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Az indikátor adatsor átszámítása szöghelyzet - erő adatokra 
2017 

 

A feladatkiírásban szereplő adatsor (indi_02.txt) a forgattyús tengely szöghelyzetéhez tartozó 

égéstérben uralkodó nyomást rögzítik. A forgattyús tengely szöghelyzete a teljes motorciklus, azaz 0-

719° között van kifejezve. A gáznyomás mértékegysége bar! Mindegyik adatsor az első dugattyúhoz 

tartozik. 

I.) Feladat: A gáznyomás adatsor átszámítása a saját dugattyúra ható erő adatsorra. 

1. Szükséges egy táblázatkezelő program, amiben az adatokkal matematikai műveletek 

hajthatók végre. 

2. Állítsa be, hogy a táblázatkezelő a tizedes számok esetén az elválasztó karakter a „pont” 

legyen! 

3. Importálja az indi_02.txt adatsort a táblázatkezelő programba! 

4. A második oszlop adatait felhasználva, amelyek a dugattyúra az égéstérben ható nyomás 

értékeit adják bar-mértékegységben értve, számítsa ki a harmadik oszlopban a dugattyúra 

ható erőt! 

 

𝑭 = ((𝒑 − 𝒑𝟎) ∙ 𝟎. 𝟏) ∙ 𝑨 

ahol 

𝑭: a dugattyúra ható erő Newtonban kifejezve, 

𝒑: a második oszlopban szereplő adat (ami bar-ban van kifejezve), 

𝒑𝟎: a normál légköri nyomás 𝒑𝟎 = 𝟏 bar, 

𝑨: a dugattyú (vetített) felszíne 𝒎𝒎𝟐-ben kifejezve. 

5. Másolja az első és a harmadik oszlopot egy új munkalapra! 

6. Ellenőrizze, hogy nem történt-e automatikus adatcsere, például automatikus dátum 

beszúrás stb. 

7. Mentse az átváltott adatsort gazero_henger_1 névvel, valamint szöveg, tabulátorral tagolt 

kiterjesztéssel, ANSI kódolással! 
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1. ábra: Átváltás szöghelyzet erő adatokra 

 

II) Feladat: A többi dugattyúhoz tartozó erő adatsorok létrehozása.  

1. Határozza meg a saját feladatkódjához tartozó gyújtási sorrendet, és a gyújtási 

szögeltolást, a forgattyús mechanizmus hengereinek a száma alapján (amennyiben több 

lehetőség is kínálkozik, szabadon dönthet a lehetőségek közül). 
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2. A táblázatkezelő programmal tolja el a második oszlop adatsorát a kiszámolt mértékben, 

majd az alul, a 719°-hoz tartozó adat alatti túlnyúló adatokat vágja ki, és helyezze az oszlop 

tetejére. 

3. Mentse a megfelelő számú dugattyúhoz jelzetten az adatsort, például: 

gazero_henger_2.txt ! 

4. Ismételje meg a műveletet, addig, amíg az összes dugattyúhoz el nem készül a saját 

adatsora! 

5.  Végül minden egyes adatsor végére írja meg a 720° sort, annak az erő adatpárja a 0°-nál 

lévő érték legyen! 

 

2. ábra: A négyhengeres motorhoz készült adatsorok (180°-os eltolás) 
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