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 BELSŐÉGÉSŰ MOTOR ÜZEMÁLLAPOTÁNAK JELLEMZÉSÉRE 

ALKALMAS POLÁRDIAGRAMOS MEGJELENÍTÉSI MÓDSZEREK 

GÁRDONYI Gábor, MANHERTZ Gábor, Dr. ANTAL Ákos, Dr. 

BERECZKY Ákos, Dr. SAMU Krisztián

Kutatásaink fő irányvonala belsőégésű motorokon mért rezgésjelek alapján az üzemállapot jellemzése, 
valamint az esetlegesen előforduló hibák detektálási lehetőségének felmérése, megvalósítása. A kapcsolódó 
szakirodalomban számos rezgésdiagnosztikai módszer lelhető fel, melyek alkalmasak különböző üzemállapotok, 
események jellemzésére, ám emellett további lehetőségeket is rejtenek magukban. A rögzített jeleket idő-, vagy 
szögtartományban vesszük fel, majd lehetőség van ezek alapján a regisztrátumok alapján a frekvenciatérbe, vagy 
egyéb tartományokba való áttérésre is. Ezáltal a diagnosztika célja szempontjából legszemléletesebb módon tudjuk 
a lekérdezett numerikus és/vagy grafikus eredményeket megjeleníteni. Jelen tanulmány jó példát mutat arra, 
hogy egy belsőégésű motor esetén hogyan lehet egy primitív gyorsulásérzékelőjével (kopogásszenzor) akár több 
jellemző paraméterét is jellemezni a vizsgált berendezésnek. A jelek feldolgozását felkutatott vagy sajátfejlesztésű 
rezgéselemzési eljárásokkal valósítjuk meg. Egy belsőégésű motor egyik fő paramétere a fordulatszám, melynek 
pontos ismerete más működési paraméterek meghatározásában is segítségünkre lehet. A fordulatszám pontos 
ismeretéhez a motor egy megfelelő forgó alkatrészének forgási sebességét kell valamilyen módon, minél pontosabban 
megmérni. Ez lehetséges a motor saját érzékelőinek jele alapján, de ezek a jelek gyakran nehezen hozzáférhetőek. 
Lehetséges kiegészítő szögjeladó felszerelése, azonban ez a motorblokk körül rendelkezésre álló korlátozott hely 
miatt ütközhet akadályba. Kidolgozásra került több olyan eljárás, melynek alapja a motor működési jellegéből 
következő, ciklikusan előforduló energiatermelő folyamatok időbeli lokalizálása, majd ezek alapján az aktuális 
szöghelyzet valamint szögsebesség becslése. A motor ütemeinek érzékelésére a mért rezgésgyorsulás-jel effektív 
érték, vagy statisztikai elváltozásának figyeltetése alkalmas módszereknek bizonyulnak. Forgógép diagnosztikában 
széleskörűen alkalmaznak polárdiagramokat az eredmények kirajzolására. A megjelenítés alapját adhatja a motor 
saját fordulatszámmérő jeladója, a kidolgozott eljárás által becsült fordulatszám, de a diagram akár fordulatszám jel 
nélkül is létrehozható. Kutatásaink során arra a jelenségre lettünk figyelmesek, mely szerint állandó fordulatszámon 
és terhelésen, ám változó légfeleslegtényezővel járatott motoron mért rezgésjelek polárdiagramon kirajzol-
va szemléletes eltérést mutatnak egymáshoz képest. Tanulmányunkban párhuzamba állítjuk a különfé-
le megjelenési módokat, valamint elemezzük azok eredményeit a fordulatszám, terhelés és a légfelesleg-
tényező függvényében. Célunk az időben mintavételezett, kiegészítő mérés nélkül felvett gyorsulásjelek 
polárdiagramos reprezentációjának javítása az adatsor újra-mintavételezésével, melyet a becsült fordulat-
szám alapján végzünk el.
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