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 videokártya (graphics card – video card, placă video): a számítógép hardver része, feladata, 
hogy a számítógép által küldött képi információkat feldolgozza, és egy megjelenítő 
egység számára (→képernyő): értelmezhető jelekké alakítsa. 

 viewport az ablakon belüli rész, ahová rajzolunk. 
 világosság (brightness, strălucire): a szemünkbe érkező fényenergia mennyisége. 
 virtuális valóság (virtual reality, realitate virtuală): olyan technológiák összessége, amely, 

különleges eszközök révén a felhasználó szoros interakcióba kerül a grafikus világ-
gal, mintegy részévé válik. 

 WYSIWYG: What You See Is What You Get – ALAKHŰ (Azt Látod, Amit Kapsz, 
HŰen). 

 z-buffer: a látható felületek meghatározásának algoritmusa. Minden pixelhez hozzá-
rendelünk egy z értéket, amely megmondja, hogy milyen mélyen helyezkedik el, ez-
által kiszámíthatók a takarások. 

 
 

kísérlet, labor
 

 

Diesel berendezések elektronikus vezérlése 

Célkitűzés 
Amint tudjuk, a gépjárműtechnika nagyrészt Robert Boschnak köszönhető s az ő 

kiváló találmányainak, mint például a több mint 110 éves gyújtó gyertya és a több mint 
85 éves dieselporlasztó. Ezeket a találmányokat az évek során a tudósok újabb és újabb 
szintekre emelték miközben az eredeti működési elvet megtartották. Mára a diesel be-
rendezések megkönnyítették a mindennapi életet, legyen az személygépkocsi vagy akár 
teher-haszongépjármű, több mint valószínű, hogy van benne egyik az előbb felsoroltak 
közül. A technika magasabb szintre való jutása azonban megnehezítette ezeknek az al-
katrészeknek a javítását és szervizelését.  

Célom egy olyan bevizsgáló eszköz tanulmányozása és gyakorlati kivitelezése, amely 
alkalmas Diesel-motorok üzemanyag-ellátó rendszereinek a tesztelésére. A kulcsfoga-
lom a hozamszabályozás. 

Standard hozam-mérési eljárás köböző padon 
Vizsgálható befecskendező rend-

szerek: 
 Köradagolós rendszer 
 Közös betáplálású elosztott 

adagolású „Common-Rail” 
rendszer 

A mért mennyiségek:  
 A porlasztott üzemanyag mennyisége (15-55 [cm3/porlasztó/1000 porlasztás]) 
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 Üzemanyag hőmérséklete (50-70 [°C]) 
 Üzemanyag nyomása (300-2000+ [bar]) 
 A magasnyomású szivattyú fordulatszáma (300-2000 [fordulat/perc]) 
 Vezérlő impulzusok feszültsége (90-160 [V]), áramerőssége (5-50 [A]) és idő-

tartama (50-100 [μs]) 
A porlasztott üzemanyagmennyiség = f(porlasztási ciklusok száma, hőmérséklet, 

nyomás, fordulatszám, impulzusok időtartama) 

A diagnózis felállítása: 

A mérési adatok feldolgozása 
táblázatos kereséssel számító-
gépes adatbázis felhasználásá-
val történik. 

(Forrás:  
Bosch ESI[tronic]  

szoftveralkalmazás) 

Magasnyomású szivattyú hozamszabályozása 
A széles körben elter-
jedt VE típusú ma-
gasnyomású szivattyú 
végrehajtó egysége (az 
ábrán szürkével jelölt) 
az úgynevezett 
„HDK” jeladó. Az al-
kalmazott jeladót a 
német elnevezés rövi-
dítésével HDK-nak 
(Halbdifferential 
Kurz-schlussriggeber) 
nevezik.   

Működési elve szerint egy fluxus-befolyásolt induktív jeladó. A gyakorlatban alkalma-
zott HDK pozícióérzékelők a Bosch VE adagolókban két darab "U" alakú vasmagból 
készített, egymásra merőlegesen elhelyezett jeladóból állnak, az egyiken a mozgó rövidre 
záró gyűrűvel, a másikon pedig egy rögzített rövidre záró gyűrűvel. 

Ez utóbbi szolgáltatja a referenciajelet, amelyhez képest a mozgó gyűrű helyzete 
pontosan meghatározható. A vasmag szárai közötti távolság nem állandó, mivel ez be-
folyásolja a jeladó karakterisztikáját, a jó linearitás érdekében a szárvégek távolsága a te-
kercstől távolodva csökken. A HDK jeladó-adagoló próbapadi vizsgálatához a követke-
ző rendszert alakítottam ki: 

A mikrokontrolleres rendszer 
Egy mikrokontrolleres rendszer kialakításával, mely képes vezérelni egy teljesítmény 

fokozatot (feszültség csökkentő DC-DC konvertert), lehetővé vált a PIC16F887 mikro-
chip beépített Impulzus Szélesség Modulációs modulja által generált jel erősségének a 
szükséges szintre emelése és ez által a hozam szabályozása. 
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Költségkímélő megvalósítás céljából a tekercs feszültség (Ut) mérését igyekeztem el-

kerülni. Annak ellenére, hogy ez a rendszer valójában egy nyílt hurkú vezérlést valósít 
meg, számolással sikerült megközelíteni a tekercs feszültség értékét 1,5%-os pontosság-
gal, ez kb. + 15mV-os eltérést jelent. Mivel az eltérés megengedhető az (Ut) és a kitérés 
diagramját egy valódi hiszterézis jellemzi. 

 
A vezérlőjel kitöltési tényezőjének a 

meghatározása számítással, a mikro-
kontroller segítségével történik:   
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Orcad Capture modellezés 

 
A fenti diagram ábrázolja a mikrochip kimeneti 

feszültségét logikai “1” és “0” esetén.  
Az alsó diagram ábrázolja  
a tekercsre eső feszültséget. 

=
 

   D [0,1] 

Szoftverfejlesztés: 
A hardver mellé fejlesztettem szoftvert is, melyet C programozási nyelven írtam 

Mikroelektronika MikroC szoftverfejlesztő alkalmazásban. Ezt a kódot a kompilátor 
először Assembly-be kompilálja, később HEX kiterjesztésű állományokba. 
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Ezek az állományok kerülnek fel a 
mikrochip (PIC16F887) ROM memóriá-
jába. A beépített mikroprocesszor 8 bites, 
maximális sebessége 20MHz és rendelke-
zésére áll 368 byte RAM és 256 byte 
EEPROM memória. Sajnos nem rendel-
kezik beépített szint-illesztővel, ezért a so-
ros kommunikáció a számítógéppel egy 
külső beépített áramkör (MAX232) segít-
ségével történik. 

Jobb oldalt látható az alkalmazott 
algoritmus Pszeudokódban ábrázolva. 

 

A Common-Rail befecskendezők 
vezérlése 
Az általam vizsgált befecskendező 

(injektor) típusok és sajátosságaik: 
 

 Szolenoidos vezérlésű injektorok 
 Piezokristályos vezérlésű injektorok (lásd ábra) 

A piezo injektor rendszer lehetővé teszi az egyes befecskendezések 
közötti nagyon rövid („hidraulikus szempontból nulla") időtartamokat. 
A tüzelőanyag-adagolás számát tekintve akár öt befecskendezés is vé-
gezhető munkaciklusonként, ezáltal a rendszert a motor munkapontja-
ihoz lehet igazítani. A szervo szelep és a fúvókatű szoros csatolásának 
köszönhetően a tű nagyon gyorsan reagál a működtető elem mozgásá-
ra.  

Az elektromos vezérlés kezdete és a fúvókatű hidraulikus reakciója 
közötti késedelmi idő hozzávetőleg 150 mikroszekundum. Így az egy-
másnak ellentmondó nagy fúvókatű-sebesség és lehető legkisebb pon-
tosan reprodukálható tüzelőanyag mennyiség is megvalósítható. 

 

A működési elvből kifolyólag ennél az injektornál nincs közvetlen szivárgás a nagy-
nyomású és az alacsonynyomású oldal között. Ennek következménye a teljes rendszer 
hidraulikus hatásfokának növekedése. Az injektorok a motor-vezérlőegységtől kapnak 
vezérlést, amelynek a végfokát speciálisan ezekhez az injektorokhoz fejlesztették. A ve-
zérlési feszültség a beállított munkaponthoz tartozó Rail-nyomás függvényében válto-
zik. Az injektor impulzusok formájában mindaddig kap vezérlést, míg az előírt és a 
tényleges feszültség között már csak minimális az eltérés. A feszültségnövekedés a 
Piezo működtető elem arányos méretváltozását okozza (Piezo elektromos hatás). A hidrau-
likus áttételen keresztül a működtető elem lökete mindaddig növeli a nyomást a csato-
lóban, míg a kapcsolószelepen túlhaladja az erőegyensúlyt, a szelep pedig kinyit. Amint 
a kapcsolószelep elérte a véghelyzetét, a vezérlőkamrában a porlasztótű fölött elkezd 
csökkenni a nyomás, a befecskendezés pedig beindul.  
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Paraméterazonosítás: 
Egy létező eszköz (Merlin Diesel S300-1 Teszter) segítségével paraméterazonosítást 

végeztem el két elterjedt szolenoidos és piezokristályos befecskendezőn. Az idődiagramo-
kat egy digitális, kétkanálisos oszcilloszkóp segítségével rögzítettem kép formátumba.  

 
Mindkét esetben a vezérlő impulzusok feszültsége az alsó diagramon látható, míg a 

felső az áramerősséget ábrázolja. 
Bal oldalt látható egy Szolenoid vezérlése Impulzus Szélesség Modulációval, míg 

jobb oldalt egy „kondenzátor” töltése, feszültség tartása és kisütése. 
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A vezérlő rendszer elvi kapcsolása: 

A diagramok és a lenti összefüggés alapján végeztem egy becslést mellyel az injektor 
kapacitását kevesebb mint 3.5µF-ra becsültem.  

 
Későbbi méréssel helyesnek találtam becslésemet. 
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pSpice szimuláció 
Fontos megjegyezni, hogy az általam összeállított elvi kapcsolás képes a kondenzá-

torban (Piezo kristályban) tárolt energiát visszatáplálni az áramforrásba. 

 
A tranzisztorok rácsvezérlő impulzusai  

és a Piezo kristályon megjelenő feszültség idődiagramja.  
 

A kondenzátor töltése mindössze egy 10µs-os impulzussal történik, amikor az M1-
es MOSFET kapuja nyit. Ekkor a feszültség meghaladja a tápfeszültséget. A kapu zárá-
sa után a feszültség lecsökken a tápfeszültség értékére, itt jelenik meg az a jelenség, ami-
kor az áramforrás által leadott áramerősség negatív tartományba jut, és ez által energiát 
táplál vissza a tápba.  

 

 
A kondenzátort töltő áram, a feszültségforrás által leadott áram  

és a kristályon megjelenő feszültség idődiagramja. 
 

A kisütés több ismételt impulzus 
segítségével történik, így lehetséges az 
energia további visszapótlása az 
áramforrásba. Ezzel lehet csökkente-
ni az esetleges hőveszteségeket és 
növelni a teljes rendszer hatásfokát. 

 

Szoftvertervezés 
Az ábrán a mikroprocesszoron 

futó hardverkezelő szoftver látható 
pszeudokódban ábrázolva: 
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A szoftver két féle üzemmódban működhet: automatikusan (impulzus sorozatokkal 
beolvasott frekvencián és időtartamon) és manuálisan (egyedi impulzusokkal gomb-
nyomás jelenlétében). A töltési és kisütési időtartamok mindkét üzemmódban meg-
egyeznek, a feszültségtartás viszont eltér. Az automatikus üzemmód esetén a beolva-
sandó adatok kiértékelendők potenciométer pozícióból, billentyűzetről vagy számítógép 
által adott parancsból. 

Következtetések 

 Gyakorlatban megvalósítottam a gázolajszivattyú hozamának vezérlésére al-
kalmas mikrokontrolleres rendszert.  

 Tanulmányoztam és megterveztem a Piezokristályos befecskendezők meghaj-
tására alkalmas teljesítményáramkört. 

További tervek:  

 A megtervezett áramkör és egy alacsony költségű bevizsgáló vezérlőegység 
gyakorlati megvalósítása. A jelenlegi piacon levő árak 2,000-3,000€-ról 500€-ra 
való csökkentése. 

Források: 
[1] Dr. Kováts Miklós, Dr. Nagyszokolyai Iván, Szalai László „Diesel befecskendező rendsz-

erek“, Maróti Könyvkereskedés és könyvkiadó, Budapest, 2002 
[2] Felix Landhausser, Häuser Nel, Ulrich Projahn: „Common-Rail befecskendező rendszerek“ 

Sárga Füzetek Sorozata, Maróti Könyvkereskedés és könyvkiadó, Budapest, 2004 
 

Madarász Róbert Rossi 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Felkészítő tanár: Ignát Anna 

 

Katedra 
 

Hogyan tanuljunk? 

VI. rész 
 

A Firka 2011-2012-es évfolyamában a Katedra rovatot a tanulásnak szenteltük, mivel Romá-
niában a tanulóknak a 2011 júliusi érettségi vizsgáján elért nagyon gyenge eredményei (a vizsgára je-
lentkezetteknek több mint fele sikertelen volt) többek között arra vezethetők vissza, hogy a tanulók 
tanulással kapcsolatos ismeretei és szokásai – még tisztázásra váró okok miatt – messze elmaradnak 
a kor követelményeitől. Reméljük, sorozatunkkal segíteni tudunk mind a tanároknak, mind a tanul-
ni szándékozóknak. 

 

Az önnevelés (autodaxia) 
Az autodaxia mint a szükségleteknek és az akarati tényezőknek a találkozási területe, 

amely a személyiség minden összetevőjéhez kapcsolódik, a személyiség fejlődésének 
legaktívabb hajtómotorja. Ezáltal irányítja az egyén individuummá válásának folyamatát, 
a társadalmi életben való részvételét, az alkotás folyamatát. Az autodaxia teljes aktivitást, 
világos célokat, az idő és az eszközök megfelelő megszervezését, odaadást és egyben 
mértéket is jelent (Chirilă 2008). Nevelésről csak akkor beszélhetünk, ha a tanuló interi-


