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H A J D U  F L Ó R A 1

Nemlineáris gépészeti és mechatronikai rendszerek 
érzékenységvizsgálata 

1. BEVEZETÉS 

Nemlineáris rendszerek vizsgálatának egyik izgalmas területe a paraméterek ér-
zékenységvizsgálata. Számtalan tudományterületen alkalmazzák, mint például 
közgazdasági folyamatok modellezése,2 környezetmérnöki alkalmazások,3 kémi-
ai4 és gyártási folyamatok5 modellezésénél, orvosi kutatások során.6 Napjainkban 
a gépészmérnöki, mechatronikai és járműmérnöki alkalmazások esetében is el-
kezdett terjedni a használata.7

[1] SZE Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola, doktorjelölt, SZE Gépészmér-
nöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar, Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék, egye-
temi tanársegéd. Témavezető: Dr. Molnárka Győző, SZE Gépészmérnöki, Informatikai és Villa-
mosmérnöki Kar, Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék, egyetemi tanár.
[2] Pannell, D. J.: Sensitivity analysis of normative economic models: Theoretical framework 
and practical strategies, in Agricultural Economics 1997/2., pp. 139–152.
[3] Mouida, A. – Alaa, N.: Sensitivity Analysis of TSEB Model by One-Factor-At-A-Time 
in Irrigated Olive Orchard, in International Journal of Computer Sciences Issues 2011/3., pp. 
369–377.; Cattarin, G. – Pagliano, L. – Causone, F. – Kindinis, A. – Goia, F. – Carlucci, S. 
– Schlemminger, C.: Empirical validation and local sensitivity analysis of a lumped-parameter 
thermal model of an outdoor test cell, in Building and Environment 2018, pp. 151–161.
[4] Zádor, J. – Zsély, I. Gy. – Turányi, T. – Ratto, M. – Tarantola, S. – Saltelli, A.: Local 
and Global Uncertainty Analyses of a Methane Flame Model, in The Journal of Physical Che-
mistry A., 2005/43., pp. 9795–9807.
[5] Abbas, A. A. – Hussein, M. A. – Mohammad, M. M.: Design Parameters Estimation and 
Design Sensitivity Analysis in Manufacturing Process of Rubber Pad by Using Finite Element 
Technique, in International Journal of Mechanical & Mechatronics Engineering, IJMME-IJENS 
2005/3., pp. 75–85.
[6] Gul, R. – Bernhard, S.: Local Sensitivity Analysis of Cardiovascular System Parameters, in 
10th International Conference on Modelling and Measurement in Medicine and Biology, 24–26 
April 2013, Budapest, pp. 155–167.
[7] Jung, Y.: Local Sensitivity Analysis of Nonlinear Models – Applied to Aircraft Vehicle Sy-
stems, Msc. diplomamunka, Linköping University, 2009, témavezető: Steinkellner S.; Hamza, 
S. – Anstett-Collin, F. – Li, Q. – Denis-Vidal, L. – Birouche, A. – Basset M.: Dynamic 
Sensitivity Analysis of a Suspension Model, in 13th International Symposium on Advanced Vehi-
cle Control, AVEC’16, 13–16. September 2016, Munich, Germany, pp. 651–656.; Sharma R. C.: 
Sensitivity Analysis of Ride Behaviour of Indian Railway Rajdhani Coach using Lagrangian Dy-
namics, in International Journal of Vehicle Structures and Systems 2013/3-4., pp. 84–89.; Sert, 
E. – Boyraz, P: Optimization of Suspension System and Sensitivity Analysis for Improvement of 
Stability in a Midsize Heavy Vehicle, in Engineering Science and Technology, an International 
Journal 2017/3., pp. 997–1012.
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Elsősorban annak vizsgálatára alkalmazzák, hogy a paraméterek változtatása 
hogyan hat a rendszer viselkedésére.8 Paraméter identifikációs,9 inverz szimu-
lációs és modell kalibrációs feladatok10 is megoldhatók érzékenységvizsgálat al-
kalmazásával. A modellek megfelelősége is ellenőrizhető, valamint a modellek 
redukciója is elvégezhető vele.11 Az érzékenység alapján egy rendszer bizonyta-
lansága is kiszámolható.12 

Egy rendszer érzékenységének meghatározására számtalan módszer létezik a 
parciális differenciális technikáktól kezdve a statisztikai módszerekig.13 Az érzé-
kenységvizsgálat három fő módszerének a szűrés (screening), a lokális és a globá-
lis érzékenységvizsgálat tekinthető. Ezeken belül még számtalan módszer létezik, 
mint például a mintavétel alapú módszerek, a variációszámítás alapú módsze-
rek, a Bayes módszer és grafikus módszerek.14 A kutatás során a lokális, egy-
paraméteres (továbbiakban OAT, azaz One-at-a-Time) érzékenységvizsgálatot 
alkalmaztuk. A módszer előnye, hogy egyszerűen implementálható és napjaink 
gyors számítógépeit használva nagyon sok paraméter kombináció tesztelhető vi-
szonylag rövid idő alatt. A módszer továbbfejlesztésére újszerű megközelítésként 
érzékenységi halmazokat vezettünk be a paraméterek érzékenységének jellemzé-
sére. A módszert először az ÚNKP-18-3 pályázat során alkalmaztuk nemlineáris 
futóművek paramétereinek érzékenységvizsgálatára.15 A jelenlegi kutatás során a 
módszert tovább bővítettük és új, eddig nem vizsgált rendszerek esetében is al-
kalmaztuk. Míg korábban csak az érzékenységi halmazok lettek meghatározva, a 
jelenlegi kutatás során a tagsági értékekhez tartozó szabályokat is meghatároztuk 
a különböző paraméterek érzékenységének átfogó jellemzésére. 

2. ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT

Az érzékenységvizsgálathoz először érzékenységi függvényeket hoztunk létre, 
amely egy megválasztott kimeneti változó értékét mutatja egy paraméter változ-
tatása függvényében. A paraméter akkor tekinthető érzékenynek, ha a paramé-
terben történő kis változás nagy mértékű változást okoz a kimeneti változóban, 

[8] Saltelli, A – Chan, K. – Scott, E. M.: Sensitivity Analysis, 2008, John Wiley & Sons Ltd.
[9] Iwaniec, J.: Sensitivity Analysis of an Identification Method Dedicated to Nonlinear Systems 
Working Under Operational Loads, in Journal of Theorethical and Applied Mechanics, 2011, pp. 
419–438.
[10] Murray-Smith, D. J.: The Application of Parameter Sensitivity Analysis Methods to Inverse 
Simulation Models, in Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 2012/1., 
pp. 1–24.
[11] Saltelli, A – Chan, K. – Scott: i. m. 
[12] Zádor, J. – Zsély, I. Gy. – Turányi, T. – Ratto, M. – Tarantola, S. – Saltelli, A: i. m.
[13] Hamby D. M., A Review of Techniques for Parameter Sensitivity Analysis of Environmental 
Models, in Environmental Monitoring and Assessment, 1994/2., pp. 135–154.
[14] Saltelli, A – Chan, K. – Scott: i. m.
[15] Hajdu, F: Nemlineáris aktív és passzív futóművek számítógépes modellezése, in Új Nemzeti 
Kiválósági Program 2018/2019 Tanulmánykötet, Széchenyi István Egyetem, 197–208. o.
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vagyis minél meredekebb az érzékenységi függvény, annál inkább érzékeny a 
paraméter. Az érzékenység foka kifejezhető az érzékenységi index segítségével, 
amely kiszámolható a kimeneti változó relatív változása (y) és a paraméter relatív 
változása (p) hányadosaként: 

       (1)

Előzetes szimulációs eredmények alapján a következő érzékenységi halmazok 
és tagsági értékhez tartozó szabályok lettek meghatározva:

• nem érzékeny (S1): SI≤0.1∙D
• mérsékelten érzékeny (S2): 0.1∙D<SI≤0.6∙D
• érzékeny (S3): 0.6∙D<SI≤2∙D
• nagyon érzékeny (S4): 2∙D<SI
ahol D az érzékenységi függvény nagyságrendje.

A tanulmányban elsősorban esettanulmányokat ismertetek a módszer alkalma-
zásával kapcsolatosan. 

3. ESETTANULMÁNYOK

3.1. Nemlineáris futóművek érzékenységvizsgálata

Nemlineáris rendszerek hatékony érzékenységvizsgálatához elengedhetet-
lenül fontos a megfelelő kimeneti változó megválasztása. Rezgőrendszerek 
vizsgálata esetében általában a gyorsulást mérik és több fontos mennyiséget 
(pl. legnagyobb amplitúdójú frekvencia komponens, elmozdulás) is a gyor-
sulásból származtatnak. A megfelelő érzékenységi jellemző kiválasztásához 
elvégeztük egy egyszerű Duffing-típusú rezgőrendszer érzékenységvizsgála-
tát 3 különböző kimeneti változó esetében (a gyorsulás négyzetes középérté-
ke (továbbiakban RMS), a gyorsulás maximális értéke és a frekvenciacsúcs). 
A szimulációs eredmények alapján a gyorsulás RMS értéke és a frekvenci-
acsúcs megfelelően alkalmazhatók rezgőrendszerek érzékenységvizsgálatá-
ra. Erre a két kimeneti változóra legtöbb paraméternek volt nagyon érzékeny 
(S4) vagy érzékeny (S3) tartománya. A frekvenciában történő ugrások miatt 
utóbbi akár paraméter identifikációs feladatokra is alkalmazható lehet.16 Fu-
tóművekhez kapcsolódó esettanulmányok során ennek megfelelően a gyorsu-
lás RMS értékét és a frekvenciacsúcsot alkalmaztuk érzékenységi változóként.  

[16] Hajdu, F. – Molnárka, Gy.: Testing output variables for sensitivity study of nonlinear vib-
ration systems, in Abstract book for the15th Miklós Iványi International PhD & DLA Symposium, 
28–29. October 2019, Pécs, Paper 84.; Hajdu, F. – Molnárka, Gy.: Testing output variables for 
sensitivity study of nonlinear vibration systems, in Pollack Periodica, (elfogadva).
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3.1.1. Nemlineáris Duffing- típusú fél-aktív futómű érzékenységvizsgálata

A nemlineáris Duffing típusú futómű modellt szakirodalom17 alapján készítettük 
el. Az érzékenységi jellemző a frekvenciacsúcs volt. A modell az 1. ábrán látható.

1. ábra: A vizsgált Duffing-típusú fél-aktív futómű

A rendszer viselkedését leíró differenciálegyenlet a következő:

                 (2)

ahol u(t) az útból adódó szinuszos gerjesztőjel a következő képlettel számít-
ható:

       (3)

ahol A az út amplitúdója, λ az út hullámhossza és v a jármű sebessége. A ki-
induló paraméterek értéke a következő volt: m=240 kg, k1=150000 N/m, k2=-k1∙2 
(N/m)3, c1=-250 Ns/m, c2=-c1/10 (Ns/m)3, λ =10 m, A=0,02 m és v=50 km/h vol-
tak. A paramétereknek egyedi vizsgálati tartományuk volt a valóságos működés-
nek megfelelően. Az érzékenységvizsgálat eredménye a 2. ábrán látható: 

[17] Litak, G. – Borowiec, M. – Friswell, M. I. – Szabelski, K.: Chaotic vibration of a quar-
ter-car model excited by the road surface profile, in Communications in Nonlinear Science and 
Numerical Simulation, 2008/7., pp. 1373–1383.
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2. ábra: Paraméterek érzékenysége 

Fent balra: tömeg, fent középen: rugómerevség, fent jobbra: csillapítási tényező, 
lent balra: út hullámhossza, lent középen: út amplitúdója, lent jobbra:  

jármű sebessége

Megállapítható, hogy a tömeg mérsékelten érzékeny (SImax=3,5) a teljes vizs-
gálati tartományon ([120; 480] kg) belül. A rugómerevség vizsgálati tartománya 
[30000; 450000] N/m volt. A paraméter nem érzékeny alacsony értékek eseté-
ben (k1<35000 N/m). Érzékeny 31500<k1<33000 N/m között SI=20 értékkel. Ha 
33000 N/m <k1 a paraméter mérsékelten érzékeny (SImax=3,07). A csillapítási té-
nyező vizsgálati tartománya [50; 750] Ns/m volt. Meglepő módon a paraméter 
nem érzékeny, csupán egy rövid mérsékelten érzékeny tartománya van (65<c1<67 
Ns/m SI=3 értékkel). Az út hullámhosszának vizsgálati tartománya [0,1; 100] m 
volt. Ez a paraméter nem érzékeny, csak nagyon kicsi értékek esetében (λ <0,8 
m). Ezen a tartományon viszont nagyon nagy SI értékek lépnek fel (SImax=1640) 
és a paraméter nagyon érzékeny. A frekvencia is nagyon gyorsan változik ezen 
a tartományon. Az útprofil amplitúdójának vizsgálati tartománya [0,001; 1] m 
volt. A paraméter nem érzékeny, ha A<0,693 m. Az amplitúdó értékének növelé-
sével rövid nagyon érzékeny (SImax=500) és hosszabb nem érzékeny tartományok 
váltják egymást. Gyors frekvenciaváltozások is megfigyelhetők ezen a tartomá-
nyon. Ha 0,884 m <A, akkor a paraméter nem érzékeny. A jármű sebességének 
vizsgálati tartománya [10; 200] km/h volt. Amikor v<124 km/h, 124,5<v<127 
km/h vagy 165 km/h <v, a paraméter nem érzékeny. Ha 124<v<124,5 km/h 
vagy 128,5<v<162,5 km/h, a paraméter mérsékleten érzékeny SImax=3 értékkel. 
Ha 127<v<128,5 km/h vagy 162,5<v<165 km/h, a paraméter nagyon érzékeny,  
SImax=65 értékkel. Ezen a tartományon gyors változások is megfigyelhetők a frek-
venciában. Megállapítható, hogy az érzékeny sebességtartomány az autópályán 
való haladásnak felel meg. 
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A paraméterek tagsági értékét az érzékenységi halmazokban az 1. táblázat fog-
lalja össze. 

1. táblázat: Paraméterek Fuzzy tagsági értéke

Paraméter SImax S1 S2 S3 S4
m 3.5 0 1 0 0
k1 20 0.004 0.992 0.004 0
c1 3 0.997 0.003 0 0
λ 1640 0.993 0 0 0.007
A 50 0.995 0 0 0.005
v 65 0.8 0.18 0 0.02

Megfigyelhető, hogy a legtöbb paraméter nem érzékeny, de egy rövid tarto-
mányon belül a tömeget és a csillapítási tényezőt leszámítva mindegyiknek van 
érzékeny vagy nagyon érzékeny tartománya. A jármű sebessége a leginkább érzé-
keny paraméter, ennek a paraméternek a legmagasabb a tagsági értéke az S4 hal-
mazban. Viszonylag magas a tagsági értéke az S2 halmazban is. Az úthoz tartozó 
paraméterek (út hullámhossza, út amplitúdója) a következő leginkább érzékeny 
paraméterek, mindkettőnek van tagsági értéke az S4. halmazban. Ezt követi a 
rugómerevség, amelynek van tagsági értéke az S3 halmazban. Ez a paraméter 
mérsékelten érzékeny, a legnagyobb tagsági értéke az S2 halmazban van. A tömeg 
a teljes vizsgálati tartományon belül mérsékelten érzékeny, a tagsági értéke az S2 
halmazban 1. Meglepő módon a csillapítási tényező a legkevésbé érzékeny para-
méter, csupán egy nagyon kicsi tagsági értéke van az S2 halmazban.

3.1.2. Csepel CSD-755-10 tűzoltó jármű futómű érzékenységvizsgálata

A kiinduló modellt a magyar gyártmányú Csepel CSD-755-10 nehézkategóriás 
gépjárműfecskendő alapján készítettük el. Az ÚNKP-17 pályázat során elkészült 
a futómű fél-jármű modellje.18 Az ÚNKP-18 pályázat során a modellt bővítettük 
és új vizsgálatokat is elvégeztünk, mint például a modell bővítésének hatását a 
rendszer viselkedésére, valamint az úthibák által okozott rezgéseket valós, mért 
útprofilokkal.19 A vizsgált jármű és a futómű fél jármű modellje a 3. ábrán látható.

[18] Hajdu, F.: Nemlineáris mechatronikai rendszerek modellezése és numerikus vizsgálata, 
in Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018 Tanulmánykötet, Széchenyi István Egyetem, pp. 
127–138
[19] Hajdu (2019): i. m. 
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3. ábra: Csepel-CSD-10 tűzoltójármű (balra) és futómű modellje (jobbra)

A jelenlegi kutatás alatt elvégeztük a futómű modell részletes OAT érzékeny-
ségvizsgálatát 21 különböző paraméter esetében.20 Érzékenységi jellemzőként a 
gyorsulás RMS értékét választottuk. Néhány példa a paraméterek érzékenységére 
a következő ábrán látható.

4. ábra: Példa tűzoltó jármű paraméterek érzékenységvizsgálatára (tömeg, mellső 
rugó rugómerevsége, mellső lengéscsillapító csillapítási tényezője, jármű sebessége)

A hátsó rugó nemlineáris tényezője volt a legérzékenyebb paraméter, a tagsági 
értéke az S4 halmazban ennek a paraméternek volt a legnagyobb. A tartomány 
többi részén is érzékeny volt a paraméter. Ezzel a vizsgálattal megmutattuk, hogy 

[20] Hajdu, F. – Molnárka, Gy. – KUTI, R.: One-at-a-Time Sensitivity Study of a Nonlinear 
Fire Truck Suspension Model, in FME TRANSACTIONS 2020/1 pp. 90–95.
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a pontos rugómodellek nagyon fontosak a jármű szimulációkban. Az érzékenység-
vizsgálat eredményeit alapul véve jövőben egy fontos kutatási irány lesz egy tovább-
fejlesztett modell megalkotása pontosabb rugó és csillapító karakterisztikákkal.

3.2. Tűzoltó rendszer érzékenységvizsgálata

A kutatás alatt egy Rosenbauer Fox II szivattyúval rendelkező tűzoltórendszer 
érzékenységvizsgálatát is elvégeztük. Ehhez először a rendszer egy egyszerűen 
bővíthető moduláris modelljét készítettük el Simulink-ban korábbi számításokat 
alapul véve.21 A rendszer alrendszerei a szivattyú, a tömlők, a sugárcső, az osztó 
és az emelési magasság voltak (5. ábra).  

5. ábra: A vizsgált tűzoltó rendszer (balra) és a szimulációs modellje (jobbra)

A rendszerből maximálisan kivehető folyadékáramot választottuk az érzékeny-
ség jellemzésére. Példa a paraméterek érzékenységére a következő ábrán látható. 

6. ábra: Példa paraméterek érzékenységére egy tűzoltó rendszer esetében (balra: 
szivattyú relatív fordulatszáma, jobbra: lövőke átmérő a kimeneti oldalon)

[21] Hajdu, F. – Horváth, P. – Kuti, R.: Hasznos folyadékszállítás vizsgálata centrifugálszivaty-
tyúk alkalmazásánál, in Védelem Tudomány: Katasztrófavédelmi Online Tudományos Folyóirat, 
2017/1., pp. 304–317.
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A választott mennyiségre a paraméterek nem voltak érzékenyek, csupán a 
szivattyú relatív fordulatszámának volt érzékeny tartománya.22 Emiatt a jövőben 
fontos kutatási feladat lesz a szivattyú pontosabb modellezése, részletes érzékeny-
ségvizsgálata. Azt is megállapítottuk, hogy a vizsgált tűzoltórendszert jól tervez-
ték, a kiinduló paraméterek tartományában a többi alrendszer nem érzékeny.

4. ÖSSZEFOGLALÁS, TOVÁBBI KUTATÁSI FELADATOK

A kutatás során nemlineáris gépészeti és mechatronikai rendszerek OAT érzé-
kenységvizsgálatát végeztük el. Újszerű megközelítésként az OAT érzékenység-
vizsgálati módszer bővítésére 4 érzékenységi halmazt hoztunk létre, amelyek 
segítségével egyszerűen jellemezhető a paraméterek érzékenységi foka. Az érzé-
kenységi halmazokhoz tartozó tagsági értékek az érzékenységi függvények alap-
ján egyszerűen meghatározhatók. Az elvégzett kutatás során eddig elsősorban 
nemlineáris futóművek érzékenységvizsgálatát végeztük el. Megállapítottuk, 
hogy rezgőrendszerek esetében a gyorsulás RMS értéke és a frekvenciacsúcs 
hatékonyan alkalmazhatók érzékenységvizsgálati feladatokra. Ezt követően el-
végeztük egy nemlineáris Duffing-típusú fél-aktív futómű érzékenységvizsgála-
tát a frekvenciacsúcsot választva. Megállapítottuk, hogy a jármű sebessége volt 
a leginkább érzékeny paraméter, viszont szinte az összes többi paraméternek is 
volt nagyon érzékeny vagy érzékeny tartománya. Ezenkívül elvégeztük egy nem-
lineáris tűzoltó jármű futómű részletes érzékenységvizsgálatát is 21 különböző 
paraméter esetében a gyorsulás RMS értékét használva. A hátsó rugó nemline-
áris tényezője volt a leginkább érzékeny paraméter. Ezzel megmutattuk, hogy 
jármű szimulációkban nagyon fontosak a pontos rugó modellek, valamint az is 
kiderült, hogy a jövőbeli szimulációkhoz pontosabb rugó és csillapító modellek 
lesznek szükségesek. Elkészítettük egy tűzoltórendszer moduláris, egyszerűen 
bővíthető modelljét is. Elvégeztük a modell érzékenységvizsgálatát a rendszerből 
maximálisan kivehető folyadékáramot választva. Az érzékenységvizsgálat során 
megállapítottuk, hogy a rendszer jól felépített, csupán a szivattyú fordulatszámá-
nak van érzékeny tartománya. 

A kutatás további feladatai közé tartozik a Fuzzy logika bővítése érzékeny-
ségvizsgálati feladatokra, irodalomkutatás érzékenységvizsgálati módszerekről, a 
módszerek alkalmazása további gépészeti és mechatronikai rendszerek esetében. 
Bonyolult rendszerek esetében nagyon sok különböző változó paraméter van, 
ezért sok numerikus számításra lehet szükség. A számítások gyorsítása érdeké-
ben ezért egy fontos jövőbeli kutatási irány a párhuzamosítás. További kutatási 
feladat az érzékenységvizsgálat eredményeit figyelembe véve az eddig vizsgált 
rendszerek bővítése, pontosítása. A tűzoltórendszer vizsgálata során felmerült az 
ágak darabszáma, mint változtatható diszkrét paraméter. A diszkrét paraméte-

[22] Hajdu, F. – Kuti, R.: Modelling and Sensitivity Study of a Firefighting System, in HIDRA-
ULICA, 2019/4., pp. 38–44.
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rek érzékenységvizsgálatának kidolgozása szintén egy fontos feladat. A jövőben a 
rendszerek globális érzékenységvizsgálata is tervben van. A kutatás hosszú távú 
célja nemlineáris gépészeti és mechatronikai rendszerek egyszerűen és hatéko-
nyan alkalmazható numerikus vizsgálati módszerének kidolgozása a hatékony 
tervezés és fejlesztés érdekében.
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