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Bevezetés 
 

Járműverseny feladatrész a REFORMula Challenge egyik legfontosabb eleme. Ennek 

során a versenyben résztvevő csapatok a 2021.03.06-i I. Budapesti Nagydíjra készülve az 

önvezető virtuális járműveikhez tartozó sebességprofilt és útvonalat fogják megtervezni. 

A feladatrész nem önálló pontozással vesz részt a Nagydíj győztesének 

meghatározásában, hanem a járműverseny részét fogja képezni. 

 

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. 

Fontos megjegyezni, hogy a márciusi online körverseny várhatóan elődöntő és döntő 

futamokból fog állni – ez azonban függ attól, hány csapat küldi be a járműverseny 

feladatrészt (reménység szerint minél több!). A verseny során bibliai kvíz kérdésekre 

való helyes válaszokkal lehetséges energiát gyűjteni a csapat járművei számára. 

 

Értékelési szempontok 

Mivel a feladat nem önálló pontokkal számít bele a REFORMula pontozásába, értékelési 

szempontok nincsenek. Az, hogy az adott mozgásprofil elég gyorsnak számít-e, a csapat 



maga dönti el – hasonlóképpen ahhoz, hogy az energia energiafogyasztás mértékével a 

csapat elégedett-e.  

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. 

 A feladatrész elkészítése kapcsán – hasonlóan az épülettervezéshez – szeretnénk 

egy, szükség szerint kettő online konzultációt tartani. Ennek időpontját Doodle 

szavazás eredményének figyelembe vételével fogjuk meghatározni. 

A járműverseny feladatrész menetrendje, határidők 

 Kérjük, hogy a telepítéseket mihamarabb végezzék el. Amennyiben hibát 

tapasztalnak a program működésében, vagy a járművek nagyon furcsa 

viselkedését, jelezzék azt a mernokmisszio@gmail.com címre küldött e-maillel. A 
járműdinamikai program kapcsán előfordulhat, hogy menet közben update 
verziót adunk ki a felmerült hibák kezelése céljából. 

 A járműverseny pályamunka beküldési határideje: 2021.02.14. vasárnap 
24:00. Kérjük, hogy az elkészített feladatokat a mernokmisszio@gmail.com 

címre küldjék. A határidő biztosan nem kerül módosításra, szemben a korábbi 

feladatrészekkel, ugyanis a március 6-i futam nagyon közel van és a 

Mérnökmissziónak még számos technikai feladatot kell megoldania a beérkező 

munkákkal! 

 A csapatoknak kizárólag a team1.txt fájlt kell beküldeniük. 

 KÉRDÉS esetén bátran írjanak a mernokmisszio@gmail.com címre, vagy 

közvetlenül a REFORMula Challenge facebook csoportba! 


