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Υ.∆. Αντώνιου Κ. Αντωνόπουλου 

 

Ανάπτυξη και Εξέλιξη Τεχνικών Μέτρησης και 
Επεξεργασίας Λειτουργικών Μεγεθών που 
Αφορούν στην Πίεση Καύσης και στον Άξονα 
Μετάδοσης Ισχύος µε Σκοπό την ∆ιάγνωση 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εντάσσεται στο 

γενικότερο πεδίο της διαγνωστικής των εµβολοφόρων 
κινητήρων. Χρησιµοποιήθηκε, αξιολογήθηκε και 

επεκτάθηκε  υφιστάµενη διαγνωστική µεθοδολογία, η 

οποία βασίζεται στη συνδυασµένη χρήση µοντέλου 

προσοµοίωσης και µετρήσεων από µη-παρεµβατικές 

µεθόδους. Όπως έχει αποδειχθεί, υψίστης σηµασίας για 

την διάγνωση είναι η καταγραφή των λειτουργικών 
µεγεθών του κινητήρα µε αξιόπιστο τρόπο. Όµως, η 

καταγραφή λειτουργικών µεγεθών, ιδιαίτερα σε µεγάλου 

µεγέθους κινητήρες στο πεδίο εφαρµογής, παρουσιάζει 

σηµαντικές δυσκολίες και  περιορισµούς. Παρόµοια 

δυσκολία παρουσιάζει η επεξεργασία και διαχείριση των 
λαµβανόµενων µετρήσεων. Σε αυτές τις δυο περιοχές 

επικεντρώνεται, κυρίως, η παρούσα διδακτορική 

διατριβή. 

Με βάση τα ανωτέρω, σηµεία εστίασης της παρούσας 

διατριβής αποτελούν η ανάπτυξη νέων και η εξέλιξη 
υφισταµένων τεχνικών µέτρησης και µεθοδολογιών 
επεξεργασίας µετρήσεων µε σκοπό την γενικευµένη 

εφαρµογή σε κινητήρες Diesel µεγάλου µεγέθους που 

χρησιµοποιούνται στην ναυτιλία και την 

ηλεκτροπαραγωγή. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην 

αξιολόγηση της διαγνωστικής τεχνικής µέσω της 

εκτέλεσης µετρήσεων σε ελεγχόµενο περιβάλλον και εν 
πλω. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ειδικός 

µετρητικός εξοπλισµός µε την απαιτούµενη ακρίβεια για 



την µέτρηση των λειτουργικών µεγεθών (ισχύς, 

κατανάλωση καυσίµου, κλπ) που χρησιµοποιούνται στην 

αξιολόγηση. Αυτό κατέστη εφικτό για πρώτη φορά στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής λόγω των τεχνικών 

δυσκολιών που πηγάζουν από το µέγεθος των κινητήρων 

και των δυσκολιών εκτέλεσης δοκιµών (π.χ. εν πλώ). 

Επιπλέον εξετάζονται και ειδικές εφαρµογές της 

διαγνωστικής τεχνικής, όπως είναι η µείωση της 

κατανάλωσης καυσίµου µέσω πρότασης κατάλληλων 

ρυθµίσεων του κινητήρα.  

Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής σχεδιάστηκαν και 

κατασκευάστηκαν πρωτότυπες ηλεκτρονικές διατάξεις 

(τυπωµένα κυκλώµατα, κλπ) για την καταγραφή: 

 του δυναµοδεικτικού διαγράµµατος πίεσης,  
 της στιγµιαίας ταχύτητας περιστροφής στη 

διάρκεια του κύκλου και  

 της στιγµιαίας ροπής.  
Στις δυο τελευταίες χρησιµοποιήθηκαν µικροελεγκτές 

για τους οποίους αναπτύχθηκαν εξειδικευµένοι κώδικες 

σε γλώσσα προγραµµατισµού assembly.  

Συνδυάζοντας τις νέες διατάξεις µε υφιστάµενες, 

αναπτύχθηκαν νέες σύνθετες µετρητικές διατάξεις που 

κατέστησαν δυνατή την πολύπλευρη µελέτη αντικειµένων, 

όπως είναι: 

 η επίδραση της διακύµανσης της στιγµιαίας 

ταχύτητας στη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας σε 

µετρήσεις σταθερού βήµατος χρόνου και  

 η επίδραση της διακύµανσης του φορτίου στη 

διάρκεια της µέτρησης.  

Για την οδήγηση των ανωτέρω διατάξεων αναπτύχθηκαν, 

σε περιβάλλον LabView: 

 γενικής χρήσης µετρητικό λογισµικό,  



 εξειδικευµένα λογισµικά µέτρησης.  

Παράλληλα αναπτύχθηκαν κώδικες επεξεργασίας µετρήσεων 

και εκτίµησης λειτουργικών µεγεθών του κινητήρα στο 

περιβάλλον Matlab και στη γλώσσα Fortran.  

Για τους σκοπούς της διατριβής πραγµατοποιήθηκε 

σηµαντικός αριθµός πειραµατικών διερευνήσεων στο 

εργαστήριο ΜΕΚ, σε σταθµούς παραγωγής της ∆ΕΗ, σε 

ναυτικούς κινητήρες εν πλω, στο εξωτερικό, σε 

συνεργασία µε Ναυτιλιακές εταιρείες και στα ναυπηγεία 

DAEWOO (DSME) της Κορέας και SWS της Κίνας. Μέρος των 

µετρήσεων έγιναν παρουσία εκπροσώπου του Οίκου 

Πιστοποίησης GL, για τον έλεγχο της ακρίβειας 

προσδιορισµού της ισχύος και της κατανάλωσης 

καυσίµου.  


