellegű gerjesztésekkel (gödör, csatornafedél, stb. okozta gerjesztések), amelyekből
származó feszültségek a vázszerkezet egyes pontjaiban, keresztmetszeteiben
meghaladhatják és többnyire meg is haladják a kifáradási határfeszültséget. Az ilyen
jellegű gerjesztések ismétlődése általában véletlenszerű jelleget mutat, azonban
helyi közlekedésű járművek (tipikusan városi autóbusz) esetében ezek a kvázi
determinisztikus, nagy amplitúdójú gerjesztések a jármű pályájának ismétlődése
miatt gyakori, kvázi periodikusan ismétlődő jelleget mutatnak/mutathatnak. A
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vázszerkezet kifáradása szempontjából ezek a gerjesztések mérvadóak, mivel a
hatásukra ébredő feszültségek a kifáradási határérték felett vannak, így adott
esetben a kifáradáshoz szükséges ciklusszám is jelentősen csökkenhet [140].
Előfordulhat azonban, hogy rosszul kialakított konstrukció miatt a vázszerkezet
egyes pontjaiban (keresztmetszeteiben) a statikus feszültségek is magas, a kifáradási
határ közeli értéket érhetnek el, amelyre szuperponálódva a sztochasztikus
gerjesztésből származó feszültségek viszonylag kis amplitúdója (rossz minőségű
útburkolat esetén akár nagyobb is) miatt az eredő feszültség a kifáradási határérték
felettire adódik. Másrészről a kisebb útegyenetlenségek okozta gerjesztés többnyire
magasabb frekvenciájú összetevőket is tartalmaz, mint a determinisztikus
gerjesztés, így a jármű olyan részeit is gerjesztheti, amelyeket a derminisztikus
gerjesztés nem. Mindezen okok miatt célszerű az adott járművet, illetve annak
modelljét sztochasztikus gerjesztés esetére is megvizsgálni.
Az autóbusz kerekeire adott útgerjesztés
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6.6. ábra: Az alkalmazott útprofil az eltelt idő függvényében (v=10m/s)
A sztochasztikus gerjesztés megvalósítása az IkarusBus Rt. telephelyén lévő
aszfaltborítású üzemi úton történt, az autóbusz valós üzemi körülményeit
szimulálva (gyorsítás, lassítás, kanyarodás, egyenletes sebességű haladás, stb.). A
sztochasztikus útgerjesztésű számítások elvégzéséhez azonban sajnos nem álltak
rendelkezésre útprofil mérések az IkarusBus Rt. székesfehérvári telephelyén lévő
útról, ezért a 6.6. ábrán látható, valós útprofil spektrális sűrűségéből számítógéppel
létrehozott útprofilt alkalmaztunk. Az út szórása 30,5 mm volt. Mivel az IkarusBus
Rt. telephelyén lévő út minőségéről nem álltak rendelkezésre bővebb adatok, ezért
azokat nem tudtuk felhasználni a számítások eredményeinek ellenőrzésére. A
számításokat hardverkorlátok miatt (A számítások az alkalmazott modell esetében
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200 Hz-es mintavétellel körülbelül 42 GByte méretű eredményfájlokat hoztak létre
számításonként.) 5 s–ra kellett minimalizálni. A vizsgált szakasz t0=1.0 s – t1=6.0 s
a 6.6. ábrán látható.
Jobb- és baloldali kerekere adott stochasztikus gerjesztés (útprofil) spektrális
sűrűség függvénye
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6.7. ábra: Az alkalmazott útprofil spektrális sűrűség függvénye
Az útprofil leírására gyakran alkalmazzák az adott útprofil úgynevezett
spektrális sűrűség függvényt (PSD, lásd 6.7. ábra) az útgerjesztés pontosságának és
a számítási idő lerövidítésének érdekében, mivel a teljes útszakaszból kivett
rövidebb szakasz nem tartalmazza kellő hűséggel az egész jellegét. Bár a legújabb
kutatási eredmények [109, 117] olyan módszereket mutatnak be, amelyek
alkalmasak a feszültségek spektrális sűrűség függvényéből az élettartam
meghatározására, azonban az útprofil spektrális sűrűség függvénye nem
egyértelműen írja le az útszakaszt (két eltérő útprofilnak is lehet ugyanaz a
spektrális sűrűség függvénye), így a jármű élettartam számítása nehézkes.

6.3. Statikus mérések a ragasztott alaküveg merevítő hatásának ellenőrzésére
A ragasztott ablaküveg teherviselő szerepének és mértékének, továbbá a
helyes/legkedvezőbb beépítési technológia kidolgozása érdekében az Ikarus
Járműgyártó Rt. kétmezős síkkereten több mérést is végzett. A mérések során a
keretszerkezetet hajlításra és nyírásra vették igénybe. A keret méretei és az
alkalmazott terhelések és peremfeltételek a 6.8. és 6.9. ábrákon kerülnek
bemutatásra. A mérések során a ragasztóréteg típusát, vastagságát, szélességet,
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valamint a fuga kitöltését változtatták. A mérések és annak eredményei részletesen
a [110] vizsgálati jelentésben találhatók meg.

1. Mérési pont
680

1340

1340

680

50

N50/40x3

U18/8x1

1315

N40/40x3
N80/40x3

250

50

2. Mérési pont
N80/40x2

N100/40x3
F=10kN

6.8. ábra: Az ablakkeret statikai modellje hajlítás igénybevételre
1. Mérési pont
680

1340

1340

680
F=10kN

N50/40x3

50

50

250

U18/8x1

N80/40x3

1315

N40/40x3

2. Mérési pont
N100/40x3

N80/40x2

6.9. ábra: Az ablakkeret statikai modellje nyírás igénybevételre
Az Ikarus Járműgyártó Rt. eredményeit az üvegezés merevítő hatásának
meghatározására irányuló statikai számításaink modelljének és annak
eredményeinek ellenőrzésére használtuk.
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7. NUMERIKUS VIZSGÁLATOK, A SZÁMÍTOTT ÉS MÉRT
EREDMÉNYEK ÖSSZEVETÉSE
A jelen dolgozat keretében azokat a vizsgálati eredményeket ismertetjük,
amelyek a dinamikai analízis, mint tervezési módszer alkalmazhatóságát, és a
kidolgozott modellek használhatóságát hivatottak igazolni. A következő számítási
és mérési eredmények a szerkezet „gyenge pontjaira” vonatkoznak, amelyek az
5.10. ábra szerint a hátsó ajtó feletti szakaszban jelentkeztek.

7.1. ábra: A jármű rugalmas felépítményű többtestdinamikai modelljének
áthaladása az akadályon (A felépítmény színkódolása az alakváltozást jeleníti meg.)
Ahogy az a 6.1. táblázatban is megfigyelhető, számos mérés elvégzésére került sor.
A rendelkezésre álló számítástechnikai kapacitások (elsődlegesen a
tárhelykapacitás) azonban csak az Me-5-1 mérésnek megfelelő számítások
elvégzését tette lehetővé (7.1. ábra).

7.1. A vázszerkezet geometriai részletességének és végeselemes diszkretizációjának hatása.
A jelen fejezetben bemutatott számítások célja, hogy a 4. fejezetben ismertetett
modellegyszerűsítési eljárásoknak és módszereknek a dinamikus feszültségek
meghatározására szolgáló modellek eredményeire gyakorolt hatását megállapítsuk.
A számításokat az 5. fejezetben leírt módon végeztük el. A számításokhoz használt
modellek a Mo-01, Mo-02, Mo-03 és Mo-16 modellek voltak, melyek a felépítmény
részletességében tértek el. A számításokat mind determinisztikus, mind pedig
sztochasztikus gerjesztéssel elvégeztük. Az eredményeinek kiértékelését a 3.3.
fejezetben javasolt számítási módszernek megfelelően először a gyorsulások
felhasználásával végeztük el, majd pedig a vázban ébredő feszültségek szintjén.
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Függőleges gyorsulások az A4 mérési helyen a modell részletességének
függvényében (determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.2. ábra: A motortartó bakon mért függőleges gyorsulások
Modell:
Merev felépítményű (Mo-16)
Gerenda felépítményű (Mo-01)

A modell relatív hibája:
138 %
36,1 %

7.1. táblázat: Az egyes modellek relatív hibája (h) a függőleges gyorsulások
csúcsértékének tekintetében.
A kiértékelés során nem vettük figyelembe a jármű gyorsításának szakaszát, csak a
műakadályon való áthaladás időtartamát. A függőleges gyorsulásokra kapott
eredmények a 7.2-7.3. ábrák szemléltetik. A számított és mért eredményekből
észrevehető, hogy a merev felépítményű modell nagyobb hibával közelíti a mért
értékeket, mint a rugalmas felépítményű modellek. Megállapítható továbbá, hogy a
különböző rugalmas felépítménnyel rendelkező modellek között jelentős
(szignifikáns) eltérések a függőleges gyorsulás tekintetében csak a 19,55 s –nál lévő
(légrugó gumibakjain történő felütközés) csúcsértéknél, illetve az azt követő, a
lengéscsillapítónak a futómű kilökését (légrugó kirugózását) fékező szakaszán (19,6
s – 19,61 s időtartomány) vannak. Ez utóbbi szakasz leírását igazán jól csak az
üvegezéssel, illetve a lemezeléssel bővített felépítményű modellek biztosítják.
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Függőleges gyorsulások az A4 mérési helyen a modell részletességének
függvényében (determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.3. ábra: A motortartó bakon mért függőleges gyorsulások
Modell:
Lemezeléssel bővített (Mo-02)
Üvegezéssel bővített (Mo-03)

A modell relatív hibája
23,4 %
16,5 %

7.2. táblázat: Az egyes modellek relatív hibája (h) a függőleges gyorsulások
csúcsértékének tekintetében.
A feszültségek kiértékelése a vázszerkezetnek mind az S7 mind pedig az S2
pontjában kiértékelésre kerültek. A mérési pontok kiválasztását az indokolta, hogy a
vizsgálatok során a vázszerkezet igénybevételének legnagyobb részét a hajlítás
képezte és ez a vázszerkezet mérési pontjai közül az említett pontokban jelentkeztek
a legjelentősebben, mivel azonban az eredmények a két pontban nem mutattak
jelentős eltérést, ezért az S2 pont eredményei a melléklet M.5.-M.15. ábráin
kerülnek bemutatásra. A kapott eredmények az S7 –pontban a különböző számítási
esetekre a 7.4. ábra ábrázolja.
A számításokból kapott eredményekből megállapítható: a mért értékek
legrosszabb közelítését a merev felépítményű modell, míg a legjobb eredményt az
üvegezett, tehát a legpontosabban kidolgozott modell szolgáltatja.
A második és a harmadik modell az eredményeket tekintve az első és a
negyedik között helyezkedik el. Az eltérések azzal magyarázhatók, hogy a
gerendaelemekből álló felépítmény modell a leglágyabb, így ugyanolyan mértékű
gerjesztés hatására bekövetkező deformáció esetén ennél a modellnél jelentkezik a
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legkisebb feszültség. A részletesebb, több merevítő elemet tartalmazó modellek
ennek megfelelően nagyobb feszültségeket szolgáltatnak.
Lokális feszültségek S7 pontban X-irányban a modell részletességének függvényében
(Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.4. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek (determinisztikus
gerjesztés)
Modell:
Merev felépítményű (Mo-16)
Gerenda felépítményű (Mo-01)
Lemezeléssel bővített (Mo-02)
Üvegezéssel bővített (Mo-03)

A modell relatív hibája
71,6 %
40,5 %
5,2 %
1,7 %

7.3. táblázat: Az egyes modellek relatív hibája (h) a vázszerkezet S7 pontjában
ébredőfeszültségek csúcsértékének tekintetében
A 7.4. ábrán szemléltetett eredményeket tovább elemezve megfigyelhető, hogy még
a legrészletesebb, így a legpontosabb eredményt szolgáltató, üvegezéssel bővített
modell eredményei eltérnek a mért értékektől (19,6 s – 20,3 s) a magasabb
frekvenciájú (10 Hz) összetevőikben. A jelenség magyarázatát az adhatja, hogy az
erősen nemlineáris karakterisztikáju diszkrét elemek, elsősorban a légrugók és a
motortartó bakok, nem a gyári karakterisztika mentén üzemeltek. Ennek számos oka
lehet, például a légrugó statikus magasságának eltérő beállítása, vagy a motortartó
bakok előfeszítésének szerelésből adódó eltérő beállításai. Az ilyen esetekben a
karakterisztikák felütközési szakasza eltolódik, és ez a fent leírt jelenséget idézheti
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elő. Jelen esetben ennek akkor van jelentősége, ha a lecsengő feszültségcsúcsok
statikus feszültségre szuperponálódva elérik a kifáradási határfeszültséget, így
befolyásolva az adott keresztmetszet kifáradási jellemzőit. Amennyiben elérik,
akkor törekedni kell a diszkrét elemek karakterisztikájának a valós értéket lehető
legpontosabban leíró értékű beállítására. A jármű nyugalmi helyzetében a diszkrét
elemek hosszát, alakváltozását meghatározó távolságmérések alkalmasak lehetnek a
diszkrét elem előfeszítésének, statikus állapotának meghatározására. További hibát
okozhatnak a nem kellő pontossággal modellezett lengéscsillapító karakterisztikák.
A számított és mért gyorsulás és feszültségértékeket frekvenciatartományban
is kiértékeltük, amelynek eredményei a 7.5. és 7.6. ábrákon láthatók. A
gyorsulásértékek frekvencia szerinti eloszlásából megfigyelhető, hogy az egyes
modellek között, a merev és a gerenda felépítményűt leszámítva, a méréshez képest
nincs nagy különbség. A számított feszültségeredmények tekintetében a
jelentősebben eltérések a mért eredményektől 15 Hz alatt a gerenda modell
esetében, 10 Hz fölött a merev felépítményű modell esetében tapasztalhatók, ami
azzal magyarázható, hogy a 10 Hz feletti lengéseket jórészt a vázszerkezet lengései
okozzák. Ezek a vázlengések merev felépítményű modell esetén értelemszerűen
hiányoznak.
Az eredmények gyorsulási és feszültségi komponenseinek vizsgálatából
megállapítható, hogy a gyorsulások vizsgálatánál kapott eredmények kisebb eltérést
mutatnak, mint a feszültségvizsgálatoknál kapottak. Az eltérést vélhetőleg a
motortartó bakok valós adatainak illetve karakterisztikájának a gyári, eredeti
karakterisztikától való eltérése okozza.
A4 mérési pont függőleges gyorsulásának FFT diagramja a modellrészletesség
függvényében (Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.5. ábra: A motortartó keret A4 mérési pont függőleges gyorsulásainak FFT
diagramja (determinisztikus gerjesztés)
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A különböző modellekkel végzett számítások időigénye nem, azonban a modellek
létrehozásának ideje viszont jelentős eltéréseket mutatott. A legegyszerűbb merev
felépítményű és a legbonyolultabb üvegezett modell esetében a modellépítés
időigényében körülbelül 50 % eltérés volt tapasztalható.

Az S7 pontban mért és számított X irányú feszültségek FFT diagramja
(Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.6. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek FFT diagramja
(determinisztikus gerjesztés)
A modell részletességének a dinamikai analízis eredményeire gyakorolt hatását a
diszkrét útgerjesztés mellett sztochasztikus esetben is megvizsgáltuk. A
vázszerkezet S7 pontjában számított eredményeket a 7.7. ábra ismerteti. Mivel
sajnos erre az esetre a helyszíni méréseknél nem készültek vázszerkezeti
feszültségmérések, a számított eredményeket csak egymással lehet összehasonlítani.
Az eredményekből felismerhető a determinisztikus gerjesztésnél már megtett
megállapítás, hogy a csúcsértékeket tekintve a merev felépítményű modell nagyobb
értékeket szolgáltat, mint a többi modell, a gerenda felépítményű pedig kissebbet. A
lemezeléssel bővített és az üvegezzéssel bővített felépítményű modell eltérései
gyakorlatilag elhanyagolhatók. Ez az egybeesés elsődlegesen a diszkrét csillapítók
és légrugók kisebb tartományú diszkretizációjából adódik. Az előzőekben említett
megállapításokkal egybevágnak a vázszerkezet S7 mérési pontjában ébredő
dinamikus feszültségek eloszlásának eredményei, illetve frekvencia szerinti
eloszlásának eredményei, melyeket a 7.8.-7.9. ábrák mutatnak be.
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Az S7 pontban számított X irányú feszültségek a modellrészletesség függvényében
(sztochasztikus gerjesztés, v=10m/s )
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7.7. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek diagramja
sztochasztikus gerjesztés esetén
Az S7 pontbeli X irányú lokális feszültségek hisztogramja a modellrészletesség
függvényében (sztochasztikus gerjesztés)
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7.8. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek gyakorisága
sztochasztikus gerjesztés esetén
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Az S7 pontban számított X irányú feszültségek FFT diagramja (Stochasztikus
gerjesztés, v=10km/h )
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7.9. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek FFT diagramja
sztochasztikus gerjesztés esetén

7.2. Koncentrált tömegek modellezése
A tömegeloszlás modellezéséhez a részmodellel bővített modellt tovább
kellett bővíteni, ugyanis a koncentrált tömegeknek többnyire lokálisan van hatásuk.
A jármű vázszerkezetére épített koncentrált tömegként kezelhető gépészeti
berendezések közül az üzemanyagtartályra esett a választásunk, ugyanis ez
rendelkezik a legnagyobb tömeggel, így valószínűsíthetőleg ennek van a
legnagyobb hatása az ébredő feszültségekre. (A többi egység tömege majdnem egy
nagyságrenddel kisebb és a beépítési környezetük is merevebb.)
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7.10. ábra: Az üzemanyagtartály környezetében kialakított részmodell a
feszültségek meghatározásához
Az ébredő feszültségek meghatározásához az üzemanyagtartály közvetlen
közelében a vázszerkezet egy összetettebb környezetét részletesen kidolgoztuk.
Maga a tartály egy tartókereten helyezkedik el, amely viszonylag nagyobb
kiterjedésű, ezért a tartály tömegét (280 kg) négy csomópontra egyenletesen
osztottuk el. A bővített modell, amelyet a 7.10. ábra mutat, 106,602 szabadságfokú,
gerjesztését az 6.1. fejezetben bemutatott determinisztikus útakadály képezte. A
tranziens végeselem számítás (FEM II) időtartománya, hasonlóan a többi
számításhoz 2,75s volt.
A feszültségek kiértékelését először az üzemanyagtartálytól távolabb lévő S7
pontban értékeltük ki, mivel erre a pontra vonatkozóan voltak mérési adataink.
A 7.11. ábrán ismertetésre kerülő mérési eredményekből az a következtetés
vonható le, hogy a koncentrált tömegek különféle modellezésének elhanyagolható
hatása van a koncentrált tömegektől nagyobb távolságban lévő csomópontokban
(lásd 7.11. ábra és 7.4. táblázat). Ez egyben alátámasztja a fejezet elején, a
koncentrált tömegek hatáskörének lokális jellegéről tett megállapítást.
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Lokális feszültségek S7 pontban X-irányban a tömeg részletességének függvényében
(Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.11. ábra: A számított és mért feszültségek a különböző tömegeloszlás
közelítésének függvényében
Modell:
Egyenletesen elosztott (Mo-10)
Részegységekre osztott (Mo-11)
Üvegezéssel bővített (Mo-03)
Koncentrált tömegű (Mo-12)

A modell relatív hibája
3,7 %
3,1 %
1,7 %
5,1 %

7.4. táblázat: Az egyes modellek relatív hibája (h) a vázszerkezet S7 pontjában
ébredőfeszültségek csúcsértékének tekintetében a tömeg modellezésének
függvényében
A tartály közeli részmodellnél két pontban is (S100, S101, lásd 7.10. ábra)
meghatároztuk mind az X-írányú, mind pedig az egyenértékű feszültségeket. A
7.12. ábrán az S100 pont X-irányú feszültségekből megfigyelhető, hogy az
egyenletesen elosztott tömegű modellt kivéve, az ébredő feszültségek tekintetében
az egyes modellek között minimális az eltérés.
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Lokális feszültségek S100 pontban X-irányban a tömeg részletességének
függvényében (Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.12. ábra: A számított feszültségek a különböző tömegeloszlású modellek szerint
Lokális egyenértékű feszültségek S100 pontban a tömeg részletességének
függvényében (Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.13. ábra: A számított egyenértékű feszültségek a különböző tömegeloszlású
modellek szerint
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Az eltérés oka az, hogy az egyes részegységekben (oldalváz, tetőváz, stb.) található
gépészeti berendezések tömege eltérő (pl. a tetőváz jóval kisebb tömegű
berendezéséket tartalmaz, mint pl. a fenékváz), ennek megfelelően egyenletes
tömegeloszlásnál jelentős tömegeloszlás változás következett be. Az egyenletesen
elosztott tömegű modell eltérése még szembetűnőbb az egyenértékű feszültségek
tekintetében, ami szintén az előbbi okra vezethető vissza. Az 7.13. ábrán ismertetett
S100 pontbeli egyenértékű feszültségekre hasonló megállapítás tehető, mint az Xirányú feszültségekre, azonban itt a különbség nagyobb, mivel a vázszerkezetnek
nemcsak Y, de a tartály felfüggesztése miatt X-tengely körüli hajlításra is igénybe
van véve, ezáltal az ébredő feszültség is nagyobb.
Mivel az S101 pont eredményei nem térnek el számottevően az S100
pontbeli eredményektől, ezért azokat a Melléklet M.16.-M.17. ábráin mutatjuk be.
Az eredmények alapján megállapítható, hogy az egyszerűbb dinamikai
számításokhoz elegendő a részegységekre egyenletesen elosztott tömeg
modellezése, az üvegezés (az üveg sűrűségét pontosan modellező) és a koncentrált
tömegek részletes modellezése nem szükséges, ha ezek helyétől elegendően távoli
keresztmetszetek feszültségállapotának feltárása a cél.

7.3. Rugalmas test tömegmátrixának közelítése

A dolgozat ezen fejezetében azt vizsgáltuk, hogy a rugalmas felépítmény
tömegmátrixának közelítése milyen hatással van a vázszerkezetben ébredő
feszültségekre. A számítások során a tömegmátrixot a mátrix invariánsainak
figyelembevételével, illetve figyelmen kívül hagyásával közelítettük. A
vizsgálatokhoz az üvegezéssel bővített, többtestdinamikai modellt alkalmaztuk. A
számítások eredményeit a 7.14. ábrán ismertetjük. Megfigyelhető, hogy az
eredmények két csoportba oszthatók, illetve az, hogy az egyes csoportokon belül az
eredmények között nincs eltérés (az értékek 5 tizedes jegy pontosságra
megegyeznek). A kapott eredmények azzal magyarázatók, hogy a kapcsolótagok
által leírt hatásokból (pl. a véges nagy forgásának a transzlációs mozgásra gyakorolt
hatása) adódó deformációk a vázszerkezet hajlító igénybevételéhez képest
minimális változást okoznak, ebből következően az ébredő feszültségre való
hatásuk is kisebb.
A számítások során az egyes modellek számítási ideje közötti eltérés
minimálisra adódott. Ennek, az elsőre talán meglepő eredménynek a magyarázata
az, hogy a modális kondenzáció alkalmazásával a rugalmas test (jelen esetben a
jármű vázszerkezete) tömeg- és merevségi mátrixának mérete több nagyságrendet
csökken. A megfelelően redukált mátrixok, illetve azok kapcsolótagjainak
figyelembevétele már nem okoznak jelentős számításigény növekedést. Ennek az a
magyarázata, hogy invariánsokat csak egyszer, a számítások elején kell
meghatározni, számítás közben az értékük nem változik.
Az eredmények és megállapítások tükrében az a következtetés vonható le,
hogy a rugalmas felépítmény tömegmátrixának közelítését az összes kapcsolótag
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figyelembevételével célszerű végezni – mivel az nem okoz jelentős többletszámítást
– a megfelelő mértékű modális kondenzációt alkalmazva.
Az S7 pontban mért és számított feszültségek a felépítmény tömegmátrix
kapcsolótagjainak figyelembevételével (determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.14. ábra: Az S7 pontban ébredő feszültségek a rugalmas felépítmény
tömegmátrixának közelítése függvényében

Modell:
I7 (Mo-06)
I3 I7 (Mo-07)
I6 I7 (Mo-08)
I5 I7 (Mo-09)
I3 I5 I6 I7 (Mo-03)

A modell relatív hibája
3,3 %
3,3 %
1,7 %
3,3 %
1,7 %

7.5. táblázat: Az egyes modellek relatív hibája az S7 pontbeli feszültségek
csúcsértékének tekintetében.
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7.4. Diszkrét elemek karakterisztikájának közelítése
Mint ahogy az már korábban említésre került járművek dinamikai
modellezésekor, a modell kezelhetőségét a modellnél használt diszkrét elemek, (pl.:
légrugók, lengéscsillapítók, stb.) valamint a viszonylag nagy deformációra képes,
ezért rugalmas testként kezelt elemek (pl. felépítmény, stabilizátor rúd, stb.)
nemlinearitása jelentősen befolyásolja. A fejezetben ezen nemlinearitásoknak a
dinamikai analízis eredményeire gyakorolt hatásait vizsgáljuk azért, hogy
megállapítsuk: a modell létrehozásának, valamint a modellel történő számítások
idejének csökkenése érdekében végzett egyszerűsítések milyen mértékben
befolyásolják az analízis eredményeit?
A diszkrét elemkarakterisztikák közelítésének hatását mind merev, mind
pedig rugalmas felépítményű modellen elemeztük azért, hogy megállapíthassuk: a
felépítmény rugalmas/merev, illetve a karakterisztikák különböző közelítése közül
melyiknek van nagyobb hatása a számított eredményekre?
Az A4 mérési helyen mért és számított függőleges gyorsulások a diszkrét karakterisztiák
közelítésének függvényében (Determinisztikus gerjesztés, merev felépítmény v=20km/h )
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7.15. ábra: A motortartó bakon mért és számított függőleges gyorsulások a diszkrét
csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében
A kiértékelést, mint ahogy azt már korábban is tettük, a motortartó bakon
mért függőleges gyorsulásokkal kezdtük. A merev felépítményű modellek
gyorsuláseredményeit a 7.15. ábrán mutatjuk be. Az eredményekből
megállapítható, hogy a szplájnos karakterisztika-leírásmód esetén, nagy eltérést
mutatnak az eredmények a mért adatokhoz képest. Az eltérés oka a légrugó
gumibakján történő hirtelen felütközés, ami a lineáris és bilineáris leírásmód esetén
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nem léphet fel. A lineáris közelítést alkalmazó modell majdnem 50 %-kal, a
bilineáris közelítést alkalmazó modell közel 15 %-kal alulmúlja, míg a szplájnos
leírásmódot alkalmazó modell körülbelül 138 %-kal túlbecsüli azt.
Modell:
Lineáris közelítés (Mo-14)
Bilineáris közelítés (Mo-15)
Szplájnos közelítés (Mo-16)

A modell relatív hibája
46,5 %
14,2 %
138 %

7.6. táblázat: Az egyes merev felépítményű modellek relatív hibája a motortartó A4
pontban mért függőleges gyorsulás csúcsértékének tekintetében
Az A4 mérési helyen mért és számított függőleges gyorsulások a diszkrét karakterisztiák
közelítésének függvényében (Determinisztikus gerjesztés, rugalmas felépítmény v=20km/h )
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7.16. ábra: A motortartó bakon mért és számított függőleges gyorsulások a diszkrét
csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében
Modell:
Lineáris közelítés (Mo-04)
Bilineáris közelítés (Mo-05)
Szplájnos közelítés (Mo-03)

A modell relatív hibája
51,9 %
19,9 %
16,5 %

7.7. táblázat: A modellek relatív hibája a motortartó A4 pontban mért függőleges
gyorsulás csúcsértékének tekintetében rugalmas felépítmény esetén
A rugalmas felépítményű modellek eredményeit vizsgálva, amelyeket a 7.16.
ábra ismertet, a várakozásoknak megfelelően, a mérést jobban közelítő eredményt
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kaptunk (lásd 7.6. és 7.7. táblázatok). A rugalmas felépítménynek köszönhetően a
szplájnos közelítésnél tapasztal felütközés, illetve feszültségcsúcs jelentősen
mérséklődött, ami abból adódik, hogy vázsszerkezet „kitért” a terhelés elől.
Függőleges gyorsulások FFT diagramja az A4 mérési helyen a karakterisztika
közelítés függvényében (Merev felépítmény, determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.17. ábra: A motortartó bakon mért és számított függőleges gyorsulások FFT
digramja a diszkrét csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése
függvényében merev felépítmény esetén
A függőleges gyorsulásokat frekvenciatartományban is kiértékeltük, melynek
eredményei a 7.17. és a 7.18. ábrákon láthatók. A számítások eredményeit
szemlélve megfigyelhető, hogy a felépítmény rugalmas/merev modellezés a kapott
gyorsulásértékeket nem befolyásolja jelentősen. Mind a merev, mind pedig a
rugalmas felépítményű modellek esetében tapasztalható, hogy a modellek
körülbelül 7-8 Hz –ig egyforma eredmény szolgáltatnak, e fölött azonban a lineáris
nagyobb, a bilineáris közepes, a szplájnos leírásmódú alkalmazása pedig minimális
pontatlanságot eredményez.
A vázszerkezetben ébredő feszültségekre kapott eredményeket a 7.19. és a
7.20. ábrák mutatják be. A merev felépítményű modellek eredményei egymáshoz
képest is, és a mért értékekhez képest is jelentős eltérést mutatnak (lásd 7.8.-7.9.
táblázatok). A merev felépítményű modellek a rugalmas felépítményű modellekhez
képest nagyobb feszültségértéket szolgáltatnak, hasonlóan a gyorsulásértékekhez.
Az eltérést, hasonlóan a gyorsulásokhoz, a rugalmas felépítménynek a terhelés előli
„kitérése” okozhatja.
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Függőleges gyorsulások FFT diagramja az A4 mérési helyen a karakterisztika
közelítés függvényében (Rugalmas felépítmény, determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.18. ábra: A motortartó bakon mért és számított függőleges gyorsulások FFT
diagramja a diszkrét csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése
függvényében rugalmas felépítmény esetén
Lokális feszültségek S7 pontban X-irányban a diszkrét karakterisztikák közelítésének
függvényében (Merev felépítmény, determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.19. ábra: Az S7 pontban számított és mért X-irányú feszültségek a diszkrét
csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében merev felépítmény
esetén
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Modell:
Lineáris közelítés (Mo-14)
Bilineáris közelítés (Mo-15)
Szplájnos közelítés (Mo-16)

A modell relatív hibája
43,3 %
16,3 %
71,6 %

7.8. táblázat: A modellek relatív hibája az S7 pontban mért X-irányú feszültségek
csúcsértékének tekintetében merev felépítmény esetén
Lokális feszültségek S7 pontban X-irányban a diszkrét karakterisztikák közelítésének
függvényében (Rugalmas felépítmény, determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.20. ábra: Az S7 pontban számított és mért X-irányú feszültségek a diszkrét
csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében rugalmas
felépítmény esetén
Modell:
Lineáris közelítés (Mo-04)
Bilineáris közelítés (Mo-05)
Szplájnos közelítés (Mo-03)

A modell relatív hibája
56,1 %
9,0 %
0,1 %

7.9. táblázat: A modellek relatív hibája az S7 pontban mért X-irányú feszültségek
csúcsértékének tekintetében rugalmas felépítmény esetén
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Az S7 pontban számított X irányú feszültségek a diszkrét karakterisztikák
közelítésének függvényében (sztochasztikus gerjesztés, merev felépítmény, v=10m/s )
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7.21. ábra: Az S7 pontban sztochasztikus gerjesztés hatására ébredő dinamikus
feszültségek a diszkrét elemek karakterisztikájának közelítése függvényében merev
felépítmény esetén
Az S7 pontban számított X irányú feszültségek a diszkrét karakterisztikák
közelítésének függvényében (sztochasztikus gerjesztés, rugalmas felépítmény, v=10m/s )
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7.22. ábra: Az S7 pontban sztochasztikus gerjesztés hatására ébredő dinamikus
feszültségek a diszkrét elemek karakterisztikájának közelítése függvényében
rugalmas felépítmény esetén
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A számításokat sztochasztikus gerjesztésre elvégezve láthatjuk (7.21. ábra),
hogy az egyes modellek által szolgáltatott eredmények közötti eltérés jóval kisebb,
mit determinisztikus gerjesztés esetén. Ez abból adódik, hogy a diszkrét elemek
működési tartománya sztochasztikus gerjesztés esetén kisebb, mint determinisztikus
gerjesztés esetén. A sztochasztikus gerjesztésű számításokhoz használt diszkrét
elemek karaktrisztikái pontosabban közelítik a valós karakterisztikákat, mindt a
determinisztikus gerjesztésnél alkalmazottak.
A rugalmas felépítményű modellekkel végzett számításokat megvizsgálva azt
tapasztaljuk (7.22. ábra), hogy azok eredménye jellegre hasonló a merev
felépítményűekhez, azonban annál kisebb amplitúdójúak.
Az S7 pontbeli X-irányú lokális feszültségek hisztogramja a karakterisztikák
közelítésének függvényében (sztochasztikus gerjesztés, merev felépítmény)
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7.23. ábra: Az S7 pontban mért és számított X-irányú feszültségek hisztogramja a
diszkrét csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében merev
felépítmény esetén
A számítások eredményeiből és a mérésből készített, a 7.23. és 7.24. ábrákon
ismertetett feszültségeloszlás diagramokból látszik, hogy a nagyobb amplitúdójú
feszültségek a lineáris közelítésű merev felépítményű modell esetében nagyobb
gyakorisággal fordulnak elő. Rugalmas felépítmény esetében szplájnos
karakterisztika-leírásmód ad hasonló eredményt.
A frekvenciatartománybeli kiértékelések (lásd 7.25.-7.26. ábrák) szintén
megerősítik azt a megállapítást, hogy a modellek eredményei között az eltérés, a
10 Hz alatti tartománytól eltekintve minimális.
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Az S7 pontbeli X-irányú lokális feszültségek hisztogramja a karakterisztikák
közelítésének függvényében (sztochasztikus gerjesztés, rugalmas felépítmény, v=10m/s )
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7.24. ábra: Az S7 pontban mért és számított X-irányú feszültségek hisztogramja a
diszkrét csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében rugalmas
felépítmény esetén
Az S7 pontban számított X irányú feszültségek FFT diagramja (Stochasztikus
gerjesztés, merev felépítmény, v=10km/h )
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7.25. ábra: Az S7 pontban mért és számított X-irányú feszültségek FFT diagramja
diszkrét csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében merev
felépítmény esetén
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Az S7 pontban számított X irányú feszültségek FFT diagramja (Stochasztikus
gerjesztés, rugalmas felépítmény, v=10km/h )
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7.26. ábra: Az S7 pontban mért és számított X-irányú feszültségek FFT diagramja
diszkrét csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében merev
felépítmény esetén

7.5. Vázszerkezet feszültséggyűjtő keresztmetszeteinek vizsgálata lokálisan
nemlineáris anyagmodell alkalmazásával
A dolgozat ezen fejezetében a 4.5. fejezetben ismertetett módszer
alkalmazhatóságát vizsgáljuk. A számításokhoz a járműnek a már meglévő,
részmodellel bővített végeselem modelljét használtuk fel. A vázszerkezet egy, a
7.27. ábrán bemutatott sarokkörnyezetében, lokálisan nemlineáris anyagmodellt
(szürke árnyalás) használtunk, míg a vázszerkezet többi részén lineárist (sárga
árnyalás).
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7.27. ábra: A vizsgált részmodell eltérő anyagmodellekkel

7.28. ábra: A vizsgált részmodell végeselemes diszkretizációja
A lokálisan nemlineáris anyagmodellel történő számítások kiértékelését csak
a nyúlások tekintetében kell elvégezni, mivel a 3.3. fejezetben ismertetett módszer
alkalmazásakor a második, tranziens végeselem analízisig a számítási folyamatok
nem térnek el. Ennek a példának a kapcsán jól érzékelhető az eljárás azon előnye,
hogy a többtestdinamikai számítások eredményét mind a lineáris, mind pedig a
lokálisan nemlineáris anyagmodellt használó tranziens végeselem számításoknál fel
lehet használni, nem szükséges azt újraszámítani.
A számítások ellenőrzésére végzett méréseknél alkalmazott mérési pontot
(S11) a 7.28. ábra ismerteti, és egyben a részmodell végeselemes diszkretizációját
is mutatja. A számítások kiértékelése is ebben a mérési pontban történt. A
különböző számítási modellek és a mérések eredményei a 7.31. ábrán láthatók.
Az eredményekből megállapítható, hogy a nemlineáris anyagmodell esetében
a légrugó gumibakján történő felütközés hatására jelentős nyúlás keletkezett
(2,249·10-4), míg a lokálisan lineáris anyagmodell esetében csak közel fele ekkora
volt tapasztalható (1,77·10-4). A nyúlások további lefutását tekintve a lineáris
modell jobban közelítette a mért értékeket, a nemlineárisnál körülbelül 1,05·10-4
maradó alakváltozás keletkezett. Az eltérés oka az, hogy míg a számítási modellnek
ez a terhelés volt az első, a rugalmas határt átlépő terhelése, addig valós szerkezet
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már az üzemelés korábbi szakaszában – a vizsgált jármű több mint egy éves
futásidővel rendelkezett – elszenvedett hasonló mértékű igénybevételt.

7.29. ábra: Autóbusz vázszerkezet egy csomópontjának feszültségátrendeződése
lineáris- és nemlineáris anyagmodell alkalmazása esetén azonos igénybevétel
hatására. (a. lineáris anyagmodell, b. lokálisan nemlineáris anyagmodell.)
A 7.29. ábrán jól láthatók azok a részek, ahol rugalmas – képlékeny anyagmodell
alkalmazása esetén a folyáshatárral megegyező, míg rugalmas modell esetében
folyáshatár fölötti feszültségek ébredtek (7.29. ábra szürke megjelölt rész). A
nemlineáris anyagmodell alkalmazása esetén ezek a területek jóval kisebb
kiterjedésűek, mint lineáris anyagmodell esetén. Jól látszik továbbá az is, hogy a
feszültségátrendeződés a szerkezeti csomópont környezetének mely részére terjedt
ki.

7.30. ábra: A lokálisan alkalmazott nemlineáris (rugalmas – képlékeny)
anyagmodell feszültség-nyúlás diagramja.

Gombor Balázs

2008

94

7. Fejezet. Numerikus vizsgálatok, a számított és mért eredmények összevetése

Az S11 pontban mért és számított X irányú nyúlások az anyagmodell függvényében
(Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
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7.31. ábra: A mért és a számított nyúlások lineáris és lokálisan nemlineáris
anyagmodell esetén
Modell:
Lineáris anyagmodell (Mo-03)
Bilineáris közelítés (Mo-13)

A modell relatív hibája
38,2 %
26,9 %

7.10. táblázat: A modellek relatív hibája az S11 pontban mért X-irányú gyúlások
csúcsértékének tekintetében lineáris és nemlineáris anyagmodell esetén
A feszültséggyűjtő keresztmetszet és gyenge pontjának dinamikus terhelése
(L ) egyenesen arányos a rugalmas állapot feltételezésével számított egyenértékű
feszültséggel σ e∗ . Ennek tudatában az
*

L∗

σ e∗

=

LE
REH

(7.1)

aránypár képezhető, amely szerint a gyenge pont teherbírási állapotjelzője:
σ e∗
L∗
∗
ˆ
L = E =
L
REH

(7.2)

nagyságúra adódik.
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A végeselem módszerrel egyszerűen számítható ε i∗ (i=1,2,3) főnyúlásokat, továbbá az
σ e∗ = E0ε e∗ egyenértékű feszültség- és nyúlás értékeket a σˆ e∗ = εˆe∗ = σ e∗ / REH
állapotjelzős alakra hozva és felhasználva, a 7.32.a. ábra szerkeszthető. Az
állapotjelzők, amelyek a HMH folyási kritérium értelmében
σˆ e∗ = εˆe∗ = ±

1
2 (1 +ν )

(εˆ1 − εˆ2 )2 + (εˆ2 − εˆ3 )2 + (εˆ3 − εˆ1 )2

(7.3)

összefüggésből adódnak, a gyenge pontra jellemző értékek. Egyébként a pont
helyzetére, a rugalmas számítások eredményeiből következtethetünk.
A feszültséggyűjtő keresztmetszet σˆ e∗ = Lˆ∗ ≤ 1 esetében természetesen rugalmas
állapotban marad, σˆ e∗ = Lˆ∗ > 1 esetében pedig rugalmas – képlékeny állapotba kerül.
Ez utóbbi esetekben végbemenő folyamatok az 7.32.b. ábra szerint zajlanak. Az
ábra - amelyet a gyenge pont ábrájának nevezünk - az εˆe , εˆeP nyúlási és σˆ e , σ̂ eP
feszültségi állapotjelzők értékeit és ezek változását leíró σˆ e = σˆ e (εˆe ) és Lˆ = Lˆ (εˆe )
feszültségi és teherbírási állapotfüggvényeket mutatja. Mindezek meghatározása, az
állapotfüggvény megszerkesztése, további megfontolásokat és numerikus
vizsgálatokat igényel. Ilyen megfontolás hogy a σˆ e = σˆ e (εˆe ) feszültségi
állapotfüggvény, a σ − ε diagram idealizálása és átszámítása után kapott σˆ = σˆ (εˆ)
függvénnyel helyettesíthető, így a σˆ e = σˆ e (εˆe ) ≡ σˆ (εˆ) azonosság értelmében,
ismertnek tekinthető. Ami pedig az

Lˆ = Lˆ (εˆe )

teherbírási állapotfüggvény

meghatározását illeti, a feladat konkrét esetben csak az L̂∗ dinamikus teherbírási
állapotjelzőhöz tartozó
εˆeP∗ = εˆeR∗ − Lˆ∗ ,

εˆeR∗ = Lˆ∗ + εˆeP∗

σˆ eP∗ = σˆ e − Lˆ∗

(7.4)
(7.5)

Képlékeny állapotjelzők meghatározására korlátozódhat. További egyszerűsítést
jelent a tökéletesen képlékeny – rugalmas anyagmodell feltételezése, mivel ez
esetben σˆ e = 1 értékkel számolhatunk. Így a további numerikus vizsgálatok csak az
L̂∗ –hoz tartozó εˆeP∗ meghatározására szorítkoznak. A javasolt numerikus eljárással

a rugalmas ε i∗ és a képlékeny ε iP összetevődő ε iR∗ = ε i∗ + ε iP∗ főnyúlások, vagy
εˆiP∗ = εˆiR∗ − εˆi∗ (i=1,2,3) nyúlási tényezők, viszonylag egyszerűen számíthatók. Közülük
az ε i∗ vagy εˆi∗ rugalmas részek a már meghatározott értékek, a maradó képlékeny
összetevők pedig, a ε iP∗ = ε iR∗ − ε i∗ , vagy εˆiP∗ = εˆiR∗ − εˆi∗ (i=1,2,3) összefüggésből
adódnak.
Képlékeny állapotról lévén szó, a nyúlási állapotjelző – az εˆ1P∗ + εˆ2P∗ + εˆ3P∗ = 0 ,
[εˆ3P∗ = −(εˆ1P∗ + εˆ2P∗ )] és ν = 0,5 feltevések figyelembe vétele után – az
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εˆeP = ±

2
3

(εˆ ) + (εˆ )
P∗ 2
1

P∗ 2
2

+ εˆ1P∗εˆ2P∗

(7.6)

összefüggésből számítható. A hozzá tartozó εˆeR∗ eredő nyúlási állapotjelző pedig
εˆeR∗ = L∗ + εˆeP∗ nagyságú lesz.
σ̂ e
σ̂ e
εˆe∗ = σˆ e∗
εˆe∗
εˆe∗ = L̂∗e
E*
Lˆ = Lˆ (εˆeR )
σ̂ e∗
L̂∗
E*
εˆeP = ε eR − Lˆ

E
1

1

E

σˆ e = σˆ e (εˆeR )

εˆe = σˆ e = Lˆ

εˆe = σˆ e

L̂ σ̂ e

0

εˆe∗

1

εˆe∗

εˆeP∗

εˆe
0

1

εˆe∗

εˆe

εˆeRεˆeR∗

2

σˆ eP = σˆ e − Lˆ

7.32. ábra: A feszültség – terhelés diagram

σ̂

σ̂ e

∗
e

SZÁMÍTOTT NYÚLÁSOK (ε [mm/mm]) ÉS FESZÜLTSÉGEK (σ [MPa])
εˆe∗ = σˆ e∗
ˆ

σe

E*

E

0

1

εˆe∗

εˆe

0

Lˆ = Lˆ∗ = 1,2335

ε 1∗
ε 2∗
ε 3∗
ε e∗
σ 1∗
σ 2∗
σ 3∗
σ e∗

E

1

1

6,03613 10-4
3,82965 10-4
-1,59784 10-3
1,61839 10-3
23,45
-12,19
-332,17
339,21

ε 1E
ε 2E
ε 3E
ε eE
σ 1E
σ 2E
σ 3E
σ eE

Lˆ = LˆE = 1
4,19330 10-4
3,51494 10-4
-1,29 10-3
1,3115 10-3
-

σˆ e = σˆ (εˆe )

1

εˆe
Lˆ = Lˆ∗ = 1,2335

ε 1P∗
ε 2P∗
ε 3P∗
ε eP∗
σ 1P∗
σ 2P∗
σ 3P∗
σ eP∗

3,30231 10-3
2,3195 10-4
-3,40447 10-3
3,954 10-3
5,66
-5,26
-270,78
271,14

7.11. táblázat: A számított nyúlások és feszültségek
Gombor Balázs

2008

97

7. Fejezet. Numerikus vizsgálatok, a számított és mért eredmények összevetése

Az autóbusz S11 pontjában számított nyúlás és feszültségértékeket a 7.11. táblázat
tartalmazza. A pontnak a fenti számítások alapján meghatározott állapotdiagramját
a 7.33. ábra ismerteti.

( )

Lˆ = Lˆ εˆeR

a

σˆ e

E

L̂∗

εˆ

*

P
e

EP

E

1

σˆ e = σˆ e (εˆeR )

L̂ σ̂ e

εˆeP

0

1

εˆeR

εˆeP∗ = 3,02

2

εˆeR

3
σ̂ eP

σˆ eP∗ = 0,233

4
εˆeR∗ = 4,25

σˆ e

b

E

EP

1

0

σ̂ eP∗

1

L̂
∗
ˆ
L = 1,233

7.33. ábra: Az S11 pont állapotdiagramjai
Az eredmények alapján megállapítható: a vázban ébredő feszültségek
meghatározásához, mivel nem okoz jelentős számításigény növekedést, viszont a
feszültségcsúcsok, illetve a feszültségátrendeződés tekintetében jelentékeny javulást
eredményez – olyan esetekben, ahol a vázszerkezet egyes keresztmetszeteiben
folyáshatár közeli feszültségállapot ébred – lokálisan nemlineáris anyagmodellt is
alkalmazó végeselem modellek használata ajánlott.
Az ismertetett eljárás alkalmas a globális vizsgálat alapján kiválasztott
feszültséggyűjtő keresztmetszetek gyenge pontja alakváltozási- és feszültségi
állapotának részletes feltárására, a maradó és ébredő valódi nyúlások és
feszültségek meghatározására
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7.6. Ablaküveg – ragasztóréteg – vázszerkezet kapcsolatának modellezése,
ragasztott üvegezés merevítő hatásának vizsgálata
A fejezet és a hozzá kapcsolódó számítások célja: meghatározni, hogy a
ragasztott ablaküveg milyen hatással van a szerkezet feszültségállapotára, továbbá
annak bizonyítása, hogy a gyakorlatban elterjedt üveg – ragasztóréteg –
vázszerkezet kapcsolatát leíró modellezési eljárás alkalmazható a járművek
dinamikai analízise során.
A számítások első lépéseként az Ikarus Járműgyártó Rt. 6.3. fejezetben bemutatott
kétmezős síkkeretének statikus végeselemes vizsgálatát végeztük el az üveg –
ragasztóréteg – vázszerkezet kapcsolatát leíró, a 4.6. fejezetben ismertetett modell
pontosságának meghatározása céljából.

7.34. ábra: Az ablakkeret statikus végeselem modelléjének elemfelosztása
Az ablakkeret végeselem modelljének létrehozásakor a vázszerkezetet
(zártszelvények) gerendaelemekkel írtuk le. Az üveg és a ragasztóréteg végeselemes
diszkretizációjának során héjelemeket alkalmaztunk (7.34. ábra). A ragasztóréteg
prizmatikus jellegéből adódó elemtorzulási hibák elkerülésére az átlagos
elemméretet 70 mm -re választottuk. Eszerint a vázszerkezet azon helyein, ahol a
szerkezet a ragasztóréteghez kapcsolódik, a gerendaelemek felosztását, illetve az
üvegnél a héjelemek felosztását a ragasztóréteg elemfelosztásának megfelelően
módosítottuk.
Igénybevétel:
Mérési pont:
Mért feszültség [MPa]:
Számított feszültség [MPa]:

Nyírás
1
2
17
26
16,5 24,5

Hajlítás
1
2
13
24
15,9 23,6

7.12. táblázat: A statikus ellenőrző mérések és számítások eredményei
A végeselem analízis és az Ikarus Járműgyártó Rt. által elvégzett mérések
eredményei a 7.12. táblázatban találhatók. Az eredményekből megállapítható, hogy
a héj és gerendaelemekből álló számítási modell viszonylag kis hibával közelíti a
mért értékeket, tehát alkalmazható a többtestdinamikai analízis során az ablaküveg
– ragasztó – vázszerkezet kapcsolatának leírására.
Az üveg – ragasztóréteg – vázszerkezet kapcsolatát vizsgáló dinamikai számítások
megegyeznek a 7.1. fejezetben ismertetett modellrészletességi vizsgálatokkal
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(tulajdonképpen annak egyik részét képezik: érdemes azonban kiemelni, hogy a
rendelkezésre álló statikus mérések és a számításokkal történő ellenőrzés után a
dinamikai számításokhoz is alkalmazható a modellezési eljárás), így külön
számítást nem kellett végezni.
Lokális feszültségek S7 pontban X-irányban az üvegezés teherviselő feladatának
függvényében (Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
70

Max.:61.05 MPa
Max.:58.92 MPa

60

Max.:62.12 MPa

Lemezeléssel bővített modell (Mo-02)

50

Üvegezéssel bővített modell (Mo-03)
40

Mérés (Me-5-2-S7)

Feszültség [MPa ]

30

20

10

0

-10

-20
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-40

-50
18.25

18.50

18.75

19.00

19.25

19.50

19.75

20.00

20.25

20.50

20.75

21.00

Idő [s ]

7.35. ábra: A mért és a számított feszültségek a ragasztott üvegezés teherviselő
funkciójának meghatározásához
Modell:
Üvegezés nélküli modell (Mo-02)
Üvegezett modell (Mo-03)

A modell relatív hibája
9,9 %
0,76 %

7.13. táblázat: A modellek relatív hibája az S7 pontban mért X-irányú feszültségek
csúcsértékének tekintetében rugalmas felépítmény esetén
A dinamikai számítások eredményeit a 7.35. ábra és a 7.13. táblázat ismerteti.
Látszik, hogy ha nem is olyan nagymértékben, de az üvegezéssel bővített modell
jobban közelíti a mért értékeket, mint az üvegezés nélküli modell. A különbség
nemcsak a 19,55 s-hoz tartózó csúcsértéknél, hanem az azt követő lengésnél is
megfigyelhető. A modellek közötti kis eltérés abból adódik, hogy az üvegezést egy
viszonylag lágy merevségű gumiréteg kapcsolja a vázszerkezethet, ami lehetővé
teszi az üvegezés és a vázszerkezet közötti kisebb elmozdulások kiegyenlítését.
Összegezve megállapítható: a mért és számított eredmények igazolták, hogy
a többtestdinamikai analízis során alkalmazott héj és gerendaelemekből álló modell
megfelelő az üveg – ragasztó – vázszerkezet kapcsolatának leírására, továbbá azt,
hogy a ragasztott üvegezés teherviselő funkciót is ellát.
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8. ÖSSZEFOGLALÁS
A dolgozatban a járművázak számítógépes tervezéséhez, illetve a
konstrukció ellenőrzéséhez szükséges dinamikai és szilárdsági vizsgálatokkal
foglalkoztam.
Az első fejezetben rövid áttekintést adtam a járművázak dinamikai és
szilárdsági számításainak témakörében publikált szakirodalmakról. A második
fejezetben összefoglaltam a jelenlegi legkorszerűbb számítási módszer, a rugalmas
testeket végeselemes módszerrel kezelő, többtestdinamikai alapokon nyugvó
számítások matematikai alapjait. A harmadik fejezet első részében ismertettem a
vázszerkezetek feszültségi állapotának meghatározására a gyakorlatban
leggyakrabban alkalmazott eljárásokat.
Ezen módszerek hátrányainak kiküszöbölésére újszerű számítási eljárást
dolgoztam ki, melyet a fejezet második a részében ismertettem. A módszer lényege,
hogy az ébredő feszültségek meghatározására a számítási eljárást három részre
bontottam: a rugalmas felépítmény modális kondenzációval történő létrehozása,
egyszerűsített rugalmas felépítménymodellel végzett többtestdinamikai számítás, és
tranziens végeselem számítás az egyszerűsített felépítménymodell lokálisan bővített
változatával. A módszer az eddigi eljárásokhoz képest több előnnyel rendelkezik:
egyszerű modellépítés, tranziens végeselem vizsgálat nemlineáris anyagmodell
alkalmazásával, és szűkített időtartományú feszültség-meghatározással, valamint a
számítások szétbontásával az eljárás alkalmas a valós járműn végzett mérési
eredmények visszacsatolása révén a számítási eredmények pontosítására.
A negyedik fejezetben ismertetésre kerültek azok a lineáris és nemlineáris
hatások, amelyek a jármű dinamikai modellezése, illetve modellépítése során a
leggyakrabban felmerülnek. Ezek a hatások a következők: a vázszerkezet
geometriai részletessége, a vázhoz kapcsolódó koncentrált tömegek modellezése, a
felépítmény, mint rugalmas test tömegmátrixának közelítése, járműbe beépített
diszkrét rugók és csillapítók karakterisztikájának közelítése, lokálisan nemlineáris
anyagmodell alkalmazása, valamint az ablaküveg – ragasztóréteg – vázszerkezet
kapcsolatának kezelése.
Az ötödik fejezetben bemutattam a sztochasztikus és determinisztikus
útgerjesztésű méréseket. A hatodik fejezetben a számításokhoz elkészített
modellekről és a velük végzett számításokról adtam összefoglalót. A hetedik
fejezetben a számítások és a mérések eredményeit ismertettem és következtetéseket
vontam le a modellek pontosságát, használhatóságát és megbízhatóságát illetően.
8.1. Az értekezés megállapításai
A vizsgálatok eredményeit a jármű vázszerkezetének egyes pontjaiban
ébredő feszültségek és a pontok gyorsulásai alapján értékeltem. A számításokról és
azok ellenőrzésére elvégzett mérésekről megállapítható, hogy a modellek a
gyorsulásértékek tekintetében a mért értékeket pontosabban közelítik, mint a
feszültségek esetén. Ez két okra vezethető vissza: az első, hogy a feszültségek
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meghatározásához a gyorsulásértékek is szükségesek, így azokkal további
számításokat kell végezni, ezáltal további numerikus hibák keletkeznek. A másik
ok, hogy míg a vázszerkezet deformációja a gyorsulások meghatározása
szempontjából fontos tömegmátrixot csak kis mértékben módosítja, addig ugyanaz
a deformáció jelentős feszültségváltozást okozhat a vázszerkezetben. Az autóbuszok
vázszerkezetének geometriai részletessége kapcsán megállapítottam, hogy a
többtestdinamikai analízis során rugalmas felépítményű modell használata
szükséges, valamint a megfelelő pontosság elérése érdekében a rugalmas
felépítmény esetén a lemezelést és a ragasztott üvegezést is figyelembe kell venni.
A vázszerkezethez kapcsolódó koncentrált tömegek esetére megállapítottam, hogy
az egyszerűbb dinamikai számításokhoz elegendő a vázszerkezet részegységeire
egyenletesen elosztott tömegek modellezése, az üvegezés és a koncentrált tömegek
modellezése nem szükséges, ha ezeknek vázszerkezethez történő kapcsolódási
pontjaitól kellően távoli keresztmetszetek feszültségállapotának a feltárása a cél. A
vázszerkezet tömegmátrix invariánsának figyelembevételénél a legfontosabb az I7
invariáns figyelembevétele: a rugalmas deformációknak a véges nagy forgásokra
gyakorolt hatását figyelembevevő modellezés. Mivel azonban a számítások során
szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a többi invariáns figyelembevétele sem
okoz jelentős számításiidő-növekedést (a modális kondenzáció miatt), így az összes
invariáns figyelembevétele ajánlott. Diszkrét elemek karakterisztikája közelítésének
a vizsgálatából megállapítottam, hogy a karakterisztikák közelítésére nagy
amplitúdójú determinisztikus gerjesztés esetén a lineáris és a bilineáris közelítés
nem alkalmas, a diszkrét elemek karakterisztikáját pontosabb közelítési eljárással
(pl.: szplájnnal, vagy magasabb fokszámú polinommal) kell leírni. Számításokkal és
mérésekkel segítségével igazoltam, hogy a gyakorlatban alkalmazott ablaküveg –
ragasztóréteg – vázszerkezet kapcsolatát leíró, a ragasztóréteget héjelemmel
modellező végeselemes modell dinamikai feladatok során is alkalmazható, és az
ablaküveg hatásának figyelembevétele a kapott eredményeket javítja. További
fontos megállapítást tettem annak kapcsán, hogy a modellalkotás során a
felépítmény rugalmas, illetve merev figyelembevételekor fontos a diszkrét elemek
karakterisztikájának minél pontosabb közelítése, azonban a számított feszültségek
pontosságára a vázszerkezet merev/rugalmas testként történő figyelembevétele
nagyobb hatással van. Számításokkal igazoltam, hogy a nemlineáris anyagmodell
lokálisan alkalmazható a feszültség-meghatározás során, és az alkalmazásával
számított feszültségek pontosabban közelítik a valós értékeket, mint lineáris
anyagmodell esetén.

8.2. Az értekezés eredményeinek hasznosítása
A dolgozatban olyan számítási módszert ismertettem, amely alkalmas
alacsony számítási- és tárhelykapacitás, valamint kis modellalkotási időigény
mellett is az autóbuszok vázszerkezetében ébredő feszültségek meghatározására. Az
értekezésben a számítási eljárás menetét, alkalmazhatóságát és megbízhatóságát egy
konkrét autóbusz esetén mutattam be. Az egyes – a jármű dinamikai modelljének
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létrehozásakor alkalmazott – egyszerűsítéseknek és elhanyagolásoknak (lineáris és
nemlineáris hatások) a számítások eredményeire gyakorolt hatásainak megállapítása
támpontot adhatnak a tervezőknek, hogy a számítási modelleken végzett esetleges
elhanyagolások és egyszerűsítések a számítások eredményeit milyen mértékben
befolyásolják, illetve mekkora hibát okoznak. A dolgozat megállapításait
felhasználva a modellalkotási és a számítási idő csökkenése révén a jármű
fejlesztési költségei is csökkenthetők.
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9. TÉZISEK
1. Dinamikai modellezési eljárást dolgoztam ki zártszelvényekből (prizmatikus
rudakból) felépített autóbusz-vázszerkezetekben ébredő feszültségek feltárására.
Az egyszerűsített rugalmas vázszerkezet modális kondenzációval történő
létrehozásából, a jármű rugalmas felépítményű modelljének többtestdinamikai
analíziséből, valamint a lokálisan részletes geometriával bővített egyszerűsített
vázszerkezet-modell tranziens szilárdsági végeselemes vizsgálatából álló
eljárással a vázszerkezetben ébredő feszültségek meghatározása a jelenleg
használt, csak végeselemes számításra épülő módszerekhez képest a számítási
idő egy nagyságrenddel csökkenthető. [GB-1]
2. Egy valós autóbusz esetében létrehoztam annak merev testekből felépülő
futóművű, valamint gerenda elemekből, és lokálisan héjelemekből álló
vázszerkezetű, különböző részletességű számítási modelljeit, amelyek
alkalmasak a jármű-vázszerkezet vizsgált csomópontjainak feszültségi állapot
meghatározására. A modellek segítségével részletesen feltártam a jármű vizsgált
csomópontjának feszültségi és alakváltozási állapotát és ezek időbeni változását.
Mérési eredmények felhasználásával igazoltam a számítási eljárás és a modellek
gyakorlati
használhatóságát
és
megbízhatóságát.
[GB-1,
GB-2,
GB-13]
3. A vizsgált autóbusz többtestdinamikai modelljét alkotó elemek esetén
megvizsgáltam a modell létrehozása során alkalmazott közelítéseknek és
elhanyagolásoknak a vázszerkezet dinamikai viselkedésére gyakorolt hatását:
3.1. Meghatároztam a többtestdinamikai számítások során használt eltérő
geometriai részletességű felépítménymodelleknek a vázban ébredő
feszültségekre gyakorolt hatását. A számítások eredményeiből
megállapítottam, hogy a többtestdinamikai számítások során a részletes, a
lemezelés és a ragasztott üvegezés merevítő hatását is magába foglaló
modell szolgáltatja a mérési eredményekkel legjobban megegyező
eredményt. [GB-1]
3.2. A járműfelépítmény tömegeloszlás vizsgálatainak eredményéből
megállapítottam, hogy a csomópontok feszültségi állapotának vizsgálatához
nem szükséges az üvegezés és a koncentrált tömegek modellezése, ha ezek a
vizsgált csomóponttól távol helyezkednek el.
3.3. A rugalmas felépítmény tömegmátrixának közelítése kapcsán
megállapítottam, hogy a többtestdinamikai számítások során a mátrix
főátlóján kívüli invariánsok figyelembevételének, illetve elhanyagolásának a
felépítmény feszültségállapotára gyakorolt hatása elhanyagolható, tekintettel
arra, hogy figyelembevételük a számított feszültségekhez viszonyítva két
nagyságrenddel kisebb eltérést okoz.
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3.4. A vizsgált autóbusz többtestdinamikai modelljében lévő diszkrét rugók és
csillapítók karakterisztikájának közelítéséhez kapcsolódó számítások során
feltártam a vázszerkezetben ébredő feszültségeket, és ezek változását a
karakterisztikák közelítésének függvényében. A számítások eredményeiből
megállapítottam, hogy a diszkrét elemek karakterisztikájának közelítésére
nagy amplitúdójú determinisztikus gerjesztés estén sem a lineáris, sem a
bilineáris közelítés nem alkalmas. Kielégítő eredmény csak a lineáris és
bilineáris leírásnál pontosabb közelítés (pl.: szplájnos) használatával érhető
el. [GB-2]
3.5. Az elvégzett számításokból megállapítottam, hogy a dinamikai
modellalkotás során a jármű felépítményének merev- illetve rugalmas
testként történő figyelembevétele nagyobb mértékben befolyásolja a
számítások eredményeként kapott feszültségértékeket, mint a diszkrét
elemek karakterisztikájának közelítése. [GB-2]
3.6. Számításokkal igazoltam, hogy a gyakorlatban használt üveg – ragasztóréteg
– vázszerkezet modell, amely a ragasztóréteget héjelemekkel írja le, a
dinamikai vizsgálatok során a vázszerkezetben ébredő feszültségek
meghatározásakor is használható. [GB-13]
4. Módszert dolgoztam ki a járműszerkezet dinamikai analízisének és szintézisének
elvégzésére. A módszer lényege és célja, a dinamikus terhek hatására ébredő,
időben változó/váltakozó nagyságú/értelmű fajlagos alakváltozások és
feszültségek számítása. Továbbá a helyileg jelentkező képlékeny alakváltozások
és a velük járó sajátfeszültségi rendszer feltárása, valamint a valódi eredő
alakváltozások és feszültségek meghatározása, különös tekintettel a
feszültséggyűjtő keresztmetszetek (csomópontok) gyenge pontjaira.
- Az ajánlott dinamikai szintézis, ami a lineáris- és a nemlineáris anyagmodell
használatán alapul, a feszültséggyűjtő keresztmetszetek gyenge pontjában
maradó és számbavételükkel adódó valódi alakváltozások és feszültségek
számítására használható előnyösen. A bemutatott numerikus eljárás az
eddigieknél pontosabb és megbízhatóbb eredményeket szolgáltat. Ezek
felhasználásával a járműszerkezet szilárdsági, merevségi, fáradási elemzése és
értékelése kis idő- és költségráfordítással elvégezhető.
- A valóságot mind jobban megközelítő, a terhelés-, szerkezet- és
anyagmodelleket integráló, kidolgozott és javasolt módszer megbízhatóságát
és gyakorlati alkalmazhatóságát a valós szerkezeten végzett kísérleti mérések
és a numerikus eljárás során adódó eredmények összevetése, közelebbről a
referenciapontokban mért és számított gyorsulás- és nyúlásértékek jó
egyezései igazolják.
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SUMMARY

In the dissertation, I dealt with the dynamic and structural tests required for
the Computer Aided Design of body frames and for checking the construction.
In the first chapter, I provided a brief overview of professional literature
published in the subject of dynamic and structural calculations of body frames. In
the second chapter, I summarized the mathematical bases of the state-of-the-art
calculation method at present, namely multibody calculations treating flexible
bodies by a Finite Element Method. In the first part of the third chapter, I presented
the procedures most frequently used in practice for determining the stress state of
frame structures.
In order to eliminate the disadvantages of these methods, I developed a novel
calculation method, presented in the second part of the chapter. This method
essentially means that I broke down the calculation procedure into three parts in
order to determine the stresses generated: generation of a flexible superstructure by
Component Mode Synthesis, multibody calculation using a simplified body frame
model, and transient FE calculation using a locally extended version of the
simplified body frame model. Compared to methods so far, this method boasts with
several advantages: simple model construction, transient FE test by applying a
nonlinear material model and stress determination of a restricted time range, and the
breakdown of calculations to make the procedure suitable for specifying calculation
results by the feedback of measurement results on a real vehicle.
The fourth chapter presents the linear and nonlinear effects arising most
frequently during the dynamic modelling and model construction of a vehicle. Such
effects include: structural detail of the body frame structure, modelling of
concentrated masses connected to the body frame, approximation of the mass
matrix of the superstructure as a flexible body, approximation of the characteristics
of discrete springs and dampers built in the vehicle, application of a locally
nonlinear material model, and handling the connection between the screen glass, the
adhesive layer, and the body frame structure.
In the fifth chapter I presented measurements of stochastic and deterministic
road excitation.
In the sixth chapter, I provided a summary of the models developed for
calculations and the calculations performed with them.
In the seventh chapter, I presented calculation and measurement results and
drew conclusions on the accuracy, applicability and reliability of models.

Gombor Balázs

2008

106

Theses

THESES
1. I developed a dynamic modelling procedure to explore stresses generated in bus
body frame structures built of hollow sections (prismatic rods). Using a
procedure consisting of the generation of a simplified flexible body frame
structure by Component Mode Synthesis, the multibody analysis of the vehicle
model with a flexible superstructure, and the structural transient FE test of the
simplified body frame structure model locally extended by detailed geometry,
calculation time can be reduced by one order of magnitude compared to
presently used methods exclusively based on FE calculations for determining
stresses generated in the body frame structure. [GB-1]
2. For a real bus, I generated calculation models of various degrees of detail,
characterized by an axle consisting of rigid bodies, a body frame structure
consisting of beam elements and locally of shell elements, which are suitable for
determining the stress state of the junctions examined on the body frame
structure. I used the models to explore in detail the stress and deformation states
of the vehicle’s junctions examined and their change in the course of time. I
used measurement results to verify the practical applicability and reliability of
the calculation method and the models. [GB-1, GB-2, GB-13]
3. For elements constituting a multibody model of the bus examined, I studied the
effect of approximations and neglects applied in the course of generating the
model to the dynamic behaviour of the body frame structure:
3.1. I determined the effect of superstructure models of various degrees of
structural detail, used in multibody calculations, on stresses generated in the
body frame. I stated from the calculation results that in the course of
multibody calculations, a detailed model also including the stiffening effect
of plating and fixed glazing yields the results best corresponding to
measurement results. [GB-1]
3.2. I concluded from the result of mass distribution tests of the vehicle
superstructure that the glazing and concentrated masses do not need to be
modelled for examining the stress state of junctions, if they are located far
from the junction examined.
3.3. In regard to the approximation of the mass matrix of the flexible
superstructure, I concluded that in the course of multibody calculations, the
effect of considering or neglecting invariants outside the main diagonal of
the matrix to the stress state of the superstructure is negligible, with a view
to the fact that taking them into consideration causes differences of two
orders of magnitude less as compared to the stresses calculated.
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3.4. In the course of the calculations related to the approximation of the
characteristics of discrete springs and dampers within the multibody model
of the bus examined, I explored the stresses generated in the body frame
structure and their changes in function of the approximation of
characteristics. I concluded from the calculation results that neither linear,
nor bilinear approximation are suitable for the approximation of discrete
element characteristics in case of high-amplitude deterministic excitation.
Satisfactory results can only be achieved by applying an approximation
which is more accurate than linear and bilinear description (e.g.: spline).
[GB-2]
3.5. I concluded from the calculations performed that in the course of dynamic
modelling, taking the vehicle superstructure into consideration as a rigid or
flexible body has a greater effect on the stress values yielded as result of
calculations than the approximation of discrete element characteristics.
[GB-2]
3.6. I verified by calculations that the glass – adhesive layer – body frame
structure model used in practice, describing the adhesive layer by shell
elements, can also be used when specifying stresses generated in the body
frame structure more accurately. [GB-13]
4. I developed a method for the dynamic analysis and synthesis of the vehicle
structure. The essence and purpose of this method is to calculate specific
deformations and stresses changing/alternating in time in terms of
magnitude/meaning, generated as a result of dynamic loads; furthermore, to
explore locally emerging plastic deformations and the accompanying own stress
system; and to determine real resultant deformations and stresses, with particular
regard to the weak points of stress concentrating cross-sections (junctions).
- The dynamic synthesis proposed, based on the use of a linear and nonlinear
material model, can essentially be used favourably to calculate real deformations
and stresses remaining in the weak points of stress concentrating cross-sections
and resulting from taking them into account The numerical procedure presented
yields more accurate and more reliable results than before. These can be used for
the structural, rigidity, and fatigue analysis and evaluation of vehicle structures
with low input of time and costs.
- The reliability and practical applicability of the method developed and proposed,
which approaches the reality to a greater degree and integrates load, structure
and material models, are verified by the comparison of results yielded by
experimental measurements and the numerical procedure, more specifically, by
the good correspondence of acceleration and strain figures measured and
calculated for reference points.
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A felépítmény modellek sűrűség, tömeg és inercia adatai:
Geometria részletesség modelljei

Teljes tömeg [kg]
Tömeg- középpont
helye [mm]

Gerenda
modell

Lemezelt
modell

Üvegezéssel
bővített

Egyenletes
tömegeloszlás

Részegységre
elkent tömeg

Üvegezés
figyelembevételével

Koncentrált
tömegek

m

7112.8

7111.4

7112.1

7111.8

7112.3

7112.5

7111.8

XCOG

3130.3

3121.0

3118.8

3077.9

3191.1

3109.7

3032.7

YCOG

16.6

23.3

27.8

61.6

33.9

24.8

-4.4

ZCOG

951.2

958.9

968.1

1097.5

990.0

966.5

958.1

Ixx

0.1687E+11

0.1707E+11

0.1714E+11

0.19490E+11

0.17273E+11

0.17192E+11

0.17230E+11

Iyy

0.1711E+12

0.1696E+12

0.1693E+12

0.16672E+12

0.17428E+12

0.16906E+12

0.16385E+12

Izz

0.1630E+12

0.1619E+12

0.1615E+12

0.15890E+12

0.16628E+12

0.16134E+12

0.15623E+12

Ixy

0.9379E+09

0.1100E+10

0.1112E+10

0.14581E+10

0.10829E+10

0.10955E+10

0.79578E+09

Iyz

0.1364E+09

0.2138E+09

0.2704E+09

0.66542E+09

0.38719E+09

0.26655E+09

0.25587E+09

Inercia [kgmm2]

Részegységek
sűrűsége [kg/mm3]

Tömegrészletesség modelljei

Izx

0.1913E+11

0.1940E+11

0.1968E+11

0.23011E+11

0.20982E+11

0.19656E+11

0.19471E+11

Fenékváz

3.2747E-05

2.7781E-05

2.7781E-05

1.9961E-05

2.7664E-05

2.7664E-05

2.5430E-05

Oldalváz

2.0611E-05

1.9786E-05

1.7720E-05

1.9961E-05

1.0430E-05

1.7720E-05

1.7720E-05

Tetőváz

3.2809E-05

2.4142E-05

2.4142E-05

1.9961E-05

2.4142E-05

2.4142E-05

2.4142E-05

Homlokfal

5.9535E-05

5.9535E-05

5.2777E-05

1.9961E-05

5.2777E-05

5.2777E-05

5.2777E-05

Hátfal

2.9833E-05

2.1472E-05

2.1472E-05

1.9961E-05

2.1472E-05

2.1472E-05

2.1472E-05

Lemezelés

-

7.8000E-06

7.8000E-06

1.9961E-05

2.3128E-05

7.8000E-06

7.8000E-06

Üvegezés

-

-

2.8000E-06

1.9961E-05

1.0430E-05

2.8000E-06

2.8000E-06

m

7107.0

7111.8

7111.5

XCOG

3132.9

3122.1

3119.7

YCOG

17.1

21.5

26.2

ZCOG

951.8

960.7

969.6

Ixx

1.7126E+010

1.7279E+010

1.7341E+010

Iyy

1.7177E+011

1.7018E+011

1.6980E+011

Izz

1.6375E+011

1.6257E+011

1.6211E+011

Ixy

9.3888E+008

1.0502E+009

1.0664E+009

Iyz

1.9165E+010

1.9487E+010

1.9758E+010

Izx

1.3876E+010

1.8775E+010

2.4706E+010

Kondenzált modellek
Teljes tömeg [kg]
Tömeg- középpont
helye [mm]

2

Inercia [kgmm ]

M.1. táblázat: A jármű felépítménymodelljeinek tömegadatai

M.1. ábra: A felépítmény (és egyben az egész jármű) koordinátarendszere

Gombor Balázs
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M.2. ábra: Az autóbusz vázszerkezetének
felületmodellje (A színek a lemezvastagságot
kódolják)

Gombor Balázs

2008
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M.3. ábra: A felépítmény vázszerkezetének
részekre bontása a látszólagos sűrűségek
meghatározásához

Gombor Balázs
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M.4. ábracsoport: Válogatás a vázszerkezet egyedi profiljai közül

Gombor Balázs
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A valós járműn végzett mérések adatai
Mérés célja:

Az IKARUS 412 típusú alacsonypadlós autóbusz műakadályon való
áthaladása során a vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek,
illetve a motortartó kereten és a motortartó bakokon fellépő
függőleges gyorsulások mérése.

Mérés ideje:
Mérés helye:

2002.07.02., 2002.07.03.
IKARUSBUS Rt. Székesfehérvári telephelye, 8002 Székesfehérvár
Repülőtér

Mérőszemélyzet:

•
•
•
•
Jármű típusa:
Gyártási szám:
Évjárat:
Forgalmi rendszám:
Motorszám:

Tóth Zoltán (IKARUSBUS Rt.)
Auer Gyula (IKARUSBUS Rt.)
Szűcs István (IKARUSBUS Rt.)
Gombor Balázs (BME GSZI)

IKARUS 412.30 A
0045
2001
BPO-260 (BKV Rt. tulajdona)
MAN00826L0H17*18496566137221

Mérőberendezések:

Mérés során felhasznált eszközök
N. [db] Mérőeszköz megnevezése:
1.
2.
3.
4.
5.

1
2
1
1
3

National Instruments BNC 2090 A/D átalakító (SN:AABE2B)
Hottinger Baldwin MGT 231 mérőerősítő (SN: 3046, 3049)
Hottinger Baldwin MGT 233 mérőerősítő (SN: 3109)
Hottinger Baldwin K3602 nyúlásmérő bélyeg hitelesítő
Hottinger Baldwin B12/500 gyorsulásadó
FAET-12B-12-S6EL (BLH Electronics Inc.) nyúlásmérő bélyeg (GF:2.00+6. 13 0.5%, K: +0.6%, 120.0+-0.2 Ohm, GL: 3.18, SN:910600-24010-AEI, L/N:
378-5A-SH
7. 1 24/230 V inverter
8. 1 Portocom notebook (PI 200MHz, 64MB RAM)
9
1 National Instruments DAQCard-AI-16E-4 PCMCIA adatgyűjtő kártya
Virtual Bench v2.1.1 adatkezelő és megjelenítő szoftver (National
10. 1
Instruments)

M.2. táblázat: A mérések során felhasznált eszközök
Mérési határok:
gyorsulás:
feszültség:

Gombor Balázs

±10 [g]
±210 [MPa]
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A numerikus vizsgálatok eredményei az S2 és az S101 pontokban:

Lokális feszültségek S2 pontban X-irányban a modell részletességének függvényében
(Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
120
110

Merev felépítményű modell (Mo-16)
Gerenda felépítményű modell (Mo-01)
Lemezeléssel bővített modell (Mo-02)
Üvegezéssel bővített modell (Mo-03)
Mérés (Me-5-2-S2)

Max.:106.2 MPa

100
90

Max.:84.9 MPa

80

Max.:75.6 MPa

70

Max.:68.2 MPa
Max.:85.44 MPa

Feszültség [MPa ]

60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
18.25

18.50

18.75

19.00

19.25

19.50

19.75

20.00

20.25

20.50

20.75

21.00

Idő [s ]

M.5. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek (determinisztikus
gerjesztés)
Modell:
Merev felépítményű (Mo-16)
Gerenda felépítményű (Mo-01)
Lemezeléssel bővített (Mo-02)
Üvegezéssel bővített (Mo-03)

A modell relatív hibája
24,4 %
20,1 %
11,4 %
0,6 %

M.3. táblázat: Az egyes modellek relatív hibája (h) a vázszerkezet S2 pontjában
ébredőfeszültségek csúcsértékének tekintetében

Gombor Balázs
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Az S2 pontban mért és számított X irányú feszültségek FFT diagramja
(Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
8.0

Merev felépítményű Modell (Mo-16)
Gerenda felépítményű modell (Mo-01)
Lemezeléssel bővített modell (Mo-02)
Üvegezéssel bővített modell (Mo-03)
Mérés (Me-5-2-S2)

7.0

Feszültség [MPa ]

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Frekvencia [Hz ]

M.6. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek FFT diagramja
(determinisztikus gerjesztés)
Az S2 pontban számított X irányú feszültségek a modellrészletesség függvényében
(sztochasztikus gerjesztés, v=10m/s )
45.0

Merev felépítményű modell (Mo-16)
Gerenda felépítményű modell (Mo-01)

40.0
35.0

Lemezeléssel bővített modell (Mo-02)
Üvegezéssel bővített modell (Mo-03)

30.0
25.0

Feszültség [MPa ]

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Idő [s ]

M.7. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek diagramja
sztochasztikus gerjesztés esetén
Gombor Balázs
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Az S2 pontbeli X irányú lokális feszültségek hisztogramja a modellrészletesség
függvényében (sztochasztikus gerjesztés)
150

Merev felépítményű modell (Mo-16)

140

Gerenda modell (Mo-01)
130

Lemezeléssel bővített modell (Mo-02)
Üvegezéssel bővített modell (Mo-03)

120
110

Gyakoriság [db ]

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-30

-26

-22

-18

-14

-10

-6

-2

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

Feszültségeloszlás [MPa ]

M.8. ábra: A vázszerkezetben ébredő dinamikus feszültségek gyakorisága
sztochasztikus gerjesztés
Lokális feszültségek S2 pontban X-irányban a tömeg részletességének függvényében
(Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
100
90
80
70

Max.:85.4 MPa
Max.:82.45 MPa
Max.:81.61 MPa

Egyenletesen elosztott tömeg modell (Mo-10)

Max.:80.46 MPa

Üvegezéssel bővített modell (Mo-03)

Max.:80.03 MPa

Koncentrált tömegeket is tartalmazó modell (Mo-12)

Részegységekre elosztott tömegű modell (Mo-11)

Mérés (Me-5-2-S2)

60

Feszütség [MPa ]

50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
18.25

18.50

18.75

19.00

19.25

19.50

19.75

20.00

20.25

20.50

20.75

21.00

Idő [s ]

M.9. ábra: A számított és mért feszültségek a különböző tömegeloszlás
közelítésének függvényében
Gombor Balázs
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Modell:
Egyenletesen elosztott (Mo-10)
Részegységekre osztott (Mo-11)
Üvegezéssel bővített (Mo-03)
Koncentrált tömegű (Mo-12)

A modell relatív hibája
6,3 %
4,4 %
3,5 %
5,8 %

M.4. táblázat: Az egyes modellek relatív hibája (h) a vázszerkezet S2 pontjában
ébredőfeszültségek csúcsértékének tekintetében a tömeg modellezésének
függvényében

Lokális feszültségek S2 pontban X-irányban a diszkrét karakterisztikák közelítésének
függvényében (Merev felépítmény, determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
120
110

Max.:104.8 MPa

100

Max.:91.0 MPa

90

Max.:85.4 MPa

Lineáris közelítés (Mo-14)
Bilineáris közelítés (Mo-15)
Szplájnos közelítés (Mo-16)
Mérés (Me-5-2-S2)

80
70

Feszültség [MPa ]

60
50

Max.:35.1 MPa

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
18.25

18.50

18.75

19.00

19.25

19.50

19.75

20.00

20.25

20.50

20.75

21.00

Idő [s ]

M.10. ábra: Az S2 pontban számított és mért X-irányú feszültségek a diszkrét
csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében merev felépítmény
esetén
Modell:
Lineáris közelítés (Mo-14)
Bilineáris közelítés (Mo-15)
Szplájnos közelítés (Mo-16)

A modell relatív hibája
58,9 %
6,6 %
22,7 %

M.5. táblázat: A modellek relatív hibája az S2 pontban mért X-irányú feszültségek
csúcsértékének tekintetében merev felépítmény esetén

Gombor Balázs
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Lokális feszültségek S2 pontban X-irányban a diszkrét karakterisztikák közelítésének
függvényében (Rugalmas felépítmény, determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
90

Max.:85.4 MPa

Max.:82.45 MPa

80

Max.:71.62 MPa

70
60

Lineáris közelítés (Mo-04)
Bilineáris közelítés (Mo-05)
Szplájnos közelítés (Mo-03)
Mérés (Me-5-2-S2)

50

Feszültség [MPa ]

40
30

Max.:28.63 MPa

20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
18.25

18.50

18.75

19.00

19.25

19.50

19.75

20.00

20.25

20.50

20.75

21.00

Idő [s ]

M.11. ábra: Az S2 pontban számított és mért X-irányú feszültségek a diszkrét
csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében rugalmas
felépítmény esetén

Modell:
Lineáris közelítés (Mo-04)
Bilineáris közelítés (Mo-05)
Szplájnos közelítés (Mo-03)

A modell relatív hibája
66,5 %
16,1 %
3,5 %

M.6. táblázat: A modellek relatív hibája az S2 pontban mért X-irányú feszültségek
csúcsértékének tekintetében rugalmas felépítmény esetén

Gombor Balázs
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Az S2 pontban számított X irányú feszültségek a diszkrét karakterisztikák
függvényében (sztochasztikus gerjesztés, merev felépítmény, v=10m/s )
50.0
45.0

Lineáris közelítés (Mo-14)

40.0

Bilineáris közelítés (Mo-15)

35.0

Szplájnos közelítés (Mo-16)

30.0

Feszültség [MPa ]

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

Idő [s ]

M.12. ábra: Az S2 pontban sztochasztikus gerjesztés hatására ébredő dinamikus
feszültségek a diszkrét elemek karakterisztikájának közelítése függvényében merev
felépítmény esetén
Az S2 pontban számított X irányú feszültségek a diszkrét karakterisztikák
függvényében (sztochasztikus gerjesztés, rugalmas felépítmény, v=10m/s )
40.0

Lineáris közelítés (Mo-04)

35.0

Bilineáris közelítés (Mo-05)
30.0

Szplájnos közelítés (Mo-06)

25.0

Feszültség [MPa ]

20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
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-10.0
-15.0
-20.0
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Idő [s ]

M.13. ábra: Az S2 pontban sztochasztikus gerjesztés hatására ébredő dinamikus
feszültségek a diszkrét elemek karakterisztikájának közelítése függvényében
rugalmas felépítmény esetén
Gombor Balázs
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Az S2 pontbeli X irányú lokális feszültségek hisztogramja a modellrészletesség
függvényében (sztochasztikus gerjesztés, merev felépítmény)
120

Lineáris közelítés (Mo-14)

110

Bilineáris közelítés (Mo-15)
100

Szplájnos közelítés (Mo-16)

90

Gyakoriság [db ]
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M.14. ábra: Az S2 pontban mért és számított X-irányú feszültségek hisztogramja a
diszkrét csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében merev
felépítmény esetén
Az S2 pontbeli X irányú lokális feszültségek hisztogramja a modellrészletesség
függvényében (sztochasztikus gerjesztés, rugalmas felépítmény)
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M.15. ábra: Az S2 pontban mért és számított X-irányú feszültségek hisztogramja a
diszkrét csillapítók és rugók karakterisztikájának közelítése függvényében rugalmas
felépítmény esetén
Gombor Balázs
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Lokális feszültségek S101 pontban X-irányban a tömeg részletességének
függvényében (Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
80
70
Max.:65.1 MPa
Max.:60.9 MPa

60

Max.:61.3 MPa
Max.:53.9 MPa
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M.16. ábra: A számított feszültségek a különböző tömegeloszlás számítások
függvényében az S101 pontban
Lokális egyenértékű feszültségek S101 pontban a tömeg részletességének
függvényében (Determinisztikus gerjesztés, v=20km/h )
85
80
Max.:77.1 MPa
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Koncentrált tömegek (Mo-12)
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M.17. ábra: A számított egyenértékű feszültségek a különböző tömegeloszlás
számítások függvényében az S101 pontban
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Fila típusú kerékmodell
Érintkezési- és működési állapotok:

•
•

2D üzemmód: pontszerű érintkezést feltételez, és a kapcsolati erő merőleges az
útfelületre
3D üzemmód, felületi érintkezést feltételez, és az abroncs effektív gördülési sugarát
az abroncs deformálódott térfogatából a térfogat-állandóság alapján határozza meg.
Az útfelületet háromszögekből összeállított felülettel írja le.

Az abroncsmodell felépítése:
A Fiala kerékmodell az abroncs rugalmasságát gerenda típusú végeselemmel írja le. A
gerendaelem az útfelülethez kontakt elemmel kapcsolódik, így a kerékelpattanás
figyelembevételére is alkalmas.
Elhanyagolások, feltételezések:

•
•
•
•

Négyzetes érintkezési felület feltételez az abroncs és a talaj között.
Egyenletes érintkezési nyomáseloszlást feltételez az érintkezési felület mentén.
Az abroncs relaxációját nem veszi figyelembe.
Az ébredő erők függetlenek a dőlésszögtől.

A kerék által leírt erő- és nyomatékkomponensek:

M.18. ábra: A Fiala típusú kerekmodell koordinátarendszere és az ébredő erő és
nyomatékkomponensek [148]
• Fz – Radiális erő
• Fx – Hosszirányú erő
• Fy – Oldalerő:
• My – Gördülési ellenállás
• Mz – Visszatérítő nyomaték
(Az erő- és nyomatékkomponensek, valamint a kerékmodell részletesebb leírása az
ADAMS szoftver dokumentációjában [148,149] hozzáférhető.)
Gombor Balázs
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Az ADAMS-ANSYS szoftverek közötti terhelésátadást leíró fájl szerkezete:

!
!
********
A N S Y S
********
!
****** LOADS DATA SET FRAGMENT ******
!
Load File Created From ADAMS Analysis
!
TO BE MERGED WITH ANSYS INPUT FILE!
!
Created: Wed May 21 16:57:23 2007
!
Number of Load Cases: 401
!
Units: Mass
= kg
!
Length = mm
!
Force = newton
!
Time
= sec
!
*************************************
!
!
! LOAD CASE = tehelési eset száma
!
TIME, terhelési esethez tartozó idő
FDEL, ALL
!
! Transzlációs gyorsuláskomponensek megadása:
!
ACEL, X-irányú komponens, Y-irányú komponens, Z-irányú komponens
!
! Szögsebesség-komponensek megadása:
!
OMEGA, X-tengely körüli komponens, Y-tengely körüli komponens, Z-tengely
körüli komponens
!
! Szöggyorsulás-komponensek megadása:
!
DOMEGA, X-tengely körüli komponens, Y-tengely körüli komponens, Z-tengely
körüli komponens
!
! Terhelés megadása:
!
F, csomópont száma, terheléskomponens meghatározása (FX, FY, FZ, MX, MY,
MZ), terhelés értéke
LSWRITE
!
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Gerenda felépítmény

Lemezeléssel bővített
felépítmény

Üvegezéssel bővített
felépítmény

A rugalmas felépítménynek a többtestdinamikai számítások során figyelembe
vett sajértékei:

N.

[Hz]

[Hz]

[Hz]

1

3.85

4.30

4.75

2

5.69

6.44

6.56

3

6.60

6.83

9.72

4

7.10

8.86

10.73

5

7.74

10.18

12.06

6

8.56

10.39

13.30

7

10.01

11.04

14.21

8

11.72

12.23

14.84

9

12.17

14.03

16.47

10

14.46

15.20

19.70

11

16.85

18.72

25.71

12

21.68

22.16

29.02

13

22.50

27.17

32.65

14

25.10

32.33

41.04

15

28.80

32.98

46.49

16

31.57

37.35

49.24

17

53.45

48.80

62.78

18

62.51

79.21

94.45

19

81.26

89.54

121.59

20

108.93

114.24

136.48

M.7. táblázat: A rugalmas felépítménynek a többtestdinamikai számítások során
figyelembe vett sajértékei
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M.19. ábra: A sztochasztikus számításokhoz alkalmazott lengéscsillapító
karakterisztikák a különböző közelítési eljárások esetén
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M.20. ábra: A sztochasztikus számításokhoz alkalmazott légrugó karakterisztikák a
különböző közelítési eljárások esetén
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