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A Mérnökmisszió Alapítvány versenyt hirdet a BME Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karának hallgatói számára az Alapítvány szervezésében, a Kar szakmai 

közreműködésével, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a 

Miniszterelnökség támogatásával megvalósuló REFORMula Challenge innovációs 

versenyhez kapcsolódva. 

 

A verseny célja egy önvezető algoritmussal rendelkező virtuális robotversenyautó 

számára a leggyorsabb haladást lehetővé tevő mozgásprofil (ideális ív és sebesség) 

meghatározása és versenyhelyzetben való tesztelése. A beérkezett munkák a REFORMula 

Challenge innovációs verseny keretében (március 5-6.) egy kiterjesztett valóság alapú 

kari futam keretében bemutatásra és díjazásra kerülnek. 

 

A feladat elkészítéséhez technikai segítséget Németh Balázs c. egyetemi docenstől lehet 

kérni a nemeth.balazs@kjk.bme.hu címen. 

 

A feladat beküldésének határideje: 2021. február 28. 

A beküldés módja: a létrehozott team1.txt fájlt e-mailben elküldeni a 

nemeth.balazs@kjk.bme.hu címre. 

 

Alapfeladat 

A járműverseny feladat célja az önvezető virtuális járműhöz tartozó sebességprofil és 

útvonal meghatározása – ennek megfelelően fognak a csapatok járművei a versenyben 

haladni. A verseny célja, hogy a lehető legrövidebb idő alatt teljesítsék a futamra előírt 

körszámot – a leggyorsabb nyer. Eközben a csapatoknak figyelniük kell arra, hogy a 

lehető legkevesebb energiát használja el a jármű. 

A mozgásprofil kidolgozásához a Mérnökmisszió egy segédprogramot bocsát 

rendelkezésre, amely magában foglal egy .exe kiterjesztésű állományt (a segédfájlokkal 

együtt), illetve egy androidos mobilapplikációt. 



A járműverseny feladatrészhez kapcsolódó segédletek 

 A feladatrész elkészítéséhez tartozó segédvideó az alábbi, nem publikus YouTube 

linken érhető el: 

https://youtu.be/fjLZFfPtypc 

 Nyomatékosan kérjük, hogy a segédvideót egészében nézzék meg, lehetőleg a 

következő telepítések elvégzése előtt. 

 A járműdinamikai modellt és a keretprogramot tartalmazó állomány az alábbi 

linken érhető el: 

https://drive.google.com/file/d/1P1otOP3SoGvI6mQL9UH5hzJOjwL1Epbw/vie

w?usp=sharing 

 Az állomány igényli Matlab Runtime telepítését (szabadon letölthető és 

telepíthető, nem igényel regisztrációt). A fentiekben csatolt .zip fájlban a 

MyAppInstaller_web.exe fájlt érdemes futtatni, vagy pedig előzetesen telepíteni a 

Matlab 2020A-hoz tartozó Runtime csomagot és utána az app1.exe fájlt. 

 A vizualizációt elvégző mobilapplikáció Google Play-ből tölthető le: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.reformatus.mernokmisszio 

 A pályát kirajzoló Excel fájl (palya.xlsx) a .zip állományban található. 


