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1. A TUDOMÁNYOS PROBLÉMA MEGFOGALMAZÁSA, A TÉMA AKTUALITÁSA 
 
Az üzemfenntartás, karbantartás jelentősége napjainkban az élet minden területén 

folyamatosan növekszik. A korszerű iparvállalatoktól a haditechnikai eszközökig felfedezhetjük 

azt a tudatos stratégiai gondolkodásmódot, amely a termelés folyamatosságának biztosítására, 

vagy a nagy értékű berendezések hasznos élettartamának megőrzésére irányulnak. 

Magyarország NATO-hoz történt csatlakozásával több haditechnikai eszköz tekintetében 

fejlesztésre, új típusú fegyverek beszerzésére volt szükség. Ennek eredményeként állították 

rendszerbe 2006-ban a JAS-39 Gripen EBS HU típusú vadászrepülőgépeket a Magyar 

Légierőben. Az átfegyverzésnek köszönhető világszínvonalú berendezések rendszerben 

tartásához elengedhetetlen követelmény a fenntartási módszerek fejlesztése. Értekezésemben az 

üzemfenntartás és a karbantartás leghatékonyabb módszerével a rezgésdiagnosztika elméleti és 

gyakorlati alkalmazási kérdéseivel foglalkozom. A téma aktualitását az egyre bonyolultabbá váló 

haditechnikai eszközök és az ezekhez tartozó magas fenntartási költségek adják, mivel az 

üzemeltetési költségek csökkentése csak korszerű diagnosztikai módszerek alkalmazásával 

érhető el.  

A rezgésdiagnosztikával való első találkozásom óta életem meghatározó részévé vált ez a 

tudományterület. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karán és 

annak jogelődjeiben két évtizede foglalkozom az állapotfüggő karbantartás és a műszaki 

diagnosztika oktatásával. A rezgésdiagnosztika komoly gazdasági előnyöket jelent a gépek 

üzemeltetésében. A rezgésméréssel olyan gépészeti problémákat, károsító hatásokat deríthetünk 

fel, amelyek a gép teljes üzemideje alatt hatnak az alkatrészekre. Felismerésükkel, 

megszüntetésükkel a gépek élettartama jelentősen meghosszabbítható, a hibák előrejelzésével a 

termelés folyamatossága biztosítható.  

Oktatói munkám mellett tizenöt éve dolgozom rezgésdiagnosztikai szakértőként a hazai ipar 

szinte minden területén. Kutatásommal több száz megmért gép, ezer szakértői jelentés és több 

tízezer rezgésspektrum elemzése által szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatomat szeretném a 

Magyar Honvédség szolgálatába állítani.   
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2. KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK 

 
• A gépészetben leggyakrabban előforduló meghibásodások, a jellegzetes spektrumképek, 

a rezgésdiagnosztikai mérési módszerek összefoglalása.  

• A gépészeti alaphibákhoz kapcsolódó saját mérési eredményeim bemutatása 

• Olyan univerzális demonstrációs eszköz kifejlesztése, amely a jelenleginél 

hatékonyabban használható a rezgésdiagnosztika oktatásában. 

• A mozgás-animációs módszer gyakorlati alkalmazhatóságának próbapadi kísérleteken 

keresztül történő igazolása  

• a műszaki állapot meghatározhatóságának mozgás-animációs módszerrel történő 

igazolása, valós berendezéseken végzett diagnosztikai mérésen keresztül. 

• Mozgás-animációs szimulációs modell és mérési módszer kidolgozása a JAS 39-EBS 

Gripen típusú vadászrepülőgép hajtómű üzem közbeni rezgéseinek megjelenítésére, a hajtómű 

műszaki állapotának megítélésére. 

 

3. KUTATÁSI MÓDSZEREK: 

 

• Feldolgoztam a karbantartással és rezgésdiagnosztikával kapcsolatos szakirodalmat  

• Rezgésmérést, kiegyensúlyozást, tengely-beállítást végeztem több száz ipari 

berendezésen, felhasználtam tizenöt éves rezgésmérési szakértői tapasztalatomat 

• Feltérképeztem és elemeztem a hazai felsőoktatási intézmények karbantartás és 

rezgésdiagnosztika oktatási tevékenységét és demonstrációs eszközeiket,  

• Kifejlesztettem és elkészítettem a WibroShoW modul rendszerű rezgésdiagnosztikai 

próbapadot 

• A próbapadon elkészítettem egy repülőgép hajtómű egyszerűsített modelljét, majd 

mozgás-animációs szimulációs kísérleteket hajtottam végre, melynek eredményeit értékelem 

• Mozgás-animációs vizsgálatokat és kísérleteket végeztem ipari berendezéseken valós 

műszaki problémák megszüntetése érdekében 

• Az MH 59. Kecskemét Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison részt vettem a JAS-39 Gripen 

vadászrepülőgép hajtómű próbáján és rezgésmérésén 

• Rezgésmérést végeztem a MiG-29 B típusú vadászrepülőgépen a hajtómű 

meghibásodások rezgésspektrumokkal való kimutathatóságának bizonyítása érdekében,  
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4. AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE, A KUTATÓI MUNKA RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: 

 

Az értekezés öt fejezetből áll. Az első fejezetben az üzemfenntartás alapvető feladata mellett 

ismertetem a gépészeti rendszerek műszaki állapotát és műszaki állapot változását meghatározó 

tényezőket. Bemutatom és elemzem a hagyományos, valamint a napjainkban alkalmazott 

korszerű karbantartási stratégiákat, filozófiákat. Ismertetem a műszaki diagnosztika fogalmát, a 

legfontosabb diagnosztikai információ hordozókat, valamint ezek rendező elveit.  

A második fejezetben a periodikus mechanikai rezgések jellemzőit foglalom össze, majd 

áttekintést adok azokról a gyakorlatban alkalmazott rezgésmérési módszerekről, amelyeket 

rezgésszakértői tapasztalatom alapján legfontosabbnak ítélek. A rezgésmérés műszerláncának 

ismertetése után bemutatom azokat a gyakorlati mérési módszereket, melyeket valóságos gépek 

hibadiagnosztikájában a leghatékonyabban lehet alkalmazni. 

A harmadik fejezet a rezgésdiagnosztikai módszerek alkalmazásáról és a WibroShoW 

rezgésdiagnosztikai próbapad kifejlesztéséről szól. A fejezet elején gyakorlati tapasztalataim 

felhasználásával a kidolgozom a gépek méréséhez szükséges objektív és szubjektív gépadatok 

összefoglalóját, bemutatom a mérőpontok kiépítésének szabályait. Ezután a gyakorlatban 

előforduló géphibák jellegzetes rezgésspektrumait saját mérési eredményeimen keresztül is 

bemutatom. A fejezet második részében a WibroShow rezgésdiagnosztikai próbapad 

előzményeit, tervezési szempontjait, valamint felépítését moduljait és előnyeit ismertetem. 

Bemutatom a próbapad széleskörű variálhatóságát és felhasználási lehetőségeit.  

A negyedik fejezetben a mozgás-animációs rezgésdiagnosztikai módszer elméleti alapjainak 

tárgyalása után a vizsgálat menetét, a vizsgálathoz szükséges műszereket és szoftvereket, 

valamint a kísérletekhez kifejlesztett mérési összeállítást mutatom be. A mérési körülmények és 

eredmények áttekintése után elemzem a mozgás-animációs vizsgálatból nyerhető információkat. 

Megállapításokat és következtetéseket vonok le a szoftver által szolgáltatott térbeli animáció 

alapján. Ezután a módszer gyakorlati alkalmazhatóságát egy esettanulmányon keresztül is 

bizonyítom.  

Az ötödik fejezetben a mozgás-animáció haditechnikai alkalmazhatóságának vizsgálatával 

foglalkozom. Bemutatom a JAS 39 Gripen vadászrepülőn végzett hajtómű próbáját és 

rezgésvizsgálatot, kitérek a jelenlegi mérési módszer jellemzésére, majd kidolgozok egy 

alternatív módszert a rezgésmérés információ tartalmának növelésére. Az általam javasolt és 

megtervezett mozgás-animációs módszerrel a hajtómű valóságos rezgései az animáció 

segítségével térben mozgó ábraként jeleníthetők meg, ezáltal többletinformációt szolgáltatnak a 

vadászrepülőgép állapotfüggő karbantartásának tervezéséhez. 
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5. ÖSSZEGZETT KOVETKEZTEÉSEK : 

 

Disszertációm célkitűzéseivel összhangban kutatómunkám értékeléseként az egyik 

legfontosabb tapasztalatom az, hogy a gépészmérnöki és diagnosztikai szakma elméleti 

ismeretekkel jól felkészített, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező műszaki szakemberekre 

számít a diagnosztikai és üzemeltetési feladatok megoldásában.  

Ennek érdekében egyrészt a demonstrációs eszközök körében tettem új lépéseket a 

rezgésdiagnosztika területén, másrészt a diagnosztikai módszerek alkalmazási és fejlesztési 

lehetőségeit számomra új területen mértem fel. 

Sikerült létrehoznom egy olyan új terméket, amely a meghibásodások széles skálájának 

modellezésére alkalmas, ezáltal több generáció tudását, mérnöki szemléletmódját képes 

fejleszteni.  

Ipari és próbapadi mérési eredményeimen keresztül bemutattam azokat a rezgésmérési 

módszereket, amelyeket a gépek gyakorlati rezgésdiagnosztikai vizsgálatánál alkalmaznak. Ezek 

alapján megállapíthatom, hogy a gyakorlatban alkalmazott módszerek mind a mechanikus 

meghibásodások, mind a rejtett (felszín alatt kialakuló) csapágy tönkremenetelek, sőt, a kenési 

állapot romlásának előrejelzésére alkalmazhatók. 

Napjaink korszerű hadviselésében a katonai műveletek alapvető eleme a légierő alkalmazása. 

A légierő által elvégezhető harcászati feladatok végeredménye azonban nagymértékben függ a 

haditechnikai eszközök megfelelő rendelkezésre állásától. A légierőnél rendszerbe állított 

vadászrepülőgépek csak a kor színvonalának megfelelő technológiák alkalmazásával lehetnek az 

ellenféllel szemben eredményesek. Az egyre bonyolultabb eszközök esetében azonban nem csak 

beszerzésük, hanem üzemben tartásuk is nagy ráfordítást igényel.  Ezen üzemeltetési költségek 

csökkentését teszi lehetővé a mozgás-animációs rezgésmérési módszer, melynek gyakorlati 

alkalmazhatóságát kísérletekkel és valós berendezéseken végzett vizsgálatokkal egyaránt 

bizonyítottam. Ezek alapján a módszer megfelelő előkészítés, az alapállapot és a meghibásodási 

szimptóma rendszer kidolgozása esetén alkalmas a JAS-39 EBS HU típusú vadászgépek 

állapotfüggő karbantartásában való felhasználásra.  
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK, TÉZISEK : 

1. Kifejlesztettem a WibroShoW modulrendszerű rezgésdiagnosztikai próbapadot, mely 

által korszerűsítettem a hazai rezgésdiagnosztika oktatás módszereit.  

a. Mérésekkel és az elkészített berendezéssel igazoltam, hogy a WibroShoW 

kísérleti modellként és demonstrációs eszközként is használható. Bizonyítottam, 

hogy hordozhatósága mellett, alkalmas a géphibák, a gépbeállítási, illetve 

komplex diagnosztikai módszerek szemléltetésére.  

b. Igazoltam, hogy a könnyű szerelhetőség által gyorsan megvalósítható a jó és rossz 

műszaki állapotú alkatrészek cseréje. A modul rendszer lehetőséget teremt a 

műszaki állapotok közötti különbség, illetve a meghibásodások önmagukban, 

összetetten, vagy változó sorrendben  történő szemléltetésére.  

c. Bebizonyítottam, hogy a WibroShoW próbapadon végezhető rezgés-diagnosztikai 

vizsgálatok, mozgás-animációs kísérletek az ipari és a haditechnikai 

alkalmazásokban hasznosíthatók. A berendezésen igazoltam, hogy a próbapad 

olyan további széles körű fejlesztési lehetőséggel rendelkezik. 

 
2. Bebizonyítottam, hogy a mozgás animációs módszerekkel megjeleníthetők a forgógépek 

valóságos térbeli mozgásai, ezáltal alkalmas a gépészeti és haditechnikai berendezések 

műszaki állapotának megítélésére, az állapotváltozás követésére. 

a) A WibroShoW próbapadhoz fejlesztett háromtárcsás modullal bebizonyítottam, 

hogy a mozgás-animációval a fordulatszám változása, a rezonancia frekvencián 

történő üzemelés, vagy a tárcsákon okozott szándékos kiegyensúlyozatlanság által 

okozott állapotváltozást egyértelműen követhető. 

b) Bebizonyítottam, hogy a mozgás-animációs módszer által szolgáltatott mérési 

eredmények, amelyek a vizsgált alkatrészek térbeli elmozdulását szemléltetik, a 

módszerrel a vadászrepülőgépek hajtóműveinek problémái (pl. 

kiegyensúlyozatlanság) kimutathatók, ezáltal lehetőséget teremt az 

üzemképtelenség, vagy a légi katasztrófa elkerülésére. 

 

3. Létrehoztam a JAS-39 Gripen RM12B hajtóművének mozgás-animációs modelljét, 

amelynek alkalmazásával a hajtómű fő részeinek mozgása, ezáltal a hajtómű műszaki 

állapotában beállt változások a helyszíni rezgésmérési eredmények alapján láthatóvá 

tehetők és elemezhetők. 
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a) A MÍG-29B vadászrepülőgépen a helyszíni rezgésmérésekkel bizonyítottam, 

hogy a hajtómű és közlőmű meghibásodásaira utaló amplitúdók a 

rezgésspektrumban kimutathatók, így meghatározhatók azok a hiba frekvenciák, 

amelyen egy mozgás animációs vizsgálatot célszerű elvégezni  

b) Meghatároztam a mozgás-animációs vizsgálathoz szükséges mérési helyeket és 

mérési irányokat, amelyekkel az RM 12B hajtómű állapotváltozásainak hatása a 

mozgás-animációs modellben megjeleníthető.  

c) Bebizonyítottam, hogy az animáció a térbeli mozgás láthatóvá tételével 

lehetőséget teremt a meghibásodás helyének, irányának és súlyosságának azonnali 

elemzésére és dokumentálására. 

 

7. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK GYAKORLATI FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGE, AJÁNLÁSOK : 

• A kutatás eredményeként kifejlesztett és létrehozott, tökéletesen működő WibroShow 

próbapad alkalmazását ajánlom az összes Magyar műszaki felsőoktatási intézménynek, mert 

segítségével az oktatók munkája megkönnyíthető, a rezgésdiagnosztika elméleti összefüggései 

gyakorlati példákkal jól szemléltethetők.  

• A WibroShoW próbapadot az Óbudai Egyetemen hasznosítjuk a karbantartás és 

rezgésdiagnosztika oktatásban. 

• A WibroShoW próbapad követendő példaként szolgál a rezgésdiagnosztika oktatásával 

foglalkozó magyar műszaki felsőoktatási intézmények részére. Igény esetén a rezgésmérő 

próbapad részükre legyártható. 

• Igény esetén felajánlom a korszerű diagnosztikai módszerek és műszerek gyakorlati 

alkalmazásának oktatását a WibroShoW próbapad segítségével a ZMNE üzemfenntartást oktató 

tanszékeinek. 

• A próbapad hasznosítható a MH alegységeinél is a rezgésméréssel, karbantartással 

foglalkozó szakemberek gyakorlati képzésében.  

• A próbapad hatékonyan alkalmazható ipari tréningeken diagnosztikai oktatásra. A 

próbapadra láthatóan volna igény ezen a területen, mert legyártására már árajánlat kérés is 

érkezett az SKF Svéd Golyóscsapágy ZRt. részéről 

• A mozgás-animációs kísérletek eredményei, a repülőgép hajtóművek diagnosztikai 

vizsgálata mellett hatékonyan alkalmazhatók a MH összes olyan alegységénél, amelyek forgó 

gépeket üzemeltetnek.  

 7



• A Gripen RM 12 hajtóművének mozgás-animációs modelljét a Magyar Honvédség 59. 

Szentgyörgyi Dezső kecskeméti repülőbázisán történő felhasználásra terveztem, ezért javaslom a 

mozgás-animáció gyakorlati részleteinek, az alapállapot és a különféle meghibásodásokra utaló 

szimptómarendszer kidolgozása után beépíteni a JAS-39 Gripen típusú vadászrepülőgépek 

állapot szerinti karbantartási rendszerébe.  
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