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 Széchenyi István  Alkalmazott Mechanika  

 Egyetem Tanszék 

 GÉPEK DINAMIKÁJA  

Adatsor feldolgozása Scilab-bal 
(kidolgozta: Fehér Lajos egyetemi tanársegéd) 

 

Feladat: az alább található mérési adatsor feldolgozása.  

A mérési adatokat (csak az értékeket a szöveget ne!) mentsük le 

meresi_adatok.txt nevű fájlba. A tizedes vesszőket cseréljük ki tizedes 

pontokra pl. jegyzettömb programmal. A fájlt olvassuk be Scilab programmal és 

a fájlban lévő adatsor segítségével határozzuk meg a normálfeszültség 

értékeket. A kapott σ-ε görbére illesszünk egyenest a legkisebb négyzetek 

módszerével, kétféle módszerrel. Az első esetben az illesztett egyenes 

egyenlete y=a*x+b alakú legyen, a második esetben pedig y=m*x alakú 

legyen az illesztett egyenest egyenlete. Ezek (a és m) lesznek az anyag 

rugalmassági modulusa.  

Az eredményeket ábrázoljuk grafikonon is. Egy grafikonon ábrázoljuk a  

σ-ε görbét illetve az erre illesztett – kétféle – egyenest. A kapott grafikont 

mentsük le .png fájlba. Az eredményeket, a rugalmassági modulusukat 

írjuk ki egy eredmények1.txt fájlba.  

Melléklet: Mérési adatsor 

idő elmozdulás erő  hosszirányú nyúlás 

s mm   kN   µm/m 

3,6 -0,09375 -0,0408  -104,762 
4,6 -0,18125 -0,0636  -180,952 
5,8 -0,2875  -0,0864  -257,143 
7,1 -0,4  -0,1044  -323,81 
8,4 -0,5125  -0,1428  -466,667 
9,1 -0,575  -0,1752  -590,476 
9,7 -0,625  -0,2016  -695,238 
10,4 -0,69375 -0,228  -809,524 
11,4 -0,78125 -0,2772  -1000 
12,3 -0,8625  -0,3288  -1219,05 
12,9 -0,9125  -0,3624  -1361,9 
13,7 -0,9875  -0,408  -1552,38 
14,7 -1,075  -0,4644  -1809,52 
15,2 -1,11875 -0,4932  -1942,86 
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Program begépelése: 

// Egyenes illesztés mérési pontsorra  

// 

//20160115 

// 

clear; clc; 

// 

// ADATOK 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

rows=-1;         // fájl sorainak a száma, ha nem tudom a sorok számát a  

                       //  (-1)-egy az egész fájlt beolvassa  

columns=4;    // fájl oszlopainak a száma 

// 

// Próbatest keresztmetszetének méretei 

// 

A=47.86       //mm2 - keresztmetszet területe  

// 

//MÉRÉSI FÁJL BEOLVASÁSA, ugyan ott legyen a scilab fájl mint a beolvasandó fájl  

// " " között adjuk meg a beolvasandó fájl nevét 

// tizedes vesszőket elötte cseréljük tizedes pontokra 

//az adatokat egy data mátrixba olvassuk be  

data=read("meresi_adatok.txt",rows,columns);   

// 

// SZÁMOLÁS 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ido=data(:,1);                         //s 

ut=data(:,2)*-1;                     //mm 

ero=data(:,3)*1000*-1;               //N 

nyulas1=data(:,4)*10^(-6)*-1;     //mm/mm 

// 

feszultseg=ero/A;          //MPa=N/mm2 

// 

// 

// RUGALMASSÁGI MODULUSZ meghatározása  

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

// a mérési pontsorra egyenes illesztése lineáris regresszióval  

// 
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//lineáris regresszió - ahol a az illesztett egyenes meredeksége, b pedig az illesztett egyenes és 

y tengely metszéspontja  

[a, b] = reglin(nyulas1', feszultseg'); 

// 

E1=a;          //MPa 

// 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// az illesztett egyenes menjen át a 0,0 ponton így az illesztett egyenes meredekségét a 

következőképpen kapjuk  

//szumma((yi-(mxi))^2=f(m) az f(m) függvény minimumát keressük ami df(m)/dm=0  

//szumma(2(yi-m*xi)*(-xi))=0 

//szumma(2(yi*xi)-m*szumma(xi^2)=0 

//m=szumma(xi*yi)/szumma(xi^2) -- ezt kell kiszámolni – 

// 

xi2=sum(nyulas1.^2); 

meret1=size(nyulas1); 

//sum(a(1,1:2)) 

for i=1:meret1(1,1) 

    xiyi(i)= nyulas1 (i).*feszultseg(i); 

end 

sumxiyi=sum(xiyi); 

m=sumxiyi/xi2;          // illesztett egyenes meredeksége 

// 

//rugalmassági modulusz  

E2=m;          //MPa 

// 

// 

// ÁBÁRZOLÁS 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

// 

fig1=scf(1);                                 // figure létrehozása 

fig1.figure_size=[1500,1500]    // figure ablak mérete 

fig1.figure_position=[0 0]         // figure ablak pozicioja 

// 

xgrid(1, 1, 8) 

plot(nyulas1, feszultseg, "blue") 

plot(nyulas1, m.*nyulas1,"black--") 

plot(nyulas1, a.*nyulas1,"red-") 

// 

xlabel("$ ε [m/m] $","fontsize",6) 

ylabel("$ σ, [MPa]$","fontsize",6) 

legend('σ-ε görbe','illesztett egyenes (m*x)','ill. egyenes (a*x+b)',4)  // legend, jelmagyarázat 

készítése  

// 

ax1=gca(); 

ax1.font_size=3; 

ax1.children // list the children of the axes : here it is an Compound child composed of 2 

entities 

poly1= ax1.children.children(1); //store polyline handle into poly1 

poly1.thickness = 2;  // grafikon vonal vastagsága  
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// 

leg= ax1.children(1)    // legend, jelmagyarázat kezelése 

leg.font_size=4;        // legend, jelmagyarázat betűméretének változtatása 

// 

// Grafikon kimentése png fájlba  

xs2png(fig1,'grafikon1.png');  

// 

// 

// EREDMÉNYEK KiíRÁSA FÁJLBA 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

// 

// eredmenyek1 fájl létrehozása  

fd_wt = mopen('eredmenyek1.txt','wt') // itt a fájl nevét új adatsor beolvasása esetén át kell 

írni, különben a korábbi fájlt fogja felülírni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

// 

// eredmények1 fájlba szöveg és adat írása  

mfprintf(fd_wt, ' Az 1-es index annak az illesztett egyenesnek a meredeksége ami nem megy 

át a 0,0 ponton \n A 2-es index annak az illesztett egyenesnek a meredeksége ami átmegy a 

0,0 ponton \n \n'); 

// 

mfprintf(fd_wt, ' E1= %10.2f\n b= %10.2f\n E2= %10.2f\n ',E1,b,E2); 

// 

// eredmények1 fájl bezárása  

mclose(fd_wt); 

// 

 

 

 

>>>>>> A program mentése valamilyen néven   

(lényeges hogy a programot ugyan oda mentsük ahová a meresi_adatok.txt fájlt 

mentettük!!!) 

 

 

FUTTATÁS: Execute   >>>>   …. file with no echo 

(a futtatás után az eredmeny1.txt és a grafikon1.png fájlokat szintén oda kapjuk meg ahol a 

program kódját mentettük!!!) 
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meresi_adatok.txt fájl:  

 

 

Fájlok futtatás előtt:  

 

 

Fájlok futtatás után:  
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eredmenyek1.txt fájl:  

 

 

grafikon1.png fájl:  

 

 


