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Előszó
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki
Karon, a korábbi Járműgyártás és - javítás Tanszéken a belsőégésű motorok rezgés és
zajdiagnosztikai vizsgálataival, a téma kutatásával 2008-ban kezdtem el foglalkozni. A
feladat aktualitását a szentgotthárdi GM Powertrain – Opel motorgyár, valamint az Allison
sebességváltó gyár és a Tanszék együttműködésének keretében jelentkező problémamegoldási igények egyike hozta magával. Ez a kutatási terület azért is érdekelt, mert
korábban elektronikai alkatrészek zajosságának és megbízhatóságának összefüggései terén
végeztem kutatási tevékenységet. (A régi tanszék mára egyesült a Gépjárművek Tanszékkel,
új neve: Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék).
Az általam elvégzett feladatok nagy része a GM-Opel gyár és a Tanszék közös kutatási
tevékenységeihez kapcsolódott, beleértve az Allison váltókkal kapcsolatos munkákat is.
A munka során először elsősorban belsőégésű motorok rezgés- és zajdiagnosztikai
vizsgálatával foglalkoztam. A kezdeti időszak feladatai a hidegteszti EFT állomáson, a kész
motorok végellenőrzéséhez kapcsolódtak. Az állomás meglevő rendszerének diagnosztikai
hibakimutató képességeinek továbbfejlesztése volt a cél, amit sikeresen meg is valósítottunk
egy, a meglevő rendszerbe illesztett új funkcionális alrendszerrel.
A melegteszti, üzemelő motorok vizsgálata egy következő, sok vonatkozásban nehezebb
feladatot jelentett. Ebben a környezetben a korábban installált rezgésdiagnosztikai rendszer
nehezen használható eredményeket adott, nem igazán bizonyult hatékony minőségbiztosítási
– diagnosztikai eszköznek. A motorok vizsgálatához több mérőrendszerrel is kísérleteket
végeztünk, tapasztalatokat gyűjtöttünk, ami alapján végül egy, a National Instruments cég
hardver eszközein és LabVIEW szoftverén alapuló mérőrendszert dolgoztam ki,
munkatársaim segítségével. Az új rendszer diagnosztikai hibakimutató képessége új
színvonalat hozott a megvalósítható diagnosztikai eljárások körébe.
A fenti gondolatokkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy éves szinten – több motor
típusváltozat esetében, összességében – sokszázezres, vagy milliós nagyságrendű
termékmennyiségről van szó, a hibás termékek aránya néhány ppm szintű, és a cél a zéró
számú hibás termék. A magas sorozatszámok viszont kedvezőek a tapasztalatgyűjtés, a
statisztikailag megbízható, jól használható jellemzők kiszámításához. A nagy darabszám
viszonylag költségesebb eszközök és módszerek bevezetését is lehetővé teszi. A vizsgálatok
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költség- és időigénye viszont mindig fontos szempont, és vonzó kihívás az eredmények
konvertálása olcsóbban kialakítható rendszerek irányában, amelyeket szervizekben, vagy akár
fedélzeti diagnosztikai eszközként is fel lehet használni.
A vállalat évente mintegy tíz kutatási projektet indított több hazai felsőoktatási kutatóhely
bevonásával. A vállalat vezetősége a munkákat a tárgyévek végén nemcsak minősítette,
hanem rangsorolta is, és a három legjobb munkát díjazta. Az év végi értékelések alkalmával a
Tanszék részéről általam vezetett projektek közül két rezgés- és zajdiagnosztikai munka első
díjat nyert.
A motorgyári eredmények alapján megbízást kaptunk az Allison gyár nagyteljesítményű
automata sebességváltó egységek gyártósori végellenőrző állomásának rezgés- és
zajdiagnosztikai rendszerrel történő kiegészítésére is. Ebben az esetben egy rokon feladatot
kellett megoldani, de meglehetősen más mechanikai felépítésű egység esetében. A
vizsgálatok jellege, és a biztonsági szempontok miatt a mérést rácsokkal határolt cellában
elhelyezett mérőpadon kellett elvégezni. A rezgés- és zajdiagnosztikai feladaton túl itt
oldottam meg a vezetéknélküli WLAN ad hoc típusú adatátvitelt, mivel a gyártási, üzemi
körülmények között a korábban használt vezetékes jelátvitel nem bizonyult a gyakorlatban jól
használható megoldásnak.
A munka során nyert tapasztalatokból, és felismert nehézségekből kiindulva új mérési
megoldásokkal is kísérleteztem, amelyek a rezgés-és zajdiagnosztika kiterjedtebb
alkalmazását segíthetik.
Bízom abban, hogy munkám, ha szerény mértékben is, de hozzájárul a ma hazánkban nagy
jelentőségű járműipar színvonalának további fejlődéséhez.
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Rövidítések és jelölések jegyzéke
AC
AD
ADC, A/D
AI
ANSI
ARMA
BDC
BSS
CCLD
CI
CSV, csv
DAC, D/A
DC
BK, B&K
DAQ
DI
DFT
DSO
DSP
DUT
ECU
EFT
EFT
FFT
FISITA
GOT
GUI
HMI
ICE
ICP
IEC
IEEE
IEPE
IP
IS
JTFA
kS/s
LAN
MAC
MCM
MEMS
NI
NVH
OAT

Alternating Current
Analog Devices Inc.
Analog Digital Converter
Artificial Intelligence
American National Standards Institute
Autoregressive Moving Average
Bottom Dead Center
Blind Source Identification
Constant Current Line Drive
Compression Ignition
Comma Separated Values
Digital Analog Converter
Direct Current
Bruel Kjaer
Data Acquisition
Direct Injection
Discrete Fourier Transform
Digital Sampling (Storage) Oscilloscope
Digital Signal Processor / Processing
Device Under Test
Engine Control Unit, Electronic Control Unit
Engine Fuel Temperature
EndFangTest
Fast Fourier Transform
Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de
l'Automobile
Gábor Order Transformation, Gábor Order Tracking
Graphic User Interface
Human Machine Interface
Internal Combustion Engine
Integrated Circuit Piezoelectric
International Electrotechnical Commission
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Integral Electronic Piezoelectric
Internet Protocol
Intelligent Sensor
Joint Time-Frequency Analysis
kilo Sample per sec
Local Area Network
Media Access Control
Machine Condition and Monitoring
Micro-Electro-Mechanical Systems
National Instruments
Noise, Vibration and Harshness (zaj, rezgés és nyersesség)
Order Analysis Tool
iii

OBD
OT
P2P
PAN
PIM
PiP
PCM
PLL
PPM, ppm
RFC
RMS
RPS, rps
RPM, rpm
rpmF
SAE
SCADA
SEA
SH, S/H
SF
SPI
STFT
TCP
TDC
TEDS
TF
TFA
TFR
USB
UDB
UUT
VI
VKF
WLAN
WPAN

On Board Diagnostics
Order Tracking
Peer-to-Peer
Personal Area Network
Professzionális Ipari Méréstechnika Kft.
Plug-in Power
Powertrain Control Unit
Phased Locked Loop
parts per million
Request For Comments
Root Mean Square
revolution per second
revolution per minute
rpm to frequency
Society of Automotive Engineers International
Supervisory Control and Data Acquisition
Statistical Energy Analysis
Sample and Hold
Sensor Fusion
Serial Peripheral Interface
Short Time Fourier Transformation
Transmission Control Protocol
Top Dead Center
Transducer Electronic Data Sheet
Time to Frequency
Time Frequency Analysis
Time Frequency Representation
Universal Serial Bus
User Datagram Protocol
Unit Under Test
Virtual Instrument
Void Kalman Filtering
Wireless Local Area Network
Wireless Personal Area Network

Megjegyzés: A dolgozat készítése során az SI mértékegységeket és jelöléseket használtam.
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1 Bevezetés
A gépjármű hajtásláncok rezgés- és zajdiagnosztikai vizsgálatai, elemzései komoly, izgalmas
és szép feladatot képeznek. A vizsgálatokat többféle lehetséges cél valamelyikének elérése
céljából szokták elvégezni [NIT372416]:






a zaj- és rezgésforrások felderítése, a zaj- és rezgésszint későbbi csökkentése
érdekében, a vezető, az utasok és a környezet zajterhelésének mérséklésére,
komfortérzetük növelésére, (NVH vizsgálatok), [FAN07] [RBG11] [VIB05]
a hajtáslánc, ill. a motor fejlesztése során a belső folyamatok megfigyelésére, és
azok megértéséhez, - a konstrukciók optimálása céljából, [BUG11] [PLR06]
[RAF07]
a hajtáslánc állapotának megfigyelésére, nyomon követésére az üzemelése során,
megbízhatóságának, élettartamának becsléséhez, (MCM), az állapotfüggő
karbantartáshoz,
a hajtáslánc, ill. a motor javítása, karbantartása során diagnosztikai és
állapotellenőrzési céllal,
a hajtáslánc elemek, így pl. a motor, hajtómű, sebességváltó, stb., és a teljes
hajtáslánc rendszer gyártósori minőségellenőrzéséhez, minőségbiztosításához.

Jelen dolgozat témája elsősorban az utóbbi területen belül a belsőégésű motor, valamint
automata sebességváltó rezgés- és zajdiagnosztikai vizsgálati módszereinek tanulmányozása
és fejlesztése. A szakirodalom, és a rokon kutatási területek áttekintése belsőégésű motor és a
sebességváltóhoz kötődő munka vonatkozásában is sok ismeretet, ötletet ad, és fordítva is
igaz, hogy az ezen a téren, e munka során kapott eredmények más vonatkozásokban, más
területeken is hasznosíthatóak [SCH05].
A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon ez a munka abban a vonatkozásban egyedi,
hogy konkrét ipari igény alapján indult el, de azután az egyes megoldandó feladatok
folyamatosan egyre szélesebb körű elméleti és gyakorlati kutatási tevékenységek elvégzését
indukálták.
A Karon sok évtizede foglalkoznak a belsőégésű motorok működésének kérdéseivel, az
energiatermelő folyamat tanulmányozásával, motortervezéssel, az erőátviteli rendszer
kérdéseivel [DEF90] [FUZ90] [NEM12] [NEM13] [SIG69]. Ezeken a területeken érdekes
részprobléma egyebek mellett a rezgések és zajok keletkezésének, okainak elemzése, és
csökkentésük lehetőségének vizsgálata, vagy egyebek mellett pl. a különböző tengelyek
torziós rezgéseinek kérdése, vizsgálata.
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A másik, régóta művelt kapcsolódó tudományterület a műszaki diagnosztika, azon belül a
rezgés- és zajdiagnosztika, ill. az állapotfüggő karbantartás témaköre, amely a járműgyártás
és javítás szakterületének része [DOF11] [LIP80].
A belsőégésű motorok gyártósor végi minőség-ellenőrzése jellemzően ma kétfajta
vizsgálattípusból áll:




Hidegteszt, amikor a belsőégésű motort egy másik, jól szabályozható jellemzőkkel
rendelkező villanymotorral forgatják meg, és jellemzően sok, a motor több száz
paraméter értékét mérik, és ellenőrzik megfelelő értéküket, meghatározott
értéktartományok, küszöbértékek szerint [FRO07] [GMPT06].
Üzemi teszt, amikor fékpadi körülmények között, saját üzemanyagával járatják a
motort, a szükséges folyadékokkal feltöltve, és mérik mennyiségileg kevesebb, de
az üzemi működés szempontjából fontos jellemző paramétereket, dinamikus
viszonyok között, és különféle – pl. terhelési - feltételek között, a motor saját, és
külső vizsgálati szenzorainak felhasználásával.

A gyártó célja a zéró kimenő hibaszázalék, és a gazdaságos működés. Emiatt a hidegtesztet
minden esetben elvégzik. Az üzemi tesztre jellemzően új típusok bevezetése során, a gyártás
kezdeti időszakában kerül sor. Az üzemi tesz másik alkalmazása a hidegtesztnél alaposabb
diagnosztika elvégzése. Erre abban az esetben kerül sor, ha a hidegteszt során a mért
paraméterek a megadott hibahatárok közelébe esnek, így egy alaposabb vizsgálat elvégzése
indokolt. Hasonló a helyzet akkor is, ha a hidegteszt során hibásnak talált motort megjavítják.
Ebben az esetben a végellenőrzésnél az adott példány esetében a hideg- és az üzemi tesztet is
elvégzik.
A hidegteszt jól használható kutatási célokra is, miközben előnye, hogy a melegteszti
környezeti követelményeket nem kell teljesíteni [ANT11].
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A hidegteszt néhány jellemzője:






viszonylag egyszerű, olcsó, pl. nem kell a motort üzemanyaggal, és egyéb
anyagokkal feltölteni,
az elektronikus irányítás, és a villamos beavatkozó szervek miatt felhasználóbarát,
gyors reagálású, és gyorsan eredményt adó, jó hibakimutató képességű módszer a
legtöbb hibalehetőség vonatkozásában,
a gyújtási folyamat, ill. a belsőégési folyamat vizsgálatára nem, vagy kevéssé
alkalmas,
jól automatizálható, szakemberigénye kisebb,
rezgés- és zajdiagnosztika esetén a szerelősor, ill. csarnok többnyire véletlenszerű, a
mérést zavaró zajjelenségei a méréseket megnehezítik, hatásukat kiküszöbölni
teljesen nem lehet, de pl. több mérés átlagolásával a hasznos jelek kiszűrésére van
egy bizonyos szintű lehetőség.

A melegteszt néhány jellemzője:





a motort üzemi állapotok között kell járatni, tehát biztosítani kell az összes ezzel
kapcsolatos feltételt, pl. az üzemanyag-ellátást, hűtővizet, a kipufogógáz
elvezetését, a szabályozható műterhelést, és sok más feltételt (zajszigetelés,
biztonságtechnika, anyagmozgatás, magas hőmérsékletű felületek, kábelezés, stb.),
a vizsgálat időigényes, több anyagra, és csatlakoztatásra van szükség, emiatt drága,
és felkészültebb szakemberekre van szükség az elvégzéséhez.
a melegteszt kamra a külvilágtól elszigetelt hely, ahol – a szellőztető, ill.
üzemanyag-ellátást biztosító rendszeren kívül rezgést és zajt jellemzően csak a
vizsgált motor termel. Az egyik feladat ilyenkor a természetes üzemelési rezgés és
zaj, és a hibákra utaló rezgés és zaj megkülönböztetése.

A rezgés- és zajvizsgálatok mind a hideg-, mind a melegteszt esetén jó hibakimutató
képességű eljárások. A hidegteszt esetében a helyzet egyszerűbb, mert a motor üzemi
működése maga nem kelt rezgést és zajt. Ezzel a módszerrel olyan hibák is kimutathatóak,
amelyeket az égéstér zaj mellett nemigen lehet kimutatni, ezen kívül lehetőséget ad az emberi
szubjektív megfigyelésen alapuló jelenségek, tévedések automatikus kiszűrésére.
Melegteszt esetén a zaj- és rezgésméréseket jelentősen megnehezíti a motor üzemi
működésének, a belső égési folyamathoz kapcsolódó jelenségek zaj- és rezgéshatása. Ezzel a
nehézséggel szemben viszont a motor valódi működése között vizsgálható, ami üzemileg
valósághű hibakimutathatósági lehetőséget biztosít.
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A melegteszti rezgés- és zajvizsgálatoknál legalább két nehézséget okozó tényezőt kell
megemlíteni:



a motor saját, nagyszintű működési rezgései és zaja mellett ki kell tudni mérni és
analizálni az esetleges hibákhoz kapcsolódó, sokkal kisebb energiájú,
zajdiagnosztikai jeleket,
az üzemi teszt során a motor fordulatszáma többféle ok miatt, többféle módon
ingadozik, változik, ami a hagyományos, állandó sebességgel üzemelő gépeknél jól
kidolgozott és bevált módszereken túl más módszerek kidolgozását, alkalmazását
teszi elkerülhetetlenné.

Az előbbiekben összefoglalt tényezők miatt a belsőégésű motorok üzemi tesztje során
alkalmazott rezgés- és zajdiagnosztika, mint tudomány és módszer, ma még a fejlődésének,
és a használatának az elején tart. A témáról lényegében csak a zajdiagnosztikai eszközöket és
analizáló szoftvereket gyártó cégek publikálnak dokumentumokat, ami azt jelenti, hogy az
eszközpark alapjaiban rendelkezésre áll.
Az üzemi teszt során végzett zaj- és rezgésdiagnosztika viszont óriási lehetőségeket rejt
magában, és igen hatékony diagnosztikai, gazdaságos hibakimutató eljárások kidolgozását
teszi lehetővé. Jelen kutatási munka célja szerény hozzájárulás a komoly kihívást jelentő
feladat elvégzéséhez.

1.1 A disszertáció formai kidolgozása
A magyar és idegen nyelvű szakmai kifejezések, valamint az ábra feliratozási módok
használatánál alkalmazott módszer a jelen munkában az alábbi:




A dolgozatban, a szöveg megfogalmazása során azokban az esetekben, ahol
elfogadott, ismert magyar kifejezések rendelkezésre állnak, azokat használtam.
Az idegen nyelvű irodalomból átvett ábrák forrását megjelöltem, és ahol az
magyarázó és dokumentum értékű volt, a feliratokat magyar nyelvűvé alakítottam,
az irodalomhivatkozást pedig az „alapján” szóval egészítettem ki.
A mérési és adatfeldolgozási információt, így a műszerek és szoftverek eredeti,
jegyzőkönyv vagy mérési diagram jellegű eredményeit azonban a hitelesség
érdekében eredeti formájukban vettem át, és ahol szükségesnek tartottam,
magyarázatokkal láttam el.
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2 Szakirodalmi áttekintés
A gépjármű hajtásláncok rezgés- és zajvizsgálatával sok kutató foglalkozik, sokféle
megközelítésben, és a szakirodalom igen nagy. A disszertációban az irodalmi ismeretket két
csoportban ismertetem. A munka elején egy több irányba kitekintő alapválogatást közlök. A
munka tematikus fejezeteiben utalok az ottani aktuális témához szorosabban kapcsolódó,
bővebb ismereteket tartalmazó művekre, ill. belőlük szerzett tudásanyagra.

2.1 A gépjárművek rezgés-és zajvizsgálatával foglalkozó szakirodalom fő
témakörei
A szakirodalom témáit különféle szempontok szerint csoportosíthatjuk. A különféle
témakörök egy része nem kapcsolódik közvetlenül a disszertáció témájához, de közülük
néhányat érdekesnek, és megemlítendőnek találtam, mivel a szűkebb kutatási területem
vonatkozásában is érdekes ötleteket és tanulságos gondolatokat tartalmaznak.
A rezgés- és zajvizsgálatokat minden járműfajta esetében használják. A dolgozatomban
számomra a személygépkocsi benzines belsőégésű motor, és az automata nagyteljesítményű
nyomatékváltó rezgés- és zajvizsgálata a legfontosabb kutatási terület.
A vizsgálatokat üzemi körülmények között gyártósori közbülső és végellenőrzéskor
használják. A következő vizsgálati terület a környezetvédelem, itt álló és haladó járműveknek
a környezetre, és a jármű utasaira gyakorolt rezgés- és zajhatások vonatkozásában. Rezgés és
zajvizsgálatokat újabban a használt járművek állapotának felmérésére, hibabehatárolásra is
elkezdték alkalmazni. Meg kell még említeni azokat a vizsgálatokat is, amelyeket a járművek
és hajtáslánc elemeik, pl. motorok kutatási-fejlesztési tevékenysége során hasznosítanak.
Számomra a gyártósori végellenőrzés a fő feladat, ezen belül a termék hibátlannak, vagy
hibásnak minősítése. A végellenőrzési vizsgálat esetében emellett egyre fokozódó igény
mutatkozik a hibaok teljes, vagy részleges behatárolása is.

2.2 Válogatás a gépjárművekkel, ill. a hajtásláncokkal kapcsolatos rezgés- és
zajvizsgálati szakirodalomból
Chandroth és munkatársai a hengernyomásnak és rezgésnek a motordiagnosztikában játszott
szerepével foglalkoztak. 3000 kísérletet végeztek egy dízelmotoron. A mérések közül 2584-et
sikeresnek lehetett

minősíteni diagnosztikai

hatékonyságában. A

kísérletek

során

mesterségesen hibákat idézték elő, majd megkísérelték a detektálásukat. Néhány vizsgált hiba
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volt pl. szivárgás a kipufogó szelepen, szivárgás a légbeeresztő szelepen, elzáródott
üzemanyag injektor, nem elégséges üzemanyag porlasztás. A 720 foknak megfelelő ciklusból
7200 mintát vettek minden alkalommal. A rezgéselemzést 20 kHz-ig végezték el, az
eredményeket FFT analízis után spektrumban, teljesítmény sűrűség függvényben ábrázolták
[CHA99].
A kutatások, ill. publikációk nagy többsége – pl. [CHA99]-hez hasonlóan - csak egyes
részegységek zajával, azok detektálásával és jellegzetességeivel foglalkozik. A hajtáslánc
elemek azonban kapcsolatban vannak egymással, ami további vizsgálati szempontok
felvetődéséhez vezettek. Például, önmagában összetett probléma a gépjárművek kéttömegű
lendkerék-rendszerének

vizsgálata

a

zaj/rezgés

keletkezésének

szempontjából.

A

rezgésjellemzők különféle hengerszámú motoroknál és különböző üzemállapotokban mások
lesznek, ami az elméleti és gyakorlati kutatások kiszélesítését teszi szükségessé [ALB06].
A kutatott és publikált megoldások között megjelent az átviteli függvényeket alkalmazó
szintézis (a HEAD cég fejlesztése). Segítségével a térbeli belső zajok és rezgések átviteli útjai
tanulmányozhatók

szimulált

gerjesztési

adatokkal,

melyek

alapján

különböző

üzemállapotokhoz tartozó spektrumok határozhatók meg [NET07].
Ramachandran és Padmadanaban tanulmányukban áttekintést adnak a járművekben keletkező
zajokról/rezgésekről, más kutatók vizsgálati eredményei alapján, majd saját merevtest-szerű
modellt alkottak. Maguk kísérleteket nem végeztek, de az új modell felhasználásával
összehasonlító elemzéseket végeztek, ill. eredményeiket összevetették az irodalomban
találhatói információval [RAM12].
Inagaki és munkatársai a belső égésű motorok szerkezeti és kapcsolt kinematikai rezgéseinek
előrejelzéséről átfogó tanulmányt készítettek a TOYOTA cég kutató részlegénél.
Megalkották egy igen alapos, összetett motor mechanikai modellt, részletes matematikai
számítások után méréseket végeztek és összevetették azok eredményeit az előrejelzésekkel
[INA06].
Bohn a BMW autógyár támogatásával készített PhD munkájában a motor-fogaskerék
hajtómű-forgattyús hajtómű kölcsönhatását, és a komplexum testhangra gyakorolt hatását
vizsgálta. Meghatározta a vizsgálandó rendszer határait, majd a szabadságfokok redukciója
után a csillapítás figyelembe vételével térbeli rendszerelemzést végzett. Számításait
kísérletekkel is alátámasztotta. Kimutatta, hogy a testhang amplitúdója és frekvenciája nem
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csak a szerkezeti elemektől, hanem az olajfilm átviteli tulajdonságaitól is jelentősen függ
[BOH06].
Átfogó kutatást végzett Novak többek között a BMW, a Mercedes és beszállítóik a Getrag
GmbH, Schaffler KG, ZF Getriebe GmbH támogatásával a gépjárműből eredő zajok
elemzésének témakörében. Áttekintette a belső égésű motorok rezgéseit és a különböző
eredetű zajokat (szelepzaj, csapágyzaj, fogaskerekek kapcsolódási zaja, egymáson elmozduló
felületek csúszása). Munkájának fő célja a zaj csökkentésére irányuló műszaki megoldások
keresése a konstrukció, a kapcsolási mechanizmus, a hajtómű ház kialakításával, valamint a
kenőolaj megválasztásával [NOV10].
Alapvető elemzési feladat a mechanikai és az égési zaj megkülönböztetése. Ehhez a motor
működésének, és a motor akusztikai jellemzőinek pontos ismeretére van szükség. A feladat
automatizálható, erre kidolgozott szoftver segítségével a szétválasztás megoldható [VEIT10].
Érdekes kutatásokat végzett Jindal, aki megállapította, hogy a motorok rezgésjellemzői
összefüggenek az alkalmazott üzemanyag fajtájával. Jelentős eltéréseket tapasztalt a pl.
vizsgált motorok esetében különféle bioüzemanyagok használata során [JIN12].
A gyártóknál határozott törekvés tapasztalható újabban arra, hogy specifikálják az új és a
használatban levő motorok rezgés- és zaj/jellemzőit, különböző környezetei feltételek, pl.
jelentősen lehűlt állapotban történő indításkor is. A Toyota Technical Service Bulletin a Pirus
személygépkocsi gyári követelményeit rögzíti, egyértelművé téve ezáltal a gyártásközi és
végellenőrzés, valamint a szervizelés esetén elvárt értékeket [TOY11].
Delvecchio és munkatársai a hidegteszt végellenőrzési feladatokhoz rezgésmérések alapján
automatikus hibadiagnosztikai rendszert fejlesztettek ki. A munka során nyolcféle gyakoribb
hibának a regésekben jelentkező hatását elemezték, igen sokféle környezeti körülmény, és
működési paraméter mellet. Kutatásaik végeredménye az lett, hogy a rezgések időjelét
valószínűségszámítási módszerekkel elemezték, felvették az amplitúdősűrűség függvényt, és
kiszámították a jel átlagát szórását, ferdeségét és kurtózis értékét. Az eredmények alapján a
kitűzött új cél az egyes hibák beazonosítására alkalmas tesztállomás kifejlesztése [DEL07].
Chen és munkatársai üzemi teszt rezgésdiagnosztikai kiértékeléséhez végeztek rendkívül
magas

szintű

kutatásokat.

A

motorhibákat

matematikailag

modellezték,

és

a

modellszámításokból, valamint mérési adatok sokaságából összehasonlító elemzéseket
végeztek. Mechanikai és belső égési-gyújtási hibákat is vizsgáltak. A hibaanalízishez is több
módszert kipróbáltak, továbbfejlesztették az envelop analízist. Az eredményekből azt a
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következtetést vonták le, hogy az automatikus hibadiagnosztika lehetséges, de ehhez
többszintű neurális hálózat szervezésű, nagykapacitású számítású számítógépes rendszer
alkalmazására van szükség [CHE13].
Yadav és csoportja a fentihez hasonló kutatásokat végzett. A motorokról kapcsolt időfrekvenciaspektrumokat vett fel. A méréseket több rezgésérzékelő jeleinek gyűjtésével
végezte el. Az eredményeket egyes frekvenciaértékek esetében kilenc valószínűségi,
statisztikai változó szerint értékelte ki. A kapott információt mesterséges neurális hálózat elvű
számítógépes eljárással dolgozta fel. Az első kutatási eredmények hatféle hiba kimutatását
tették lehetővé, és igazolták a kutatási irányvonal helyességét [YAD10].
Jin és kutatótársai a motorok rezgésdiagnosztikája esetén használt matematikai módszereket,
transzformációkat hasonlították össze, az eredményes használatukhoz szükséges feltételek, és
az eredmények hasznosíthatósága szempontjából. Foglalkoztak a kapcsolt idő és frekvencia
alapú transzformációkkal, az analitikus és a folyamatos wavelet transzformációval, az S
transzformációval, és nagyon alapos, összehasonlító jellegű, széleskörű elméleti kutatásokat
végeztek. A kutatások egyik fontos eredménye, hogy a mérések paraméterezésére, és a
mintavételezés beállításaira komoly figyelmet kell fordítani jól használható eredmények
eléréséhez [JIN11].
Tomaszewski és társai kifejezetten a motorhengerekben fellépő rezgéseket vizsgálták,
hidegteszt és üzemi körülmények között, és kísérletet tettek a rezgésspektrumok alapján a
különféle alkatrészek beazonosítására, a rezgéskép részleteiből kinyerhető információ szerint
[TOM11].
Liu és társai a motorok akusztikus zajforrásainak beazonosítását és azok viselkedését tűzték
ki célul. A motort a lehetőségek szerint speciális, nagy zajelnyelő képességű moduláris
burkolattal látták el, és egy-egy modult eltávolítva mérték a jelentkező zajt. Érdekes
megállapításokra jutottak a kis és a nagy szintű zajforrásokkal kapcsolatban. Kutatásaik
másik szakaszában azt vizsgálták, hogy a rezgő alkatrészek felületi jellemzői hogyan
befolyásolják a zajemissziót, ami a zajdiagnosztika és a környezetvédelem vonatkozásában is
fontos [LIU02].
Dąbrowski és munkatársai üzemelő motorok rezgésdiagnosztikájával foglalkoztak.
Felismerték, hogy a jelenlegi fedélzeti diagnosztikai rendszerek képességeit hatékonyan lehet
fokozni rezgésdiagnosztikával. Ford Fiesta és Fiat Punto motorokat vizsgáltak. Több fontos
megállapítást tettek. Az egyik szerint a motor alkatrészek cseréje, különösen a hibás
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alkatrészek újra cserélése jelentősen megváltoztatja a rezgésképet. A másik megállapítás,
hogy a motor működése során érdemes adaptív kiértékelést használni [DAB12].
A gépjárművek, járműszerkezetek, hajtáslánc elemek rezgéseinek, ill. megbízható
felépítésének vizsgálatához hatékony és hasznos módszer a modálanalízis. A vizsgálatok
erőforrásigénye és tudásigénye magas, ezért a gépjárműipari és rezgésdiagnosztikai cégek
sokszor közös kutatásokat végeznek a megbízható, sikeres termékek kifejlesztése érdekében.
A belső égésű motor összességében túl bonyolultnak látszik a modálanalízis módszerének
alkalmazásához, de egyes részek, ill. a hajtáslánc egyszerűbb elemei, valamint a karosszéria,
stb. jól vizsgálhatóak ezzel a módszerrel [PCB08] [PIL04].
A műszaki célú rezgés- és zajdiagnosztikával rokon, de más szemléletű, sokszor más
vizsgálatokat használó szakterület a járművek környezetei rezgés- és zajhatásainak vizsgálata.
Ezen a területen a környezetvédelmi kutatások mellett a környezetvédelmi előírások
teljesítésének az igénye, és a hosszú távon, sokféle körülmény között összehasonlítható,
kiértékelhető mérési eredmények szerepe igen jelentős. A járművek környezeti tesztelése
során közeltéri, - (álló helyzetű), -és mozgás közbeni - (elhaladási) -.tesztekről beszélhetünk.
Az alkalmazandó eszközöket és módszereket szabványok írják le, pl. a MSZ 07-4607, MSZ
ISO 7216; 1995 szabványok. Ezek megvásárolható dokumentumok, de egy jól használható
áttekintést ad pl. [VAR08]. Egy termék jelentős környezeti zajártalma, a feltűnően zajos gép
szerkezeti konstrukciós problémát is jelezhet. Egy 7,35 kW teljesítményű Hindustan Motors
gyártmányú motoron a zaj/rezgés mérés eredményeinek értékelése nem csak környezeti
ártalmakra, hanem a motor túlzott termodinamikai terhelésére is rávilágított. A motor
felülvizsgálatánál komoly elméleti matematikai és gyakorlati mérési erőforrásokat
alkalmaztak, és a szokásos kurtozis együttható, szórás és a ferdeség analizálása mellett
felhasználták a kevéssé ismert Kstar algoritmust is [BAH10].
A szakirodalom széles körű áttekintése alapján több következtetést vontam le. A járművekkel
kapcsolatban a rezgés- és zajdiagnosztika területén a matematikai és természettudományos
alapkutatások szintjétől az autószervizek mindennapos munkájáig igen széleskörű, és egyre
magasabb szintű tevékenység folyik. A kutatási terület a jövőbe mutató, és ígéretes a
lehetőségek, gyakorlatban használható eredmények vonatkozásában, így egyre több
járműgyártó cégnél, ill. kutatóhelyen foglalkoznak vele. A kutatások azonban erősen
erőforrás igényesek, mind kutatói időráfordítás, mind anyagi ráfordítások vonatkozásában is.
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2.3 Gépjármű hajtásláncok fontosabb rezgés- és zajforrásai
Az alábbiakban rövid áttekintést adok a hajtásláncokkal kapcsolatos alapismeretekről,
különös tekintettel a hajtáslánc elemekhez kapcsolódó rezgés- és zajforrásokról.
2.3.1 A hajtáslánc fogalma és elemei
A gépjármű hajtáslánc a szakma hagyományai szerint általában a mechanikai energiát
termelő

energiaforrástól,

a

hajtóműveken,

tengelyeken

és

tengelykapcsolókon,

a

differenciálműveken, és hasonló egységeken át a környezetbe energiát átadó kerekekig, vagy
lánctalpakig, hernyótalpakig, hajócsavarokig, légcsavarokig tart [STU10] [ZIN05].
Ez a terület igen széles, de rezgés- és zajforrások tekintetében kiemelhetőek folyamatok, ill.
mechanikai alkatrészek, amelyek jellegzetes rezgés- és zajforrások, amelyeknek specifikus
fajtáira vonatkozó néhány elemzés a munkám későbbi részében kerül sor.
A hajtásrendszerek vizsgálata többféle állapotban lehetséges a gyártósori tesztállomásokon:




passzív mechanikai rendszer, folyadék, kenőanyag, hűtőfolyadék, stb. feltöltöttség
nélkül, és külső energiaforrással működtetve,
passzív mechanikai rendszer, részben, vagy teljesen rendszerben működtetve,
feltöltve, de külső energiaforrással működtetve,
funkcionálisan üzemelő aktív rendszer, de még tesztdiagnosztikai körülmények
között.

2.3.2 A hajtásláncok fontosabb rezgés- és zajforrásai
Gépjárművek esetében a hajtáslánc első eleme az aktív mechanikai energiaforrás, gépkocsik
esetében ma elsősorban a belső égésű motor. Hagyományos felépítésű gépkocsik esetében a
többi egység passzív, és, bár mobil gép felépítő eleme, általában a rezgés-és zajdiagnosztika
hagyományos eljárásaival elemezhető, mivel felépítése hasonló.
A rezgés- és zaj jelenségek fő okai a passzív jellegű rendszerelemek esetében súrlódás, és az
ütközés, aktív elemek esetében az energiatermelő folyamat.
A gyártósori végellenőrzés esetében a rezgés- és zajdiagnosztika számára az alapelvárás a
hibás termékek kiszűrése, az igazi feladat azonban a rezgés-és zajjelek alapján a hibás
alkatrészek, alkatrész-együttesek, technológiai hibák, vagy akár rossz konstrukciós
megoldások behatárolása. A rezgés- és zajforrások fajtáinak, és a beazonosításukhoz alapot
adó rezgés- és zajjellemzőiknek, különféle feltételek közötti viselkedésüknek kiterjedt a
szakirodalma és a tudásbázisa. Az önálló munkám további részeihez bevezetéséként az
alábbiakban tömören az alapismereteket foglalom össze [KSZ93] [NAI07].
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A forgó és/vagy alternáló mozgást végző gépek esetében az alapvető rezgés-és zajforrás a
mozgó alkatrészek súrlódása. További forrás lehet a rendszer konstrukciójából adódó statikus
vagy dinamikus kiegyensúlyozatlanság, - ez jellemző pl. a belsőégésű motorokra. A
belsőégésű motorok esetében alapvető forrás az energiatermelő belsőégési folyamat. Ezek a
források a rendszerek természetes tulajdonságaikhoz tartoznak. A rezgés- és zaj szintjének és
jellegének változását okozzák a különféle hibák, amelyek egyes alkatrészekhez, vagy
alkatrész együttesekhez kötődhetnek.
A teljesség igénye nélkül a hibákat általában a következő osztályokba szokták sorolni:
















mechanikai hibák, mint pl. kiegyensúlyozatlanság, excentricitás, görbült tengely,
tengelybeállítási hibák, mint pl. egytengelyűség: párhuzamossági vagy szöghiba,
kuplung hibák,
siklócsapágyak hibái, pl. pl. tengelyhézag, kenés, alakhiba,
gördülőelemes csapágyak hibái, - igen sokféle létezik,
mechanikai lazulás, pl. strukturális lazulás,
rezonancia jelenségek,
villamos gépek, motorok és generátorok hibái, - igen sokféle létezik, érdekes
megemlíteni a mágneses kiegyensúlyozatlanságot,
szivattyúk és ventillátorok hibái, pl. lapát hibák,
szíjhajtások hibái, pl. helytelen feszítőerő, sérülés,
lánchajtások hibái, pl. sérült szemek,
hajtóművek hibái, ezen belül fogaskerekek, fogaskerék-párok hibái,
dugattyús gépek hibái, pl. a dugattyú mechanikus hibái, vagy a vezérlés hibái,
folyadékok áramlásával kapcsolatos hibák,
gázok áramlásával kapcsolatos hibák.

A rezgés- és zajdiagnosztika sok évtizedes története során óriási tudásanyag, tapasztalat
halmozódott fel, amely igen komoly eszmei és anyagi értéket képvisel. Ezt az ismeretanyagot
rövid idő alatt, ill. kis erőforrás ráfordítással nem lehet megszerezni, vagy pótolni. Egy adott
termék esetében, ill. egy adott probléma megoldásához a tudásanyag alkalmazása is komoly
emberi elméleti felkészültséget, és saját tapasztalati anyagot igényel. Ma a diagnosztikai
munkát

megkönnyítheti

vizsgáló

rendszerekbe

beépített,

egyes

szakterületekhez

megvásárolható informatikai tudásbázis, és a mesterséges intelligencia eszközeit egyre
inkább felhasználó kiértékelő szoftverek.

2.4 A rezgés- és zajdiagnosztika természettudományos háttere
A zaj- és rezgésdiagnosztika hatalmas műszaki alkalmazott tudományos tématerület, amely
sok ponton csatlakozik más alap- és alkalmazott tudományokhoz. Számos fizikai fogalmat,
ill. műszaki módszert használ fel céljainak eléréséhez. Természetesen ennek a
tudományágnak is megvan a maga speciális fogalomtára és szóhasználata, ami esetenként
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másként értelmezendő, mint a hétköznapi, vagy más területeken használt kifejezések, és sok
esetben nem egységes [KOD13]. A gépjármű hajtáslánc elemek rezgés- és zajdiagnosztikai
vizsgálata

vonatkozásában

végzett

kutatások

szempontjából

hasznos

lehet

a

természettudományos háttér egységes szemléletű áttekintése.
2.4.1 A rezgés- és zajdiagnosztikai alapismeretek áttekintése
A rezgés- és zajdiagnosztika tématerületnek minden szinten óriási, és magas színvonalú az
irodalma. Az alábbiakban röviden a legfontosabb közös alapokat foglalom össze, majd a
kevésbé ismert részletekre, ill. a gyakorlati munkám során fontos, felhasznált ismeretekre
térek ki részletesebben.
A rezgés egy fizikai mennyiség változása egy egyensúlyi érték körül. Esetünkben mechanikai
rezgésekről van szó, amikor egy fizikai test vagy részecske mozog, oszcillál, egy külső vagy
belső gerjesztő erő hatására. A mechanikai rendszerekben a rezgések tömegekhez, azok
elmozdulásához,

rugalmas

deformációhoz,

csillapításokhoz,

és

a

gerjesztésekhez

kapcsolódnak. Egyszerű esetben a rendszermodellek koncentrált paraméterű, - pontszerű,
lineáris karakterisztikájú, és időben invariáns alkatelemekből épülnek fel [EVP09] [FEN99].
A gyakorlati rezgésdiagnosztikában ezek a feltételek részben, vagy egészében nem
teljesülnek, így a matematikai leírás meglehetősen nehéz. A rezgő objektumok a
környezetükbe energiát adnak le hullámok

formájában, amelyeket,

mint jeleket

érzékelhetünk, és kiértékelésükkel megkaphatjuk a bennük rejlő, a rezgési folyamattal
kapcsolatos információt. A rezgés tehát hangjelenséget kelt, ami rugalmas közegben (gázban,
folyadékban, szilárd testben hullámszerűen tovaterjedő mechanikai zavarási állapot. A hang
longitudinális nyomáshullám, levegőben 330 m/s, vízben, szilárd anyagokban 1500 m/s
körüli sebességgel terjed.
Szűkebb értelemben a hang megnevezést a levegőben, mint közvetítő közegben terjedő
nyomáshullám esetében használjuk. Ehhez kapcsolódóan, a zaj különböző intenzitású és
frekvenciájú hangok keveréke, amely az embert általában zavarja, a zajdiagnosztikában
viszont a vizsgált rendszer állapotáról értékes információt hordoz és hasznos.
A hang fogalmával szemben - ebben a megközelítésben - a rezgés a szilárd testekben terjedő
mechanikai hullám, amely a test felületén elmozdulást okoz, és hanghullámokat kelt
[DEH11].
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2.4.2 A mechanikai hullámok terjedése
A hanghullámok terjedése

A hanghullámokkal kapcsolatos ismeretekkel, így a terjedésével az akusztika tudománya
foglalkozik, - amelynek területe korábban inkább csak a hallható hangokra korlátozódott. A
műszaki akusztika [STK81] ismerete sok vonatkozásban fontos a zajdiagnosztika
szempontjából, hiszen a vizsgált eszközök által kibocsátott hanghullámokat kell érzékelni
mikrofonokkal, mint érzékelőkkel. A jól használható, nagy hasznos információtartalmú
mérési adatok gyűjtéséhez fontos pl. a megfelelő mikrofon kiválasztása, és elhelyezése a
vizsgált eszköz körülötti térben. A hiteles, reprodukálható, ill. összehasonlítható
eredményekhez vezető mérések elvégzéséhez fontos a hangtani ismeretek figyelembe vétele
és alkalmazása. A témának nagy a szakirodalma, de emellett előnyös egy tapasztalt
szakember tanácsaira vagy segítségére alapozni a mérési elrendezést [DFW83] [VIB05].
Az alábbiakban csak néhány alapvető ismeretre térek ki. A hang terjedési sebessége
kismértékben változik a közeg, így a levegő összetételétől, páratartalmától, hőmérsékletétől,
nyomásától. A közeg a hangenergia egy részét elnyeli, a hangot csillapítja, ez a hatás a hang
frekvenciájától, és pl. a páratartalomtól függ. A hang terjedési iránya a közeg melegebb része
felé, - többnyire felfelé - elhajlik. A hangforrás lehet pontszerű, ill. gömb, vonal vagy felület
jellegű. A hanghullámok terjedését az optikából jól ismert eszközökhöz hasonló akusztikus
tükrükkel, prizmákkal, lencsékkel, tölcsérekkel befolyásolhatjuk, ill. a mérések során a
vizsgált egységek és a környezet összetett felépítése miatt ezekkel a hullámterjedést
befolyásoló tényezőkkel számolni kell.
A 2-1. ábra eltérő sűrűségű közegek határain, ill. belsejükben fellépő jelenségeket mutatja
[SZI05]. Az I intenzitású hanghullám a levegőből a szilárd anyag határához érkezve részben
visszaverődik, részben behatol és rezgés formájában halad a szilárd testben. Egyik része
elnyelődik, hővé alakul. A szilárd test másik határfelületénél is történik reflexió is, emellett a
szilárd test hangforrásként kisugározza a hullámot. Elképzelhető, hogy egy belsőégésű motor,
vagy egy sebességváltó esetében igen bonyolult hullámterjedési viszonyok alakulnak ki. A
motorblokk esetében maga az öntvény is egy sok és sokféle felülettel határolt, tagolt,
bonyolult térbeli alakzat. A szerelt motor esetében sokféle, fémes és nem fémes, szilárd és
folyadék halmazállapotú anyag, áramló folyadékok és gázok együttesen alakítják ki, és teszik
igen összetetté, bonyolulttá az eredő rezgés és zajképet. A felsoroltak miatt nehéz feladat a
hatékony megfigyeléseket lehetővé tevő mérési pontok helyének megválasztása. A
nehézségek ellenére a rezgés- és zajanalízis hasznos és hatékony járműdiagnosztikai eszköz.
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2-1. ábra
Hanghullám visszaverődése, elnyelődése, áthatolása, kisugárzódása levegő- szilárd anyag átmenetek
esetén [SZI05]

A mérésekkel kapcsolatos másik kérdés a mérőhelyiség vagy csarnok akusztikája.
Természetesen itt is érdekes kérdés a hanghullámok terjedése, amire két egyszerű példát
mutat a 2-2. ábra.

2-2. ábra
Hanghullámok terjedése két különböző csarnokalak esetében [SZI05]

A mérési elrendezés kialakításánál figyelembe kell venni a környezetben előforduló
folyamatosan, alkalomszerűen, vagy véletlenszerűen jelentkező egyéb hangforrásokat is,
amelyek megzavarják vagy megzavarhatják a diagnosztikai mérést.
A rezgésekkel kapcsolatos alapismeretek

A szilárd testekben a rezgések a levegőben terjedő hanghullámokhoz hasonlóan viselkednek.
Az eltérő sűrűségű anyagrészek felületén hasonló módon reflektálódnak, megtörnek,
továbbhaladnak, ill. az anyagban csillapodnak, elnyelődnek a mechanikai hullámok
[BOA72]. A levegővel érintkező felületek hangforrásként viselkednek. A hajtásláncot
felépítő eszközökben folyadékok, pl. olaj, vagy hűtővíz is előfordulnak. Ezek a
rezgésviszonyokat tovább bonyolítják, fontos tulajdonságuk, hogy nem rugalmasak, nem
összenyomhatóak [SJZ07].
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2.5 A rezgés- és zajdiagnosztika eszközei
A rezgés- és zajdiagnosztika eszköztárába műszaki, hardveres egységek, valamint
matematikai, informatikai, szoftveres eljárások tartoznak [KOV99].
A hardveres egységek feladata a rezgés- és zajjelekből az ember számára értelmezhető analóg
mennyiségek, vagy számítógépes (vagy emberi) kiértékelésre alkalmas digitális adatok
szolgáltatása, és emellett adatfeldolgozási, valamint esetenként kiértékelési feladatok
végrehajtása.
Az eszköztár másik csoportját legjobban az információ technológia szó írja talán le, (nincs
igazán jó magyar kifejezés a fogalomra), amely a szűkebben értelmezett matematikai
eljárásokat,

algoritmusokat,

szoftvereket

foglalja

magában,

-

más

szóval,

az

információfeldolgozási technológia erőforrásait.
2.5.1 A rezgés- és zajdiagnosztika hardveres eszköztára
A rezgés – és zajdiagnosztika hardveres eszköztára több, különféle funkciójú egységből áll. A
hardver rendszer elején, bemenetén találhatóak a rezgésérzékelők, és a zajérzékelők (ezek
valamilyen akusztikus érzékelők, általában mikrofonok). Az érzékelőkből kapott villamos
jeleket illeszteni, gyakran használt kifejezéssel kondicionálni kell a további használathoz, és
gondoskodni kell az energiaellátásukról is. A következő egység mérési jelfeldolgozó
rendszer.
A hajtáslánc elemek, így a belsőégésű motorok vizsgálata során a műszaki gyakorlatban
bevált, hagyományos érzékelő eszközöket használtam. A teljesség kedvéért ezeket a
melléklet 11.2 pontjában mutatom be tömör formában. Kutatásaim egy fázisában a
hagyományos érzékelők kedvezőbb tulajdonságú új eszközökkel történő kiváltásával
foglalkozta. Az ezzel kapcsolatos eredményeimet, tapasztalataimat az 5.8 alfejezetben
mutatom be. Ebben a pontban csak egy rövid, felsorolásszintű áttekintést adok a témáról.
Érzékelők [DIET07] [LAM09] [TUR09]
Rezgésérzékelők

Rezgésérzékelőket az élet számtalan területén, sokféle formában, használnak. Működési
elvük és paramétereik nagy változatosságot mutatnak. A technika korábbi szintjén, különösen
az ún. analóg korszakban az érzékelőket közvetlenül az érzékelendő mennyiséghez
fejlesztették ki. A mai, általában digitális jel-és adatfeldolgozás lehetőségei felhasználásával
az érzékelendő mennyiségre vonatkozó információt számítások révén közvetve, egy, vagy
több közvetlenül érzékelt mennyiségből kaphatjuk meg. A rezgésdiagnosztikai érzékelők
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esetében jellemzően a gyorsulásértékekre van szükség. A gyorsulás értékét közvetlenül
gyorsulásérzékelőből, vagy idő szerinti egyszeri deriválással egy sebességérzékelő, vagy
kétszeri deriválással egy pozícióérzékelő közvetlen jeléből is megkaphatjuk, ha elég gyorsak
az érzékelőink és a feldolgozó rendszer.
Mechanikai elven működő rezgésérzékelők

A rezgésérzékelők egyszerű típusai egy térbeli irányban érzékelnek, az összetett típusok a
derékszögű koordinátarendszer mindhárom tengelyirányában mérnek.
Az ipari rezgésvizsgáló rendszerekben napjainkban általában a piezoelektromos érzékelőket
használják.
Optikai elven mérő rezgésérzékelők és rezgésmérő készülékek

Pontos távolságmérés céljára először az interferométereket használták. A sebesség mérésére a
Doppler-effektus ad lehetőséget [RAD09].
A fejlesztési munka során a rezgésdiagnosztikában és akusztikában élenjáró dán Bruel Kjaer
cég ismerte fel az optikai mérésekben rejlő lehetőségeket [BK8329]. Az angol Ometron
céggel együttműködve kifejlesztették a Laser Doppler Vibrometer elnevezésű készüléket, ill.
mérő és adatfeldolgozó rendszert, ami cég PULSE rezgésanalízátor egységét is tartalmazza.
Akusztikus zaj érzékelők

Az akusztikus zaj érzékelésére a mikrofonok különféle fajtái alkalmasak.
A zajdiagnosztikában ma lényegében háromfajta mikrofonfajta használatos.
- kondenzátormikrofonok,
- dinamikus mikrofonok,
- kerámia mikrofonok.
2.5.2 A zaj-és rezgésdiagnosztika méréstechnikai, műszaki eszköztára
A műszaki eszköztárat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk:



analóg vagy digitális felépítés
célműszer vagy moduláris, általános célú rendszer

A műszerek korábbi típusai analóg áramköri technikával dolgoztak. Ezen az úton a
matematikai alapműveletek, a differenciál- és integrálszámítási műveletek, így végülis pl. a
frekvenciaszűrők, stb. több-kevesebb nehézséggel, pontossággal és áron megvalósíthatóak.
Ma tisztán analóg felépítésű műszereket már nem készítenek, de analóg áramköri
részmegoldások mindig szükségesek.
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A digitális rendszerekben az érzékelők jeleit megfelelő analóg előfeldolgozás, kondícionálás
után A/D konverterek segítségével digitális adatokká alakítják át [B&K13]. A digitális adatok
feldolgozása ezután általános, vagy célszámítógép feladata, megfelelő szoftver segítségével.
A rezgés- zajdiagnosztikai cégek a feladat elvégzéséhez célműszerek széles választékát
fejlesztették ki és kínálják a felhasználóknak. A készülékek kategóriái az egyszerű kézi
műszerektől, a hordozható berendezéseken át a telepített hálózatokig terjednek. Előnyük,
hogy felhasználásukhoz további fejlesztések nem szükségesek, a kezelői tudást kell
elsajátítani.

Hátrányuk

viszont,

hogy

speciális

alkalmazási

igényekkel

szemben

rugalmatlanok, hardveres és szoftveres „tudásuk” nehezen módosítható, bővíthető. Az ilyen
megoldások jól alkalmazhatóak pl. állapotfigyelési diagnosztikai feladatok esetén.
Gyártósori rezgés- és zajanalízis esetén a technológia, és a gyártott típusok változásai,
valamint hibadiagnosztikai eredmények, kockázatelemzés eredményeként gyakrabban lehet
szükség a berendezés módosítására, pl. több, vagy más típusú érzékelő rendszerbe
illesztésére, és az információ feldolgozó és kiértékelő rendszer módosítására, bővítésére.
Ebben az esetben a felhasználó által konfigurálható, bővíthető hardver és szoftver rendszer
lehet az előnyösebb.
2.5.3 A zaj-és rezgésdiagnosztika információfeldolgozási eszköztára
A rezgés- és zajfolyamatokból nyert jelek feldolgozása – mint az előzőekben bemutattam, analóg és digitális elven működő eszközökkel történhet. A megvalósítandó jelfeldolgozási és
kiértékelési feladatok megoldásai változatos módon magukba foglalják az alap, közép, és
felsőszintű klasszikus és modern matematikai műveleteket, a függvénytranszformációkat, a
valószínűség számítás, matematikai statisztika, sőt, ma már a neurális hálózatok elméletének
elemeit is. Az analóg rendszerekben ezeket a feladatokat áramköri megoldásokkal realizálják.
A számítógépes digitális rendszerekben a feladat megoldására speciális jelfeldolgozási és
kiértékelési programcsomagok, függvénykönyvtárak állnak rendelkezésre, pl. a LabVIEW,
vagy a MATLAB szoftverek keretében. A szoftveres feladatok elvégezhetőek a ma már
hagyományosnak tekinthető általános célú utasításkészlettel rendelkező processzorokkal, pl. a
PC alapú rendszerekben. Gyorsabb, és egyszerűbb a feladat, ha az alkalmazott processzor
eleve speciális jelfeldolgozó utasításokkal rendelkezik. Ezt a célt szolgálják a DSP eszközök,
amelyeket a PC-ken belül is megtalálhatjuk, a hang- és videojel funkciók megvalósításánál.
Megfelelő utasításkészlettel rendelkező DSP eszközök alkalmazása előnyös megoldás, és ma
már alkalmazott út a rezgésdiagnosztikai rendeltetésű készülékekben.
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2.6 A rezgés- és zajmérések eredményeinek feldolgozása és kiértékelése
A rezgés-és zajmérési eredmények feldolgozása és kiértékelése ma igen széles skálán mozog,
az egyszerű energiaszint összehasonlítástól a neurális hálózatok segítségével megvalósított
mesterséges intelligencia alapú módszerek alkalmazásáig. Az alábbiakban erről adok tömör
összefoglalást.
2.6.1 A jelek fajtái és csoportosításuk
A gépjármű hajtáslánc különféle részei működésük során összetett, bonyolult rezgés- és
zajhullámokat keltenek, amelyeket megfelelő érzékelőkkel elektromos jelekké alakítunk át. A
vizsgálati rendszer további egységei ezeket a jeleket dolgozzák fel, majd értékelik ki. A
rendszer felépítése szempontjából fontos az előforduló jelek „természetének” ismerete.
A jelek összegyűjtése valamilyen dimenzió, vagy dimenziók mentén történik. A mai
tipikusan digitális rendszerekben az idődimenzió szerint, szabályos időközönként történik. Az
idő függvényében változó jelek két fő csoportja a determinisztikus és a sztochasztikus jelek
csoportja [AMA72]. A determinisztikus jelek lefutása pontosan ismert, matematikai
függvényekkel leírható, múltbeli és jövőbeli pillanatnyi értékük kiszámítható. A
determinisztikus jelek osztályait és alosztályait mutatja be a 2-3. ábra.

2-3. ábra
A determinisztikus jelek osztályi és alosztályai [AMA72]

A sztochasztikus jelek, vagy más néven véletlenszerű jelek főcsoportjának elemei (2-4. ábra)
olyan jelfolyamatok, vagy sorozatok, amelyeket – részben vagy teljesen – valószínűségi
változók jellemeznek, de egy adott időpillanatra az értékét nem lehet „megjósolni”,
kiszámítani, ehelyett legfeljebb az adott időpontbeli érték valószínűségét ismerhetjük.
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2-4. ábra
A sztochasztikus jelek osztályai és alosztályai [AMA72]

A sztochasztikus jelekkel való műveletekhez a valószínűségelmélet és valószínűség számítás
módszerei szükségesek. Az ilyen jeleket sűrűség, ill. eloszlásfüggvényeik jellemzik. Ha a
stacionárius jel minden momentuma az időtől független, akkor a jel erősen stacionárius, ha
pedig csak az első két nyomatéka időfüggetlen, a jel gyengén stacionárius.
A gépjármű hajtáslánc egyes része összetett, bonyolult szerkezetek, de az alap építőelemek
készlete (pl. tömeg, rugó, csillapítás), és a rendszerek működése, és az energetikai viszonyok
jellemzően lehetővé teszik jól használható fizikai-matematikai modellek kidolgozását, és
kiértékelő algoritmusok kidolgozását. Egy érdekes példa: a belsőégésű motor olajteknőjének
rezgése konstans, közepes fordulatszám és hibátlan működés esetén viszonylag egyszerű
időfüggvényt mutat, dominánsan szinuszos jellegű [S8].
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2.6.2 A rezgés és zajjelek feldolgozásának módszerei
A műszaki gyakorlatban korábban az analóg jelfeldolgozási eszközök és módszerek voltak
használatban. Mára jellemzően digitális célkészülékeket vagy számítógépeket használunk
erre a feladatra [SCH94]. A jel és a feldolgozás viszonya informatikai vonatkozásban több
eset lehetséges: [[NI3566]:





on-line feldolgozás, amikor az adatgyűjtés és a kiértékelés egy készülékben,
egyidejűleg történik,
in-line feldolgozás, amikor az adatgyűjtés és a feldolgozás ugyanazon rendszer
feladata, de a feldolgozás az adatgyűjtéshez képest lassabban, később történik meg,
off-line feldolgozás, amikor a mérési adatok letárolásra kerülnek, és az eltárolt
adatokat más készülékkel dolgozzák fel,
real-time feldolgozás inkább a SCADA rendszerekhez kötődő, rokon fogalom,
amikor a megfigyelt folyamatról az adatgyűjtés, feldolgozás, kiértékelés egy
rendszerben, és olyan sebességgel és céllal történik, hogy a kapott eredmények
alapján a megfigyelt folyamatba megfelelően rövid időn beavatkozás is történik,
vagy történheti, - másként fogalmazva a real-time rendszerek lényegi feladata
általában a valós idejű folyamatszabályozás [PET07].

A fenti lehetőségek mögött több tényező húzódik meg. Az egyik legfontosabb az
adatfeldolgozás informatikai eszközigénye, ezen belül is a jelfeldolgozás sebessége, ill.
időigénye, amely bonyolult matematikai algoritmusok esetén komoly számítástechnikai
erőforrásokat követel meg.
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Elméleti, matematikai szemlélet szerint a jelek feldolgozására a 2-5. ábra szerint látható
módszerek álnak rendelkezésre [DEN09].

2-5. ábra
Jelanalízis módszerek [DEN09] alapján

Az ember alkotta fizikai rendszerek, ezen belül a mechanikai gépek esetében az előforduló
jelek analízisét megkönnyíti, hogy a munkát megkönnyítő számos peremfeltételezést
vehetünk adottnak. A jelek nagysága, energiatartalma, változási sebessége, időbeli hossza
biztosan véges és korlátos, a rendszerek viselkedését ok-okozati összefüggések jellemzik
[ZOB11].
A jelek nagyság és valószínűségszámítási–statisztikai jellemzők alapján történő analízise

A legegyszerűbb módszer az időtartományban felvett jelek nagyságának, és lefolyásának,
alakjának az analízise [ZOB09] [ZOB12].
Az összes időtartományban felvett jel esetében – a feladattól függően értékes, vagy kevésbé
értékes – információt hordoz az idő függvényében a jel egyszerű átlagértéke, szórása, stb.,
más szóval az első, másod, és magasabb rendű momentumai (pl. a harmadik momentum, a
ferdeség is). További jellemző az átlaghoz képest a legkisebb és legnagyobb érték.
Egyes hibák viszonylag nagyon egyszerűen kimutathatók az időjel momentumainak
megfigyelése során.
Egy motorkopogás megfigyelő kísérletben a rezgésjel szórásának a szintjét és időbeli
változását vizsgálták, és figyelték megadható küszöbszint átlépésének előfordulását
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LabVIEW alapú szoftver felhasználásával [NIE30699]. A programban az autoregresszív
mozgó átlag modellt (ARMA) [MAR05] használták. A virtuális műszer kijelzőjének képét a
2-6. ábra mutatja.

2-6. ábra
Motorkopogás kimutatása az időjel variancájának változásai alapján [NIE30699]

A felső diagramon a rezgés időjele, az alsó diagramon az időjel variancája látható. Normál
körülmények között, állandó fordulatszámon járatott hibátlan belső égésű motor esetén a
működési folyamat jó közelítéssel szigorúan stacionárius, így a variancia közel állandó.
Hibás működési események esetében a folyamat már nem stacionárius, a variancia erősen
ingadozik, ami révén a hiba kimutatható, viszonylag egyszerű matematikai apparátus
bevetésével.
Az időfüggvény vizsgálatának feladatát valószínűségszámítási szempontból közelítve igen
fontos a sűrűség, vagy eloszlásfüggvény [MAR05].
A 2-7. ábra bal felső része egy Gauss sűrűségfüggvénnyel jellemezhető véletlen zaj időbeli
lefolyását mutatja, míg a jobb felső oldalon a jel amplitúdósűrűségi függvényét láthatjuk. Az
ábra alsó részén egy egyszerű szinuszos jel időbeli lefutása és amplitúdósűrűségi függvénye
látható.
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2-7. ábra
Gauss-féle zaj és szinuszos jel idő- és amplitúdősűrűség függvénye, [NOK07] alapján.

Ha ezek az időfüggvények egy rendszer mérési eredményei, a helyesen és hibásan működő
egység nyilvánvalóan egyszerűen, gépi módszerekkel is könnyen megkülönböztethető. A
legkorszerűbb automatikus hibadiagnosztikai programok egy része a jeleket jellemző
különféle valószínűségszámítási, ill. statisztikai paraméterei szerint értékeli ki, és ezek
alapján döntenek a termék megfelelőségéről, vagy az esetleges hiba beazonosításáról.
A jelek analízise időtartománybeli jellemzőik szerint

A jelek időtartománybeli vizsgálatából kiderül, hogy melyik csoportba, alcsoportba tartoznak.
Periodikus jelek esetében a frekvencia, periódusidő, ill. az ismétlődő jel alakja jellemzi a
jelgeneráló folyamatot. A jeleket, így a folyamatot jellemzi, - ha értelmezhető, - a jel-zaj
viszony.

A

determinisztikus,

vagy

stochasztikus

jelleget

az

autokorelációs,

ill.

autokovariancia értékek jelzik. A korreláció, ill. általában az összefüggés több jel között a
rendszert, az állapotát alapvetően jellemzi,. Ha a rendszer külső jellel, pl. vizsgáló
impulzussal gerjesztjük, akkor a rendszeranalízis tudományterületére lépünk. (Jelen
munkában ez a terület nem képezi a vizsgálódások tárgyát) [ZOB11].
A jelek analízise a frekvenciatartományban
A frekvenciatartományban végzett vizsgálatok alapjai

Az időben változó jelek felbonthatók egy konstans érték és szinuszos jelek sorának
összegére. Az időtartománybeli jelek nagyon sokszor igencsak összetettek, a determinisztikus
jelek esetében is, a sztochasztikus jelek esetében pedig messze több az információtartalmuk,
mint az közvetlenül látszik. A probléma megoldására az első lehetőség a frekvenciadoménba
történő konverzió, és az ott történő analízis. A feladat elméleti tárgyalása és megoldása jól
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kidolgozott és egyszerűbb periodikus jelek, ill. matematikailag, függvényekkel leírható jelek
esetében. A méréssel nyert adatok feldolgozása sokkal nehezebb, és mind az elmélet, mind az
adatfeldolgozó módszerek mind a mai napig nem teljesen, nem pontosan kidolgozottak. A
feladatok, ill. a problémák szemléltetésére, valamint ezeken túlmenően, a korrekt
matematikai levezetések helyett, sok esetben segít a vizuális megjelenítés, a függvények és
folyamatok grafikus ábrázolása, és aztán azok alapján a problémák átgondolása,- és sokszor a
feladatok ezúton történő megoldása is lehetséges [HES85] [MAD09] [MIT08].
A zaj- és rezgésdiagnosztikai feladatok megoldása céljából ma számos, forradalmian új
módszer kifejlesztése, megismertetése, és gyakorlati bevezetése zajlik. Az új lehetőségek
bemutatásához, és a velük kapcsolatos aktuális problémák és megoldásukkal kapcsolatos
kutatások és eredmények bemutatásához először célszerű – az irodalomban többnyire csak
szétszórtan megtalálható, - de már elterjedő félben levő ismeretek összefoglalása. A háttérben
levő részletek ismertetésére, kifejtése a szakirodalomban, pl. a hivatkozott forrásokban
megtalálható [PRM06]. A további alfejezetekben célom a zaj- és rezgésdiagnosztikai
módszerek elméleti áttekintése, ezen belül néhány fontos részprobléma általános elvi
összefoglaló szinten történő bemutatása. Végül ezeket a kérdéseket röviden, szűkebb
vonatkozásban is elemzem, a belsőégésű motorok esetében, ill. a gyártósori vizsgálatokkal
kapcsolatosban.
Jelek mintavételezése és transzformációja
A Fourier transzformációi

A szinuszos összetevőkre való felbontást a közismert Fourier transzformációval lehet
elvégezni. A Fourier transzformáció fontos tulajdonsága, ill. a jól elvégzett Fourier
transzformáció alapvető kritériuma, hogy az eredeti, mintavételezett jel alapján nyert, más
tartományba transzformált jelekből inverz Fourier transzformációval az eredeti jel – véges,
elvárhatóan kis eltéréssel – visszakapható.
Az esetek nagy részében a témát az idő függvényében változó jelek feldolgozásához, a
frekvencia doménbe való transzformáció kapcsán szokás tárgyalni. Az első feladat ekkor a jel
értékének meghatározott időpontokban történő mintavételezése, (S/H), majd az analógdigitális konverzió (ADC), és aztán a numerikus módszerekkel történő feldolgozás. A
feldolgozás többféle algoritmussal, és így számítástechnikai erőforrás, pl. időigénnyel
történhet. Ma elterjedt a DFT eljárás (Discrete Fourier Transformation), ill. gyakran
használják az FFT algoritmus (Fast Fourier Transformation) változatait [BUR08].
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Periodikusan változó jelek esetében az időtartományból a frekvenciatartományba történő
transzformáció általában jól kezelhető feladat, viszonylag egyszerű módszerekkel korrekt
módon megoldható.
Nem periodikusán változó jelek esetében a helyzet bonyolultabb, mivel a Fourier
transzformáció csak periodikus jelekre végezhető el. Ebben az esetben a vizsgált jelből az idő
függvényében folyamatosan előre haladva időben szeleteket vágunk ki. Az így kapott egyes
mintaszeleteket ezután egymás után végtelenszer ismétlődőnek tekintjük. Ezen a módon
bármelyik időponthoz tartozó szelet már periodikusnak tekinthető, és elvégezhető az adott
időpontban az időbeli jelet jellemző frekvencia spektrumba való transzformáció. Gondot
jelent az időbeli mintaszelet végeinek összeillesztése, hiszen itt a legtöbb esetben valamilyen
virtuális tranziens átmenet áll elő. Ezt az ún. ablakolási technikával lehet és kell kiküszöbölni.
Az ablakolási technika lényege, hogy a mintaszeletet összeszorozzuk egy olyan függvénnyel,
amelynek a hossza megegyezik az időszelet hosszával értéke pedig a két végén nulla,
középen pedig egységnyi. Az ablakfüggvény alakja sokféle lehet, pl. háromszög, trapéz, vagy
Gauss harang alakú. Különböző célokra – az egyes ablakfüggvények tulajdonságainak,
előnyeinek és hátrányainak alapján számos ablakfüggvény dolgoztak ki, pl. a Hamming,
Hanning, Bartlet, Blackman függvényeket [SCH94] [NAI07]. Az ablakolás minden változata
torzulást okoz az eredményekben, - tehát visszatranszformálás esetén nem fogjuk pontosan
visszakapni az eredeti jelet. Adott probléma megoldásakor a megfelelő ablakfüggvény
kiválasztásához elméleti megfontolások, és gyakorlati tapasztalatok segíthetnek.
Az előbbiekben leírtak nem mutatnak rá a módszer minden részproblémájára, hasonlóan
ahhoz, ahogy a bevezető jellegű szakirodalmi anyagok sem teljesen pontosak. A
továbbiakban, - mivel a későbbi gyakorlati munka szempontjából kulcsfontosságú
kérdésekről van szó, - több vonatkozásban pontosabban elemezzük a részleteket.
A mintavételezési időköz kérdése

A mintavételezési időközt a szakirodalom általában nemes egyszerűséggel teljesen állandó,
Δt jellel jelölt időköznek veszi. Erre alapot adhat az, hogy időzíteni általában nagyon
pontosan, az elméletileg pontos időponthoz képest többnyire ppm aránynál pontosabban
lehet. Erre a kérdésre később visszatérünk, de most fogadjuk el azt a feltételezést, hogy a
mintavételezési időintervallumok teljesen pontosak.
A következő kérdés a mintavételezési időköz értéke, aminek szokásos jele: Δt. Ezzel a
kérdéssel térben és időben egymástól függetlenül több kutató foglalkozott. A nálunk használt
irodalom Shannon vagy Nyquist kritériumként adja meg a peremfeltételt.
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Ha a mintavételi frekvencia
{2.3}
és a vizsgált jel legnagyobb frekvenciájú szinuszos összetevője, azaz a sávszélessége: B,
akkor a helyes sorfejtési eredmény feltétele az, hogy
{2.4}
Ha jól ismert jelről, pl. emberi hangról van szó, akkor ennek a feltételnek a teljesítése nem
nehéz feladat.
Sok irodalmi forrás a feltételt hibásan adja meg, mert a ”nagyobb” feltétel helyett tévesen
”legalább kétszer akkora” (≥) feltételt adja meg, ami a gyakorlatban használhatatlan, hibás
eredményt ad.
Egy további probléma, hogy a mintavételi frekvencia mennyivel kell, hogy nagyobb legyen a
vizsgált jel sávszélességénél (ahhoz, hogy - pl. reális mérési időtartamon belül - használható
eredményt kapjunk. A kérdés megválaszolására vannak eszmefuttatások, de a gyakorlatban
tapasztalatokon, ökölszabályokon alapuló, ill. a mérőrendszer ismeretéből kiindulva szokták a
mintavételezési gyakoriságot beállítani.
Ha azonban a jelet nem ismerjük, az pl. egy gép rezgésjele, akkor a sávszélessége, a
legnagyobb frekvenciájú komponense is ismeretlen. Ekkor - a jel torzulása árán - a jel
sávszélességét korlátozni kell, azaz aluláteresztő szűrőn kell átvezetni. A gond csak az, hogy
nem lehet ideális, a határfrekvencia alatt torzításmentesen áteresztő, a határfrekvencia felett
pedig teljesen át nem eresztő szűrőt készíteni. A gyakorlatban így, a vizsgálati célokból
kiindulva, a mintavételi frekvencia alapján, annak megfelezett értékén jelentős csillapítást
biztosító, - ma sokszor digitális – szűrőt alkalmazunk a jelforrás után, a mintavételezés előtt.
Ez a terület sem lezárt kutatási téma, ma még tökéletes megoldások híján, - de azért a
gyakorlatban kielégítően használható megoldások rendelkezésre állnak.
Az időtartományban történő jelgyűjtést ma sokféle feladat megoldásához használják, de
kiemelten gyakori az akusztikus jelek feldolgozása a hangfrekvenciás tartományban, pl. a
digitális hang/zenei adattárolási formátumokhoz, vagy a digitális hangátvitel (pl.
mobiltelefon) esetében. Érthető módon ezért ez a terület alaposan kidolgozott módszerekkel
rendelkezik. A mintavételezés elméletének sok érdekes további részterülete van, pl. a nem
azonos

időközönkénti mintavételezés

kérdései,

amelyek pl.

az

alább következő

alkalmazásokban fontos problémát jelenthetnek [MOL07].
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Mintavételezés és Fourier transzformáció nem időtartományban mért jelek esetében

A Fourier felbontás időtartományból frekvenciatartományba történő alkalmazása gyakori
művelet, és viszonylag egyszerű, azért is, mert egy dimenzióból egy másik dimenzióba
történik, nem pedig több dimenzió alapján több dimenzióba.
A szakirodalomból kiderül, hogy jelek gyűjtése egy, két vagy három térbeli koordináta
szerint is történhet, és még ezek mellett is szerepelhet az időkoordináta. Amint technikailag
lehetővé vált statikus, majd dinamikus képek, azután pedig térbeli alakzatok digitális
formájának elkészítése, tárolása, és számítógépes feldolgozása, - először szürkeárnyalatos,
majd színes formában, - a Fourier-transzformáció többdimenziós, (sok dimenziós)
változatainak kidolgozása is fontossá vált [LEH14].
A mintavételezés itt statikus esetben távolság-közök szerint történik. Ebben az esetben
érdekesebb már az egyenlő mintavételezési közök kérdése. Fellép emellett egy új probléma,
ami az időtartománybeli mintavételezés esetében általában figyelmen kívül hagyható,
nevezetesen a „hiányzó minta” fogalma. Pl. lehet, hogy a képet felvevő digitális kamera egy
(vagy akár több) érzékelő képpontja –pixelje – hibás, jellemzően mindig fekete, vagy fehér
értéket ad. A hibás pixelek – a HW hibától függően – lehetnek térben és időben véletlenszerű,
vagy rendszeres pozícióban. Érdekes feladatot jelent ennek a felvetésnek az elméleti
kezelése, és gyakorlati megoldása. Tekintettel arra, hogy a képfeldolgozás elég érzékeny, sok
részében titkos

hírszerzési

és

katonai

kutatási

terület

is,

a szakirodalom/tudás

hozzáférhetősége esetenként korlátozottnak tűnhet, máskor viszont a rezgés- és
zajdiagnosztikában is jól hasznosítható eredményeket ismerhetünk meg.

27

A Fourier transzformáció „működését” szemlélteti a 2-8. ábra három szinuszos jel összegéből
álló jelforma esetében [POW03].

2-8. ábra
Három szinuszos jel összegéből álló jel felbontása és Fourier transzformáció révén nyert spektruma,
[POW03] alapján

A Fourier analízis használatát szemlélteti egy egyszerű egy rezgésdiagnosztikai példán a 2-9.
ábra.

2-9. ábra.
Három fogaskerékből álló hajtás időtartománybeli jele és a Fourier jelfeldolgozás után kapott spektrum,
[NOK07] alapján

A rendszer rezgés, vagy zajspektrumán (az alkalmazott méréstől függően) a három kerék, ill.
tengely forgásának megfelelő frekvenciákon megjelenik a mozgásuknak megfelelő nagyobb
jelszint. (Az ábra nem mutatja a fogaskerekék-kapcsolatokból származó, egyébként fontos és
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jellegzetes további rezgéseket, de ezek könnyen kiszámíthatóak, megrajzolhatóak pl.
[KOV99], vagy [DOF10 alapján].
Egyéb módszerek a frekvenciatartományban történő jelanalízis elvégzéséhez

A frekvenciatartományban történő jelanalízis eszköztára több további módszert tartalmaz, pl.
a kepstrum (sokszor „cepstrum” szóval hivatkozott) analízist, a burkológörbe analízist,
wavelet analízist [LAD11]. Sok területen ezeket is elterjedten használják. A gépjármű
hajtáslánc vizsgálatok esetében, a gyártó cégek vonatkozásban, talán az eltérő iparági
hagyományok miatt ezek kevésbé használatos módszerek. Az ipari partnereink a fejlesztési
tervekről való egyeztetéseken ezeket az irányokat nem preferálták, ezért ezekkel a témákkal
kevésbé foglalkoztam, így ismertetésükre itt nem térek ki. Hasonló okok miatt nem
alkalmaztam a Campbell diagramot, ami a gerjesztő folyamatok, és a keltett
rezonanciajelenségek szemléltetésére jól alkalmazható módszer [LEE10]. A szakirodalomban
elsősorban az elméleti szemléletű cikkekben viszont megjelennek ezek a módszerek is.
A jelek analízise az order tartományban

A zaj- és rezgésdiagnosztikát gyakran alkalmazzák forgó vagy alternáló mozgást végző
gépek állapotának megfigyeléséhez, ill. működésének elemzéséhez. A vizsgált gépek egy
részénél a fordulatszám, vagy a mozgás periódusideje az idő függvényében állandó. Állandó
sebességgel működik pl. sok ventilátor, szivattyú, vagy hengerművi gép. Ezek esetében az
állandó időközök szerinti mintavételezés, majd a Fourier-transzformáció jól alkalmazható
vizsgálati módszert biztosítanak, - esetenként magas order értékeknél is [NIP93].
Számos esetben azonban nem az állandó működési sebesség feltétele nem teljesül, ill. nem
teljesíthető. Egyrészt, sokszor a változó sebességű működési állapotokat, a gyorsulási és
lassulási folyamatokat akarjuk megfigyelni, pl. a gépek indítása, majd leállítása során.
Másrészt, bizonyos gépek esetében a működés alapvető tulajdonsága a forgási, ill.
szögsebesség változása. Ilyen eszköz pl. a belső égésű motor, amely szögsebessége egy
működési ciklus során az egyes hengerek működése kapcsán, azután több működési ciklus
során a fedélzeti vezérlő számítógép fordulat-számszabályozási feladatának végrehajtása
miatt, és végül a motor vezető, vagy a tesztpad által kezdeményezett gyorsítása, ill. lassítása
miatt nem állandó.
A gépekben, amelyekben forgó vagy alternáló mozgásokat végző alkatrészek vannak, mindig
van egy, a rendszerbe az energiát becsatoló, azt gerjesztő alkatrész, aminek működési
frekvenciája, ill. fordulatszáma meghatározza a rendszer többi részének működését
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sebességét. A gerjesztő alkatrész sebességét alapfordulatszámnak, idegen szóval ordernek
nevezzük, aminek természetesen megfelel egy gerjesztő alapfrekvencia. A zaj-és
rezgésfrekvenciák helyett sokszor célszerű azokat az alapfrekvenciával elosztva „normálni”,
a spektrumok frekvenciatengelyét pedig a forgás-alapfrekvencia szerint átskálázni, ez a
fordulatszám-skálázás. A gondolatmentet folytatva, frekvenciaspektrum-analízis helyett így
áttérhetünk a „fordulatszámtöbbszörös-spektrum” analízis használatára is [RAH05].
Tapasztalatom szerint ez a szóhasználat a magyar szakmai szóhasználatban nem terjedt el,
így én a továbbiakban az egyszerűbb, bár angol eredetű order szót, és az order analízis
kifejezést használom.
Az egyszerű, állandó időközönkénti mintavételezés, majd Fourier transzformáció változó
fordulatszám esetében természetesen elkenődött, használhatatlan frekvenciaspektrumbeli
eredményekhez vezet csak. Ez a jelenség nem mindig szembeötlő, esetenként megtévesztő
eredményeket kaphatunk. A szakasz további részében a 2-11. ábra egy használatra
alkalmatlan, Fourier – transzformációval kapott „spektrumot”, a 2-12. ábra pedig egy jól
értelmezhető order spektrumot mutat be, változó fordulatszámú ventilátor mérése esetén, az
ábrák leírásában foglaltak szerint.
A forgó, ill. alternáló, így ciklikus mozgások során a zaj- és rezgésjelenségek sokszor a
mozgó alkatrészek egy helyzetéhez, a forgó alkatrészek egy szöghelyzetéhez kapcsolódnak,
az aktuális működési sebességtől függetlenül. Pl. egy fogaskerék egy (vagy több) esetleges
hibás foga mindig ugyanabban a szögpozícióban kelt(het) a hibátlantól eltérő rezgéseket, ill.
zajt. Ebből az alapvető felismerésnek az alapján fejlesztették ki az NI cég a saját
szabadalmaztatott order analízis újramintavételezéses (angolul: resampling) módszerét. Az
order analízis kifejezést más cégek is használják, hasonló gondolatmenet szerint kifejlesztett
módszereik esetében, erről a későbbi fejezetrészben lesz szó. ˙Az alábbi szakaszban az NI
cég módszerét ismertetem.
Az order analízis lényege az, hogy az időbeli zaj-, ill. rezgésjel mintavételezése nem állandó
időközönként, hanem – forgó tengelyek esetében – állandó szöghelyzetváltozás-közök, (más
szóval: ekvidisztáns szögelfordulások) szerint történik. Az így mintavett jel Fourier
transzformációja után az ún. order tartományban kapunk order spektrumot, ami – a
szögsebességtől, annak változásától teljesen függetlenül, adott szöghelyzetben keletkező zajés rezgésjelekről határozott, az egyszerű időtartományból frekvenciatartományba történő
transzformációs módszernél megtapasztalt, jól kiértékelhető spektrumvonalakból álló, és
értelemszerűen két dimenzióban ábrázolható spektrumképet ad.
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Az order analízis alapváltozatánál a jelfeldolgozáshoz egy szögjeladó jelére is szükség van, a
jel azonos szögelfordulásközök szerinti újra-mintavételezéséhez. (Az újra-mintavételezéses
módszernél lényegesen bonyolultabb order-analízis eljárás a Gábor transzformáció, amiről az
5.5 fejezetben lesz szó lesz szó).
Az order spektrum automatikus kiértékelése az időben állandó frekvenciaspektrum
kiértékeléséhez hasonló, viszonylag egyszerűen, automatikusan elvégezhető feladat.
Az order analízis alkalmazhatóságát egy példán szemlélteti [NIT05]. Egy kis PC ventilátor
hét lapáttal és négy tekerccsel rendelkezik. Ha névleges, állandó 3200 ford/perc sebességgel
forog, a tengely 55 Hz-es, a tekercsek 220 Hz-es, a lapátok pedig 385 Hz-es rezgéseket
keltenek, amelyek összegeződnek. A rendszer rezgéseit a Fourier analízis módszerével
ellenőrizhetjük, ami pl. jól kimutatja, ha az egyik lapát sérült, és – ilyenkor eltérő rezgésképet
kapunk. A ventilátoros vizsgálat lényegét a 2-10. ábra mutatja.

2-10. ábra.
PC ventilátor rezgésviszonyi 3300 fordulat/perc sebességnél [NIT05] alapján
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A ventilátor esetleges hibái, pl. rezonanciajelenségek sokszor a fordulatszám felfutása, vagy
lefutása során jelentkeznek, akkor mutathatók ki. A továbbiakban a ventillátort 1000
ford/perc sebességről 4000 ford/perc sebességre gyorsították, és közben elvégezték a Fourier
analízist, - aminek eredményét a 2-11. ábra, és az order analízist, aminek eredményét a 2-12.
ábra mutatja.

2-11. ábra
A ventilátor frekvenciaspektruma gyorsulási folyamat felvéve [NIT05]

2-12. ábra.
A ventilátor order spektruma a gyorsítási folyamat alatt felvéve [NIT05]

A két ábra jól mutatja a változó sebesség esetén történő mérésnél az order analízis előnyét. A
frekvenciaspektrum nem ad használható eredményt, míg az order spektrum világosan mutatja
a három rezgésforrás hatását. A gépjármű hajtáslánc elemek vizsgálatánál, különösen a
motorok esetében ezért előnyös, sőt sokszor nélkülözhetetlen az order analízis alkalmazása.
Az order analízis hátterében levő feladatok és algoritmusok sok vonatkozásban megfelelnek a
Fourier analízis esetében használatos eszközökkel, de a feladat jóval bonyolultabb. A Nyquist
kritériummal analóg feltételnek az order mintavételezés esetében is meg kell például felelni,
ezért pl. vizsgált jel esetében az order transzformáció előtt a jel sávszélességét adaptív
szűrővel kell biztosítani.
Az order transzformáció – kivételes esetektől eltekintve, - nem megfordítható, azaz az az
order spektrumból az eredeti időjel nem kapható vissza. Bár számítástechnikai
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erőforrásigénye jelentős, de a mai számítógépekkel a legtöbb mechanikai gép esetében a
művelet on-line elvégezhető.
A jelek analízise összekapcsolt idő-frekvencia, ill. idő-order tartományokban

Az eddig felsorolt módszerek a jelek nagyságát, energiáját az idő, vagy a frekvencia, vagy az
order függvényében mutatják meg. Ez az analízis sok esetben elegendő, és az eredmény
kétdimenziós diagramokban megjeleníthető. Bonyolultabb, pl. időben erősen változó
folyamatok elemzésénél előnyös és elvárható a jelek nagyságának két dimenzió szerinti
megjelenítése, majd kiértékelése. A három lehetőséget a 2-13. ábra szemlélteti.

2-13. ábra
A három, elvileg alapvető jelszint megjelenítési mód két dimenzió függvényében, [NIE28940] alapján

A jelfeldolgozási lehetőségek, és az ábrázolási módok bemutatását a következő három ábra
szemlélteti (2-14. ábra, 2-15. ábra és 2-16. ábra).
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A kapcsolt idő- frekvencia analízis módszer alkalmazásával kapott spektrum a jel szintjét
egyszerre mutatja az idő és a frekvencia függvényében (2-14. ábra). A jel szintjének
ábrázolásának egyik lehetősége a színnel történő kódolás, amit ezen a grafikonon is
alkalmaztak. Az ábrázolás ebben az esetben kétdimenziós és színes.

2-14. ábra
Kapcsolt idő-frekvencia spektrum grafikon (JTFS) [NIE28940]

A kapcsolt order - frekvencia spektrum esetében a vizsgát eszköz fordulatszáma a kiinduló
alapmennyiség, a változó forgási sebesség gerjeszti a rezgéseket, amelyek szintjét a
frekvencia függvényében is megfigyelhetjük (2-15. ábra). Az ábrázolás ebben az esetben
perspektivikus, axonometrikus, és a jelszintet színkóddal is jelölik, így az ábra
szemléletesebb. Ebben a példában a motor 1000 fordulat/percről 2000 fordulat/percre lett
felgyorsítva. Jól megfigyelhető, hogy a frekvencia függvényéből nézve a hullámvonulatok
széttartanak.

2-15. ábra
Kapcsolt order-frekvencia spektrum grafikon [NIE28940]
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A 2-16. ábra a harmadik lehetőséget mutatja. A kapcsolt order - order spektrum esetében a
vizsgát eszköz fordulatszáma a kiinduló alapmennyiség, a változó forgási sebesség gerjeszti a
rezgéseket,

amelyek

szintjét az

alapfordulatszám

mint

alaporder többszöröseinek

függvényében figyelhetjük meg. Az ábrázolás ebben az esetben perspektivikus,
axonometrikus, és egyszínű. (A gyakorlati munka során, pl., nyomtatáskor, fénymásoláskor
az egyszínű ábrázolás sokszor kedvező, mert a papíralapú dokomentum így előállítása
egyszerűbb, gyorsabb és olcsóbb). A példa az előzővel egyező, a motor 1000 fordulat/percről
2000 fordulat/percre lett felgyorsítva. Jól megfigyelhető, hogy az order doménból figyelve a
folyamatot, a hullámvonulatok párhuzamosak, kiértékelésük hatékony és egyszerűbb lehet.

2-16. ábra
Kapcsolt order-order spektrum grafikon [NIE28940]

A Gábor transzformáció alkalmazása a rezgés- és zajjelek feldolgozásában

A Gábor transzformáció módszerét Gábor Dénes magyar Nobel- díjas tudós dolgozta ki a
múlt század negyvenes éveiben. A Gábor transzformáció elméleti ismeretanyaga hatalmas, az
elmélet továbbfejlesztése ma is folyik óriási jelentősége miatt [FEI97] [QIA03]. A Gábor
transzformáció elméleti alapjait, és néhány fontosabb, hozzá kapcsolódó ismeretanyagot a
melléklet M11.3 pontjában foglaltam össze. A Fourier transzformációhoz hasonlóan mára
nagyon sokféle változatát dolgozták ki, pl. folyamatos matematikai függvényekre, és
mintavételezett diszkrét mérési eredmények esetében történő felhasználáshoz. (Az egyik
alkalmazási lehetőség ebben az esetben is a képfeldolgozás, pl. arcfénykép alapján emberek
azonosítása. Ha belegondolunk, ez a feladat a rezgésjel alapján a hibaforrás azonosításával
analóg feladatnak is tekinthető, amit mindkét területen pl. az ún. „template matching”
módszerrel oldanak meg) [AGU07]. Az eljárást a diagnosztikai módszerei közé több cég
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beillesztette, az NI cég a LabVIEW szoftver több könyvtárában szolgáltat a módszerhez
kapcsolódó algoritmusokat (függvényeket).[TRK08]
A Gábor transzformáció megfordítható, invertálható. A transzformált jeleken műveletek, pl. a
szó eredeti értelmezése szerinti zajszűrést (amikor az információt hordozó hasznos jelhez
attól független, külső, zavaró természetes, környezeti, stb. zavarjelet jelent itt), végezhetünk.
A Gábor-transzformáció eredményét az inverz művelettel, - amit Gábor-expanzió néven
ismerünk, visszakonvertálhatjuk az időtartományba, - mivel a transzformáció maga az
amplitúdó és fázisviszonyokat NEM torzítja el a spektrumfelbontás során. A Gábor
transzformált jeleken így sok művelet, pl. zavaró hatás szűrés, stb. elvégezhető, és az
eredmény hitelessége a visszatranszformálás után, az eredeti jellel való összevetés révén,
egzakt módon igazolható [DWE08]. A Gábor eljárás műveleteinek számítástechnikai
erőforrásigényei magasak, így jelenleg a módszer on-line üzemmódban nem végezhető el. A
számításokat segíti, a szögjeladó jele is rendelkezésre áll, de ez nem szükséges feltétel, mivel
a módszer is képes a rezgés vagy zajjelekből a folyamat sebességét, valamint az időbeli
sebességprofilt kiszámítani.
A diszkrét Gábor transzformáció az időtartományban mintavételezett jelből meghatározza az
alapordert és annak többszöröseit, az ún. elemi Gábor függvényeket. A művelet
eredményeként az ún. Gábor-koefficiens értékeket kapjuk, amelyek megadják az egyes elemi
Gábor függvények nagyságát, szintjét az idő és a frekvencia függvényében. Az egyes elemi
Gábor függvényeket visszatranszformálhatjuk az időtartományba, ezt a műveletet Gábor
expanziónak nevezik. Ha az összes elemi Gábor függvényt visszatranszformáljuk az
időtartományba, és összeadjuk, akkor – ha a mintavételezésnél, a paraméterezésnél nem
követtünk el hibát, - visszakapjuk a kiinduló időfüggvényt. Az egyes elemi Gábor
függvények, ill. a Gábor spektogram elemzése révén juthatunk el az alapcélhoz, a rezgésvagy zaj alapú hibadiagnosztikai eredményhez.
Az eljárás részleteinek megértéséhez igen komoly matematikai ismeretek szükségesek, amely
alapjait a sokszor nagyságrendileg több száz oldalas terjedelmű (és sokszor igen magas árú)
művek ismertetnek [BOA03] [CHR02] ][COH95] [FEI97] [RIE00] [QIA01]. A Gábor
eljárások egy jelentős részét továbbfejlesztették, de a megoldásokat, az algoritmusokat
szabadalmak védik, és – a nem nyílt forráskódú szoftverekkel hasonlóan – nem publikusak,
sőt, visszafejtésük bűncselekmény.
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A 2-17. ábra felül egy forgó alkatrész rezgés időjele látható (kék szín jelöli), és a Gábor
transzformáció után kapott elemi Gábor-függvényekből expanzió útján visszakapott néhány
(a 4., a 7., és a 8.) order időfüggvénye. Alul a transzformációs eljárás másik eredménye, a
forgás sebességprofilja látható, - mert a jelből a Gábor eljárás részeként, - magas szintű
matematikai algoritmussal, eszközigényes szoftverrel, - az kinyerhető.
Megjegyzés: a sebességprofil elnevezést több tudományterületen használják, eltérő fogalmak
megnevezésére. A forgó gépek esetében a sebességprofil kifejezés a fordulatszám – idő
függvényt jelenti, ami megadja a pillanatnyi fordulatszámot (vagy a szögsebességet) az idő
függvényében.

2-17. ábra
Egy időjel és az order összetevői, valamint a sebességprofilja [DWE08] alapján, magyar feliratokkal
kiegészítve
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A Gábor transzformáció, ill. általánosabb értelemben a Gábor eljárások lehetőségeinek
bemutatása céljából az alábbi ábrák (2-18. ábra, 2-19. ábra és 2-20. ábra), néhány
reprezentatív folyamat időtartománybeli jelét, és Gábor spektrogramját mutatják be, az NI
cégnek a módszer szemléltetése céljából készült demonstrációs-oktató e-könyvtárából. Az
ábrák az NI Labview 2013 szoftvercsomag „Gábor Transform and Expansion” programjának
kimeneti végeredményei [NI372656B].

2-18. ábra
PC ventilátor gyorsulásának rezgés-idődiagramja és a Gábor spektogram [NI372656C]

2-19. ábra
Egy gongütés rezgés-idődiagramja és a Gábor spektogram [NI372656C]

2-20. ábra
Véletlen zaj rezgés-idődiagramja és a Gábor spektogram [NI372656C]

Az ábrák tanulmányozása során több tanulságos érdekesség figyelhető meg:
Például, a 2-21 ábra kapcsán, a ventilátor fordulatszámának növekedése esetében a
fordulatszámnak

megfelelő

frekvenciákon

feltételezhetnénk

jellegzetes

rezgéseket,

rezgésszinteket. Ehelyett, az ábrán megfigyelhető módon, néhány alap-rezonanciafrekvencia
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esetében a rezgés nagysága növekszik. Ez a megfigyelés a Gábor-eljárás eredményességét,
hatékonyságát bizonyítja, mivel segít a folyamatok lényegének megismerésében. Ugyanakkor
az is igaz, hogy a mérési paraméterek finom beállításával, a növekvő fordulatszámmal
összefüggésben levő frekvencia spektrumvonalak is kimutathatóvá tehetők.
2.6.3 A feldolgozott rezgés- és zajjelek kiértékelése
A rezgés- és zajdiagnosztikai jelek kiértékelésénél alapjában két cél elérésére törekedhetünk:



a hibás darabok kiszűrése, más szóval az ún. go / no go minőségellenőrzés
a hibaforrás behatárolása, azaz a részletes hibadiagnosztika [ILL08] [SJZ07].

A hibák kimutatásának legősibb és legegyszerűbb módja az emberi érzékelés, pl. hallás,
tapintás, ami meglepően értékes eredményeket hozhat, a kiértékelés alapja a pedig a korábbi
tapasztalat, a megszerzett ismeretek visszaidézése. Természetesen egyrészt szakemberfüggő,
- és a megfelelő szakember nem mindig áll rendelkezésre, - másrész számtalan szubjektív
tényezőtők függ, ezért nem stabil, megbízható módszer. Ezzel együtt ezt a módszert pl.
autókban használt kis villanymotorok ellenőrzésére használták multinacionális cégeknél is a
közelmúltban. Az emberi kiértékelés más módon „működik”, és hatékonyabb, mint a
hagyományos számítógépes algoritmusok, Az emberi döntéshozást ezért ma megpróbálják
neurális hálózatokkal utánozni, számítógépek segítségével. Az emberi tapasztalat másik
felhasználása a tudásanyag eltárolása és felhasználása mesterséges intelligencia alapú
rendszerekben [PSA06].
A gépi kiértékelési módszerek legegyszerűbb fajtája, ha a gép rezgés- vagy zajemissziójának
szintjét mérik, és azt összevetik egy megadott vagy elfogadott, tapasztalatok szerinti
küszöbszinttel. A vizsgálat történhet széles sávban, vagy szűkített spektrumban [Std2] [Std3].
A kiértékelési módszerek előzőnél kifinomultabb változata, ha felveszik a vizsgált
berendezés zaj- vagy rezgésspektrumát, és azt összehasonlítják egy elfogadott etalonnal
[POW03]. Erre a módszerre mutat példát a 2-21. ábra.
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2-21. ábra
Spektrummaszk alkalmazása, és a frekvenciasávokhoz kapcsolható hibák, [POW03] alapján

Spektrummaszk alkalmazása esetén, ha az aktuálisan vizsgált egység spektruma kívül esik a
megjelölt téglalap alakú „ablakokon”, a darab hibásnak minősítendő, egyébként pedig
megfelelő. Példaként, az alaporder spektrummaszkját szürke kijelölés mutatja az ábrán.
Sok évtizedes mérési eredmények és tapasztalatok alapján a különböző géphibák jellegzetes
rezgésképeit kézikönyvekben foglalták össze. A mért jelek, spektrumok és az irodalmi
etalonok összevetéséből a hiba behatárolható.
A mai korban a kézikönyvek helyett interaktív kiértékelő számítógépes programok is
rendelkezésre állnak, mint pl. a nevezetes VibroNurse szoftver [VIB14].
A mai rezgés és zajdiagnosztikai rendszerek, műszerek igényesebb kategóriái a mérési
eredményeket - a beépített, tématerületekhez beszerezhető adatbázisok alapján, - mesterséges
intelligencia segítségével (AI) maguk kiértékelik. Ez természetesen tipikus felépítésű, ismert
szerkezetű gépek esetében hozhat elvárható, megbízható eredményt.
A hibaforrás eredeti beazonosítása az adatbázisba való felvételbe két módon történhet:



gyanús esetben, vélhetően hibás egység esetén felveszik a szokatlan spektrumot,
majd kianalizálják az egység hibáját, és társítják az információt,
tesztegységekben szándékosan hibajelenséget idéznek elő, és kimérik az ennek
hatására keletkező, a normálistól eltérő jeleket, és azok megjelenését a kiértékelt
adatokban.

A fentiekben felsorolt módszerek a gyakorlatban elterjedt, viszonylag régen használt és
bevált megoldások. Az új típusú mérések és adatfeldolgozási eljárások, a még el nem terjedt
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transzformációk esetében a kiértékelés többnyire bonyolultabb, inkább egyedi megoldásokra
épül, ezért ilyenekkel itt még nem foglalkozom [PAC06] [PLC06] [ZEZ12].

2.7 Az áttekintés összefoglalása
A szakirodalom áttekintését a dolgozat címében megadott témájánál szélesebb körben, de
ugyanakkor a saját kutatási céljaimra fókuszálva végeztem el. Az irodalmi áttekintésben a
munkámhoz kapcsolódó válogatás eredményeit jelenítettem meg. Az alábbiakban röviden
összefoglalom a kutatási terület mai helyzetét, a gépjármű hajtásláncok rezgés- és
zajdiagnosztikájának témájában általam legfontosabbnak talált eredményeket.
A gépjármű hajtásláncok rezgés- és zajdiagnosztikájával katonai alkalmazásokban,
nevezetesen hadihajók, repülőgépek és rakéták esetében kezdtek el foglalkozni [SJZ10]. A
cél a megbízható működés biztosítása, az állapotfüggő karbantartás, és a javítási, ill. tartalék
alkatrészeknek a szükséges időpontban rendelkezésre állásának biztosítása volt. A sikeresnek
bizonyult módszereket a polgári életben először az energetikában, pl. atomerőművekben, ill.
nehézipari üzemekben vették át. A továbbiakban ez a vizsgálati eljárás lassan terjedt, a
járműiparban pl. a vasúti járművek ellenőrzéséhez, ill. az iparban a gyártósori gépek,
berendezések, és a közüzemi berendezések állapotának figyeléséhez [DOF08] [DOF10].
A módszer elterjedését segítette, hogy roncsolásmentes vizsgálati eljárás, amely nem igényli
a vizsgált rendszer megbontását, működésének megzavarását. A módszer elterjedését
ugyanakkor több tényező is hátráltatta. A zaj- és rezgésdiagnosztikai módszerek, érzékelők,
berendezésék fejlesztésével, az eszközök gyártásával kevés cég foglalkozott. A berendezések
az analóg áramköri technikára épültek, így bonyolult felépítésű, drága, nagyméretű, nehéz
eszközök voltak. Bár a matematikai, elméleti háttér sok vonatkozásban rendelkezésre állt, a
gyakorlatban használható tudásanyagot lassan dolgozták ki, és megfelelő szakmai
ismeretekkel kevés szakember rendelkezett. A jelfeldolgozó eljárásokat az analóg technikával
nehezen lehetett megvalósítani.
A helyzet gyökeresen megváltozott az utóbbi évtizedek során, a digitális technika,
számítástechnika, informatika gyors fejlődése miatt. Ennek az egyik eredménye a
nagyteljesítményű PC-k megjelenése, másrészt pl. a megfelelő minőségű mikroszámítógépek
és egyéb mikroelektronikai eszközök piacra kerülése, amely megvalósíthatóvá tette pl. a
belső égésű motorok elektronikus vezérlését az ECU segítségével, ill. a jármű fedélzeti
diagnosztikai rendszerek kialakítását, az OBD rendszereket.
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A PC alapú, vagy hasonló szintű technika megjelenése lehetővé tette a korábbinál sokkal
kedvezőbb tudású, méretű, árú jelfeldolgozó, mérési adatgyűjtő, adatfeldolgozó, tároló,
megjelenítő, kiértékelő rendszerek gyakorlati megvalósítását, valamint az informatikai
hálózati

rendszerek

kialakítását.

A

gyártósorokon

megjelentek

a

számítógépes

minőségellenőrző eljárások, a számítógéppel vezérelt technológiai berendezések mellett.
Az új technika egyrészt a gyakorlatban alkalmazhatóvá vált sok olyan matematikai eljárás,
algoritmus, amely elméleti szinten rendelkezésre állt, de a gyakorlatban megfelelő
számítástechnikai háttér nélkül nem lehetett megvalósítani. A számítástechnika által
biztosított új lehetőségek ugyanakkor erőteljes ösztönzést adtak új matematikai,
információfeldolgozási módszerek elméleti és gyakorlati kutatásához, és alkalmazásához. Az
adatfeldolgozó, kiértékelő, megjelenítő módszerekben az elmúlt néhány év eredményei is
rendkívül látványosak.
A gépjármű hajtásláncok egyes elemeit a gyártás során a különféle gyártósorokon
végellenőrzésnek vetik alá. A hajtáslánc egyes elemei azonban többnyire önmagukban is igen
bonyolult szerkezetek, így az automata sebességváltó, vagy a belsőégésű motor felépítése is
igen összetett. Az egyes lehetséges rezgés- és zajforrások viselkedésének a megfigyelését a
többi forrás többé- kevésbé megzavarhatja. A mai kutatások egy része ilyen jellegű
problémák megoldását tűzi ki célul.
A hajtáslánc elemek tesztelésére, a hibák kimutatására sokszor előnyös a gyorsítási, ill.
lassítási folyamatok megfigyelése, ezzel kapcsolatban a korábbi, klasszikusnak nevezhető
módszerek mellet lehetőségnek kínálkozik jobb hatékonyságot mutató új megoldások
bevezetése.
A közelmúltban a számítástechnikában, és a mikroelektronikában ismét egy új fejlődési
szakaszba jutottunk. Egyrészt megjelentek az egyre nagyobb tudású hordozható
számítástechnikai eszközök, másrészt gyorsan fejlődnek a hálózati alkalmazások, és a
vezetéknélküli hálózatok, átviteli rendszerek. A szenzorok és aktuátorok terén óriási
jelentőségű a mikroelektromechanikai eszközök megjelenése. Az élet különböző területein az
új eszközök különböző sebességgel terjednek. A lehetőségekre jól rámutat a különféle
vezetőnélküli járművek megjelenése.
A gyártó iparra, sok ok miatt, bizonyos mértékű konzervativizmus, az új megoldások hosszú
tesztelése, és körültekintő, elővigyázatos, fokozatos bevezetése jellemző. Az egyik érthető ok
az igen magasszintű minőségi és megbízhatósági igények biztos teljesítésének alapvető
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követelménye. Egy másik ok lehet az emberi tényező: az új kutatási-fejlesztési eredmények
bizonyos lassúsággal, tehetetlenséggel jutnak el az egyébként professzionális tudású
gyakorlati szakemberekig, akik a korábbi, bevált megoldások helyett óvatosan veszik
használatba az új lehetőségeket.
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3 A kutatás célkitűzése
A rezgés- és zajdiagnosztika hatékony, műszakilag előnyös módszer, ennek ellenére a
lehetőségeket megítélésem szerint viszonylag szűk körben használják ki. Célom lett a
módszer elterjedését akadályozó tényezők feltárása, és, ha lehet, azok kiküszöbölése.
A doktori értekezés célja az irodalmi áttekintés és egyéb források, pl. konferencia előadások,
kutató munkák, vállalati működési ismeretek bázisán megismert tudás hasznosítása a
gépjármű hajtásláncok egyes fődarabjainak a gyártósori végellenőrzésen alkalmazott rezgésés zajdiagnosztikai rendszereinek és módszereinek továbbfejlesztésére.
A belsőégésű motorok esetében - az üzemi tesztek során - a rezgés- és zajdiagnosztikai
módszereket (több ok, nehézség miatt, a kiépített mérőrendszer megléte ellenére), ritkán
használják, a teszteléshez más módszereket részesítettek előnyben. Célul tűztem ki a
nehézségek elemzését, és azt, hogy megoldásokat találjak a módszer sikeres bevezetéséhez,
alkalmazásához, megfelelő fejlesztésekkel és módosításokkal.
A nyomatékváltók próbapadi tesztelésénél felvetődött a rezgés- és zajdiagnosztika
körülményes kábeles vizsgálatának kiváltása, ennek érdekében a kutatás célja az adatátvitel
fejlesztése, költséghatékony integrált rendszerek kidolgozása, és azok vizsgálata automata
váltóknál, ill. egyéb alkalmazási lehetőségek feltárása.
Kétféle hajtáslánc elemmel foglalkozom:



belsőégésű benzinüzemű személygépkocsi motor,
nagyteljesítményű automata sebességváltó.

Céljaim között szerepel olyan megoldások keresése, amelyek egyéb hajtáslánc elemek
esetében is használhatóak.
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4 A kísérletek és mérések során felhasznált eszközök
A kutatási és fejlesztési munka során egyedi és sorozatméréseket végeztem, laboratóriumi és
üzemi körülmények között. Ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzéséhez különféle érzékelőket
(rezgés, zaj, pozíció, szögjel, stb. érzékelőket), és azután jelkondicionáló, adatgyűjtő és
adatfeldolgozó, ill. kiértékelő rendszereket használtam. Az alábbiakban a fontosabb használt
eszközöket mutatom be röviden, amelyek referenciaként szolgálhatnak a további munkához,
a továbbfejlesztési lehetőségek megfontolásához is.

4.1 Hardver eszközök
A mérések és kísérletek során az alábbi hardver eszközöket használtam fel:
a) mikrofonok


Sony ECM-CZ 10 elektret kondenzátor mikrofon, (iránycsővel) (4-1. ábra)
Főbb műszaki jellemzők:
o
o
o
o
o
o

Mikrofon méret: 8 *19 mm
Iránycső méret: 12,5 *109 mm
Tömeg: 18 gramm
Frekvenciamenet: 100 Hz-10.000 Hz
Érzékenység: -33 dBn
Interface: PiP

Megjegyzés: az e-adatlap hibás formátumú, nem közlöm.
Ez a mikrofon egy félprofesszionális, standard típus, pl. kis hangstúdiók részére.
Számítógép

hangkártyához

közvetlenül

csatlakoztatható,

így

felvételek

készítéséhez, és megfelelő szoftverrel akár zajanalízishez is használható. Alsó
határfrekvenciája viszonylag nagy érték, de ez egyes esetekben előny is lehet, ha a
mérendő feladatot alacsony frekvenciájú zavarforrások nehezítik meg. Egyszerűbb
mérések, ill. pl. zajos műanyag alkatrészek, bordás szíjak, stb. mérésénél
kifejezetten jól használható. Előnye kedvező ára is, és könnyű beszerezhetősége.

4-1. ábra
Sony ECM-CZ 10 elektret kondenzátor mikrofon [SON14]
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Bruel Kjaer 4189 Free-Field mikrofon (4-2. ábra) [BK4189]
Ez

a

mikrofon

a

világvezető

Bruel

Kjaer

cég

frekvenciaanalízishez,

zajdiagnosztikához ajánlott gyártmánya. Széles frekvenciatartomány, akusztikai,
villamos és környezeti szempontból kiváló és stabil paraméterek jellemzik.
Robosztus kivitele kül- és beltéri, nehéz ipari környezetben és biztosítja
alkalmazhatóságát. A zajforrás jól megcélozható használatával, a más irányból
érkező zavaró hatások kiküszöböléséhez. Hátránya viszonylag magas ára. Az
igényes, megbízható alapmérésekhez ezt a típust választottam. Egyszerűbb
feladatoknál szerényebb képességű és olcsóbb típusok használata is megfontolandó.

4-2. ábra
Bruel Kjaer 4189 mikrofon [BK4189]



Bruel Kjaer 4958 Array mikrofon (4-3. ábra) [BK4958]
Ez a mikrofon is a Bruel Kjaer cég frekvenciaanalízishez, zajdiagnosztikához
ajánlott gyártmánya. Az előző típushoz hasonlóan széles frekvenciatartomány,
akusztikai, villamos és környezeti szempontból kiváló és stabil paraméterek
jellemzik. Kisebb az érzékenysége, és a mérete, kivitele alkalmassá tesz beltéri,
ipari környezetben végzendő mérésekhez. Árfekvése kedvező. Tulajdonságait úgy
optimalizálták, hogy mátrixszerű, ill. csoportos mérőpont elrendezésben zajforrás
felületek, testek vizsgálatára kiemelkedően alkalmasak, pontosan együttfutó
paramétereik révén. Az üzemi mérésekhez műszaki paraméterei, kisebb mérete és
kedvező ára miatt több esetben ezt a típust választottam.

4-3. ábra
A Bruel Kjaer 4958 mikrofon [BK4958]
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b) rezgésérzékelők


CTC AC102-1A egytengelyű piezoelektromos rezgésérzékelő (4-4. ábra) [CTC12]
Az AC102-1A a rezgésdiagnosztikában bevált, elterjedt alaptípus. Megbízható,
stabil, jó műszaki paraméterekkel rendelkezik, robosztus. Könnyen beszerezhető, és
az ára is kedvező. Egytengelyű méréseknél ezt az eszközt használtam.

4-4. ábra
A CTC AC102 egytengelyű rezgésérzékelő [CTC12]



Wilcoxon Research 993B triaxiális piezoelektromos rezgésérzékelő (4-5. ábra)
[WIL08]
A Wilcoxon Research cég világszerte, így Magyarországon is elterjedten használt,
ismert típusa. Triaxiális érzékelő. Mindhárom irányban kedvező műszaki
paraméterekkel rendelkezik. Stabil. bevált, megbízható, robosztus termék. Nehéz
ipari körülmények között is jól alkalmazható. A motor és sebességváltó méréseknél
ezért ezt a típust használtam, az installált rendszerekben ezeket javasoltam
használatra [NIT7254].

4-5. ábra
Wilcoxon Research 993B triaxiális rezgésérzékelő [WIL08]

c) inkrementális szögjeladó


Heidenhain ROD426 (4-6. ábra) [HEI 426]
A forgó gépek mérésénél gyakran szükséges a forgási sebesség ismerete, a
fordulatszámon túl a pillanatnyi szögsebesség meghatározása. Erre a célra a
Heidenhain cég opoelektronikai alapokon működő ROD426 család tagjait
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használta. Ez a család robosztus, ipari szintű szögjeladó. A különféle
típusváltozatok felbontóképessége széles tartományban biztosít mérési lehetőséget,
akár 4000 osztás/fordulat értékig, maximális fordulatszáma 10000 fordulat/perc. A
szerszámgépeken, az építőipari anyamozgató gépeken bevált, kedvező árú típus.
Hajtáslánc tengelyek szögsebesség méréséhez ezért ezt a típust választottam.

4-6. ábra
Heidenhain ROD426 inkrementális szögjeladó [HEI 426]

d) National Instruments mérési adatgyűjtő rendszer egységek:
A National Instruments cég termékeit saját fejlesztésű, a kutatási céljaim
megvalósítását biztosító mérőrendszerem kialakításához használtam fel. Az ezzel
kapcsolatos kiválasztási szempontokat, ill. az egységek tulajdonságait az önálló
munkámat ismertető részben mutatom be. Az egyes egységek adatlapjainak, leírásainak
címét és elérhetőségét az irodalomjegyzék tartalmazza.


NI cDAQ- 9172 mérési adatgyűjtő egység USB interfésszel [NID9172]

4-7. ábra
Az NI cDAQ-9172 típusú mérési adatgyűjtő egység
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NI-9233 4 csatornás rezgés-és zajdiagnosztikai analóg bemeneti modul 24 bites
A/D konverterekkel [NID9233], [NID9234], [NID14]

4-8. ábra
Az NI-9233 4 csatornás rezgés-és zajdiagnosztikai analóg bemeneti modul



NI-9401 8 csatornás, digitális, kétirányú, gyors I/O modul [NID9401]

4-9. ábra
Az NI-9401 8 csatornás digitális, kétirányú, gyors I/O modul



WLS 9163 WLAN interfész [NID9163]

4-10. ábra
A WLS 9163 WLAN interfész a beillesztett NI9233 bementi modullal

e) hordozható diagnosztikai adatgyűjtő és rezgésanalizátor:


DLI Watchman DCX3 diagnosztikai adatgyűjtő és rezgésanalizátor [DEL03]
A DLI cég a világ egyik vezető rezgésdiagnosztikai műszer és szoftver gyártó cége.
A DCX3 típus egy hordozható rezgésdiagnosztikai műszer. Három analóg bemenő
csatornája, és egy digitális, fordulatszám-jel fogadásra alkalmas csatornája van. A
műszer a tanszéken rendelkezésemre állt. Önálló mérésekre, ill. saját, más
rendszerrel végzett méréseimnél referencia mérésekhez használtam.
A DLI Watchman készülék az előre jól meghatározott, - sokszor elég primitív,
időben állandó, alapvető ipari feladatokra (pl. egyszerű szivattyútelep gépek
esetében) jól alkalmazhazó, hordozható alapműszer.
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4-11. ábra
A DLI Watchman készülék

Gépjármű hajtáslánc elemek esetében ez a készülék, rezgésdiagnosztikai célra, a
gyári és saját tapasztalatok szerint, csak korlátozottan, pl. referencia mérések
esetében használható.

4.2 Szoftver eszközök
A hardver rendszerek működtetésére, az adatfeldolgozáshoz, kiértékeléshez, szoftver
kísérletek végzéséhez felhasznált szoftverek a munkám során:


National Instruments LabVIEW, grafikus adatfeldolgozó és folyamatirányító
rendszerfejlesztő szoftver [NIL13] [CSC98]
A saját fejlesztésű rezgésdiagnosztikai rendszer szoftverét LabVIEW alapon
terveztem meg.



MATLAB matematikai programcsomag és programozási nyelv
A MATLAB program a munkámban nem játszott komolyabb szerepet, de egyes
számítások, elemzések elkészítésénél hasznos eszköz volt.



DLI ExpertALERT rezgésdiagnosztikai szoftver [DLI10]
A DLI cég rezgésdiagnosztikai szoftvere. Nagy tudású eszköz, üzemi, terepi
mérésekhez, ipari felhasználásra fejlesztették ki. A mérések elvégzésére,
adatgyűjtésre, feldolgozásra, megjelenítésre, dokumentálásra, és diagnosztikai
kiértékelésre is alkalmas. Mesterséges intelligencia alapon képes megadni a
valószínűsíthető hibahelyeket. Az utóbbi feladathoz azonban megfelelő adatbázis
szükséges, ami pl. belsőégésű benzinmotorok esetében nem elérhető. A szoftver
alapfunkcióit használtam, egyszerűbb mérésekhez, ill. más mérési eredmények
hitelességének ellenőrzéséhez.

50

5 A kutatási munka részleteinek bemutatása
5.1 Rugalmas mérőrendszer kifejlesztése rezgés- és zajdiagnosztikai
kutatásokhoz
Forgó, vagy alternáló mozgást végző gépek gyártása, ill. üzemeltetése során a rezgés- és
zajdiagnosztikát elterjedten használják. Belsőégésű motorok esetében azonban a rezgés-és
zajdiagnosztikai vizsgálatok üzemelő egységek esetében viszonylag ritkák, a téma
szakirodalma elég szűk, és a szakemberek általában nehéz problémaként emlegetik.
A gondok egyik forrása az, hogy a rendelkezésre álló, egyébként igen kiforrott, nagy tudású
gyári mérőberendezések közvetlenül nem teljesen alkalmasak a működő motorok
vizsgálatára, mivel nem képesek a komplex szerkezetből a rezgés- és zajjeleken kívül további
jeleket fogadni, és integrált módon feldolgozni. További probléma, hogy míg az iparban
szokásos gépek esetében a mérési eredmények mesterséges intelligencia használatával történő
kiértékelésére általában nagy tudásbázis halmozódott fel, (amit az egyes piacvezető cégek sok
évtized óta folyamatosan gyűjtenek, mivel más mód a hibák hiteles beazonosításához nem
létezik, a valós gyakorlatban is használható matematikai eljárások hiányában), - a gépjármű
hibadiagnosztikára ez nem jellemző. Vannak kivételek, pl. nagyteljesítményű Diesel motorok
esetében találhatunk referencia anyagokat, de általában ilyen tudásbázist a szakirodalomban
nehéz találni.
A rezgés- és zajdiagnosztikai módszerek kutatásához a belsőégésű motorok, és más hajtáslánc
elemek esetére, az itt fellépő speciális igények rugalmas kielégítésére saját elgondoláson,
tervezésen alapuló mérőrendszert építettem fel. A mérőrendszert az 5-1. ábra szemlélteti.
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5-1. ábra
A kifejlesztett zajdiagnosztikai adatgyűjtő és feldolgozó hardver rendszer [S4]

A HMI feladatokat, a rendszer irányítását, az adatfeldolgozást, kiértékelést, és a szokásos
kapcsolódó feladatokat, általában a szoftverek működését egy nagy adatfeldolgozási
kapacitású notebook, vagy asztali gép biztosítja. A mérési jelek fogadását, előfeldolgozását,
az analóg-digitális konverziót, valamint digitális be- és kimeneti interfészt a National
Instruments cég Compact DAQ rendszerében, annak elemeiből építettem fel, - a döntésem
alapját jelentő szempontokat a továbbiakban ismertetem. A hajtáslánc elemek vizsgálata
esetében sokszor célszerű, esetenként pedig nélkülözhetetlen az alap rezgés- és zajérzékelők
mellett további érzékelők használata, vizsgálati folyamatok szinkronizálása, indítása, vagy
leállítása, pontos és összehangolt időzítésű működés, és a bővíthetőség. További szempont a
rendszer vezérlő szoftver felhasználóbarát elkészíthetőségének lehetősége. Kikerülhetetlen
tényező a rendszer kialakításának költsége, abból a megfontolásból is, hogy az több helyen,
több célra felhasználható, és fejleszthető, tesztelhető legyen. A mérési adatgyűjtő rendszer
alapja ezért az önálló számítástechnikai erőforrásokat tartalmazó NI cDAQ rack egység,
amely a központi számítógéphez gyors USB összeköttetéssel kapcsolódik. A rack nyolc
be/kimeneti egység kezelésére képes. Az egység egy önálló PowerPC alapú ipari számítógép,
(amely nem Intel, hanem Apple - IBM - Motorola fejlesztésen alapul, és gyökeresen más
elveken és megoldásokon nyugszik [WIK14]], - nem irodai/konzumelektronikai, hanem
általában professzionális irányítástechnikai színvonalú megoldásnak szokták ítélni, és
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alkalmazása pl. a CNC gépekben is jellemző). Az egység feladata tömören fogalmazva a
valós idejű adatgyűjtés, és jellemzője, hogy a programban rászabott feladatokat pontos
időzítéssel, ill. szinkronizáltan végzi el. Az analóg bemenetek mintavételezése, és az analógdigitális konverzió pl. egyidejűleg, párhuzamosan történik. A rack nyolc egységének
működését a számítógép sínrendszerének szinkronizáló funkciója biztosítja (itt az egyidejű
mérések fontossága, és ennek a lehetősége a lényeg, amit sok más rendszer képtelen
szolgáltatni). A PC alapú számítástechnikai alapokon ezeket az elvárásokat igen nehéz, vagy
lehetetlen teljesíteni.
Az alapkiépítésben a rendszer az analóg jelek fogadásához zajdiagnosztikai célra kifejlesztett,
4 csatornás, 24 bit felbontású, nagy dinamika tartományú, és a professzionális érzékelők
áramgenerátoros táplálású IEPE szabványú interfészét biztosító NI-9223 típusú egységet
alkalmaztam. Ez lehetővé teszi pl. egy triaxiális rezgésérzékelő és egy mikrofon jeleinek
fogadását. A mérések során szükséges digitális jelek kezeléséhez egy NI-9401 típusú gyors 8
vonalas I/O modult választottam. (Az ábrán ezt az alaprendszert világoskék színnel jelöltem.)
A mérési rendszer további egységekkel bővíthető, az ismertetetteken túl pl. számláló-időzítő,
hőmérő, stb. interfészekkel.
Az adatgyűjtést és feldolgozást saját tervezésű, és folyamatosan bővülő, az igényekhez
igazodóan továbbfejlesztett szoftver biztosítja, LabView fejlesztési környezetben, az NI
zajdiagnosztikai szoftver könyvtár felhasználásával. A vizsgálatok lefolyása időben off-line,
ill. in-line jellegű lehet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy folyamat a mérési adatgyűjtés
és az összes adat eltárolása, majd a későbbiekben egy másik feladat az adatok feldolgozása,
megjelenítése, kiértékelése, felhasználóbarát dokumentálása. Ennek oka kettős: tekintettel
arra, hogy az adatfeldolgozási és kiértékelési feladatok számítástechnikai-informatikai
erőforrásigénye nagy, a mérések kivitelezhetőségét nem akartam számítógép kategóriához
rögzíteni. Előnyösnek tartom, ha az üzemi adatgyűjtéstől függetlenül a kiértékelés térben is
időben elkülönülten elvégezhető. További fontos szempont volt, hogy egyes adatfeldolgozó
algoritmusok igen számításigényesek, így a ma megszokott, PC kategóriájú gépekkel valós
időben nem elvégezhetőek.
A továbbiakban a mérőrendszert érzékelőkkel kell felszerelni. Az alap érzékelő készlet
megválasztásánál a fő szempontom felső kategóriájú eszközök kiválasztása volt, hogy a
rendszer univerzálisan, magas szinten használható legyen. Az egyes konkrét alkalmazások
esetében később – a mérési eredmények alapján döntést lehet hozni kisebb képességű és
olcsóbb eszközök használatáról, ill. egyes funkciók elhagyásáról. A rendszer rugalmassága
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azonban lehetővé teszi sokkal több, a korábbiakkal egyező, vagy más funkciójú érzékelő
valós idejű használatát is (pl. hőmérséklet, páratartalom, levegő/gáz összetétel, üzemanyag,
figyelembe vételét).
Az 5-1. ábrán halványzöld színnel jelöltem a belső égésű motorok melegteszti vizsgálatánál
általam használt szenzorokat. Zajméréshez a BK4958 mikrofont használtam, mivel ez kis
méretű, könnyen installálható, és viszonylag olcsó típus, de paraméterei kiválóak. A
tesztkamrában a nagyobb távolságú éles iránykarakterisztika nem szükséges, viszont szükség
lehet egyidejűleg több mikrofon használatára, és ez a típus szűk paramétertolerancia
tartománya miatt jól összehasonlítható eredményeket ad ilyen alkalmazásokban [BK4958]. A
mikrofon általában mágneses talp és csíptetős rögzítés segítségével installáltam, műanyag
tömbszelencés rögzítéssel, az 5-2. ábra által mutatott módon.
Rezgésérzékelőnek a Wilcoxon 883+B típust használtam, amely műszaki paraméterei és
robosztus kivitele miatt a célnak jól megfelel. A rezgésérzékelőt csavaros rögzítéssel, vagy
mágneses talppal rögzítettem. Az érzékelő helyének megválasztása a mérési eredmények
használhatósága vonatkozásában lényeges kérdés A motor legtöbb mérésénél, az 5-3. ábra
által mutatott helyek valamelyikén, tipikusan a motorblokkon (az ábrán jelölt 3. hely)
rögzítettem az érzékelőt. A feszítőgörgő mérések esetén a motor homlokfelületén, a
lehetséges helyek közül a 3. ponton rögzítettem az érzékelőt, az 5-4. ábra szerint. Az ábrákon
a mérőpad állványhoz rögzített mikrofon helyét is jelöltem, zöld M betűvel.
A mérési eredmények időbeli összefüggéseinek meghatározásához az ipari környezetben, és
magas fordulatszámon is jól használható Heidenhain ROD326 típuscsaládot használtam,
amely inkrementális jeleket és indexjelet ad ki, és szögfelbontás szempontjából széles
tartományban kínál megoldást. A GM_Opel motorok esetében a főtengelyen levő, beépített
belső szögjeladó 6°-onként ad jelet. A később bemutatott módon, az összehasonlíthatóság
céljából a főtengelyhez kívülről csatlakoztatva, külső szögjeladónak is 6° osztású eszközt
használtam alapesetben. A külső inkrementális szögjeladó elhelyezését az 5-5. ábra mutatja
be. A motor belső főtengely, és a vezérműtengelyek egyszerű jeladói jeleinek fogadását is
biztosítottam. Az időbeli összefüggések szempontjából alapvetően fontos a gyújtásimpulzus,
ezt egy jelszint illesztő elektronikus segédáramkör építése után nyertem ki a motor Siemens
gyártmányú jeladójából a mérőrendszeremben való felhasználáshoz. Végül, egy csatorna
maradt még esetleges külső egységek szinkronizált működésének biztosítására, akár
szinkronjelek fogadására, akár indítójelek küldésére. Ezt a funkciót pl. gyorskamerás
vizsgálatok rendszerbe integrálásához használtuk, más kutatások, projektek keretében.
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5-2. ábra
A mérőmikrofon rögzítése [S3

5-3. ábra
A rezgésérzékelő elhelyezési lehetőségei a motor oldalán [S3]
Jelmagyarázat: 1: hengerfej, 2: vízszivattyú, 3: motorblokk, M: mikrofon helye
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5-4. ábra
A rezgésérzékelő elhelyezési lehetőségei a motor homlokfelületén [S4]

5-5. ábra
.A főtengelyhez csatlakoztatott külső inkrementális szögjeladó installációja [S4]

5.2 Az üzemelő motor működés idő függvényében történt tanulmányozásának
mérési eredményei
A zaj- és rezgésmérések során kapott adatokat akkor lehet eredményesen feldolgozni, és
hibadiagnosztikai célból értelmezni, ill. kiértékelni, ha ismerjük a vizsgált berendezés
működését, a benne zajló folyamatok időbeli lefolyását. A belsőégésű motorok egy egyszerű
ventillátorhoz, vagy egy átlagos hajtóműhöz képest minőségileg lényegesen bonyolultabb
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eszközök, így a várható teljes rezgésspektrum kiszámítása ma még nem megvalósítható
feladat, - de néhány fontos részfeladat megoldható. A motor felépítésének és működésének
alapvető ismeretében célszerű a folyamatok és mozgások időbeli lefolyását elemezni, és
méréseket végezni az elméleti megfontolások érvényességének ellenőrzésére. Példaként egy
GM Z18XER típusú benzinmotor mérését végeztem el. Az időbeli alapfolyamatok mérését, a
cDAQ rendszer digitális bemeneti egysége felhasználásával, az ábrát a hardver rendszert
kezelő LabVIEW rendszerben, az általam tervezett szoftverrel készítettem el. Az 5-6. ábra a
főtengely és a vezérműtengely mozgásának, valamint a gyújtás időbeli összefüggésének
tanulmányozását teszi lehetővé. A motor belső érzékelői a fedélzeti elektronikus vezérlő
egység számára szolgáltatnak összetett jeleket, melyeket a diagnosztikai vizsgálatoknál nem
mindig lehet közvetlenül felhasználni, és pl. külső, nagypontosságú szögjeladó használata is
indokolt lehet, - ami persze más szempontból előnytelen.

5-6. ábra
A Z18XER típusjelölésű motor működése a digitális mérési eredmények szerint [S5]

Az ábrán használt jelölések és értelmezésük:
Be 7: Motor főtengely belső szögjeladó és forgásérzékelő jele
Be 6: Motor vezérműtengely 1 szögjeladó jele
Be 5: Motor vezérműtengely 2 szögjeladó jele (az ábrán nincs használatban, nem mértem)
Be 4: Gyújtás impulzus jele, az 1. hengeren lett mérve
Be 3: Opcionális trigger jel (a mérésnél nem használtam)
Be 2: Heidenhain külső inkrementális szögjeladó indexjel (A0), fordulatonként egy jel
Be 1: Heidenhain külső inkrementális szögjeladó 6º szögjel (A1), fordulatonként hatvan jel
Be 0: Heidenhain külső inkrementális szögjeladó 6º szögjel (A2), fordulatonként hatvan jel, 3º eltolással
TDC (Top Dead Center): a. m. felső holtpont, helyét a motor specifikációja tartalmazza
IND (Index): Motor főtengely belső jeladó referencia pozíció indexjel, (a jelölt körben a szabályos
jelfolyamot jelöltem, összehasonlításul az indexjel eltérő lefolyásának szemléltetéséhez).
Az ábrán a 0 és 1 számok a vonalas diagram logikai értékeire utalnak, hosszabb, változás nélküli szakaszok
állapotának könnyebb értelmezéséhez.

5.3 A belsőégésű motor pillanatnyi szögsebességének mérési eredményei
A belsőégésű motor alkatrészeinek periodikus mozgási sebessége, frekvenciája természetesen
lényegesen kisebb, mint a rendszerben keletkező zaj és rezgés véletlenszerű jellegzetes
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frekvenciaspektruma. A cDAQ mérőrendszer mintavételezési sebessége igen gyors méréseket
is lehetővé tesz. A rezgésmérésekhez jól használható beállítás az 50kHz-es mintavételezés, a
következő mérésnél is ezt használtam.
A Z18XER motor 750 fordulat/perc esetén, 10 másodperc ideig mért néhány eredményét
mutatja az 5-7. ábra.

5-7. ábra
A Z18XER motor zajjele, szögjeladó jele, és pillanatnyi szögsebessége az idő függvényében [S5]

Az 5-7. ábra felső része a zajjel lefolyását mutatja. A későbbiekben, az 5.4.4 pontban a rezgés
és zajjelek kiértékeléséről részletesen szó esik, most csak azt említem, hogy ez a jel egy
hibátlan motorra utal. Az ábra második, középső részén a főtengelyhez kapcsolódó 6°-os
szögjeladó jelét láthatjuk, az alsó sávban teljes egészében – ami a skálázás miatt
értelmezhetetlen, de felette agy kinagyított részt láthatunk, ami jól mutatja a jelek lefolyását
kb. 15ms hosszú időintervallumban. (Ez a mérés - jelszint eltérések miatt - analóg csatornán
történt, amit tükröz a jel analóg jellege). Az alsó, harmadik ábrarész a szögjeladó jeléből
számolt szögsebességet mutatja. A közvetlen időjelből itt sem lehet sok következtetést
levonni, de egy kb. 1 másodperc hosszú szakasz kinagyított képe, - a felső ábrarész jól
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mutatja az egyes hengerek működését, a gyorsuló-lassuló forgásszakaszokat, és a fedélzeti
vezérlés által okozott lassabb sebességingadozást.

5.4 Kutatási eredmények belsőégésű motorok mérési adatainak feldolgozása
alapján
A belsőégésű motor nagyszámú potenciális hibaforrást tartalmaz. A egyes hibák
előfordulásának a valószínűsége azonban csekély, így egy esetleges hiba esetén a gyártósori
diagnosztikai mérési eredmények anomáliái és a hibaok összerendelése általában nehéz
feladat. A megoldás irányában több tevékenységet végeztem a rezgés- és zajdiagnosztikai
területen.
5.4.1 Belsőégésű motor rezgés és zaj okok áttekintése
A feladat áttekintéséhez és nagyságrendjének felbecsüléséhez egy táblázatot készítettem,
amiben a teljesség igénye nélkül, de minél részletesebben összegyűjtöttem a belsőégésű motor
rezgéseinek és zajának okait. A rezgés-és zajjelenségek egy csoportja minden esetben
jelentkezik, de nagysága helyes működés esetén behatárolható szintek közé esik, ilyen pl. a
dugattyúk hengereken belüli mozgásának rezgés- és zajhatása. A jelenségek másik csoportja
csak hiba esetén jelentkezik, ilyen pl. a vezérmű műanyag fedélhez érintkező vezérmű bordás
szíj, vagy rezonanciajelenséget mutató feszítőgörgő miatt jelentkező rezgés és zaj. A
táblázatot természetesen az egyetemi, ill. az ipari kollégák segítségével állítottam össze.
A motor rezgés- és zaj okokat tartalmazó táblázat a Mellékletek fejezetben, a 11.1
alfejezetben található.
Az eredmények alapján is egyértelmű, hogy a hibákra vonatkozó adatbázis feladata igen nagy,
komoly erőforrásokat igénylő feladat. Esetemben néhány hibára leszűkített esettanulmányok
elvégzésére volt lehetőség.
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5.4.2 Kutatások egyes hibák rezgés- és zajvizsgálatokkal történő kimutatására
A rezgés és zajdiagnosztika belsőégésű motorok esetében lehetséges használhatóságának
igazolására többféle esetben végeztem vizsgálatokat:







kiindulási alapként méréseket végeztem hibátlan motorokon, az eredményeket
referencia alapnak tekintettem,
méréseket végeztem szándékosan, ismert módon hibássá tett motorokon. A hibátlan
motorokat – azok maradandó károsítása nélkül, – többféle hibajelenséget mutató
egységekké lehet tenni különféle beavatkozásokkal. Erre a célra példaként én egy
henger működésének kiiktatását használtam, amire jó megoldásnak találtam az
üzemanyag befecskendezés meggátolását. A henger energiatermelési hibájának
kimutatására a hengerhez tartozó gyújtás kiiktatásával is megvalósítható.
a gyártási végellenőrzésnél a hibás motorok nagy valószínűséggel kiszűrhetőek.
ezek egy részét különböző megfontolásokból, pl. a diagnosztika fejlesztéséhez
megtartják, raktározzák. Én módot kaptam ferde szeleptányérú, emiatt speciális
rezgésjelenségeket mutató motor vizsgálatára.
közismert, hogy ritkán, de előfordulnak hibás alkatrészek, amelyek részletes
hibaanalízisét a konstrukció átdolgozásához a hibamentes termék kialakításához el
kell végezni. Feszítőgörgő rezonancia probléma esetén ilyen jellegű rezgés- és
zajjelenség kutatásokban is részt vettem.

A méréseket a szentgotthárdi GM Powertrain vállalat motorgyárában, a motorgyártó sor Dyno
melegteszt

berendezése

felhasználásával

végeztem.

A

motorok

Z18XER

típusú

benzinmotorok voltak, amelyeket normál üzemi hőmérsékleten mértem. A mérések
reprodukálhatóságát

a

tesztpad

vonatkozásában

a

GM

világszerte

alkalmazott

minőségbiztosítási követelményei biztosították [Std4].
5.4.3 A mérések műszerezése és kivitelezése
A motorok mérésének gyakorlati kivitelezése nem annyira tudományos, de szakértelmet és
nagy figyelmet igénylő munka. A méréseket az 5.1 pontban ismertetett, saját fejlesztésű
rendszeremmel végeztem el. A mérőrendszerben alkalmazott eszközök:
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cDAQ alaprendszer, rezgésdiagnosztikai és gyors digitális bemenő modullal,
Wilcoxon 883B triaxiális rezgésérzékelő, a motor oldalán és a homlokán (ragasztott
adapter felhasználásával) csavaros rögzítéssel,
BK 4958 mérőmikrofon, a feltételezett zajforrásokhoz lehető legközelebb
elhelyezve, a motor működési zajhatásának csökkentése céljából,
HEIDENHAIN szögjeladó, aminek 6mm átmérőjű tengelyét összekapcsoltam a
főtengellyel. A főtengelyvég konstrukciója ebből a szempontból nem szerencsés,
sok gondot okozott. A motor működésének nyomon követéséhez, az NI order
analízishez ez az érzékelő egyes vonatkozásokban nélkülözhetetlen, de az egzakt
mérésekhez is igen hasznos eszköz.
Siemens gyújtásérzékelő, ami a motor része is, de egy kiegészítésként a saját
rendszerembe egy független darabot illesztettem,
egyedi kialakítású jelszint-illesztő, tápellátó, stb. egységek, segédeszközök,
ellenőrző műszerek, pl. digitális tároló oszcilloszkóp, a rendszer „felélesztéséhez).

A hibátlan motorokat, valamint az egy nem működő henger hibás, és a szeleptányér hibás
motorokat az alábbi paraméterek szerint mértem, (itt a szokásos RPM jelölést a
fordulatszám/perc mértékegység rövidítésére):







a mérési idő stabil fordulatszámok esetében 10 másodperc,
mérési idő gyorsulásos mérések esetén 30 másodperc, alapjárattól a felső
fordulatszám eléréséig (RPM ≥4200), tartó időtartam,
alapjárat,
az alapjárat felett, 800 RPM értéken, - nem minden esetben mértem,
2000 RPM, 2400 RPM, 2800RPM, 4200 RPM
gyorsítás alapjáratról 4200 RPM értéket kissé meghaladó értékre.

A választott mérési paramétereket az összehasonlíthatóság érdekében, a bevált gyári
módszereket elfogadva határoztam meg. A választott értékek nem önkényesek, néhány
választás magyarázatát megadom. A motor alapjárata alapadat, ekkor sok jelenség
egyidejűleg fellép, de a lényeg az, hogy az ECU fordulatszám-szabályozása még nem
hatékony, a motor járása ebben az esetben a legkevésbé stabil, tranziens jelenségekkel terhelt.
Több paramétertől függően, a legkisebb stabilan szabályozott sebesség a névleges alapjárat
felett érhető el, 50-100 RPM-mel magasabb értéken.
A motorok vezérlése sokszor az 1000 RPM érték körül szabályozási jelleggörbét vált, emiatt
ez nem egy kedvező érték a motor, és nem a vezérlés minősítése vonatkozásában.
Tapasztalatok szerint a 2000RPM érték a legkedvezőbb a legtöbb hiba, és a motor általános
megfigyelése szempontjából. Finomabb kiértékeléshez használják a fordulatszám lépcsőzetes
emelését, esetenként a maximális megengedhető fordulatszámig. Ismét gyakorlati tapasztalat,
hogy 5000 RPM körül a motor – tesztpad – tesztkamra rendszer együttes olyan olyan
jelenségeket mutat, ami egyebek mellett a rezgés- és zajdiagnosztikai méréseket sok zavaró
tényezővel terheli. Ezek kezelése nehezen kivitelezhető feladat (a tesztpad saját rezgése, a
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motor, a belső égési folyamat zajhatása, stb. igen nehezen kiküszöbölhető gondokat okoz).
Ugyanakkor a sebesség- teljesítmény-nyomaték természetesen zavartalanul mérhető. A
tapasztalatok szerint viszont a hibák még ez alatt a sebességszint alatt, kb. 4500 RPM alatt,
amikor a tesztpad és más feltételek még stabilak, az eredményes diagnosztikai mérések
elvégezhetőek.
A mérések a motorblokkon elhelyezett rezgésérzékelővel, valamint a motor oldalával
szemben elhelyezett mikrofonnal történtek. A fentieken túl más beállításokban is végeztem
méréseket, ezek tapasztalataira a későbbiekben visszatérek.
A feszítőgörgős mérésnél a fő feladat a feszítőgörgő rezonanciajelenségeinek kimutatása, és
megfigyelése volt. Ebben az esetben a feszítőgörgő egyes fordulatszámokon bekövetkező
rezonanciáját,

mozgását

kollégáim

gyorskamerás

felvételekkel

követték,

majd

az

eredményeket értékelték, és azok alapján konstrukció módosítási javaslatokat dolgoztak ki. A
mérőrendszer fejlesztésének egyik oka az ilyen mérésekkel való szinkronizálás, az egyidejű
megfigyelések, az egy időpontban jelentkező hibák összehangolt elemzése volt. Mivel ez nem
gyártósori, hanem konstrukciófejlesztési feladat, ebben a vonatkozásban nem témája
értekezésemnek. A mérőrendszerem viszont alkalmas volt a rezonanciajelenségek
kimutatására. Ebben az esetben a mérések az alábbi speciális beállításokkal történtek, a motor
homlokfelületén:



mérések
a
gyorskamerás
felvételek
kiértékelése
szerinti,
rezonanciafrekvenciákon,
gyorsítás alapjáratról 4200 RPM értéket kissé meghaladó értékre.

jellemző

5.4.4 A kutatási-mérési eredmények bemutatása és értékelése reprezentatív példák
segítségével
Az alábbiakban válogatott, reprezentatív mérési eredményeket mutatok be a mérési módszer
hatékonyságának, képességeinek bemutatása céljából. ami szemlélteti, hogy a különböző
motorállapotok esetén szignifikánsan eltérő spektrumok, spektrogramok, és egyéb mérési
eredmények alapján hibaok-analízis eljárás kidolgozásához az megfelelő információt
szolgáltat.
Az ábrákon a motor függőleges tengelyén mért rezgés piros, vízszintes tengelyén mért rezgése
zöld, hossztengelyén mért rezgése fekete, és a mikrofon zajjele kék színnel szerepel.
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1. Hibátlan motor működési diagramjai 2000 RPM esetén

A sebességprofil diagram (5-8. ábra) azt mutatja, hogy a motor egyenletesen, szabályosan
működik, a sebességingadozás kb. 40 RPM tartományban van.

5-8. ábra
Sebesség profil hibátlan motor esetében, 2000 RPM

A rezgés és zaj szintje kis értékű, és az idő függvényében nem változik (5-9. ábra).

5-9. ábra
Rezgés és zaj hullámforma diagram hibátlan motor esetében, 2000 RPM
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A teljesítményspektrum (5-10. ábra) a motorban lezajló összetett folyamatokat tükrözi, hibára
utaló kiugró értékek, vagy kiugró felharmonikus csúcsok az ábrán nem figyelhetőek meg.

5-10. ábra
Rezgés és zajspektrum hibátlan motor esetében, 2000 RPM

Az order spektrum diagram (5-11. ábra) a motor egyenletes, hibátlan működését tükrözi, az
ábrán kiugró értékek, vagy ismétlődő order felhatmonikus csúcsok nem figyelhetőek meg.

5-11. ábra
Order teljesítmény spektrum hibátlan motor esetében, 2000 RPM
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2. Hibátlan motor működési diagramjai alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva

A sebességprofil diagram (5-12. ábra) a motor egyenletes gyorsítási folyamatát szemlélteti.

5-12. ábra
Sebesség profil hibátlan motor esetében, alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva

A gyorsítás során a motor rezgései és zaja növekszik, és megfigyelhető, hogy az emelkedés
mértéke 3000 RPM felett fokozottabb (5-13. ábra).

5-13. ábra
Rezgés és zaj hullámforma diagram hibátlan motor esetében, alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva

A teljesítmény spektrum (5-14. ábra) a gyorsítási folyamat esetében nem értelmezhető
eredményt ad. Megfigyelhető, hogy az ábrán nem jellemzőek a spektrumvonal csúcsok.
Ugyanakkor

megfigyelhetőek

a

motor

sebességétől

független

folyamatokra

utaló

spektrumvonalak.
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5-14. ábra
Teljesítmény spektrum hibátlan motor esetében, alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva

Az order teljesítmény spektrum (5-15. ábra) kiugró, vagy egymást szabályosan követő
csúcsok nélküli menete hibátlan működésre utal, a szintek a 2000 RPM esetén mérthez képest
magasabb.

5-15. ábra
Order teljesítmény spektrum hibátlan motor esetében, alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva

A továbbiakban a nagyszámú eredmény közül néhány jellegzetes példát mutatok be hibás
motorok esetében:
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3. Motor mérési eredmények egy nem működő henger esetén

A három működő hengerrel dolgozó motor rendszeres módon egymást követő rezgés és
zajcsúcsokat mutat (5-16. ábra).

5-16. ábra
Rezgés és zajspektrum egy hibás henger esetében, 2000 RPM értéken

Az order teljesítmény spektrum (5-17. ábra) jellege csak kis mértékben változott.

5-17. ábra
Order teljesítmény spektrum egy hibás henger esetében, alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva
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4. Motor mérési eredmények hibás szeleptányér esetén

A ferde szeleptányér a szelepüléssel ütközve jól megfigyelhető rezgéseket és zajt kelt, sok és
nagy energiájú felharmonikus tartalommal, ami a frekvenciaspektrumban jellegzetes és erős
változást okoz (5-18. ábra).

5-18. ábra
Rezgés és zajspektrum egy hibás szeleptányér esetében, 2000 RPM értéken

A szeleptányér és a szelepülés ütközésének gyakorisága a motor sebessége szerint változik, a
hibát az order teljesítmény spektrum jellegzetesen megváltozott lefutása jól mutatja (5-19.
ábra).

5-19. ábra
Order teljesítmény spektrum egy hibás szeleptányér esetében, alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva
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5. Motor mérési eredmények berezonáló, hibás feszítőgörgő esetén

A feszítőgörgő egy csillapított mechanikai lengő rendszer, amely egy típusváltozatnál
esetenként káros rezgéseket, több frekvencián rezonanciajelenséget mutatott. A feszítőgörgő
elhelyezkedését a motor homlokfelületén az 5-20. ábra mutatja. be.

5-20. ábra
A feszítőgörgő a motor homlokfelületén, a bordás szíjjal [S4]

Egyes feszítőgörgő típusok kellemetlen, összetett rezonancia jelenségeket mutattak.
Az OPEL feszítőgörgők belső felépítése összetett szerkezet. Hasonló, de valószínűleg
magasabb színvonalú megoldásokat használ pl. a Citroen cég is SKF feszítőgörgők
alkalmazásával.
Az alapjáratról 4200 RPM sebességre gyorsított motor esetében a rezgés- és zaj hullámforma
diagramon a rezonanciajelenségre az egyes fordulatszámok környékén jelentkező kiugró
amplitúdó csúcsok utalnak (5-21. ábra).

5-21. ábra
Rezgés és zaj hullámforma diagram rezonáló feszítőgörgő esetében, alapjáratról 4200 RPM értékre
gyorsítva

Az egyik megfigyelt rezonanciajelenség 3244 RPM értéknél jelentkezett, ahol a rendszer
rezonanciafrekvenciáján és a felharmonikusok esetében nagy amplitúdó értékeket
figyelhetünk meg (5-22. ábra).
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5-22. ábra
Rezgés és zajspektrum a hibás feszítőgörgő egyik rezonanciafrekvenciáján, 3244 RPM értéken

A gyorsítási folyamat alatt a görgő több fordulatszám esetében mutatott kisebb- nagyobb
rezonanciajelenséget. Ezek összességükben mutatja az order teljesítmény spektrum (5-23.
ábra).

5-23. ábra
Order teljesítmény spektrum rezonáló feszítőgörgő esetében, alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva
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5.4.5 A kutatási mérési eredmények áttekintése és elsődleges értékelése
A saját fejlesztésű rezgés- és zajdiagnosztikai rendszerrel méréseket végeztem hibátlan és
hibás motorokon a melegteszti Dyno mérőpadon. Mint általában a diagnosztikában, itt is azt
tapasztaltam, hogy az egyes hibák kimutatására egyetlen, átfogó tesztelési megoldás nincs.
Néhány általános érvényű megállapításra viszont jutottam:








a méréseket a különböző hibák teljes körének felderítéséhez több ponton elhelyezett
érzékelőkkel, több irányból szükséges elvégezni.
a mérések idő- és költségigényesek, ezért számukat lehetőleg minimalizálni kell.
tapasztalatom szerint a 2000 fordulat/perc állandó fordulatszámon, ill. az
alapjáratról a 4200 fordulatszámra gyorsítás során végzett mérések a
legelőnyösebbek. A mérési eredmények ezekben az esetekben jól reprezentálják a
referenciának tekintett, hibátlan motorok működését. Ugyanígy, a 2000
fordulat/perc értéken járatás, és az alapjáratról 4200 fordulat/perc sebességre történő
gyorsítás hatékonyan kimutatják a különféle hibákat, és ezekben az esetekben nem
jelentkeznek a megfigyeléseket megnehezítő, egyébként kikerülhetetlen zavaró
hatások, (alapjárati tranziensek, magas fordulatszámon jelentkező rezonanciák, stb.),
amelyek részletezése meghaladná a munkám kereteit.
a hibátlan és hibás motorok esetében elvégzett nagyszámú mérésem eredményeinek
bemutatására összeállítottam egy reprezentatív diagramgyűjteményt, aminek alapján
megítélésem szerint bizonyíthatónak tekinthető a hibaanalízis elvégezhetősége, és
felmérhető a feladat nagysága, a szükséges adatbázis, és a kiértékelő program
elkészítésének erőforrásigénye.
mérési feladat elvégzése során gyakorlati nehézséget jelentett az érzékelők
installációja, rögzítése, kábelezése, stb. Ebben a vonatkozásban a fő gondot a
forgásjel szögjeladónak a motorhoz csatlakoztatása okozta a legtöbb gondot,
tekintettel arra, hogy a főtengely a gyártási folyamat végén burkolattal van ellátva,
és a tengelyhez való fizikai csatlakozás a burkolat levétele után is nehéz feladat. A
jeladó jele ugyanakkor alapvetően fontos információt ad a mérésekhez. Ez a helyzet
további megfontolások végzéséhez, másfajta megoldások kutatásához vezethet.

5.5 A Gábor transzformáció alkalmazása a mérési eredmények feldolgozásához
A Gábor transzformációt matematikai kidolgozása után hosszú ideig nem alkalmazták, mert a
kor technikai színvonala, számításigényessége ezt nem tette lehetővé. Az elmúlt években
alkalmazása, az alkalmazás kifinomult részleteinek a kidolgozása folyamatosan fejlődik, így
pl. a LabVIEW programban a korábbi, pl. öt évvel ezelőttihez képest jóval több tételből álló
függvénykönyvtárat találunk, aminek alkalmazásához igen nagy tudásanyag is szükséges.
A Gábor transzformáció tömör, de átfogó ismertetését az M3 mellékletben foglaltam össze. A
Gábor eljárások elmélete azonban önálló matematikai diszciplina, folyamatosan fejlődő
matematika tudományág, aminek óriási szakirodalma, és kiterjedt alkalmazási területe van. A
Gábor eljárások továbbfejlesztéséhez jelentősen hozzájárult az NI cég. Említésre méltó
elméleti kutatásokat, és algoritmusfejlesztéseket végzett ebben a témában az NI részéről Shie
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Qian [QIA3] [QIA4]. A kidolgozott algoritmusok egy része azonban szabadalommal védett,
és sok eljárás nem publikus.
A méréseim során az összes mérési eredményt az NI cég általam összeállított hardver és
szoftver rendszerével nyertem. Kétféle adatfeldolgozást használtam:



a Gábor koefficiensek, azaz a jel magnitúdó, ill. jelenergia meghatározása az idő és
a frekvencia függvényében,
az eredeti időjelekből az order összetevők kinyerése, és az idő függvényében az
order hullámformák bemutatása.

Itt szeretnék emlékeztetni arra, hogy az order hullámformák összege visszaadja az eredeti
időjelet. Nem ábrázoltam, de minden esetben ellenőriztem, hogy a Gábor transzformációval
kapott eredményekből a Gábor expanzióval helyesen visszakaptam-e az eredeti időjeleket.
A módszer nehézsége abban rejlik, hogy a megfigyelendő hiba grafikonon megjelenéséhez
több paramétert megfelelően be kell állítani, és ehhez tapasztalat, és magas szintű
programozási ismeretek kellenek. Ez az egyik ígéretes jövőbemutató kutatás-fejlesztési
célkitűzés lehet a munka folytatásaként.
A Gábor transzformáció lényegesen több információt szolgáltat a többi megismert módszernél
az eddig megismertekhez képest. Az alábbiakban emiatt -– a korábbi mérési példákból
válogatva, csak néhány jellegzetes spektrogramot, ill. order hullámformát mutatok be.
Az ábrákon a jel nagyságát lineáris, automatikus skálázással, színkódolással adja meg a
program. Az értékelést befolyásolja, hogy a nyomtatás, vagy számítógépes megfigyelésnél a
képernyő minősége esetenként nem mutatja helyesen, pontosan az információt, ill. a kis
részletek megfigyelése nem lehetséges ezen a módon. A Gábor spektogram kiértékelésére,
több eredmény összehasonlítására, ill. az optimális paraméter beállításokhoz különféle
jelentős algoritmus és szoftverfejlesztések vannak folyamatban szoftverfejlesztő, és a
diagnosztikával foglalkozó cégeknél is.
A következő ábrasorozat a Gábor koefficiensek magnitúdóját mutatja (5-24. ábra - 5-35.
ábra). A 74. oldalon a hibátlan motor négy Gábor spektrogramját mutatom be (5-24. ábra 5-27. ábra). A részletek értelmezése túlmutat jelen munka keretein. Az ábrán azonban
megfigyelhető a motor egyenletes, stabil működése, és a viszonylag kis értékű jelszintek.
A 75. oldalon a három hengerrel működő, az injektor kiiktatásával hibássá tett motor
spektrogramjai láthatóak (5-28. ábra - 5-31. ábra). A legszembetűnőbb változás a függőleges
irányt jellemző spektogrammon látható, sok, viszonylag nagy szintű zavar jelent meg, és a
rendszer kiegyensúlyozatlan működése miatt megjelent egy kis frekvenciájú spektrumvonal.
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A 76. oldalon a szeleptányér hibás motor spektrogramjai szerepelnek (5-32. ábra - 5-35. ábra).
A legnagyobb változást itt is a függőleges irányt jellemző spektrogramban láthatjuk,
viszonylag nagy szintű zavarjelekkel, emellett a motor zajszintje is megnőtt.
A 77. oldalon a mért motorok akusztikus zajdiagramjait mutatom be (5-36. ábra - 5-39. ábra),
a teljes jel mellett az alapordert, és az azt követő két ordert. A teljes jelet a zöldessárga, ill. a
negyedik ábrán a sárga szín jelöli, az alapordert a zöld, majd a továbbiakat fehér és piros szín.
A hibátlan motor order-hullámformái a legtisztább és legegyenletesebb jellegűek. A hibás,
berezonáló feszítőgörgővel szerelt motor hullámformáiban jól érzékelhetően megjelennek a
rezonanciahelyekre mutató amplitúdócsúcsok.
Az 5-40. ábra egy 2000 fordulat/perc értéken működő hibátlan motor kapcsolt időfrekvencia, ill. idő-order Gábor teljesítmény spektogramját mutatja be. A két ábra
természetesen hasonló, az alapvetően konstans fordulatszám miatt.
Az 5-41. ábra egy alapjáratról 4200 fordulat/perc értékre felgyorsított, egy nem működő
hengerrel dolgozó hibás motor kapcsolt idő- frekvencia, ill. idő-order Gábor teljesítmény
spektogramját mutatja be. A két ábrán jól látható a lejátszódó folyamatok összetett volta, Az
ábrák egyes részleteiben megfigyelhető a növekvő fordulatszám függvényében növekedő
frekvenciájú

rezgéskomponensek,

ill.

változatlan

orderfrekvenciájú

komponensek

viselkedése.
Az 5-42. ábra egy alapjáratról 4200 fordulat/perc értékre felgyorsított, rezonanciajelenségeket
mutató hibás feszítőgörgővel üzemelő motor kapcsolt idő- frekvencia, ill. idő-order Gábor
teljesítmény spektogramját mutatja be. A két ábrán itt is jól látható az ebben az esetben
lejátszódó folyamatok összetett volta, Az ábrák egyes részleteiben megfigyelhető az egyes
gerjesztő fordulatszám értékeknél jelentkező rezonanciajelenségek összetett volta.
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5-24. ábra
Hibátlan motor Gábor spektrogramja, 2000 RPM, függőleges irányú rezgésszint

5-25. ábra
Hibátlan motor Gábor spektrogramja, 2000 RPM, vízszintes irányú rezgésszint

5-26. ábra
Hibátlan motor Gábor spektrogramja, 2000 RPM, tengely irányú rezgésszint

5-27. ábra
Hibátlan motor Gábor spektrogramja, 2000 RPM,,zajszint
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5-28. ábra
Motor egy hibás hengerrel - Gábor spektrogram, 2000 RPM, függőleges irányú rezgésszint

5-29. ábra
Motor egy hibás hengerrel - Gábor spektrogram, 2000 RPM, vízszintes irányú rezgésszint

5-30. ábra
Motor egy hibás hengerrel - Gábor spektrogram, 2000 RPM, tengely irányú rezgésszint

5-31. ábra
Motor egy hibás hengerrel - Gábor spektrogram, 2000 RPM, zajszint
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5-32. ábra
Motor egy hibás szeleptányérral - Gábor spektrogram, 2000 RPM, függőleges irányú rezgésszint

5-33. ábra
Motor egy hibás szeleptányérral - Gábor spektrogram, 2000 RPM, vízszintes irányú rezgésszint

5-34. ábra
Motor egy hibás szeleptányérral - Gábor spektrogram, 2000 RPM ,tengely irányú rezgésszint

5-35. ábra
Motor egy hibás szeleptányérral - Gábor spektrogram, 2000 RPM, zajszint
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5-36. ábra
Hibátlan motor order hullámformái 2000 RPM esetén

5-37. ábra
Egy hibás hengerrel dolgozó motor order hullámformái 2000 RPM esetén

5-38. ábra
Egy hibás szeleptányérral dolgozó motor order hullámformái 2000 RPM esetén

5-39. ábra
Hibás, rezonanciajelenségeket mutató feszítőgörgővel dolgozó motor order hullámformái alapjárattól
4200 RPM értékre gyorsítva
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5-40. ábra
Hibátlan motor frekvencia és order teljesítmény spektogramja, 2000 RPM, függőleges irányú rezgésszint

5-41. ábra
Szeleptányér hibás motor frekvencia és order teljesítmény spektogramja, alapjáratról 4200 RPM értékre
gyorsítva, függőleges irányú rezgésszint

5-42. ábra
Rezonanciajelenségeket mutatő feszítőgörgőjű, hibás motor frekvencia és order teljesítmény
spektogramja, alapjáratról 4200 RPM értékre gyorsítva, függőleges irányú rezgésszint
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5.6 A jelfeldolgozás és a mérési adatgyűjtés hibalehetőségeinek kutatása
5.6.1 A hibalehetőségek elvi áttekintése
Rezgés- és zajanalízis esetén az adatgyűjtő rendszer hardver elemei: az érzékelő, erősítő,
szűrő, jel mintavételezés, analóg/digitális konverter, majd innen szoftveres elemek
következnek, amiben fő szerepet játszik a Fourier-transzformáció, vagy más, hasonló eljárás
[CSB98]. A kapott adatok lesznek a diagnosztikai kiértékelés alapjai. Az ideálisnak
feltételezett rendszerfelépítő funkcionális egységekből összeállított információfeldolgozó
rendszer esetére jól kidolgozott matematikai eszközök állnak rendelkezésre, - csakhogy a
valóságos rendszerelemek nem ideális jellemzőkkel bírnak [NOK07]. Emiatt mind a
mintavételezés helye, mind az értéke valamekkora hibát tartalmaz. Állandó periódusidejű
mozgást

végző

gépek

esetében

az

idő

alapú

mintagyűjtés,

majd

FFT

révén

frekvenciadoménba történő transzformáció a szokásos módszer [LYF96]. A kapott
spektrumdiagram elemzése adja a diagnosztikai eredményeket [DEN09]. Változó sebességű
mozgások esetében ez az út a spektrum „elkenődése” miatt nem járható. A Bruel&Kjaer cég
úttörő szerepet játszott a feladat megoldásában [HER07], kidolgozták a folyamat jellemző
alapharmonikusa, és annak többszöröseinek, az ún. orderek szintjeinek elemzésén alapuló
módszert, amely végül a frekvenciaspektrumot három dimenzióban (frekvencia, szint, idő),
pl. vízesésdiagram, vagy színes kódolás révén ábrázolja [HEP97]. Ez a módszer
információban gazdag, szemléletes, de mesterséges intelligencia {Artifical Intelligence = AI}
alkalmazásával nehezen értékelhető ki. A National Instruments cég módszerének használata
során a jelekből nem idő, hanem pozíció szerint (pl. forgás esetén szögpozíció), alapján)
gyűjtjük a mintákat. Ezekből az ún. order-mintákból a Fourier-transzformáció révén
szemléletes – és AI módszerekkel jól kezelhető – order-spektrumot kapunk [NIT372416A]. A
mintavételezéshez ekkor azonban mozgáshelyzet-változás szerinti mintavételi jel is kell,
aminek a pontossága fontos tényező. Forgó tengely esetén pl. a CNC gépekben használt ipari
szögjeladók relatív pontossága 10-6 nagyságrendű, – így a mintavételezés kivitelezése
problémamentes [HEI10]. Sok más, pl. gépjárművek forgó-mozgó alkatrészeinek beépített
jeladóinak jelei, és a valós mérési rendszerekben elérhető mintavételi jelek, majd a kapott
adatok sok ok miatt, sokféle módon eltérhetnek a „tiszta” matematikai módszer szerint
elvárttól. A mintavevő jelek pl. véges (nem végtelen rövid) hosszúságúak, a helyük
„elcsúszhat”, és véletlenszerű hibák, vagy szándékos (egyéb konstrukciós) okok miatt aligha
teljesen „regulárisak”. Az elméleti alapok szakirodalma bőséges, viszont a sok gondot okozó
gyakorlati részletekkel kevés mű foglalkozik. A mérési adatgyűjtéssel, mintavételezéssel,
analóg-digitális átalakítással, időzítési és mintavételezési problémákkal, a kvantálás
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felbontásainak kérdéseivel az említett szakirodalmakban sok értékes részletet találtam,
elsősorban elméleti szemszögből tárgyalt részproblémák alapos elemzését. Az irodalomból
így kapott ismeretek saját mérési feladat során közvetlenül nemigen hasznosíthatóak, amit
egyes szerzők fel is hívják a figyelmet [HES85] [PRM06]. Vizsgálataim közvetlen célja
gépjármű hajtáslánc elemek, ezen belül a belső égésű motorok vonatkozásában használható
zaj- és rezgésdiagnosztikai adatgyűjtés helyes kialakításának előmozdítása volt. Ezért, tehát a
a gyakorlati munkám során jelentkező, közvetlenül megválaszolatlan kérdések tisztázására
végeztem el az alábbi, a mérések paraméterezéséhez közvetlen alapot, vagy szempontokat
adó, a lehetőségeim keretei között átfogó jellegűnek szánt elemzésem, és emellett, ill. ehhez
szoftveres kísérleteimet is.
Az első feladat a mintavételezés lehetséges fontosabb hibáinak áttekintése. A két alapvető
hibalehetőség csoport a mintavételezés helyének, ill. értékének az elméletitől való eltérése.
Az 5-43. ábra a fontosabb jelszint szerinti mintavételezési hibákat szemlélteti, az ordináta
tengelyen a jelszint adat, az abszcissza tengelyen a mintavételezés időpontja, vagy geometriai
pozíciója szerepel (zaj és rezgésvizsgálatoknál egyértelmű kapcsolatban állnak egymással).

5-43. ábra
Jelek ideális (helyes), és téves (hibás) mintavételezése a kapott érték szerint [S9]
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Az ábrázolt hibalehetőségek:




o azonos fázishelyzetben azonos jelszint hiba, többnyire 0 érték,
Δ azonos fázishelyzetben véletlenszerű jelszint érték,
 véletlenszerű helyeken a hellyel korrelálatlan véletlenszerű jelszint.

Az 5-44. ábra a mintavételezési időpont vagy geometriai helyzet két hibalehetőségét mutatja,
ezek mellett sok más, hasonló jellegű gond is felléphet:

5-44. ábra
Mintavételezési hibák a mintavételezés helyének anomáliái miatt [S9]





o egy – periodikusan ismétlődő – helyzetben elmarad a minta felvétele,
véletlenszerű helyen elmarad a minta felvétele, (az ábrán ilyen nem szerepel),
 a mintavételezés helye az elméleti pozícióhoz képest eltér, rendszeresen, vagy
véletlenszerűen (erre látható egy példa az ábrán).

5.6.2 Adatfeldolgozási szoftveres kísérletek a mintavételezési hibák elemzéséhez
A szoftveres vizsgálatok során a gépjármű hajtáslánc elemek tényleges mérései folyamán
esetleg előforduló jel- és adathibákat modelleztük, és ezek hatását vizsgáltuk a folyamat
eredményére, ami azután a kiértékelési folyamat bemenő információja, így megfelelő
információtartalma alapvetően fontos. Az elméleti alapok és megfontolások alapján a
National Instruments LabView szoftver több verziójának felhasználásával sokféle
paraméterezés tesztelésére alkalmas mintaprogramokat készítettem, (a [CSC98]. irodalomra
támaszkodva). Figyelembe vettük az esetünkben szóba kerülő hardver eszközök jellemzőit is,
a bemutatott mintaeredmények paraméterezése ezeket tükrözi (pl. sok belsőégésű motor
főtengelyéhez egyetlen időtartománybeli jelet szolgáltató 6° osztású mágneses szögjeladó
csatlakozik, így praktikusan ez a felhasználandó mintavételi jel). Az elemzések során
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egyetlen, koszinusz vagy szinusz függvény feldolgozása során kapott eredményekre
koncentráltunk, mivel ennek révén következtetni lehet az összetettebb periodikus, vagy
egyszeri lefutású jelek feldolgozásánál várhatóan fellépő jelenségekre is. Ezeknél a
folyamatoknál az aktuális időpont és a szögjel-pozíció egymásnak kölcsönösen és
egyértelműen megfeleltethető, állandó vagy változó szögsebesség esetén is. (A következő
szakasz ábráit a LabVIEW program ábraexport funkciójával nyertem ki, és majd azokat
beillesztettem a munkámba, így megjelenésük a szoftver szokásos formátuma szerinti).
Jelen munkában az 5-45. ábra grafikonján látható ideális jel (pl. egy ideális folyamatról
ideális szenzorról kapott jel), amelyhez a további elemzések kapcsolódnak. Egy teljes
periódusról 60 mintát gyűjtöttünk.

5-45. ábra
6°-os gyakorisággal mintavételezett koszinusz lefutású jel [S9]

Fontos megjegyzések: a. szoftveres számítások során szabványos double pontosságú
számábrázolást alkalmaztunk, az [Std1] szabványban rögzítettek szerint, b. a logaritmikus
léptékű ordináta tengelyeken ábrázolt mennyiségekhez az ábrázolás megkönnyítése
érdekében elenyésző nagyságú, pl. 10-16 értékű alap koordináta eltolást, – offszetet – adtunk a
tényleges adatértékhez, így állítottunk elő egy virtuális alapszintet a grafikon aljának
kialakításához.
Az analóg/digitális átalakítás kvantálási felbontása az ún. kvantálási zaj értékét befolyásolja
[DOF08]. Olcsó rezgésanalizátorok, igénytelenebb ipari mérések esetén 16 bitnél kisebb
felbontás is előfordul. A bitszám a hibadetektálási képességet erősen befolyásolja, hiszen a
mérés és a hiba okozta zaj többnyire nem különböztethető meg. A 16 bites felbontás (5-46.
ábra) már jól használható eredményt ad a legtöbb esetben, és a korszerű MEMS alapú
félvezető rezgésanalizátor eszközök ezt a lehetőséget olcsón biztosítják [S8].
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5-46. ábra
A mintavételezett jel Fourier-transzformált spektruma 16 bites A/D konverzió esetén [S9]

A professzionális rezgés- és zajdiagnosztikai készülékek a sokkal jobb hibakimutatási
lehetőséget biztosító, nagyobb, pl. 24 bites felbontással dolgoznak, de ezek ára
nagyságrendekkel magasabb [NI9233] [NI9234]. Az 5-47. ábra jól szemlélteti, hogy a 16
bites felbontáshoz képest, – amit az előző ábra mutat, - a kvantálási zaj ekkor lényegesen
kisebb.

5-47. ábra
A mintavett jel Fourier-transzformált spektruma 24 bites A/D konverzió esetén [S9]

A továbbiakban a mintavételezés helyével kapcsolatos hibák hatásait elemezzük a szoftveres
kísérletek eredményei alapján, időben nem korlátozott hosszúságú periodikus jelfolyamok
esetére. Elsőnek, az 5-48. ábra az ideális szinusz, vagy koszinusz jel spektrumát mutatja,
amelyet az 1 frekvenciaértékhez 1 értékű spektrumnagyság jellemez, ami természetesen az
alapharmonikus.
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5-48. ábra
Ideális koszinusz vagy szinusz jel spektruma [S9]

Az 5-49. ábra egy olyan mintasort mutat, amelyben valamely ok miatt egy minta hiányzik, ez a gyakorlatban rendszeres hibaként, (pl. a jeladó hibája miatt), vagy szándékosan (indexjel,
azaz a referencia 0 pozíció kódolás céljára felhasználva), előfordulhat.

5-49. ábra
Egyetlen hibát, egy hiányzó mintavételt tartalmazó adatsor képe [S9]

A hiányzó minta helye az ábra jobb felső részén van.
Az elhanyagolhatónak tűnő hiba a frekvencia vagy order spektrumban - talán meglepően súlyos változásokat, zajspektrumot hoz létre.
Az egyetlen hiányzó minta a periódushossz (pl. periódusidő) látszólagos lerövidüléséhez, a
spektrumdiagram, a felharmonikusok helyének torzulásához vezet, de ennél súlyosabb
következmény a 0 frekvenciájú alap (DC) komponens megjelenése (5-50. ábra), és az igen
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nagy alapzaj. A jelenség a hiányzó jelminta fázishelyzetétől is függ. A spektrumban
legnagyobb eltérést természetesen 90° hibahely-eltolódásnál kapjuk, ez egyszerűen egy
szinusz jel előzőekhez hasonló hibás adatsorát jelenti.

5-50. ábra
Koszinusz jel spektruma egy hiányzó minta esetén (a hiány a 60. helyen, 354° szögpozíciónál lép fel) [S9]

Az 5-51. ábra a másik reprezentatív jel, egy hibásan mintavételezett szinuszos jel spektrumát
ábrázolja, ahol szintén az utolsó minta elveszését feltételezzük. Mint az várható, a DC
komponens, és a zajspektrum is eltér az előzőtől. (Az 5-49. ábra viszonylatában, szinuszos
folyamatos jelet feltételezve, ez azt jelenti, hogy nem hiányzik az 59. helyhez tartozó minta,
de elveszik a 14. helyhez tartozó minta).
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5-51. ábra
Szinusz jel spektruma egy hiányzó minta esetén (a hiány a 60. helyen, 354° szögpozíciónál lép fel) [S9].

5.6.3 A mérési adatgyűjtéssel kapcsolatos megállapítások összefoglalása és
következtetések
A kutatási célunk gépjármű hajtáslánc elemek rezgés- és zajdiagnosztikai vizsgálatánál a
feladathoz kapcsolódó mérési adatgyűjtés helyes eredményeket biztosító feltételek elemzése,
és a hibalehetőségek felderítése volt [S9] [S10]. Az elemzésben bemutattuk, és néhány
példával

szemléltettük

az

eredményeket.

A

gyakorlatban

sok

esetben

kielégítő

hibadiagnosztikai képességet biztosít a 16 bit felbontású analóg-digitális konverzió. A 24
bites felbontás az ipari gyakorlatban ma elérhető legjobb reális lehetőség. A National
Instruments cég order analízis módszeréhez külső, jellemzően szögelmozdulás alapú
mintavevő jel szükséges. Ez a módszer változó sebességű periodikus folyamatok elemzése
esetében előnyös, de a kísérletek szerint a mintavevő jel minőségére érzékeny, ezért annak
jellemzőire komoly figyelmet kell fordítani az eljárás alkalmazhatóságának mérlegelésénél. A
jeladónak nagy pontosságú, és szabályosan ismétlődő mintavevő jelet kell szolgáltatnia.
Amennyiben a beépített jeladó nem teljesíti ezeket a feltételeket, akkor a hibákat, pl. egy
hiányzó szegmensjel hatását – a fentiekben leírtak alapján – hardveres, vagy szoftveres úton
kompenzálni kell.
A jelminta-vételezés elmélete a gyakorlati módszerek kidolgozásának alapja, de a működő
megoldások kimunkálásához a mélyebb szakirodalmi források is a gyakorlati kísérleteket, és
a tapasztalatok fontosságát hangsúlyozzák [KOI14]. A jelminta-vételezés esetenként nehéz
problémákat is felvet, - a megoldási lehetőségek kutatásáról a munkánk területén a
későbbiekben még visszatérünk.
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5.7 A motor beépített szögjeladójának használatával kapcsolatos
meggondolások
A belsőégésű motor vizsgálatánál mind a sebesség, mind a szögsebesség, valamint a
gyorsulásadatok meghatározásánál szükség van egy szögjeladóra. Ezek az eredmények
később alapvető fontosságúak, felhasználásra kerültek a rezgés- és zajdiagnosztikai mérési
eredmények feldolgozásánál. Az első mérési sorozatom során külső ipari szögjeladó jelét
használtam, amivel a mérések és az adatfeldolgozási feladatok sikeresen végrehajthatóak
voltak. A külső szögjeladó használata azonban – az 5.2 pontban leírtak szerint sok gyakorlati
kényelmetlenséggel jár. Felvetődik a kérdés, hogy a motor beépített, a főtengelyhez
csatlakozó ún. belső szögjeladójának a jele felhasználható- e a vizsgálatok során.
Ez a szögjeladó a körív nagy részén 6°-os osztású, egyetlen szögjelet ad. A gondot az okozza,
hogy önálló indexjel helyett – a konstrukció leegyszerűsítése céljából – a körív mentén egy
helyen 18°-os osztású jelet ad a jeladó, ami az ECU felé megadja az indexjel-pozíciót. A
megoldást – egy korábbi konstrukció esetében, ahol a szögjeleket egy mágneses érzékelőnek
mechanikus-geometriai fogazás adja, - szemlélteti az 5-52. ábra.

5-52. ábra
Mechanikus fogjel tárcsás főtengely szögjeladó [saját fénykép]

A fenti ábra az egycsatornás szögjeladó indexjel kódolási megoldását szemlélteti, egy
korábbi, mechanikusan kialakított fogas tárcsa esetében. Az ábra a megoldás elvét
szemlélteti. A mai konstrukciók keménymágneses tárcsákat használnak, ahol a tárcsa
peremén Észak_Dél irányú mágneses tartományokat alakítanak ki, hasonló elven, és az
indexjel 6 ° helyett 18 ° osztású. A mágneses kódolású tárcsa fényképe a mágneses pólusok
rendjét értelemszerűen nem mutatja, ezért ilyet nem illesztettem az anyagba. A mágneses
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kódolású, ma használatos szögeladó jeleit az 5.2 fejezetben az 5-7. ábra szemlélteti. Az 5.4
pontban megvizsgáltam, hogy ez az osztási anomália hogyan befolyásolja a jelfeldolgozást,
ha – az eltérő osztást figyelmen kívül hagyva, - a jeladó jelét közvetlenül megkíséreljük az
adatfeldolgozásban felhasználni. A kutatások igazolták, hogy ez a jel nem használható fel,
mert nagy szintű mérési alapzajt okoz, és egyes hibák kimutatását lehetetlenné is teszi.
Következésképpen felvetődik a kérdés, hogy a belső szögjeladó speciális jelsorozatából
egyenletes 6°-os osztású jelet hogyan lehet előállítani.
A lehetséges megoldásokat kutatva, több elvi megoldást találtam:
-

elektronikus áramkörökkel, nevezetesen analóg, vagy digitális PLL áramkörökkel a
jeladó tárcsával szigorúan szinkronban futó elektronikai készülékek építhetőek,
amelyek képesek a folyamatos 6°-os osztású jeleket szolgáltatni. Ennek a
megoldásnak komoly hátránya, hogy egyedi, speciális fejlesztést kell hozzá elvégezni,
és el kell készíteni az egységet.

-

az offline feldolgozás során, a belső szögjeladó jeleit felhasználva, lineáris, vagy
esetleg magasabb rendű interpolációt használva, virtuálisan egyenletes 6°-os osztású
virtuális, szoftver szögjeladó készíthető. Ezt a megoldást előnyösnek tartom, ami a
későbbiekben, az order analízis gyártósori használatánál egyszerű és korrekt
megoldást biztosít, ezért kifejlesztése jövőbeli célom.

-

a kutatásaim megkezdése óta eltelt idő alatt a szoftverfejlesztő eszközök, az
alkalmazástechnikai könyvtárak hatalmasat fejlődtek. Az új, LabVIEW2013 szoftver
jelanalízis könyvtára, ill. a rezgés és zajdiagnosztikai virtuális műszer könyvtárak
nagy fejlődésen mentek át. Ennek eredményeként megjelent olyan függvény, ami
képes a rezgés- vagy zajjelből az alapfrekvenciát,- az alap ordert az idő függvényében
meghatározni, és a sebességprofil ˙(Speed Profile) adattömbben megadni. Az elvi
lehetőségek mellett azonban van egy másik szempont is. Ezeknek a magas szintű
függvénykönyvtáraknak az ára üzleti alkalmazások mellett magas szintű, és emiatt
alkalmazásuk nem mindig lehetséges.

-

a hardver alapú szögjeladótól mentes megoldás a Gábor spektrum analízis újabb
fejlesztési eredménye. A Gábor eljárások csoportja ma már nem igényel szögjeladó
információt, de képes felhasználására, ha erre valamilyen speciális igény miatt
szükség van valamilyen összetett rendszerekben. A szögjeladó jele pontos
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sebességinformációt ad, rezgés- vagy zajjelekből numerikus módszerekkel számolt
sebességinformáció kevésbé pontos, ill. megbízható

5.8 A rezgés- és zajdiagnosztika járműipari használatának kiterjesztését
szolgáló kutatások
A rezgésdiagnosztika hatékony vizsgálati módszer, ehhez képest a hajtáslánc elemek
gyártósori ellenőrzésénél viszonylag kevés esetben, ill. helyen alkalmazzák. Ezen helyzet
okait elemezve több tényező hatása figyelhető meg. A rezgés- és zajdiagnosztikai kutatási
rendszereket rendszerint nagybonyolultságú és költséges eszközökből építhetők fel. A
rezgésjelenségekből adódó diagnosztikai eredmények kiértékelése nagy szakértelmet igénylő
feladat. Az emberi tudás részleges kiváltására számítógéppel segített, mesterséges
intelligencián alapuló szakértői rendszerek kerültek kifejlesztésre. Egy-egy alkalmazási
terület, géptípus esetében ezek a rendszerek nagy létszámú kutatói csoportok többéves
munkáján alapulnak, és a háttérben levő tudás, ill. adatbázis nem egyszer több évtizedes
szisztematikus információgyűjtés eredménye.

A fentiekből következően az eredményes

rezgés- és zajdiagnosztikához nehezen megszerezhető, magas szintű emberi szaktudás, ill.
költséges hardver és szoftver eszközök szükségesek. Ezeknek a tényezők a rezgés- és
zajdiagnosztikai rendszerek az elterjedését akadályozzák
Az irodalmi ismeretek és a rezgésdiagnosztikai területen dolgozó szakemberek személyes
véleményei alapján célszerű megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyek egyszerűbbé,
relatíve olcsóbbá, ugyanakkor a szolgáltatott eredmények tekintve a szolgáltatásokat és a
gyorsaságot nem rontva tudják a rezgés- és zajdiagnosztikai feladatokat elvégezhetővé tenni.
A cél megvalósításához a mérés- és számítástechnikai hardver és szoftver eszközei közül
olyan új megoldások kutatását, fejlesztését tartottam szükségesnek, amelyek a hajtáslánc
elemek vizsgálati gyakorlatában eddig még nem, vagy alig szinten sem kerültek a figyelem
előterébe.
A területen dolgozó szakemberekkel történt konzultációk, a szakirodalomból [NIT14339]
kiszűrhető tanulságok, és személyes tapasztalatok alapján az alábbi megállapításokra
jutottam:
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a rezgés-és zajdiagnosztikai rendszerek költségesek. A költségek között szerepelő
elemek:
o
o
o
o

a rezgésérzékelők, (egy- vagy háromtengelyű eszközök),
a mérőmikrofonok
a mérő és adatfeldolgozó hardver rendszer,
a rendszert vezérlő, valamint az adatfeldolgozást, kiértékelést, stb. ellátó
szoftver.

Egy ilyen rendszernek az ára egy millió – tízmillió Ft-os nagyságrendben van, ezen belül az
érzékelők ára a százezer Ft nagyságrendben mozog. Ilyen szintű költségeket nagy
terméksorozat-nagysággal termelő gyártósorok elviselnek, de kisebb sorozatok esetén ez a
költségszint nem megengedhető. A sebességváltó végellenőrzésekor a vizsgáló állomáson
egy váltó mérése történik, de négy, ún. palettán folyik a mérés előkészítése, a mérőeszközök
installálása, majd jön a vizsgálat kivitelezése, majd a mérőeszközök eltávolítása. A
sorozatnagysághoz viszonyítva négy szenzorkészlet használata az interfészekkel együtt
meglehetősen költséges, ezért inkább mintavételezéses jelleggel végzik az ilyen
vizsgálatokat.
A gyártósori gépek esetében fixen telepített érzékelőkből, és sokszor hálózatosan kiépített
mérőrendszerekből áll a gyártógép diagnosztikai rendszer. Kedvezőbb árú eszközök esetében
több gépen lehetne a módszert alkalmazni, ill. általában csökkennének az üzemeltetési
költségek.
A következtetés természetes: olcsóbb, de a hibakimutatási követelményeket teljesítő
megoldások kidolgozása, új módszerek és eszközök alkalmazása szükséges.
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a vizsgált gyártmányok eszköz felületére a rezgésérzékelő rögzítése, majd a
rendszer kábelezése, majd mindezek eltávolítása szakértelmet, időt, több
vonatkozásban költségeket jelent. A jelek kábeles továbbítása a gyártógépeken is
nehézkes, rugalmatlan eljárás. Tapasztalatok, mérések szerint a hosszú kábelek a
gyártócsarnoki elektroszmog miatt véletlenszerűen, antennaként viselkedve a
mérési jeleket meghamísító zavaró jeleket vesznek fel. Az előbbiek alapján több
igény fogalmazható meg:
o érintkezésmentes rezgésérzékelés,
o zavarmentes jeltovábbítás,
o a kábelezés problémáinak megoldása.



A kiértékelő rendszer felépítése, kezelése, működése, a szoftverek használata
sokszor meglehetősen bonyolult, időigényes, és jól felkészült szakembert igényel.
Kedvező lenne egyszerűbb, fokozottan felhasználóbarát mérési hardver és szoftver
használata.

5.8.1 Új rezgésérzékelő megoldások
A kutatóhelyeken, az iparban, és más helyeken többnyire évtizedek óta bevált, régi
szenzorkonstrukciókat használnak. A nem öncélú, hanem a gyakorlatban hasznosítható
mérnöki tudományok fejlődése, ezen belül a mikromechanikai, mikroelektronikai, precíziós
optikai, kémiai és más technológiák csúcsszintű új tudományos-technikai megoldások sorát
eredményezték, amelyek már a hétköznapi gyakorlatban használhatóak A mérnöki
tudományok új eredményeinek egy része a hétköznapi gyakorlatban is megjelenik, pl.
megjelenik a térbeli pozíciójukat és 3D gyorsulásukat „ismerő” okostelefonokban, vagy
játékkonzolokban. Így várható és sok előnnyel jár, ha megjelenik a járműiparban is, annak
minden vonatkozó területén, - figyelembe véve, hogy a közlekedésben, és a járműiparban a
biztonság, a biztonságos üzemelés alapvető(bb) követelmény, és más a termékvolumen, és az
árszínvonal is. A korszerű, hatékony, versenyképes megoldások kidolgozásához, többek
között, a különféle oktatás szinteken, valamint a hasznosítható tudományos kutatás-fejlesztés
területén is a gyökeres szemléletváltás elkerülhetetlen. Az új rezgés-, ill. gyorsulásérzékelők
sokszor hasonló felépítésűek, rokon vonatkozások jellemzőek rájuk, de paramétereik egy-egy
specifikus alkalmazási területre (pl. ütközés érzékelés, vagy rezgésdiagnosztika, stb.)
optimalizáltak. Egy adott feladat elvégzéséhez a megfelelő szenzor kiválasztásakor ezért
megfelelő szaktudás, és gondos mérlegelés szükséges.
A továbbiakban a vizsgálataim kiterjednek a MEMS technológia alapján kifejlesztett érzékelő
és jelfeldolgozó rendszerre, valamint az optoelektronikai, háromszögelési elvű mérőrendszer
bevezetésére is. Eddig ezek a mérőrendszerek a gépjármű rezgésdiagnosztikában, mint
alkalmazási területen új lehetőségeket nyitnak a rezgésérzékelés, valamint a jelfeldolgozás
területén.
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MEMS rezgésszenzorok

A MEMS technológia története mintegy harminc éves. A betűszó mikroelektro-mechanikai
rendszert jelöl. Ezeket 1-100μm méretű mikromechanikai alkatrészek építik fel, amelyek
érzékelő vagy beavatkozó eszközként funkcionálnak. A MEMS eszközök széles körű
elterjedése, sokféle végtermékben való megjelenése csak az elmúlt években történt meg, és
fejlesztésük folyamatosan halad [HAR13]. Nagy előnyük, hogy a félvezető technológiák
alapján, félvezető anyagokból, tömegtermeléssel készülnek. A technológia kompatibilis a
félvezető áramkörök, így analóg, digitális, mikroszámítógép, memória, stb. technológiákkal,
egy chip felületén egyszerre lehetnek jelen ezek a rendszert képező egységek. MEMS
technológiával rezgésérzékelő készítése is lehetséges, a szilícium hordozó, ill. a
szilíciumdioxid tulajdonságai révén piezoelektromos, piezorezisztív, ill. kapacitív érzékelési
elv alapján [KON07]. A korai típusok határfrekvenciája alacsony volt, viszont statikus
működésűek lehetnek, ezért először dőlés, ütés, és hasonló célra készültek, kb. 1 kHz alatti
frekvenciatartományra. Az Analog Devices (AD) cégnek sikerült először a 10kHz mérési
frekvenciatartományt elérni, és részben máig egyedülálló termékekkel megjelenni. A
továbbiakban más, a járműiparban is érdekelt cégek, így a Bruel&Kjaer, Freescale,
Measuring Specialties, stb. cégek is piacra hoztak hasonló jellemzőkkel rendelkező
termékeket [PED12]. Az AD cég előnye részben abban van, hogy a teljes analóg, digitális,
félvezető érzékelő, és digitális mikroszámítógép technológia birtokában kapcsolódott be a
MEMS fejlesztésekbe. Jelenleg többféle, egy- és háromtengelyű, alacsony és magas
határfrekvenciájú, egyszerű érzékelő és komplex jelfeldolgozó eszköz család szerepel a cég
kínálatában.
Az ADIS 16227 rezgésérzékelő rendszer

Az AD cég ADIS 16227 rezgésérzékelő rendszere egy háromtengelyű rezgésérzékelőt,
hőmérőt, analóg jelkondicionáló egységet, A/D konvertereket, jelprocesszort, 16 bites
mikroszámítógépet tartalmaz [ADI13]. Ezek az egységek elvégzik a rezgésjelek digitális
szűrését, az ablakolást, a Fourier transzformációt, és a begyűjtött jelsorozatok átlagolására,
spektrumok összehasonlítására, a mért értékek összességének, és a kiértékelési eredmények
digitális soros SPI interfészen át továbbítására képesek. Az eszköz felépítési vázlatát az 5-53.
ábra, képét az 5-54. ábra mutatja be. Az ábrán a színesen jelölt egységek tartoznak
funkcionálisan szorosan a rezgésmérő komplex rendszerhez.
A cég az új termékről hírlevélben értesített, és személyre szóló támogatást nyújtottak a
tesztmotoron végzett vizsgálati tevékenységemhez. A nyilvánosan elérhető ismeretanyagon
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túl további információt is kaptam, talán azért is, mert hasonló, publikált kutatást más még
nem végzett, - és hivatalos engedélyt kaptam egyes anyagoknak a munkámban való
publikációjára is [SCA11].

5-53. ábra
Az ADIS 17227 rezgésérzékelő rendszer felépítési vázlata [ADI 13] alapján

Az eszköz 15 mm élhosszúságú kocka alakú alumínium ház tokozású (5-54. ábra), tömege
6,5 gramm. Fogyasztása 140mW, 3,6V tápfeszültség mellett. A mérési tartománya
programozható, 1 g, 5 g, 20 g és 70 g gyorsulás érték közül választható. Az érzékelőelemek
sávszélessége 10 kHz, a mintavételezés kb. 100 kHz-en történik. Az érzékelőelemekhez
közvetlen kapcsolódik a jelfeldolgozó és kiértékelő rendszer. Az eszköz ára a 10 eFt
nagyságrendben van. Az eszközön belül a rezgésérzékelő elemet az 5-55. ábra mutatja be.

5-54. ábra
A tokozott érzékelő képe [ADI13]
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5-55. ábra
A MEMS rezgésérzékelő elem felépítése [ADI 13] alapján

Az érzékelő elem egy mikrostruktúrálással kialakított tömeg-rugó rendszer. A tömeg egy
mozgó keretet képez, amelyhez síkkondenzátor lemezek csatlakoznak. Velük szemben a
hordozóhoz rögzített álló lemezek állnak. A mozgó lemezek a korábban említett Newton és
Hooke törvények szerint mozognak. A mérőelektronika a kapacitásváltozás alapján észleli a
rezgésgyorsulást. Az eszköz egy hitelesítő cellát is tartalmaz, amely a Coulomb törvény
alapján ismert erővel el képes mozgatni a mozgó keretet, így a rendszer állapota, paraméterei
ellenőrizhetőek. A tömeg-rugó rendszer rezonanciafrekvenciája 22 kHz. A rezonanciát
gáztöltéssel csillapítják. Az eszköz működése szabadalmaztatott, és részben nem publikus.
A programozhatóan konfigurálható eszköz adatfeldolgozás és kiértékelés fő jellemzői:










mintavételezés: 100,2kHz, előtte négyféle aluláteresztő szűrő beállítással,
programozható ablakfüggvények: négyszög, Hanning, flat-top,
512 spektrumvonalas FFT,
max. 256db frekvenciatartománybeli minta átlagolása és tárolása,
tengelyenként 16 referenciaminta tárolása,
kiértékelési
ablak
definiálható
hat
frekvenciatartományban,
(azaz,
spektrummaszkolás)
figyelmeztető és riasztási feltétel adható meg az aktuális mérés és a kiértékelési
tárolt adatok összehasonlítása alapján.
a mérések indítása külső parancsra, hardveres triggerelés szerint, vagy
meghatározható időközönként indul.
az eszköz sok kiegészítő funkcióval rendelkezik, pl. egyedi szám-azonosítója van,
így hálózatosan is használható.

A rezgésdiagnosztikai lehetőségeket kutatva ezt a típuscsaládot egyedülállónak találtam, a
világpiacon egyedülállónak tűnik. Egyes cégek esetében hasonló fejlesztési törekvések, és
induló gyártmányok, amelyek szenzorokból és különálló kiértékelő egységekből összeállított
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diagnosztikai modulok, ma már kezdenek megjelenni, de ezek hibrid, és nem integrált
eszközök [IFM14].
A fenti ismeretek birtokában ezt az eszközt ígéretesnek találtam a vonatkozó kutatási
célkitűzéseim megvalósítására, és a későbbiekben – az 5.8.2 pontban - ismertetett módon,
méréseim során a kutatási területemen, tudomásom szerint elsőként vizsgáltam, és
részleteiben teszteltem.
Optikai érzékelők rezgések méréséhez

Az optikai elven működő rezgésmérések esetében a rezgésmérésekhez történő felhasználás
feltétele a megfelelő felbontóképességű távolságmérés megfelelő mérési gyakorisággal. A
drága és bonyolult felépítésű interferométeres megoldások mellett távolságot optikai
módszerrel az ún. háromszögelési elven is lehet mérni [KEY_1_13]. A korábban gyártott
típusok paraméterei azonban nem voltak megfelelőek rezgésméréshez. A frissen megjelenő
típusok között a Keyence cég LK-G5000 típuscsalád néven egy új érzékelő családot
fejlesztett ki, amely ismert alapokon, de minden részletében javított megoldásokkal végzi a
méréseket [KEY_2_13]. A Keyence cég speciális üzletpolitikája miatt nem közismert, de a
világ első száz műszaki cég sorának tagja. Az LK-G termékcsalád legjobb paraméterekkel
rendelkező tagjának néhány jellemzője:




5 nm mérésismétlési pontosság,
- 0,02% pontosság a mérési tartományban,
392 kHz mérési gyakoriság.

A háromszögeléses mérési elvet az 5-56. ábra mutatja be.

5-56. ábra
Optikai távolságmérés háromszögeléses elven [S8]

A mérőfejben levő lézerdióda fényforrás fénysugarat bocsát ki, amely a mérendő tárgyról a
fejtől való távolsága szerint változó szögben verődik vissza. A fejbe visszaérkező fénysugár
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precíz lencserendszeren áthaladva égy fényérzékelő sorból álló CCD szenzorra jut, mégpedig
a távolságtól, és ennek megfelelően a visszaverődési szögtől függő szenzorelemre. A
szenzorfej kétféle kialakítású lehet a mérendő felülettől függően, amely tükröző, vagy diffúz
visszaverő jellegű lehet.

Az 5-57. ábra a szenzorfej felépítését és a fénypont pozíciót

érzékelő CCD eszközt érzékelőt mutatja be.

5-57. ábra
A távolságmérő szenzorfej és a fénypont pozíciót érzékelő CCD eszköz [S8]

A távolságmérő egyedülálló képességeit számos speciális megoldással biztosították. A
fénynyaláb ellipszis alakú, az érzékelő cellák téglalap alakúak. A fénysugár intenzitását, az
CCD eszköz erősítését a feldolgozó processzor a mérési feladattól függően folyamatosan
szabályozza. A távolságmérő egy gyors vezérlő és adatfeldolgozó egységhez csatlakozik,
amely 1 200 000 adat tárolását is biztosítja, és valós időben képes a tárgy sebességének és
gyorsulásának a kiszámítására. Az egység programozható, és egyszerűbb kiértékelési
feladatok ellátására is képes. PC számítógéppel többféle módon kapcsolható össze, és a
mellékelt szoftver segítségével magasabb szintű ember-gép kapcsolatot biztosít.
A távolságmérő fejet és a vezérlő egységet az 5-58. ábra mutatja be.
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5-58. ábra
A Keyence LK-G 5000 távolságérzékelő és a kompakt mérésvezérlő egység [S8]

A távolságérzékelőt alkalmasnak ítéltem meg a gépjárműmotor rezgések érintkezésmentes
rezgésvizsgálatához, ezért a cég európai központjából kutatási vizsgálatokra, (korlátozott
ideig), rendelkezésemre bocsátottak egy rendszert. (amiért itt is köszönetemet fejezem ki). A
tevékenységem a Keyence cég európai divíziója részére is érdekes volt, mert ebben a
témakörben ismereteink szerint hasonló mérések nem történtek.
5.8.2 Belsőégésű motor rezgésvizsgálata MEMS és optikai érzékelő egyidejű
használatával
Az AD cég ADIS 16227 típusú rezgésérzékelőjét, valamint a Keyence cég LK-G500 típusú
optikai távolságérzékelőjét általános célú felhasználásra fejlesztették ki. A szakirodalomban
járműipari alkalmazásukra vonatkozó utalást nem találtam, de ígéretes lehetőségnek ítéltem
meg a jövőbeli használatukat. Felismerve az eszközükben rejlő lehetőségeket, a gyártó cégek
mérnöktanácsadóinak útmutatásait figyelembe véve, vizsgálati mérési sorozatok végigvitele
mellett döntöttem.
Az új generációs szenzorok bevezetéséhez, a bennük rejlő lehetőségek igazolására a
Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék laborjában, az Energotest cég által készített
tesztpadon, egy GM A14NET motoron próbavizsgálatok sorát végeztem el, a tanszéki
doktorandusz kollégák közreműködésével. A mért motor 100kW teljesítményű, 1,4l
űrtartalmú benzinmotor A MEMS érzékelőt egy lágyvas talphoz rögzítettem csavaros
kötéssel, majd ezt a szerkezetet az olajteknő alján található acélbetétes menetes furathoz
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rögzítettem egy megfelelő mágnessel. Az optikai távolságmérőt egy mágneses talppal ellátott
állványhoz rögzítettem. A mágneses talpat a mérőpad alján rögzítettem. Az optikai fejjel
távolságváltozás vonatkozásában ugyanazt a felületet mértem, mint ahová a MEMS érzékelőt
installáltam. Pontosabban fogalmazva, - merthogy a MEMS érzékelő egy 15mm
élhosszúságú, fém tokozású kockában helyezkedik el (a korábban leírtak szerint), - a kocka
egyik lapját a motorra rögzítettem, és a szemközti lapján végeztem az optikai mérést. Az
elrendezés az 5-56. ábrán látható. A méréseket 750, 1000, 2000, 3000, 4000 és 5000
fordulat/perc fordulatszámokon végeztük el.
Az ADIS érzékelőt a cég ADUSB nevű demonstrációs kittjének segítségével illesztettem
USB interfésszel egy notebook számítógéphez, és a kit kezelő, kiértékelő és megjelenítő
szoftverét használtam.
Mind a MEMS, mind az optikai rendszer esetében a mellékelt szoftverek biztosították a
mérési adatok mentését csv fájlformátumban. A fékpadot az installált vizsgálandó motorral az
5-59. ábra, a motor aljánál elhelyezett érzékelőket az 5-60. ábra mutatja be.

5-59. ábra
Az Energotest fékpad az installált GM motorral [S8]
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5-60. ábra
Az optikai és a MEMS szenzor elhelyezése [S8]

A mérések során azt tapasztaltuk, hogy a motor kis fordulatszám tartományban igen
csendesen, kis rezgésszinten futott, viszont 3000 fordulat/perc érték feletti fordulatszámokon
a zaj és rezgésszint jelentősen megnőtt. (Hasonló tapasztalataink voltak a szentgotthárdi
GM_Powertrain gyári mérések során is). A nagy rezgésszinteknél az optikai érzékelő
rögzítésére alkalmazott mágneses talpú állványszerkezet nem volt megfelelő a tartó rendszer
saját rezgésjelenségei miatt. így (A későbbiekben megfelelő tartószerkezet kidolgozásra lesz
szükség, célszerűen a modálanalízis eszköztárának a felhasználásával [PAP07]). A motorra
vonatkozó optoelektronikai vizsgálati eredmények ezért 3000 fordulat/perc érték alatt
tekinthetők megbízhatónak. A vizsgálatok során a méréseket többször, több alkalommal
megismételtük, az eredmények reprodukálhatónak bizonyultak.
A MEMS érzékelővel kapott eredmények, és értékelésük

A MEMS érzékelővel, és a demonstrációs szoftverrel kapott eredményeket Excel programban
is feldolgoztam. A következő négy ábra (5-61. ábra, 5-62. ábra, 5-63. ábra és 5-64. ábra)
bemutat a kapott rezgésspektrumok közül néhányat.
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5-61. ábra
A teljes rezgésspektrum 750 ford/perc fordulatszám esetében (a vízszintes tengely egy osztása 195 Hz
sávszélességű)

5-62. ábra
Nagyított rezgésspektrum részlet 750 ford/perc fordulatszámon (a vízszintes tengely egy osztása 195 Hz
sávszélességű)

750

fordulat/perc

fordulatszámon

az

rezgés

alapharmonikus

erősen

dominál

a

felharmonikusokhoz képest, ezért az alsó ábrán ez nem szerepel, (kiszűrtem), így viszont a
függőleges tengely irányában a diagram (értelemszerűen) nagyított lett.
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5-63. ábra
Rezgésspektrum 4000 ford/perc sebességnél (a vízszintes tengely egy osztása 24,5 Hz sávszélességű).

5-64. ábra
Nagyított rezgésspektrum részlet 5000 ford/perc sebességnél (vízszintes tengely egy osztása 195 Hz
sávszélességű)

A vizsgálatok eredménye alapján megállapítható, hogy a MEMS rezgésanalizáló rendszer
belsőégésű motorok vizsgálatához, és ebből következően más hajtáslánc elemek
vizsgálatához is használható. Az eszköz által biztosított lehetőségek, a mérési eredmények a
hordozható rezgésanalizátorok színvonalát elérik, esetenként meg is haladják.
A gyári demonstrációs szoftver az eszköz kipróbálására, és fontosabb funkcióinak
megismerésére alkalmas megoldás. A gyakorlati alkalmazás esetén a célnak megfelelő saját
eszközkezelő, adattároló, ill. megjelenítő szoftver készítése szükséges. Az eszköz egy SPIUSB átalakító segítségével USB interfésszel rendelkező számítógéphez csatlakoztatható, ami
nemcsak PC, hanem táblagép, vagy okostelefon jellegű gép is lehet. Speciális igények esetén
olcsó, önálló mikroszámítógépes célműszer létrehozásához igen előnyös, mivel az eszköz a
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komolyabb fejlesztési és hardver erőforrásokat igénylő adatfeldolgozást, pl. a Fourier
transzformációt maga elvégzi.
A MEMS rezgésérzékelő típusok között vannak analóg és digitális interfésszel rendelkező
eszközök. A vizsgált típus digitális interfésszel rendelkezik, ami megoldja a hagyományos
analóg kimeneti jelet adó érzékelőknél fennálló elektroszmog-zavarérzékenység problémát is.
Az optikai távolságmérővel végzett mérések, a kapott eredmények és értékelésük

Az optikai távolságmérést a LK-G termékcsalád LK-H022 típusú tagjával végeztem. Az
eszköz fő paraméterei:






névleges mérési alaptávolság: 20mm,
mérési tartomány ± 3mm,
felbontóképesség: 20nm
mérendő felület típusa: diffúz,
max. mintavételezési frekvencia: 392 kHz.

A rendszert a Keyence cég Navigator programjával paramétereztem és vezéreltem.
Mintavételezési frekvenciának 100kHz értéket állítottam be. A Navigator szoftver a mérési
eredményeket számszerűen, vagy grafikusan jeleníti meg, de a grafikus eredmények tárolását,
nyomtatását nem teszi lehetővé. Az adatok viszont eltárolhatóak. Az eltárolt adatokat Excel
program segítségével jelenítettem meg. Az 5-65. ábra 2000 fordulat/perc sebességnél mutatja
az olajteknő mért távolságának, és számított gyorsulásának időbeli lefolyását.

5-65. ábra
A motor rezgésének kitérése és gyorsulása [S8]
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A felső ábra alapján megállapítható, hogy a mozgástartomány kb. 120 μm nagyságú. Az
egyes hullámok kb. 750 mintánként követik egymást, a 10 μs-os mérési időközt figyelembe
véve ez 7,5 ms időközt jelent, így egy-egy hullám egy neki megfelelő henger mozgásához
köthető.
A gyorsulás diagramon a csúcsérték kb. ± 10 m/s2, ami megegyezik a MEMS érzékelővel
mért értékkel.
A kísérletek bebizonyították a Keyence távolságérzékelő és feldolgozó rendszer gyakorlati
alkalmazhatóságát érintkezés nélküli gépjármű hajtáslánc rezgésdiagnosztikai vizsgálatok
elvégzésére.

A

hajtáslánc

elemek

optoelektronikai,

háromszögelési

elvű,

gyors,

távolságmérés alapú rezgésvizsgálata új eredmény, hasonló vizsgálatokról nem találtam
publikációt. Mivel az érzékelő közvetlenül csak rezgésgyorsulás adatokat szolgáltat, ezért be
kell integrálni egy rezgésdiagnosztikai adatfeldolgozó és kiértékelő rendszerbe. Az eszköz
megfelelő támogatással rendelkezik pl. a LabVIEW rendszerbe integráláshoz.
Az általam kidolgozott rendszereket és módszereket motorok vizsgálatához nem alkalmazták,
de a tapasztalataim, és a kapott eredmények alapján azokat fékpadi vizsgálatok elvégzésére
alkalmasnak tartom. Az ADIS162227 MEMS érzékelőt, valamint a Keyence LK-H022
optikai távolságérzékelőt a cégképviseletek tájékoztatása szerint Magyarországon eddig nem
használták.
5.8.3 Vezetéknélküli rezgés- és zajdiagnosztikai adatátviteli rendszer kialakítása
Az automata sebességváltók gyártósori végellenőrzése kapcsán kutatási feladat volt a
tesztállomás hatékonyság-növelési lehetőségeinek vizsgálata, ill. ezek megvalósítása és
kipróbálása. A cél ebben az esetben is a zéró hiba elérése volt. A zaj- és rezgésdiagnosztika
szempontjából a sebességváltó egy jellegzetes vizsgálati feladat, mivel egy összetett forgó
gép, ami más módon, az esetlegesen jelentkező jellegzetes hibák vonatkozásában egészében
nem vizsgálható. A vizsgálatot ugyanakkor nehezíti az olajfeltöltés. A váltók vizsgálatához
korábban kialakított rendszert mutatja az 5-66. ábra, a gyári kollégáktól kapott információ
alapján.
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5-66. ábra
A sebességváltó végellenőrzési tesztpad mérőrendszere [S7]

Az ábrán látható rendszer már egy korábbi fejlesztés eredménye, ami során a végellenőrzést
vezérlő ipari – nem PC alapú – számítógépet PC alapú zajdiagnosztikai rendszerrel
egészítették ki. A zaj mérésére a Sony ECM-CZ10 mikrofont használták, (ld. 4.1 fejezet), és
NI USB-6009 típusú univerzális adatgyűjtő interfészt, amely egyik jellemzője, hogy analóg
bemeneti csatornája 14 bit felbontású, és 40kS/s a mintavételezési sebessége [NID6009]. A
rendszer üzemeltetése során problémákat tapasztaltak, nevezetesen:



esetenként a rendszer hibát jelzett hibátlan termékek esetében is,
egyes esetekben nem mutatott ki más módon észlelhető hibákat.

A problémák megoldásához két alapvető lépést végeztünk el:



részletesen felmértük és elemeztük a meglevő mérési rendszert, elrendezést,
referenciaméréseket végeztünk a DLI Watchman hordozható rezgésdiagnosztikai
készülékünkkel, és a két mérőrendszer eredményeit összehasonlítottuk.

A vizsgálati eredmények elemzése alapján a következő megállapításokra jutottam:
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az akusztikai vizsgálatokhoz a félprofesszionális mikrofon típus helyett
professzionális mérőmikrofon alkalmazása szükséges, főleg szélesebb
frekvenciamenete és szűkebb iránykarakterisztikája miatt. Az alkalmazott megoldás
alacsonyfrekvenciás zajokat nem érzékelt, viszont túl érzékeny volt a
szerelőcsarnokban tapasztalható háttérzajra is.
a 14 bites A/D konverter a kisebb energiájú jelek elemzését nem teszi lehetővé,
ezért nagyobb felbontás szükséges,
a mikrofonhoz vezető kábel és az alkalmazott interfész esetenként a csarnok
elektroszmog zaját is érzékelte, ami meghamisította a váltó zajjelét,
a kábel elektromos kapacitása, amely a kábel hosszával egyenesen arányos, az
érzékelőtől a mérőrendszer bementére jutó jel felső határfrekvenciáját károsan
befolyásolja, csökkenti. Ez a hatás rövid kábelek esetében elhanyagolható, de
hosszú, akár tíz méter körüli hosszúságú kábelek esetében már gondot jelent
[NI7274],
a váltó mérése zárt, rácsokkal határolt vizsgálati területen (cellában), történik,
amelybe zsámolyos szállítórendszer viszi be és hozza ki a vizsgálandó darabokat.
Az érzékelő(k) és a számítógép közötti hosszú (kb. 10m) kábel zavaró, nem
praktikus megoldás. A kábelezés időt és odafigyelést igényel, folyamatos termelés
mellett megnövelte a tesztelési ciklusidőt.

Az előzőekben felsorolt megfontolások alapján az 5-67. ábra szerinti rendszert dolgoztam ki.

5-67. ábra
Az új sebessségváltó zaj-és rezgésdiagnosztikai mérőrendszer vezeték nélküli adatátvitellel [S7]

A mérőrendszer érzékelőinek a Wiilcoxon Research 993 triaxiális rezgésérzékelője és a
Bruel@Kjaer 4958 mérőmikrofonja került kiválasztásra. A választást részben a sebességváltó
felépítése ismeretében, a várható rezgés- és zajspektrum miatt tettem meg. A bemeneti
interfész képe alább, az 5-68. ábrán látható. A rendszer kidolgozásánál alapfeltételként
figyelembe kellett venni a GM cég méréstechnikai rendszerekre vonatkozó igen részletes és
szigorú előírásait [GMPT08].
A sebességváltó kinematikai vázlatát és belső felépítését, és áttételi adatait az 5-68. ábra
mutatja: (Az ábra tartalmát az Allison gyári munkatársak bocsátották rendelkezésünkre).
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5-68. ábra
A sebességváltó kinematikai vázlata, belső felépítése, és az áttételek adatai [S7]

A jelfeldolgozással kapcsolatos elemzéseim alapján 24bites A/D konvertert tartalmazó zaj- és
rezgésdiagnosztikai bemeneti modul használatát javasoltam. Az összegyűjtött adatok
továbbítására vezeték nélküli megoldást dolgoztam ki, amit a következő szakaszban mutatok
be. A hardver rendszert a korábban is alkalmazott LabVIEW szoftver rendszerbe integráltuk.
A kétféle váltó alaptípus esetében, jó és hibás váltók zaj-és rezgésmérési eredményeit mutatja
az 5-69. ábra, és az 5-70. ábra, amelyek a számítógépes képernyő mentései.

5-69. ábra
Az MD sorozatú váltók reprezentatív mérési eredményei [S7]
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A vízesés típusú diagramon az egyes spektrumok eredete az alábbiak szerinti, a spektrumok
számozása elölről hátrafelé – azaz az ábrán alulról felfelé – halad, a következő sorrendben:
1. MD váltó csendes - mikrofonos zajmérés
2. MD váltó PTO csapágy zaj - mikrofonos zajmérés
3. MD váltó csendes - rezgésmérés
4. MD váltó PTO csapágy zaj - rezgésmérés

5-70. ábra
A HD sorozatú váltók reprezentatív mérési eredményei [S7]

A vízesés típusú diagramon az egyes spektrumok eredete az alábbiak szerinti, a spektrumok
számozása elölről hátrafelé, – azaz az ábrán alulról felfelé – halad, a következő sorrendben:
1. HD váltó csendes - mikrofonos zajmérés
2. HD váltó támcsapágy zaj - mikrofonos zajmérés
3. HD váltó csendes - rezgésmérés
4. HD váltó támcsapágy zaj – rezgésmérés
Az új mérőrendszerrel több hibaforrást sikerült kimutatni, ami később ezek kiküszöböléséhez
vezetett.

A

kutatási

munka

eredményeként

létrehozott

rendszer

mintavételezéses

minőségellenőrzési módszerrel, a sebességváltó gyártósori végellenőrzés keretében
folyamatosan használatban van, és hiba nélkül üzemel.
A munkám során ezért is kerestem olcsóbb megoldásokat, ami a MEMS szenzorok
alkalmazásával lehetővé is vált. Ezek az eszközök a sebességváltóra a végmérés során
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felhelyezett érzékelő helyett a váltóegység részét képező, a jármű fedélzeti diagnosztikai
rendszer részét is képezhetik, - tekintettel arra, hogy ezeket a váltókat nagy értékű
gépjárművekben, pl. autóbuszokban, vagy tehergépkocsikban használják, így a fedélzeti
diagnosztikai rendszerben is lehetséges az alkalmazásuk.[BJF13]
5.8.4 Vezetéknélküli rezgés- és zajdiagnosztikai információtovábbítás lehetőségei
Az informatika egyik alapcélja, hogy az információforrás és a fogadó fél között, az átviteli
csatornán, az információ veszteség, és torzítás nélküli átvitelét biztosítsa, megfelelő
sebességgel.
Az információátvitel történhet egyrészt:



analóg formában,
digitális kódolással,

valamint az átviteli közeg lehet:



vezetékes, elektromos hálózat,
vezeték nélküli, pl. rádiófrekvenciás, fény, vagy más összeköttetés.

Az érzékelők jeleinek továbbítása és kiértékelése esetében a két alapvető megoldás, a
fentiekkel összefüggően:



érzékelő jel kondícionálás, analóg jeltovábbítás, majd a vevőben digitalizálás, és
adatfeldolgozás,
érzékelő jel kondicionálás, digitalizálás, digitális adat továbbítás, és
adatfeldolgozás.

A fenti lehetőségek között a technikai lehetőségek, követelmények, és az ár szempontok
szerint lehet választani.
Hagyományosan, a rezgés- és zajdiagnosztikai rendszerekben az analóg, vezetékes
jeltovábbítás dominál, ami egy bevált, - és ezért kedvelt, - de sok szempontból túlhaladott
megoldás. A mai rendszerbe, és sokszor fizikailag is integrált szenzorok kategorizáltsága
kiforratlan, az „Intelligent Sensor”, ill. a „Sensor Fusion” elnevezések fedik le a lényeget
[T06]. Nevezetesen, az elsődleges, pl. erőérzékelő mellett, hőmérsékletérzékelő elem is a
rendszer része, és pl. a mérési közvetlen eredmények hőmérsékletfüggésének kiküszöbölése a
jelfeldolgozó digitális mikroszámítógép részére jutó, ezen a szinten könnyen elvégezhető
feladat, egyidejű (real-time) alkalmazás esetén is. Az így kapott adatok ezután digitális
interfészen továbbíthatóak.
A jel- vagy adattovábbítás feladatának megoldására - a vezetékes megoldás nehézségeinek
kiküszöbölésére vezeték nélküli megoldást kerestem.
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A vezetéknélküli jel-, ill. adatátviteli eszközök kínálatát áttekintve azt tapasztaltam, hogy a
rezgés-és zajdiagnosztikai követelmények teljesítésére található néhány termék, de ezek az
aktuális feladat szempontjából nem nyújtanak kedvező megoldást, mivel:




jellemzően egy érzékelő jeleinek átvitelére alkalmasak, míg esetemben három
rezgéstengely szerinti jel, és az akusztikus jel átvitele, szükséges [NEW13],
a cégspecifikus rádiófrekvenciás megoldások jellemzően egyedi, nem szabványos
megoldások, így a rendszerépítés lehetősége korlátozottá, és rugalmatlanná válik,
az adott területen a cégspecifikus, professzionális rádiófrekvenciás eszközök
költséges megoldást jelentenek [OME14].

A problémát felismerve, újabban a PAN [angolul: Personal Area Network] rendszerű
hálózatok kialakítását kezdték meg, de ez a terület még inkább a kezdeti fejlődési szakaszban
van [IEEE802.15]. A felsoroltaknál kedvezőbb megoldási lehetőségeket keresve találtam a
National Instruments cég WLS9163 WLAN interfész moduljára [NID9163], amely a cDAQ
rendszer interfész moduljait az IEEE 802.11 szabványos WIFI vezetéknélküli kapcsolattal
[IEEE802.11] képes összekötni egy WLAN hálózattal, vagy egy számítógéppel. (A fejlesztés
óta eltelt idő alatt a cég kínálatában az új konstrukciókhoz ajánlott, kompatibilis WLS9172
típus [NIG9172]). A napi számítástechnikai gyakorlatból a WIFI megoldás ismert, számos
problémájával, a kapcsolat megszakadásaival, sokszor kiszámíthatatlan viselkedésével,
esetenkénti

lassúságával,

az

újraindítás

nehézségeivel,

zavarokkal,

adatbiztonsági

problémákkal együtt. A továbbiakban ezért áttanulmányoztam a WIFI szabvány, és az eszköz
által biztosított lehetőségeket, olyan megoldási változatok után kutatva, amelyek
kiküszöbölik az említett problémákat, és biztosítják a problémamentes vezetéknélküli
adatátvitelt a gyártóüzemi speciális körülmények között. Eredményeimet az alábbiakban
foglalom össze:
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a hálózatokon az adatátvitel az OSI modell szerint tekinthető át: Az OSI modellt az
5-71. ábra mutatja be [OSI14]. Esetünkben a legfelső szinten két szereplő van, a
rezgés- és zajjelek feldolgozása a számítógépben, ill. a mérési adatgyűjtő modul a
mérés helyén. A legalsó réteg a rádiófrekvenciás kapcsolat (ennek megfelelője
vezetékes összeköttetésnél a kábel). A közbülső rétegek általános számítástechnikai
alkalmazás esetében szükségesek, de bonyolítják a rendszert. Az ábrán feltüntették,
hogy az adó ténylegesen hasznos adataihoz rengeteg protokoll adat csatolására lehet
szükség egy rendszer felépítése esetén, így az ábra messze magasabb szintű
információt tartalmaz, – a szakemberek számára, - az OSI alapismeretekhez képest.

5-71. ábra
Az adatátvitel OSI modellje [OSI14]
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a továbbiakban megvizsgáltam, hogy a rendszert bonyolulttá tevő részek az adott
szerelőcsarnok területén mennyire szükségesek, vagy elhanyagolhatóak. A feladat
megoldása szempontjából a következő üzemeltetési feltételeket kell figyelembe
venni:
o az áthidalandó távolság 10m nagyságrendű, 30m biztonságosan elegendő,
o az üzem területén a WIFI használat, a csatornakiosztás szigorúan szabályozott,
o a mérés számára a szabvány szerint konfigurálható 14 csatornából egy
használatát kizárólagosan engedélyezik a mérési feladathoz,
o az összeköttetés két résztvevőre korlátozódik,
o az adatátvitel titkosítása felesleges, egy esetleges „kém” vevő részére
hasznosíthatatlan az információ,
o a rendszer beállításai rögzíthetőek, különösen dinamikus újrakonfigurálás nem
szükséges,
o a csarnok területén rádiófrekvenciás zavarra nem kell számítani az adott
csatornán.

Az alkalmazási feltételek lehetővé teszik a megszokott, általánosan használt beállítások
helyett speciális beállítások [DROT14] használatát:







infrastructure helyett ad-hoc típusú kapcsolatbeállítást,
kliens-szerver helyett peer-to-peer típusú kapcsolatot [P2P14], ahol bármiféle
közbülső továbbító egység felesleges, a két egység közvetlen kapcsolatban áll
egymással.
fix IP címek kijelölését, és a MAC címek használatának kikerülését [MAC14,]
TCP helyett UDP adatátvitelt, ami gyorsabb, egyszerűbb,
adatcsomagok helyett datagrammák [RFC768] küldését, ami gyorsabb és stabilabb
kommunikációt biztosít az adott körülmények között.
a titkosítási módszerek mellőzését, ami ebben az esetben felesleges, és hátrányos.

Összefoglalva, az OSI 6. és 7. szinteket a leggyorsabb és legegyszerűbb módon állítom be, az
1. szint kiszolgálásához, a többi szint funkcióit pedig nem használom.
Az NI WLS9163 típusú WLAN egységet, a beillesztett interfész modullal az 5-72. ábra
mutatja.

5-72. ábra
A WLS 9163 WLAN interfész egység [NID9163]
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A számítógép oldalon a WIFI interfész szerepét egy irányított lapantennával felszerelt
EDIMAX gyártmányú Access Point eszköz látta el, aminek a feladata csak a számítógép
WIFI interfész funkció ellátása, az egységet az 5-73. ábra mutatja.

.
5-73. ábra
Az asztali számítógép oldali WIFI interfész lapantennával [S7]

A vezetéknélküli WLAN interfész egység, a bemeneti 4 csatornás rezgésdiagnosztikai
interfész, és az érzékelők tápellátását egy 12V-os akkumulátor biztosítja, ami töltés nélkül 24
óránál hosszabb folyamatos üzemet tesz lehetővé, - ezután szükséges a feltöltése, vagy
cseréje.
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6 Az eredmények összefoglalása és következtetések
A disszertáció befejezését a kutatási munkám egyik mérföldkövének tekintem, ami azonban
nem jelenti a téma művelésének lezárását. Az eredményeket három csoportba sorolom:






a kutatási eredmények egy része eljutott a gyakorlati hasznosítás fázisába. A cDAQ
alapú rezgés- és zajdiagnosztikai rendszert a motorgyári mérések, illetve a
sebességváltó gyári vizsgálatok során a minőségellenőrzési feladatokhoz a
gyakorlatban használják, sebességváltók automatikus tesztelésénél a vezetékmentes
adatgyűjtő rendszert, ill. a vezetékmentes adatátvitelt, a kutató munkám alapján
kidolgozott módon.
a kutatási eredmények második csoportja alkalmas a bevezetésre a gyártósori zajés rezgésdiagnosztikai teszteljárások körében. A vizsgálatok során igazolást nyert,
hogy a rezgés- és zajdiagnosztika belső égésű motorok esetében, változó
fordulatszámok mellett is alkalmazható, ami pl. a fordulatszám gyorsítási
tesztfolyamatok vonatkozásában fontos lehetőség, ill. eredmény. A mérések során
így pl. bevezethető az NI alapú, jel újramintavételezéses order analízis módszere. A
kutatások kezdeti fázisában, - a 2010 évben, - az order analízishez és a Gábor
transzformációhoz még csak kevesebb szoftver könyvtári megoldás volt
kidolgozva. Azóta az NI sok új szoftver függvényt fejlesztett ki és illesztett be a
LabVIEW környezetbe. Ezek nagymértékben segítik a szoftverfejlesztési munkát,
és lehetővé teszik a hardver mérőrendszer egyszerűbb kialakítását is. A munkám
során folyamatosan törekedtem az új módszerek alkalmazására. Az adatfeldolgozási
módszerek közé beillesztettem több, a Gábor transzformációval kapcsolatos
jelanalízis módszert. A kutatási eredményeim ez a csoportja a gyártósoron, kísérleti,
egyedi, vagy kissorozatú méréseknél most is jól használható, de használatukhoz
megfelelő színvonalú emberi erőforrások is szükségesek. Az automatikus
sorozatvizsgálatok kidolgozásához további szellemi és anyagi ráfordítások
szükségesek. A további kutatások során egyrészt fel kell építeni az adatbázisokat a
hibafajták azonosításához. Ezen túl, a választott minőségbiztosítási stratégiától
függően, szükséges lehet az automatikus, mesterséges intelligencia alapú kiértékelő
rendszerek mindennapos, gyakorlati alkalmazásához a további fejlesztő munka
elvégzése.
a kutatási eredmények harmadik csoportja új rezgés- és zajdiagnosztikai eszközök
és módszerek használatának lehetőségére vonatkozik. Ezek széleskörű bevezetése,
elterjedése a - valószínűleg nem távoli - jövőbe mutat. Az elméleti kutatóhelyeken,
ill. az alap- és alkalmazott tudományos kutatóhelyeken az előadások, publikációk,
és személyes információcsere alapján elmondható, hogy a zaj- és
rezgésdiagnosztikai eszközök és módszerek széles körű kutatási tevékenysége
folyik. Ennek alapján várható, hogy a rezgés-és zajdiagnosztika a járműipar sok
további területén terjed el a közeli jövőben. Az új generációs szenzorokkal a
gépkocsi gépészeti állapotfüggő karbantartásához szükséges rezgés és
zajdiagnosztika megoldható, és a fedélzeti felügyeleti rendszerbe integrálható, így
lehetővé válik a vezető számára szükséges ilyen vonatkozású információ
megjelenítése, valamint szerviz körülmények között az igényelt adatok kinyerése.
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7 Új tudományos eredmények összefoglalása
tézisekben
T-1. Tézis: A belsőégésű benzinmotorok melegteszti vizsgálatára újramintavételezéses
order analízis algoritmuson alapuló zaj- és rezgésdiagnosztikai módszert
dolgoztam ki. Ez a módszer a névlegesen állandó fordulatszámok esetében
is jól használható, de a lényege, hogy változó fordulatszám, pl. a gyorsítási
tesztek során ad korábban nem elérhető, jól kiértékelhető diagnosztikai
vizsgálati eredményt. [S1, S2, S3, S4, S5, S6].
Az

azonos

időközönként

mintavételezett

jeleket

azonos

szögelfordulás-közönként

mintavételezett jelekké konvertáltam, amihez a főtengelyhez csatlakoztatott külső
szögjeladóból nyert jeleket használtam fel. A rezgésmérésekhez triaxiális piezoelektromos
rezgésérzékelőt, a zajjelek méréséhez mérőmikrofont tartalmazó mérőrendszert alakítottam
ki, amelyhez LabVIEW alapú feldolgozó szoftvert terveztem. Kísérleti méréseim során
hibátlan és néhány ismert hibával rendelkező motor esetében igazoltam, hogy a módszer
alkalmazásával kapott order spektrumok jó hibadiagnosztikai érzékenységet mutatnak,
korábbi megoldásokhoz képest jobb hibalokalizálást tesznek lehetővé.
T-2. Tézis: Kimutattam, hogy a belső szögjeladó jele az order analízis során
közvetlenül nem alkalmazható, mivel a jeladó szöghelyzetreferenciajele
nagy járulékos alapzajt okoz a mérendő hasznos jel mellett [S9, S10].
Az azonos szögelfordulás-közönként vett minták nyeréséhez megvizsgáltam a belsőégésű
motorok belső, saját szögjeladója jelének alkalmazhatóságát. Megvizsgáltam a belső
szögjeladó használatával kapcsolatos problémák kiküszöbölési lehetőségeit, és javaslatokat
állítottam össze a feladat megoldására. Az egyik lehetőség külső szögjeladó használata, de ez
az összeszerelt, kész motor esetében nehézkes megoldás, ezért kutattam fel más módszereket.
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T-3. Tézis: Beillesztettem a Gábor eljárást a mérési adatfeldolgozó rendszerembe, és a
mérési adatsorok ezen a módon történő kiértékelésével igazoltam az order
analízis

hibakimutatási

módszerekhez

képest

képességeinek
a

Gábor

megnövekedését.

transzformáció

több

A

korábbi

diagnosztikai

információt szolgáltat, a mérőrendszer hardver megváltoztatása nélkül
[S11].
Az order analízis kivitelezésének lehetőségeit kutatva a gyakorlatban ma új módszerként
használhatónak találtam a Gábor transzformáció és expanzió eljárást, amely kapcsolt idő és
frekvenciatartománybeli jelkiértékelést (JFTA) tesz lehetővé, és nem igényel szögjel
információt. Az elmélet és a tapasztalat szerint ennek a módszernek a számítástechnikai
erőforrás és időigénye viszonylag nagy, azonban a jövő számítástechnikai képességei
várhatóan ezt át fogják hidalni.
T-4. Tézis: Megvizsgáltam és kielemeztem a hibátlan és néhány különféle, ismert hibájú
belsőégésű motor rezgés- és zajdiagnosztikai vizsgálati eredményeit a
vizsgálati állandó fordulatszám értékek, ill. a gyorsítási tesztek szerint.
Megállapítottam, hogy a vizsgálatok hatékonysága és gazdaságossága
szempontjából a rezgés- és zajdiagnosztikai méréseket 2000 fordulat/ perc
értéken, ill. alapjáratról kb. 4200 fordulatszám/perc gyorsítási folyamat
során a legcélszerűbb elvégezni [S11].
Az alapjárat esetén, ill. a motorvezérlő egység szabályozó eljárásának változásainál átmeneti
jelenségek zavarhatják meg a rezgés- és zajvizsgálatokat. Más, kisebb fordulatszámok
esetében a 2000 fordulat/perc sebességnél végzett méréshez képest az ott kimutatható
problémákon

túl

más

fordulatszám

független

hibák

ritkán

jelentkeznek.

A

rezonanciajelenségeket a gyorsítási folyamat során be lehet határolni. Magasabb
fordulatszámokon megnő a motor működésétől független, külső zavaró jelenségek zavaró,
nehezen elkülöníthető hatása, pl. a vizsgált darab rögzítésének, a tesztpadi környezetnek a
méréseket megzavaró hatása.
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T-5. Tézis: Háromszögelési
nagysebességű

elven

működő,

távolságmérő

érintkezésmentes,
rendszer,

ill.

optoelektronikai,

intelligens

MEMS

rezgésanalitikai rendszer felhasználásával új vizsgálati módszereket
dolgoztam ki belsőégésű motorok rezgésdiagnosztikai vizsgálatához [S8].
A két rendszert motor tesztpadi mérésekkel együttesen teszteltem. A kapott azonos
eredmények kölcsönösen igazolták a vizsgálati módszerek megfelelőségét. Az kifejlesztett új
módszerek lehetővé teszik a rezgésdiagnosztika alkalmazását különféle új alkalmazási
területeken, egyszerűbb feladatok esetében PC számítógépes háttér nélkül is.
T-6. Tézis: A rezgés- és zajérzékelők jeleinek, ill. az összegyűjtött (feldolgozatlan)
mérési adatok továbbítására szabványos (kereskedelmi, ill. ipari kivitelű)
WLAN eszközökkel, speciális egyedi megoldásokkal új, vezetéknélküli
adatátviteli rendszert fejlesztettem ki [S7].
A rendszer nem szokványos, hanem egyedi/eseti, pont-pont átviteli beállításokkal nagy
megbízhatóságú valós idejű adatforgalmat biztosít. A rendszer a környezetbeli vezetéknélküli
számítógépes

hálózatoktól

független,

ugyanakkor

nincs

szükség

valamelyik

érzékelőgyártóhoz kötődő költséges, és nem szabványos megoldások használatára. A jeloldali
egység akkumulátoros táplálású, és kialakítása révén üzemideje tápellátás vonatkozásban
biztonságosan meghaladja a 24 órát. A megoldás lehetővé teszi a zárt, védett
mérőállomásokon a vezetéknélküli méréseket, így kikerülhető a sérülékeny, drága, nehezen
kezelhető, időigényesen installálható vezetékes megoldások használata. A rendszer
adatátviteli sebessége biztosítja az analóg bemeneti modul négy csatornája számára
maximális 50kS/s mintavételezési sebesség esetén a 24 bites adatok valós idejű továbbítását.
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8 Köszönetnyilvánítás
A jelen dolgozat témaköre szerteágazó, számos tudományterülethez kapcsolódik, és a
gyakorlati kísérletek során sokrétű feladatokat kellett elvégezni. A feladat teljesítéséhez
nélkülözhetetlen volt sok munkatárs értékes tanácsa és odaadó segítsége. Az alábbiakban
szeretnék közülük többeknek személyre szólóan is köszönetet mondani, és hálával gondolok
azokra is, akiket itt nem tudtam megemlíteni, és ezért elnézésüket kérem.
A dolgozat megírása során nyújtott szakmai és módszertani segítségéért köszönetemet
fejezem ki Dr. Takács János professzor úrnak, témavezetőmnek és konzulensemnek, valamint
vezetői és szervezői segítségéért Dr. Markovits Tamás docens tanszékvezető helyettes úrnak.
Köszönetet mondok a tanszékcsoportbeli kollégáknak, akik mindegyike valamilyen-nagyobb
mértékben segítette tevékenységemet. Ki szeretném emelni közülük dr. Sólyomvári Károly,
dr. Dömötör Ferenc, dr. Pál Zoltán, dr. Vehovszky Balázs, Szabó Attila, Weltsch Zoltán,
Molnár Tibor, Szabados Gergely és Présel Anikó és Szigligeti Csilla értékes segítségét.
A tanszéki, ill. tágabban az egyetemi kollégák közül hálával tartozom Lillafüredi Nagy Péter
(†), dr. Németh Huba, dr. Szalay Zsolt, Vass Zoltán, (GJT), - dr. Gyenes Károly, dr. Péter
Tamás, (KJT), - dr. Erdélyi István, dr. Hajdu István, dr. Harsányi Gábor, dr. Kollár István
(VIK), - Varga Balázs, és Kocsis László (KJK informatikai Laboratórium),- dr. Pokol Gergő
(NTI), - valamint az Óbudai Egyetemről Dr. Szabó József Zoltán kollégáknak, értékes
tanácsaikért és segítségükért a gyakorlati munkában.
A kutatási projektek meghatározásában és a gyakorlati vizsgálatok kivitelezésében alapvető
jelentőségű volt, és nélkülözhetetlen hátteret biztosított a GM Opel szentgotthárdi gyárának
több felső vezetője, mindenekelőtt a Paizer Andor, Solt Tamás, Soós Szilveszter, Kohl
Gábor, Szunyogh Zoltán urak által biztosított segítség és együttműködés. A szentgotthárdi
munkatársak közül hálával tartozom Bartal Balázs, Devecseri Szabolcs, Farkas Gábor, Henter
Pál, Jene Sándor, Kövér Zsolt, Kulcsár Szilveszter, Magosi Zoltán, Mesics József, Németh
Imre, Németh János Zsolt, Stipkovits András elméleti és gyakorlati együttműködéséért.
Tevékenységemet külső cégek is támogatták. A mérések előkészítésében, az eszközök helyes
megválasztásában, az eredmények értékelésében sokat segített a Bruel Kjaer cég részéről Dr.
Szuhay Péter és Varga Zoltán. A mérőrendszerek kialakítása, ill. a mérőprogramok
elkészítése terén jelentős segítséget kaptam a National Instruments cég több munkatársától,
elsősorban Péter Attila és Sárosi Tamás uraktól, és munkatársaiktól is. A tesztpadi mérések
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vonatkozásában értékes segítséget kaptam Zentai Tamás úrtól, az Energotest cég
igazgatójától is.
A hivatalos partnerek mellett sok hasznos ötletet, tanácsot kaptam Domanovszky Henrik és
dr. Hanula Barna kollégáktól, amelyekért szintén hálás vagyok.
A munka elvégzése során kapott sok bíztatás, együttérzés, és gyakorlati segítségnyújtás miatt
köszönettel tartozom Édesanyámnak, és testvéreimnek, valamint több más családtagomnak és
jó barátomnak. Hálával gondolok néhai Édesapámra is, aki nagyon sokat tett értem.
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Magyarország, 2013.08.28-2013.08.30. Budapest: Magyar Mérnökakadémia, 2013.
Paper 28. ISBN: 978-963-88875-2-8
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Scientific Conference, Innovative Mechanical Design and Technology Symposium,
Session D3, Paper 24, - University of Miskolc, April 2014, ISBN 978-963-358-051-6

[S10] Pál Bánlaki, Ferenc Dömötör: SOME ACTUAL PROBLEMS OF DATA
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11 Mellékletek
11.1 Motor zaj rezgés okok
B

C

D

E

F

Motorblokk és főtengely
Állócsapágyak
Csapágyhézag nagysága sugárirányban
Hézag egyenlőtlenség
Meghúzási erő eltérés
Főtengelycsap ovalitás
Szerelési kenés elmaradás
Egytengelyűségi hiba a főtengelycsapokon
Forgócsapok
Siklócsapágy átmérő hiba
Csapátmérő egyenlőtlenség
Csapágy csavar meghúzó erő
Egytengelyűségi hiba
Sonkák egyenlőtlenség
Kiegyensúlyozási hiba
Főtengelyre szerelt vezérlő tárcsa ütés
Hajtórúd
Méret/alak hiba, aszimmetrikus tömeg
Persely méret/alakhiba
Csapágy illesztési hiba
Hajtórúdfuratok párhuzamossága
Dugattyú
Gyűrűillesztés: axiális/radiális
Billegés hengerben
Csapszeg illesztése
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B

C

D

E

F

Vezérlés
Szelep
Szelepzárás
Szelep mozgása
Szelephézag
Vezérműtengely csapágyazás
Csapágyak és csapágyhidak
Csapágyszerelési hiba
Hiba a csapágyszerelési sorrendben
CVP vezérlés, kerékből egyenlőtlenség
Feszítőgörgő futás hiba
Vezérműszíj súrlódása belső vagy külső burkolaton
Bordásszíj hajtókerék súrlódása burkolaton
Hosszbordás szíj és szíjkerék súrlódása
Vezérműszíj és vezérműszíj kerekek súrlódása
Generátor
Csapágyazási eltérés
Állórész – forgórész súrlódása
Szíjtárcsa egyensúlyozatlansága, ütése
Szíjfeszítő görgő futáshiba
Vízpumpa
Csapágyazási eltérés
Hajtókerék súrlódása, ütése
Járókerék ütése
Klímakompresszor / kuplung
Csapágyazási eltérés
Kompresszor belső szerkezet
kiegyensúlyozatlansága
Olajszivattyú
Csapágyazási eltérés
Kompresszor belső szerkezet
kiegyensúlyozatlanság
Szállító fogaskerék egyensúlyozatlanság
Hajtó áttétel hiba
Szívócső
Csappantyú zaj
Geometriai eltérés a csatornában
Tömítési hiba
Pillangószelep rezgése
Pillangószelep ház felületi egyenlőtlensége
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B

C

D

E

F

Kipufogó leömlő pajzs eltérés
Rögzítés, csavarkötés hiba
Tömítő felület egyenlőtlensége
Befecskendező szelepek
Nyitás / zárás zaja
Tengelykapcsoló
Lemezrugó egyenlőtlensége
Kinyomócsapágy egyenlőtlenség
Külső burkolatok
Vezérműszíj külső burkolat
Alkatrészek méret-, alak-, felületi hibái
Rögzítési, felfekvési egyenlőtlenség
Hengerfej fedél
Rögzítési, felfekvési egyenlőtlenség
Alak-, méreteltérés
Keverék égése

OSZLOPOK JELMAGYARÁZATA:
B – forgó alkatrészek kiegyensúlyozatlan tömegei által keltett rezgés vagy zaj
C – lengő szerkezeti alkatrészek ütközési - leválási zaja
D – áramló közegek (gáz, folyadék) áramlási zaja, detonációja
E – súrlódó alkatrészek súrlódási zaja
F – nem forgó, periódikus mozgású alkatrészek zaja, rezgése (szíj)
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11.2 A hagyományos rezgés- és zajérzékelők bemutatása
A mai rezgésdiagnosztikai gyakorlatban általában régebben kidolgozott elvek és kifejlesztett
módszerek szerint működő rezgés- és zajérzékelőket használnak. A hagyományos alapokon
természetesen új típusokat is kifejlesztenek, kedvezőbb paraméterekkel. Az alábbiakban,
mivel a méréseim során nagyrészt hagyományos eszközöket használtam, röviden,
összehasonlítási alapul bemutatom ezeket az eszközöket.
A szenzortechnika, mikroelektronika, mikroelektro-mechanikai technológia fejlődésével
várható, hogy ma egy generációváltás küszöbén állunk, és a hagyományos eszközöket
kedvezőbb műszaki paraméterekkel rendelkező és olcsóbb eszközök fogják felváltani. A
korábban kifejlesztett, nagy hagyományokkal rendelkező, jól bevált eszközök azonban még
hosszú ideig a használatban lesznek a rezgés- és zajdiagnosztika területén.
Mechanikai elven működő rezgésérzékelők
A

közvetlen

rezgésérzékelők

dinamikus

gyorsulásérzékelők,

amelyek

széles

frekvenciatartományban azonos érzékenységgel adnak jelet a gyorsulásról,- szemben az
időben nem, vagy lassan változó dőlést érzékelő statikus gyorsulásérzékelőkkel (más néven
inklinométerekkel), amelyek felső érzékelési határfrekvenciája viszonylag kis érték [RAE05].
A rezgésérzékelők egyszerű típusai egy térbeli irányban érzékelnek, az összetett típusok a
derékszögű koordinátarendszer mindhárom tengelyirányában mérnek.
Az érzékelők többsége kétféle működési elv alapján működik [BRI05].
A mérések egyik, közös alapelve Newton II. törvényén alapul, nevezetesen
F= ma

{2.1}

Ahol: a a rezgő rendszer gyorsulása,
m a rezgésérzékelőben elhelyezett tömeg,
F a gyorsított tömeg tehetetlenségi ereje.
A gyorsulás értékét ezután az erő nagyságának megmérésével lehet meghatározni.
Az egyik nagy érzékelőcsoport közvetlenül az erőt méri, jellemzően piezoelektromos,
ritkábban piezorezisztív elven.
A második nagy érzékelőcsoport esetében az erőhatás ellenerejével szemben hat és
elmozdulást okoz a Hooke törvény szerint:
F= kΔx

{2.2}
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Ahol: k a rugóállandó,
Δx a tömeg elmozdulása.
Az elmozdulást sokféle módon lehet mérni, pl. induktív, kapacitív, vagy akár
termodinamikus rendszerekben is.
Az ipari rezgésvizsgáló rendszerekben napjainkban általában a piezoelektromos érzékelőket
használják. Ennek sok oka lehet, amelyek között szerepel ezen érzékelők sok kedvező
tulajdonsága, mint pl.:






megbízható működés,
robosztus felépítés,
környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség,
széles frekvencia/mérési tartomány,
régóta használt, bevált, jól ismert eszköz.

Az eszköz felépítését egy egyetlen irányban mérő típus esetében mutatja a 11-1. ábra. Az
érzékelő talpának felületét a rezgő felületre kell rögzíteni. A talphoz egy szigetelő tartó
segítségével egy piezoelektromos, ellentétes oldalain elektromos kivezetéssel ellátott kristály
vagy kerámia korong csatlakozik, amely egy fém korongot, - ami a tehetetlen tömeg, rögzítenek Az érzékelő gyorsulása esetén a fém korog erőhatást fejt ki a piezoelektromos
korongra. A piezoelektromos effektus lényege, hogy egyes anyagok szemközti felületein
mechanikus feszültség hatására elektromos töltések halmozódnak fel, (felfedezőjéről Curiehatásnak is nevezik) [POD11] [T06]. A legismertebb piezoelektromos anyag a kvarckristály,
de a jelenség sok más természetes, és mesterséges anyag esetében is jelentkezik. A kristály
felületein mérhető feszültség az erővel, így a gyorsulással – a mérési tartományban –
egyenesen arányos. A rendszer egy mechanikai oszcillátort képez, amely érzékelőként a
rezonanciafrekvenciája alatt használható. Kisebb tömeg magasabb rezonanciafrekvenciát, így
nagyobb mérési sávszélességet eredményez, de egyúttal az eszköz érzékenysége is kisebb
lesz.
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11-1. ábra
Piezoelektromos rezgésérzékelő felépítése [HON10]

A piezoelektromos kristályon jelentkező feszültséget fel kell erősíteni, ezt zavaró hatások
elkerülése céljából ma magában az érzékelő eszközben célszerű kialakítani. Emellett az
érzékelő jelének lehetőleg zavarmentes továbbításához megfelelő elektromos interfész
egységre is szükség van. Ma még az analóg jeltovábbítás, ezen belül a kétvezetékes,
áramtáplálású, feszültségjelet adó ICP interfész a jellemző.
Fontos részfeladat a mechanikai elven működő rezgésérzékelők megfelelő rögzítése a
rögzítése a mérendő objektumon, ami a mérés eredményességét, paramétereit erősen
befolyásolja, és sokszor nehéz feladatot jelent. A szokásos megoldások:






csavaros kötés,
mágneses rögzítés,
ragasztás
viasszal történő rögzítés,
rugós klipsz.

Az érzékelő rögzítése, majd jelének továbbítása üzemi körülmények között megfelelő
szakértelmet követelő feladat. Gyártósoron, munkadarabokon végzendő mérések esetén a
rendszer installálása, - tehát az érzékelő rögzítése, a kábelezés kialakítása, majd a mérések
után a rendszer lebontása komoly figyelmet, szakértelmet, feltételező, idő- és költségigényes
feladat, amely ráadásul az eszközök sérülésével, meghibásodásával is járhat.
Az érzékelő rögzítése szempontjából, ha a mérendő objektumon megfelelő helyen
ferromágneses felület elérhető, a mágneses rögzítés általában kedvező megoldás.
A jelek továbbítása szempontjából, különösen a triaxiális érzékelő, vagy több érzékelő esetén
a kábelezés kellemetlen feladat. Egyes cégek a feladatot vezeték nélküli, rádiófrekvenciás
kapcsolat útján történő megoldásokat fejlesztettek ki. A nagy sávszélességű, ipari
körülmények között zavarmentesen, megbízhatóan működő egyedi megoldások azonban igen
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költségesek, és egy-egy céghez kötődnek, Az informatikában elterjedten használt Bluetooth,
vagy az ún. Infrastructure típusú WLAN műszaki jellemzői miatt a jelek átvitelére, ill. az
ipari környezetben való használatra nem alkalmasak.
A mechanikus rezgésérzékelőkkel kapcsolatban részletes, kiterjedt szakirodalom áll
rendelkezésre [NIG2122].
Optikai elven mérő rezgésérzékelők
A felületek rezgésének optikai módszerrel történő mérése megoldást kínál olyan
rezgésdiagnosztikai feladatok, ill. gyakorlati igények esetében is, ahol a mechanikus, a
felületre rögzített érzékelők nem alkalmazhatóak. Az egyik igény egyszerűen az
érintkezésmentes mérés, ami révén feleslegessé válik az érzékelőnek a mérendő felülethez
rögzítése. Más vonatkozásban, előnyös lehet, ha az érzékelő a mérendő felülettől bizonyos
távolságra van, a mérés távolabbról is elvégezhető, pl. olyan felületek esetében, amelyek
nehezen hozzáférhetőek, ill. amelyeken mechanikus érzékelő-rögzítés nem megvalósítható. A
mechanikai érzékelők esetében további problémát jelent a mérendő felület esetleg magas
hőmérséklete. Megfelelő színű, pl. kék fény használata akár vörösen izzó felületek mérését is
lehetővé teszi, ami gépjárművek esetében különösen fontos feladat lehet.
Az optikai mérés esetén a mérendő felületre nem kell járulékos tömeget, mint terhet
elhelyezni, így kis terhelhetőségű felületek, pl. kisméretű, vagy műanyag alkatrészek is jól
mérhetőek.
Az optikai távolság- és sebességmérések kidolgozásának hosszú és szerteágazó a története. A
fejlődés során nagy előrelépést hozott a szilárdtest, folyadék, ill. gáz lézerek megjelenése, ill.
a ma jellemzően használatos félvezető lézer fényforrások kifejlesztése. A nagy felbontású,
pontos távolságmérés céljára először az interferométereket használták, ezek működése
azonban korábban elég lassú volt, és a távolságból a sebesség, ill. gyorsulás kiszámítására
nem állt rendelkezésre megfelelő megoldás. A sebesség mérésére a Doppler-effektus ad
lehetőséget [RAD09]. Mára a fejlesztések ezeket a problémákat megoldották, viszont a
bonyolult felépítés és a nagypontosságú alkatrészek miatt a berendezések ára ma is magas.

Optikai rezgésmérő készülékek
A fejlesztési munka során a rezgésdiagnosztikában és akusztikában élenjáró dán Bruel Kjaer
cég ismerte fel az optikai mérésekben rejlő lehetőségeket, és megoldást talált a módszer
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gyakorlati alkalmazásához megoldandó nehéz műszaki feladatokra [BK8329]. Az angol
Ometron céggel együttműködve kifejlesztették a Laser Doppler Vibrometer elnevezésű
készüléket, ill. mérő és adatfeldolgozó rendszert, ami cég PULSE rezgésanalízátor egységét
is tartalmazza. A rendszert a 11-2. ábra mutatja be, működés közben.

11-2. ábra
Gépkocsi rezgésmérés a Bruel Kjaer 8329 Vibrometer felhasználásával []BK8329]

A készülék hélium-neon lézer fényforrást, és Michelson interferométert tartalmaz, a fény
hullámhossza 633 nm. A rendszer néhány fontosabb műszaki adata:




mérési távolság: 0,4 m – 25 m,
frekvenciatartomány: 0,1 Hz – 25 kHz,
mérhető maximális rezgéssebesség: 425 mm/s.

A készülék elterjedt használatát magas árszínvonala korlátozta, ez igaz a később kifejlesztett
változatokra is. Magyarországon a Miskolci Egyetemen használják rezgések vizsgálatához.
Az elmúlt években a vibrométer elven működő készülékek sokféle típusát fejlesztették ki,
különféle feladatokra, és sokféle műszaki jellemzőkkel. A szkennelő vibrométerek három
dimenziós

mérésekre,

így felületek

rezgésmérésére

is

alkalmasak.

A

szkennelő

vibrométereknek ezért fontos alkalmazási területe a modálanalízis is [GAD02]. A mozgó
felületek mérhető sebességtartománya is jelentősen megnőtt, a 10m/s nagyságrendben van,
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emellett a szkennelési frekvencia 10Mhz nagyságrendű. Kifejezetten gépjárművek
méréséhez, ill. rezgésmérésekhez fejlesztett ki magas követelményeknek eleget tevő
készülékeket a Polytec cég [POL10] [POL14].
A vibrométeres mérési módszerek elterjedését továbbra is korlátozza magas árszínvonaluk.
Akusztikus zaj érzékelők
Az akusztikus zaj érzékelésére a mikrofonok különféle fajtái alkalmasak. Az első,
gyakorlatban használható típus a szénmikrofon volt, azóta sokféle célra sokféle működési elv
alapján, nagyszámú, eltérő jellemzőkkel rendelkező mikrofont fejlesztettek ki [NIT7059].
A mikrofon iránykarakterisztikája adja meg, hogy a mikrofon milyen irányból mennyire
érzékeny a hangokra, azaz arányosan mekkora jelet ad ki
A zajdiagnosztikában ma lényegében háromfajta mikrofonfajta használatos.
A kondenzátormikrofonokban az érzékelő elem egy síkkondenzátor, amely egyik
fegyverzete, a mozgó diafragma, amelynek helyzete hanghullám nyomás hatására változik,
közelebb vagy távolabb kerül az álló fegyverzet helyzetéhez képest. A két fegyverzet közötti
kapacitásváltozás azután elektromos jellé alakítható át. A 11-3. ábra kondenzátormikrofon
felépítését szemlélteti.

11-3. ábra
Kondenzátormikrofon felépítése, [NIT7059] alapján

A diafragma mérete fontos tényező, kisebb diafragma nagyobb működési határfrekvenciát és
kisebb érzékenységet eredményez. A kondenzátor mikrofonok megbízható, stabil működésű
eszközök, hőmérséklet és rezgéshatásokkal szemben kevéssé érzékenyek, és széles
frekvenciatartományban használhatóak, amely 0,01Hz-től a 100kHz feletti tartományig
terjedhet, dinamikatartományuk széles, 140dB érték is elérhető. Hátrányuk viszont, hogy a
környezet páratartalma, ill. a nedvesség befolyásolja működésüket, és meglehetősen drágák.
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A dinamikus mikrofonok esetében a nyomáshullám hatására elmozduló diafragma hozzá
rögzített, állandó mágneses térben elhelyezett tekercset mozgat, amiben így feszültség
indukálódik. A dinamikus mikrofonoknak nagy az érzékenységük, nedvességre nem
érzékenyek, viszonylag olcsók, de sávszélességük nem kedvező, valamint külső mágneses
terekre és rezgésekre érzékenyek.
A kerámia mikrofonok működési elve a piezoelektromos rezgésérzékelők működési elvével
megegyezik. Piezoelektromos érzékelő elemként ma mesterséges kerámiákat használnak. A
piezoelektromos mikrofonok széles frekvenciatartományban használhatóak, kisméretű és
olcsó változataik is léteznek, és a mérési dinamikatartományuk nagy. Külső rezgésekre
érzékenyek, ami behatárolja alkalmazásukat.
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11.3 A Gábor transzformáció elméleti alapjainak áttekintése
A Gábor transzformáció eredeti értelmében egy matematikai művelet, a ma szokásos
szóhasználattal azonban egy folyamatosan fejlődő matematikai elméletet, ill. alkalmazott
matematikai

–

informatikai

szakterületet

értünk

ezen

a

kifejezésen.

A

Gábor

transzformációnak megvan a múltja, története, és a jelenlegi alkalmazásai, valamint egyes
problémáinak megoldását célzó kutatások a jövőjét is mutatják.
Ebben

az

áttekintésben

a

Gábor

transzformációval

kapcsolatos

alapismeretekről,

előzményeiről, valamint elméleti és gyakorlati vonatkozásban más területekhez való
viszonyáról lesz szó. (A téma az értekezés 2.6 és 5.5 alfejezetéhez kapcsolódik).
A Gábor transzformáció alkotó részei magas szintű matematikai alapokon nyugvó eljárások,
amelyek összefüggéseiben történő értelmezéséhez, használati lehetőségeinek értékeléséhez
hatalmas és változatos szakirodalma van. Az értekezés szempontjából néhány fontos műre az
alábbiakban a tárgyalt témákkal összefüggésben hivatkozom, és ezeket az irodalomjegyzék
tartalmazza.
11.3.1 A kapcsolt idő – frekvencia szerinti analízis
A fizikai folyamatok, így ezen belül a rezgések és zajok időbeli lefolyásának elemzéséhez,
kiértékeléséhez többféle módszer használatos. Az egyszerűbb módszerek a jelek nagyságát,
ill. energiáját az idő, vagy a frekvencia, vagy az order függvényében mutatják meg, tehát
mindhárom esetben egy dimenzió függvényében egy másik dimenzióbeli értéket, nagyságot.
Ez a fajta analízis sok esetben elegendő, és az eredmény kétdimenziós diagramokban
megjeleníthető. Bonyolultabb, pl. időben erősen változó folyamatok elemzésénél előnyös,
elvárható, vagy akár nélkülözhetetlen a jelek nagyságának két dimenzió szerinti
megjelenítése, majd kiértékelése. Az ún. kétdimenziós kapcsolt jelalak analízisnek többféle
csoportja van.. Ezek közül a leggyakrabban a kapcsolt idő – frekvencia analízis, a JFTA
(angolul: Joint Time Frequency Analysis) használatos [COH95] [NIE28940] [NI3548].
A továbbiakban a kapcsolt idő – frekvencia dimenziók szerinti jelanalízissel foglakozunk,
egyrészt, mert ez a leggyakrabban használt módszer, másrészt a többi módszer is hasonló
megfontolások alapján nyugszik.
A hagyományos FFT a jelminta teljes egészének frekvenciaspektrumát adja meg, a jel teljes
időtartamára. Az alaposabb elemzéshez kívánatos lenne a frekvenciaspektrum idő szerinti
változásának a követése, azaz a frekvenciaspektrum meghatározása egy időpontban, vagy egy
viszonylag szűk időintervallumban. A teljes időtartománybeli jelmintából egy időpontbeli
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helyet egy ablak-függvénnyel lehet lokalizálni, kivágni, - „ablakolni”, - és a kivágott rész
frekvenciaspektrumának a meghatározása a következő feladat. A teljes mintán végighaladva
így megkaphatjuk az idő függvényében számított spektrumot. A leírt módszer azonban két
súlyos problémát tartalmaz. Az első probléma az ablakoló függvény alakja. Ez a kérdés az
egydimenziós FFT eljárásnál is előjön. Különféle jelek esetében és különféle célokra sokféle
ablakoló függvényt javasoltak és használnak. Ismertebben ezek közül pl. a Hamming,
Hanning, Bartlet, Blackman ablakfüggvények. Mindegyik ablakoló függvénynek megvan az
előnye és a hátránya, és mindegyik valamilyen szinten befolyásolja, meghamisítja a kapott
frekvenciaspektrumot. A másik probléma az ablak szélessége. Egy keskeny ablak jobban
meghatározza, lokalizálja a vizsgálati időpontot, de ezzel a frekvenciatartományban érthető
módon

rossz

felbontást

eredményez.

Fordítva,

rossz

időpont

lokalizálás

jobb

frekvenciatartománybeli felbontást nyújt. Ezek után felvetődik még az a kérdés is, hogy a
vizsgált idő- és frekvenciatartományt egyenletes felosztása mellett más megoldás is
használható-e. A rövid idejű Fourier transzformáció, - (STFT, angolul Short Time Fourier
Transformation), az egyenletes felosztást használja, míg a wavelet transzformáció esetében
nem egyenletes felosztást használnak, azaz a mintavételi ablak szélessége a művelet során
változik. A továbbiakban – a motorvizsgálati célra, az ott használatos eljárásokra
koncentrálva - csak a STFT módszerrel foglakozunk.
11.3.2 Az STFT matematikai alapjai
A vizsgált jelet leíró s(t) időfüggvény t =

időponthoz w(t) ablakfüggvénnyel lokalizált

részéhez tartozó frekvenciaspektrum meghatározásához, vagyis az STFT végrehajtásához az
alábbi műveleteket kell elvégezni [BOA03] [GAD12]:
-

képezni kell a t időpontba eltolt w(t) ablakoló függvény és az s(t) függvény
időpontbeli értékének szorzatát:
(

-

( )

(

)

(1)

el kell végezni a Fourier transzformációt:
(
= ∫

A

)

művelet

invertálható,

a

)

{ ( ) (

( ) (

)} =

)

(2)

sűrűségfüggvényből

az

eredeti

időfüggvény

inverz

transzformációval visszanyerhető:
s(t) = ∫

∫

(

)

(

)

(3)
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Az STFT magnitúdójának négyzetre emelt értéke a spektogram:
(

)

( ) (

|∫

|

(

)|

)

|

(4)

A spektogram fizikai jelentése sok esetben a vizsgált jel energiasűrűség függvénye az idő és a
frekvencia szerint az idő-frekvencia síkon, amelyet Heisenberg-síknak is neveznek. Az
irodalomban és a szoftverekben esetenként spektrogramnak nevezik a magnitúdó abszolút
értékét is.
11.3.3 A Gábor transzformáció
A Gábor transzformáció, ill. az ehhez kapcsolódó eljárások alapjainak kidolgozása Gábor
Dénes Nobel díjas magyar mérnök munkája. A módszer elméleti, matematikai alapjait 1946ban megjelent híres cikkében ismertette [GAB46]. A Gábor transzformáció az STFT
transzformációk családjának egy különleges tagja. (A szakirodalom a Gábor transzformáció,
és a rokon transzformációk terén az elnevezések, besorolások, jelölések, szóhasználat
területén nem, - esetenként ugyanazon forrás esetében sem - egységes, ami az érthetőséget
nehezíti, és sok félreértésre ad alkalmat.) Gábor Dénes az STFT kivitelezéséhez ablakoló
függvénynek a Gauss-függvényt javasolta:
( )

√

(5)

Ez a forma a Gauss függvény energia normalizált alakja, mivel – a konstansok megfelelő
megválasztása miatt igaz az alábbi összefüggés [BAS81]
∫

| ( )|

(6)

Dénes Gábor felismerte, hogy a Heisenberg-féle határozatlansági elvhez hasonlóan az
időpont és a frekvenciaérték együttesen meghatározható pontosságának, nevezetesen a
szórásaik -

és

- szorzatának esetében is hasonló összefüggés áll fenn, mint a

Heisenberg - féle elv esetében a hely és impulzus vonatkozásában, amit Gábor-féle
határozatlansági elvnek nevezünk [CHR02] [POK14]:
(7)
A (7) összefüggés több formája használatos, attól függően pl., hogy frekvenciára (f),
körfrekvenciára (ω) vonatkoztatják.
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Dénes Gábor választása a Gauss függvényre azért esett, mert a létező összes ablakoló
függvény közül ez adja a legjobb együttes idő- és frekvencia lokalizációt:
(8)
Az idő – frekvencia síkon a Gábor transzformáció eredményét szemlélteti a 11-1. ábra.

11-4. ábra
A Gábor transzformáció két minta-eredménye az idő – frekvencia síkon [RIE00]

A Gábor transzformáció eredményei az idő-frekvencia síkon elhelyezkedő az egyforma
méretű ún. Heisenberg dobozokban levő ún. Gábor atomok, - az ábrán két Gábor atom
látható,

és

. A Gábor atomokból összeálló spektogram két dimenzió, - itt az idő és a

frekvencia (vagy körfrekvencia) függvényében mutatja az eredeti jelt jellemző magnitúdót.
Az ablakoló Gauss függvénynek számos egyedülálló, különleges tulajdonsága van, - amelyek
a Gábor transzformációt is különlegessé teszik. Például, a Gauss függvény Fourier
transzformáltja is Gauss függvény a Gauss függvény megegyezik komplex konjugáltjával
mivel valós értékű a Gauss függvény szorzata másik Gauss függvénnyel ismét Gauss
függvényt eredményez, stb.
11.3.4 A diszkrét Gábor transzformáció és expanzió
A műszaki, ill. informatikai feladatok során az analóg jelekből diszkrét idő- és
frekvenciaértékek melletti mintavételezett adatokkal dolgozunk. A diszkrét Gábor
transzformáció a folyamatos Gábor transzformáció mintavételezett jelek esetére használható
változata, egy invertálható, lineáris idő-frekvencia tartományok közötti transzformáció. Az
inverz Gábor transzformáció elnevezése a Gábor expanzió. [NI371419D] [NIT14948].
A Gábor transzformáció révén az időtartománybeli, mintavételezett ( ) jelből a

Gábor

együtthatókat, - más néven Gábor koefficienseket – kapjuk meg. A transzformáció során
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alkalmazott ablakoló függvény neve ebben a környezetben a 𝛾(i) analízis ablak, az expanzió
során alkalmazott ablakoló függvény pedig a h(i) szintézis ablak. Ezek ortogonális,
komplementer, ún. duális függvénypárok. A diszkrét Gábor transzformáció képlete:
∑

( )𝛾 (

)

(9)

A Gábor expanzió révén, (azaz az inverz Gábor transzformáció elvégzésével), a Gábor
együtthatók és az idő-frekvencia elemi függvények ismeretében a megfelelő időtartománybeli
s(i) időtartománybeli jelet kapjuk:
()

∑

-

∑

()

(10)

ahol
()

(

)

(11)

A futó indexek értelmezését a 11-2. ábrán láthatjuk, amely a 11-1. ábra diszkrét eljárásra és
értékekre vonatkozó változata: A teljes vizsgálati időtartomány jele: M, ennek felbontása dM,
egy időpont indexe:m. A teljes vizsgálati frekvenciatartomány jele: N, ennek felbontása dN,
egy frekvenciasáv indexe:n.

11-5. ábra
A diszkrét idő – frekvencia sík, egy szintézis függvény, és a jelölésrendszer [NI371419D]

A diszkrét Gábor eljárásokat több matematikai szoftverkönyvtárban megtalálhatjuk. A
fogalmak használata, és a jelölések ebben a vonatkozásban sem egységesek, ezért sok zavart
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okozhat. A szoftverek egy része többféle duális ablakoló függvény használatát is lehetővé
teszi. Eredeti, vagy szigorú értelemben a Gábor transzformáció egyértelműen a Gauss
függvényt használja, amelynek kétdimenziós változatát mutatja a 11-3. ábra.

11-6. ábra
A kétdimenziós Gauss függvény [HIR14]

Belső égésű motorok rezgés- és zajvizsgálatával kapcsolatban a diszkrét Gábor
transzformáció eredményeire számos példát mutat be az 5.5 alfejezet.
A Gábor transzformáció eredményeinek, a spektogramoknak a kiértékelése nehéz feladat. Az
egyik lehetőség az emberi megfigyelés, és tipikus referencia spektogramokkal való
összehasonlítás. A gyakorlatban problémát jelent a megjelenítés felbontása, és színhűsége. A
feladatot az emberi alakzatfelismerést számítógépes úton utánozva, mesterséges intelligencia,
és neurális hálózat szerint felépített számítógépes módszerekkel valósítható meg. A másik
lehetőség a spektogramok részletes matematikai analízise. Ennek során a kétdimenziós
spektogram - a vizsgált fizikai folyamattól függően - több, paraméterezett egydimenziós
diagramra bontása. A paraméter egy frekvenciasáv, vagy orderfrekvencia sáv lehet, és ezen
belül figyelhetjük meg a jelkomponensek intenzitását, vagy energiaszintjét az idő
függvényében. Az egy dimenziós jelek kiértékelése ezek után, a paraméterértékek szerint
haladva, egyenként a 2.6.2 alfejezetben leírtak szerint történhet meg, ill. itt is lehetséges a
2.6.3 alfejezetben leírt kiértékelő ablakolási technika használata.
A Gábor spektogramokat ma számos területen használják a gyakorlatban. Ezek közé tartozik
az alakzat, kép, arc, bankjegy, vagy háromdimenziós radarkép alapján pl. vadászrepülőgép
[NI2758], stb. felismerése, azonosítása. Ekkor az eredetei jel mintavételezése esetenként több
dimenzióban, idő, sík, ill. térbeli koordináták szerint is történik. Az eredmények alapján
várható pl. a haladó gépjárművek típusának beazonosítása is. További alkalmazás a beszéd,
vagy dallam felismerés [DIN11], ami közel áll a zajdiagnosztikai feladatokhoz.
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A rezgés- és zajdiagnosztika területén újabban a Gábor eljárásokat a gépjármű hajtásláncok,
ill. ezen belül belsőégésű motorok ellenőrzéséhez, hibabehatárolásához használják, és ezen a
téren intenzív kutatások folynak, elsősorban neurális hálózat szervezésű, nagykapacitású
számítógépek, és mesterséges intelligencia felhasználásával [CHE13] [JIN11] [YAD10]
[ZEZ12].
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