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Bevezetés (cél, követelmény) 

Világunk működésének megismerése elengedhetetlen követelménye a ma és a jövő szakemberének. Az új 

technológiák, berendezések üzemeltetése sok információt, döntést és beavatkozást igényel. 

Jó döntést, csak megfelelő információ birtokában lehet hozni. 

A méréstechnika ismerete segítséget nyújt a jó információ megszerzéséhez. 

Cél: Meg kell ismerni a mérés tudományát. El kell sajátítani az alkalmazott technológia működtetése során 

alkalmazott mérőeszközök használatát és a mérések végrehajtását. 

Követelmény: A tárgyból elméleti és gyakorlati vizsgát kell tenni. 
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I. Metrológia 

Bevezető 

A metrológia a mérés tudománya, ezért vannak szakterületei sajátos nyelvezete, fogalmai, tevékenységi rendje. 
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1. fejezet - Metrológiai alapfogalmak 

Bevezető (cél, követelmény) 

A méréstechnika tanulása során ismerni kell a metrológia fogalmait, hogy megértsük egymást, másokat. 

A kapitány megkérdezi: mennyi? 

Válasz lentről: 30 

Kapitány: mi 30? 

Lentről: mi mennyi? 

Így nem megyünk semmire! 

 

Cél: A metrológiai alapfogalmak megismerése 

Követelmény: Alapfogalmak ismerete. 

Metrológia: a mérésre vonatkozó ismeretek összessége. 

Elméleti metrológia: a metrológiának a mérés elméleti kérdéseivel foglalkozó része. 

Méréstechnika: a metrológiának a mérés gyakorlati megvalósításával foglalkozó része. 

Mérésügy: a metrológiának a mértékegységek meghatározásával és etalonjaival, továbbá mérésekre és 

mérőeszközökre vonatkozó szabályokkal és ezek megtartásának ellenőrzésével foglalkozó része, amely 

tudományos, műszaki, hatósági, jogi és igazgatási jellegű ismereteket, illetve tevékenységeket foglal magában. 

(A mérésügyi tevékenység célja és feladata a mérések és a mérőeszközök pontosságának és egységességének 

biztosítása mind az országban, mind nemzetközi viszonylatban.) 

 

1. ábra: Mérőhely 

Mérés: tervszerűen végrehajtott gyakorlati tevékenységek összessége, amelyekkel valamely fizikai vagy kémiai 

mennyiség nagyságának jellemzésére alkalmas, a választott mértékegységben kifejezett számértéket kapunk. 
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2. ábra: Műszerek, mérőeszközök 

Megjegyzések: 

1. A méréskor valamilyen mérőeszközt és/vagy vonatkoztatási alapot kell használnunk. 

2. A mérési eredmények meghatározásával kapcsolatban végzett számítások a méréshez tartoznak. 

3. A mérés végső célja a mennyiség valódi értékének megközelítése (ez ideális fogalom, amelyet csak 

megközelítően lehet megismerni). Arra törekszünk, hogy a mennyiség helyes értékét megkapjuk (ez a valódi 

értéket megközelítő érték). Vannak esetek, amikor megelégszünk a nyers mérési eredménnyel. Minden 

esetben meg kell azonban adnunk a használt mértékegységeket és/vagy a vonatkoztatási alapot. 

4. A mérési eredmény megadásakor általában közölnünk kell a fizikai mennyiségeknek a mérés tárgyát képező, 

értéket befolyásoló mennyiségek számszerű adatait (pl. a környezeti hőmérsékletet, a páratartalmat stb.). 

A felsorolt meghatározásokból látható, hogy a méréssel kapcsolatos ismeretek elsajátítása során nem 

szorítkozhatunk csak a szorosabb értelemben vett méréstechnika tanulmányozására, hanem megfelelő 

alapismereteket kell szereznünk az elméleti metrológia „méréselmélet‖, a kiértékelés és a gépi mérésvezérlés, 

valamint a mérésügy területéről is. 

A mérésügy történeti áttekintése különösen alkalmas arra, hogy a történeti fejlődés bemutatásával megfelelően 

kihangsúlyozza a metrológia egészének fontosságát, a szorosan vett tudományos és technikai alkalmazásokon 

túlmenő gazdasági jelentőségét. 

A mérésügy történeti áttekintése 

A fejlődés bármelyik lépcsőfokán álló társadalomban szükség van a gazdasági és technikai fejlődés 

színvonalával összhangban levő megismételhető, tárgyilagos mérésekre. Az írásos történelem tanúsága szerint a 

mindenkori uralkodók kényszerű tiszte volt az ehhez szükséges feltételeket – a kor technikai szintjén – 

megteremteni. Pl. az ősi Egyiptomban a fáraók hiteles súlyait és egyéb mértékeit már lepecsételték, és papok 

őrizték. A rabszolgatartó társadalom és a feudalizmus gazdasági tagoltsága, az árucsere naturális jellege a 

mértékegységek zűrzavarában is megnyilvánult. 

Hazánkban a feudális uralkodók, az adószedés (dézsma) érdekében több mint 500 éven át hasztalanul 

kísérleteztek egységes mértékhasználat kikényszerítésével. 

Régi magyar hosszmértékek 

A honfoglalás előtti ősi magyar mérték az erdőöl volt. A karoling hosszmértékrendszert Szent István vezette be 

Magyarországon. A királyi öl tíz lábat tartalmazott (3,12 méter). Voltak olyan hosszmértékek, melyeket 

kizárólag a királyi Magyarország egyes régióiban használtak, és voltak olyanok, melyeket országszerte. Például 

a pozsonyi mértékrendszerben egy hüvelyk 61,33 öl volt, Selmecbányán viszont egy hüvelyk 72 öl. Más 
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hosszúságú volt a rőf Eperjesen és más Nagybányán. A budai rőf hossza 58,4 cm volt. Ennek kereskedelmi 

használatát Zsigmond király tette kötelezővé. Erdélyben 1489-1549 között a szász székek és Brassó város 

mértékeit használták kötelezően. 1588-1655 között országosan kötelezők a régi budai mértékek, majd 1807-ig a 

pozsonyi mértékek használatát írták elő. A pozsonyi mértékek etalonjai a régi városháza kapujának oldalán 

fennmaradtak. A kapubejárat jobb oldalán a pozsonyi öl vasetalonja van felerősítve. 1807-ben a pozsonyi 

mértékeket megfeleltették a bécsi hosszmértékekkel. Magyarországon 1854-1876 között a bécsi mértékek 

használata volt kötelező. 

Ilyen rendelkezéseket hozott pl. Pál országbíró 1335-ben; Róbert Károly dekrétuma (1342), majd Zsigmond 

király törvénye, aki 1405-ben az egész ország területére a „budai mértékek‖ használatát rendeli el. Ezt az 

intézkedést újítja meg Rudolf 1588 évi dekrétuma, majd az 1600-as évek azonos tartalmú törvénye. III. 

Ferdinánd 1655-ben kiadott rendelkezése ismételten törvénybe iktatja e „budai mérő‖ használatát, ezzel 

azonosnak nyilvánítja a „pozsonyi mérőt‖ és előírja „alkalmazását és megtartását‖. III. Károly 1715 évi 

dekrétumának 63. cikkelye szerint már csak a „pozsonyi mértékekhez‖ lehet a „szilárd és folyó tárgyak 

mértékeit idomítani‖. 1723-ban és 1729-ben ezt a szabályt ismételten meg kellett erősíteni és a „királyi 

helytartótanács tisztibe‖ utalni a „mértékek egyforma állapotba hozását‖. 

Ferenc 1807. évi dekrétumának 22. cikkelye szerint „a többi eltörlésével kell pozsonyi mértékek elfogadását 

biztosítani‖. Az előbbiek azt bizonyítják, hogy az évszázadokon át meg-megújított rendelkezések láncolata sem 

tudta megteremteni a mértékek hőn óhajtott egységességét. A helyi kiskirályok birtokaihoz kapcsolt mértékeket 

sem a sorozatos központi intézkedés, sem a szórványos büntetés nem tudta egységbe kovácsolni. 

Más országokban is nehéz volt eligazodni a mértékegységek káoszában, ami az adó- és vámszedők munkáját 

megkeserítette és a kereskedőknek sok nehézséget okozott. A XVII.-XIX. században a fejlődő kapitalista piacon 

már tűrhetetlenné vált az áttekinthetetlen mértékegység-használat. Ezért a gyorsan kapitalizálódó 

Franciaországban 1770-től megindult a harc a mértékek egységesítéséért. 

A méterrendszer 

Gyökeres változást jelentett az újkor hajnalán – a francia forradalom egyik vívmányaként – a méterrendszer 

megalkotása, a „méter‖ 1795. április 7-i elfogadása (a méter és a kilogramm etalonjainak létrehozása), majd 

rohamos térhódítása. 

 

3. ábra: Méter etalon elhelyezése a városkapuban 
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4. ábra: Kilogramm etalon 

A méterrendszer kiemelkedett más mértékegységrendszerek közül, mert óriási előnye volt a könnyű 

elsajátíthatóság, az összefüggések áttekinthetősége és a tizedes osztásrendszer. Ezek a számolást oly mértékben 

leegyszerűsítették, hogy a méterrendszert ismerők szívesebben alkalmazták, mint a régi, sokszor bonyolult 

átszámítást igénylő egységeket. Kidolgozásában közreműködött a kor nagyhírű tudósainak egész serege: Borda, 

Lagrange, Lavoisier, Monge, Condorcet, Delambre, Méchain, Van Swieten, Tralles és mások, akik tudatosan 

törekedtek az egyszerű, logikus felépítésre. 

A méterrendszer gyors sikerét nyilván az is segítette, hogy a XIX. század végére felismerték a mértékek 

egységességét biztosító, egymással összefüggő funkciókat, s ezeket már együttesen, tervszerűen alkalmazták a 

törvényes rendelkezésekben. Itt említjük meg, hogy Karl Friedrich Gauss (1777- 1855) német matematikus 

1832. december 15-én nyújtotta be a göttingeni tudós társaságnak egy munkáját, amelyben kidolgozta a 

mértékrendszerek felépítésének módszertanát. Felismerte, hogy három, tetszés szerint kiválasztott 

alapegységből a többi fizikai mennyiség mértékegysége leszármaztatható. 

Az elnevezés – CGS rendszer – onnan ered, hogy a fizika összes mértékegységét három alapegységre, a 

hosszúság (cm), a tömeg (g) és az idő (s) egységére vezette vissza. 

A mértékegységesítés 

A mértékek egységesítését biztosító funkciókat a következőkben foglalhatjuk össze: 

• a mértékegységek (mértékrendszer) törvényes szabályozása; 

• a mértékegységeket megtestesítő etalonok létrehozása. (Ezeket úgy kellett megalkotni, hogy a pontosság, a 

változatlanság és reprodukálhatóság követelményeit kielégítsék. E szerint választották az etalonok anyagát, 

formáját, majd később egyéb fizikai jellemzőit.) 

Lényeges funkció az etalonokkal való összehasonítás lehetőségének megteremtése. E miatt a középkorban 

többnyire a köztereken helyezték el az etalonokat, így pl. a pozsonyi városháza kapujába beépítették a hosszúság 

etalonokat. Egyidejűleg az illetéktelen beavatkozástól, a csorbulástól is meg kellett ezeket óvni. Ezért az 

etalonokat mindenkor őrizték, védték, közülük a legfontosabbakat levéltárban, trezorban helyezték el. Később a 

sérülések, a háborús és természeti katasztrófák hatásától is meg akarták ezeket menteni, ezért igyekeztek olyan 

mértékegység-definíciókat alkotni, amelyek a katasztrófát követően is lehetővé teszik a mértékegységek azonos 

értelmű, újbóli létrehozását. 

• Az alapul választott mértékeket, illetve azok megfelelőit lepecsételték, megjelölték, bélyegezték; ez megfelel 

a mai „hitelesítés‖ fogalmának. 
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• Ki kellett jelölni az egységes mértékek használatáért felelős tisztségviselőket. Ezt a feladatot az idők 

folyamán a törvényhozók akaratának végrehajtását intéző papok, országbírók, később a helytartótanács, a 

vármegyei alispánok, a vármegyék, majd a XIX.-XX. századtól az e célra szervezett mértékhitelesítő 

hivatalok látták el. 

Már elődeink is felismerték, hogy a mértékegységesítést célzó intézkedések kiadása önmagában nem elegendő, 

ezért minden erre vonatkozó törvény büntetőpontokat is tartalmaz. Nyilvánvaló ugyanis, hogy szükséges az 

egységestől eltérő mértékek gyártásának, forgalomba hozatalának, használatának eltiltása, az ilyen mértékek 

használóinak büntetése, az eltérő mértékek szükség szerinti elkobzása. 

A méterrendszer elterjedésében – a már ismertetett előnyökön kívül – döntő szerepe volt annak, hogy a XIX. 

század harmadik negyedében az árutermelés, a közlekedés fejlődése, a világpiac kibontakozása megérlelte a 

nemzetközi értelemben is egységes mértékegység-használat szükségességét. Erre a szerepre a méterrendszer 

látszott legalkalmasabbnak. 

Hazánkban lassúbb volt a polgárosodás. A XIX. század elején még vámok izolálták a belső piacot, így az 

egységesítés csak az 1848-as forradalmat követően, az osztrák-magyar vámunió 1851. évi kihirdetése után vált 

gazdasági kényszerré. Az 1854-ben kiadott császári pátens – mely az alsó-ausztriai, nem decimális osztású, 

Magyarországon már addig is többfelé használt mértékeket iktatta törvénybe – sem volt képes az egységek 

zűrzavarában alapvető változást elérni. A század második felében az iparosodás, a gőzhajózás, a vasútépítés, az 

élénkülő kereskedelem végül megérlelte a méterrendszer bevezetésének feltételeit is. 

Összefoglalás 

Belátható, hogy a világot, a természet jelenségeit megismerni következetesen végrehajtott tevékenységek 

sorozatával lehet. 

• Megfigyelés 

• Leírás 

• Mérés 

• Összehasonlítás 

• Következtetések 

• Döntés 

• Végrehajtás 

• Ellenőrzés 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mi a metrológia? 

2. Mi a méréstechnika? 

3. Mi a mérésügy? 

4. Mi a mérés? 
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2. fejezet - A metrológia területei 

Bevezető (cél, követelmény) 

A "metrológia" és a "mérésügy" fogalmakat hétköznapi életünkben ritkán használjuk, jelentésük gyakran 

homályos, jóllehet az általuk takart tevékenység mind a társadalom, mind az egyének életére jelentős mértékben 

kihat. 

A rossz, pontatlan mérések alapján rossz döntések születhetnek, veszélyeztetve az élet, a környezet vagy a 

vagyon biztonságát. 

Cél: A metrológia területeinek megismerése. 

Követelmény: Ismerni a metrológia területeit Ismerni a törvényes metrológia fogalmait. 

Tudományos metrológia 

A metrológia, a mérés tudománya az ősidőkig nyúlik vissza. A kereskedelem fejlődése fokozatosan szükségessé 

tette a mérések világméretű egységesítését. A tudományok fejlődése pedig együtt járt a mérések pontossága és 

megbízhatósága iránti igény rohamos növekedésével. 

A tudományok fejlődése megköveteli, hogy új mennyiségeket, mértékegységeket, mérési eljárásokat 

alkossanak. A metrológiában természetesen ezek nem szerepelnek. A tudományos metrológiában nagyobb 

szabadsága van a mérési tevékenységet végzőknek. 

Törvényes metrológia 

A modern társadalmakban a fogyasztó védelme, az áruk és a szolgáltatások mennyiségének és minőségének 

garantálása állami feladat, amelynek ellátását a jogalkotók törvényekkel, rendeletekkel szabályozzák. Így alakult 

ki a metrológia "törvényes" ága, a mérésügy. 

A törvényes metrológiában törvények, rendeletek, szabványok, ajánlások határozzák meg a tevékenységünket. 

A mérésügyi hatóság 

A Kormány 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelete mérésügyi hatóságként a Magyar Kereskedelmi 

Engedélyezési Hivatalt (MKEH) jelölte ki az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) jogutódjaként. 

A Mérésügyi hatóság központi mérésügyi szervből (Metrológiai Főosztály) és területi szervekből áll. A Hivatal 

területi szervei a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, amelyek körét és illetékességi területét a 

rendelet melléklete határozza meg. 

A mérésügyi eljárásban első fokon a területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, másodfokon 

a Hivatal főigazgatója jár el. 

Törvényes metrológia fogalmai 

Mérésügyi háttér 

Mindazok a szabályozások, műszaki eszközök és nélkülözhetetlen műveletek, amelyeket a törvényes 

metrológiában a mérési eredmények megbízhatóságának a biztosítására használnak. 

Mérésügyi ellenőrzés 

A törvényes metrológiai tevékenységek egésze, amely hozzájárul a metrológiai háttér biztosításához. 

A mérésügyi ellenőrzés magába foglalja: 

• a mérőeszközök törvényes ellenőrzését, 

• a mérésügyi felügyeletet 



 A metrológia területei  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• a mérésügyi értékelést. 

Mérésügyi felügyelet 

A mérőeszközök gyártása, importálása, üzembe helyezése, karbantartása és javítása, továbbá azok használata 

felett gyakorolt ellenőrzés, amit abból a célból végeznek, hogy ellenőrizzék a mérőeszközök metrológiai 

törvényeknek és szabályozásoknak megfelelő helyes használatát 

A mérésügyi felügyelet magába foglalja a csomagoláson feltüntetett és az előrecsomagolt mennyiség 

helyességének ellenőrzését is. 

Mérésügyi szakvéleményezés 

Minden vizsgálat és bizonyítás céljából végzett véleményezés, például hogy törvényszék előtt tanúskodjanak a 

mérőeszköz állapotáról, és hogy meghatározzák a mérőeszköz metrológiai tulajdonságait, egyebek között a 

megfelelő törvényes követelményekre való hivatkozás révén. 

Típusvizsgálat 

A mérőeszköz típusának vizsgálata annak az eldöntésére, hogy a típus engedélyezhető-e vagy el kell-e utasítani. 

Mérőeszköz megfelelőség-értékelése 

Műveletek együttese, melyeket annak a megállapítására végeznek, hogy egy mérőeszköz megfelel-e az arra a 

mérőeszközre vonatkozó törvényes követelményeknek 

Hitelesítés 

Olyan eljárás, amely magába foglalja a vizsgálatot és a bélyegzést és/vagy a hitelesítési bizonyítvány kiadását, 

amely bizonyítja és megerősíti azt, hogy a mérőeszköz megfelel a törvényes követelményeknek 

Első hitelesítés 

Olyan mérőeszköz hitelesítése, amelyet megelőzően még nem hitelesítettek 

Kötelező időszakos hitelesítés 

A mérőeszköz meghatározott időszakonként és a szabályozásban lefektetett eljárásnak megfelelően elvégzett 

ismétlődő hitelesítése (pl. gázóra, vízóra, elektromos energiafogyasztást mérő „villanyóra‖ stb.) 

Hitelesítés elismerése 

A fél által meghozott vagy két vagy többoldalú megállapodáson alapuló hivatalos döntés, mely szerint a másik 

fél vagy a megállapodásban részt vevő másik fél által kibocsátott hitelesítési bizonyítványt mint a 

követelményeknek megfelelőt elismeri. 

Mérőeszköz ellenőrzése 

Mérőeszköz vizsgálata annak bizonyítására, hogy a hitelesítési jel és/vagy bizonyítvány érvényes, hogy a 

hitelesítési jelek nem sérültek meg, hogy hitelesítése után a mérőeszköz nem szenvedett el szemmel látható 

módosításokat, és hogy hibája feltehetően nem haladja meg a legnagyobb megengedett működési hibát. 

A mérőeszköz ellenőrzését csak annak hitelesítése után lehet elvégezni 

Mérésügyi jogszabály 

Törvény vagy egyéb jogszabály, melynek az a célja, hogy meghatározza a törvényes mértékegységeket és 

létrehozza a törvényes metrológiai szervezetet. 

A magyar mérésügy jogi szabályozásának dokumentumai: 

• Az 1991. évi XLV törvény a mérésügyről 
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• A törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet. 

Hitelesítési bizonyítvány 

Dokumentum, amely tanúsítja, hogy a mérőeszköz hitelesítése megfelelő eredménnyel zárult. 

Hitelesítési előírás 

A hitelesítés alkalmazandó eljárásának leírása, melyet a mérésügyi intézet (Magyarországon az Országos 

Mérésügyi Hivatal, OMH) bocsát ki, (2007.01.01-től a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) 

és amely mind a mérésügyi szervek, mind a hitelesíttetők számára kötelező előírásokat tartalmaz. 

Hitelesítési bélyeg 

A mérőeszközön alkalmazható bélyeg, amely tanúsítja, hogy a mérőeszköz hitelesítése megfelelő eredménnyel 

zárult 

A hitelesítési bélyeg azonosíthatja a hitelesítésért felelős szervet és/vagy jelezheti a hitelesítés évét vagy 

dátumát. 

Záróbélyeg 

Bélyeg, amely megvédi a mérőeszközt a tiltott módosításokkal, alkatrészek eltávolításával stb. szemben 

Törvényes egységek 

Egységek, amelyek használatát a szabályozások előírják vagy megengedik 

A törvényes egységek lehetnek: 

• SI-egységek 

• az SI-egységek SI prefixumokkal képzett decimális többszörösei és törtrészei 

• egyéb, a megfelelő szabályozásokban meghatározott, nem SI egységek 

• az előbbiek kombinációi 

Törvényesen ellenőrzött mérőeszköz 

Mérőeszköz, amely megfelel az előírt követelményeknek, különösen a törvényes metrológiai követelményeknek 

Hitelesítő berendezés 

Mérőberendezés, amely megfelel a törvényes követelményeknek, és amelyet hitelesítésre használnak 

Ipari metrológia 

Az ipari metrológiának nincs hivatalos meghatározása. 

Az ipari metrológia területét hiba lenne a ma gyakran említett jogilag nem szabályozott területtel azonosítani, 

hiszen a mérésügyi és egyéb jogszabályok és előírások erre a területre is érvényesek. 

Az ipar területén nagyon sok olyan mérési tevékenységet is kell végeznünk, melyeknek az eredménye meg sem 

jelenik. 

Tessék egy hőmérséklet szabályzóra gondolni. A mért érték nem jelenik meg, de a mérésnek következményei 

vannak a szabályzó rendszerben. 

A nemzetközi munkamegosztás és a gazdaság világméretű globalizációja szükségessé teszi az áruk és 

szolgáltatások szabad áramlása előtti adminisztratív akadályok lebontását, amelynek előfeltétele a mérési 

eredmények és a tanúsítványok kölcsönös elismerése. 
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Világszerte, így hazánkban is egyre többen foglalkoznak vagy kerülnek kapcsolatba a mérésekkel, így a 

metrológiai fogalmak, a mérésügyi előírások pontos ismerete nélkülözhetetlen. 

A mérési eredmények és a tanúsítványok kölcsönös elismerésének biztosításához minősíteni kell a résztvevőket. 

Ezt a tevékenységet nevezik akkreditálásnak. 

Akkreditálás 

Az akkreditálás az a tevékenység, amelynek alapján az akkreditáló szervezet hivatalosan elismeri és igazolja, 

hogy egy szervezet vagy természetes személy alkalmas meghatározott megfelelőség-értékelési feladat 

elvégzésére. Ezt a nemzetközileg elfogadott meghatározást tartalmazza a Nemzeti Akkreditáló Testület 

szervezetétől, feladat- és hatásköréről valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII törvény. 3. §-a. 

A nemzeti akkreditálási rendszer működtetésének célja: a megfelelőség-értékelésre, a vonatkozó nemzetközi 

megállapodások végrehajtásának biztosítása, a magyar nemzetgazdaság versenyképesség növelésének 

elősegítése. A kereskedelem indokolatlan műszaki akadályainak az elhárítása a termékek és szolgáltatások 

többszöri megfelelőség-értékelésének kiküszöbölése révén. 

Akkreditálni lehet: 

• vizsgálólaboratóriumot, 

• mintavevő szervezetet, 

• kalibráló laboratóriumot, 

• jártassági vizsgálatot szervező szervezeteket, 

• terméktanúsító szervezeteket 

• irányítási rendszereket tanúsító szervezeteket, 

• személyzettanúsító szervezeteket. 

• ellenőrző szervezeteket (a hatóságok kivételével), 

• referenciaanyag-gyártó szervezeteket, 

• környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszert hitelesítő szervezeteket és természetes személyeket, 

• közbeszerzési eljárásokat és gyakorlatot tanúsító szervezeteket és természetes személyeket. 

Ajánlott olvasnivaló a metrológia nemzetközi értelmező szótára (VIM) 

VIM\1 mennyiségek és egységek 

VIM\2 mérések 

VIM\ 3 mérési eredmények 

VIM\ 4 mérőeszközök 

VIM\ 5 mérőeszközök jellemzői 

VIM\ 6 etalonok 

Összefoglalás 

Tessék belátni és tudomásul venni, hogy joghatással járó mérést, mérési tevékenységet végezni csak a 

törvényekben meghatározott módon hitelesített mérőeszközökkel lehet. 

A falu piacán az eladó csak hitelesített mérleggel mérheti meg a vásárolni kívánt burgonyát. 

doc/1_mennyisegek_es_egysegek.pdf
doc/2_merersek.pdf
doc/3_meresi_eredmenyek.pdf
doc/4_meroeszkozok.pdf
doc/5_meroeszkozok_jellemzoi.pdf
doc/6_etalonok.pdf
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Ha nem így teszi – megbüntetik. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mik határozzák meg a mérésügy működését? 

2. Honnan tudom meg, hogy hiteles e a mérőeszköz? 

3. Mi az akkreditálás? 

4. Magyarország mérésügyi hatósága? 
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3. fejezet - Hazai mérésügy 

Bevezető 

Ismerjük meg hazánk mérésügyét és tevékenységét. 

Cél: A mérésügyre vonatkozó szabályok megismerése. 

Követelmény: A mérésügyre vonatkozó szabályok ismerete. 

A hazai mérésügy története dióhéjban 

1874: Magyarországon bevezetik a méterrendszert. Megalakul a helyhatóságok irányítása alatt működő 

mértékhitelesítő hivatalok tevékenységét ellenőrző Magyar Királyi Mértékügyi Bizottság. 

1875: Magyarország csatlakozik a Méteregyezményhez. 

1907: Az 1907. évi V. törvény alapján létrejön a nemzeti mértékhitelesítő szolgálat. A nemzeti mértékhitelesítő 

hivatalokat a Magyar Királyi Központi Mértékhitelesítő Intézet irányítja. 

1907 - 1918: Felszerelik a központi mértékhitelesítő hivatalokat és a mérésügyi műhelyeket, országszerte 53 

mértékhitelesítő hivatal kezdi meg működését. Megindul a gabonaminőség-mérlegek hitelesítése. 

1918 - 1945: Új székhelyre, az Országos Mérésügyi Hivatal jelenlegi telephelyére költözik a Mértékügyi 

Intézet. Kialakítják az elektromos, a hőmérséklet- és a gázmennyiség mérések laboratóriumát. A hitelesítési 

kötelezettséget kiterjesztik a térfogatmértékekre és tartályokra, a kőolajszármazék- és a must areométerekre. 

1945 - 1991: Megindul a háború okozta károk felszámolása. A Mértékügyi Intézet és a mértékhitelesítő 

hivatalok épületeit, felszereléseit folyamatosan helyreállítják. A mérésügyi tevékenység kiterjed a tudomány és 

az ipar területeire. A hivatal elnyeri jelenlegi nevét. Létrejön az erő- és a nyomásmérések, az áramlásmérések, 

az elektronikai mérések, az optikai és mikrohullámú mérések, a sugárfizikai és kémiai mérések laboratóriuma. A 

központi telephelyen megépül a harmadik épület. Korszerűsödik a hitelesítő szolgálat, légkondicionálják az 

épületeket, megkezdődik a számítógépesítés, különleges járműveket állítanak szolgálatba. 

1991 - 2005: Az Országgyűlés megalkotja a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényt, amely megerősíti, 

hogy az Országos Mérésügyi Hivatal a mérésügy országos hatáskörű, központi irányító, ellenőrző és felügyeleti 

szerve. Az OMH zászlaját, címerét, működésének rendjét a szervezeti és működési szabályzat rögzíti. 

Előbb társult, majd uniós csatlakozásunktól rendes tag a nemzetközi regionális metrológiai szervezetekben 

(EUROMET, WELMEC). Kölcsönös elismerési megállapodás (MRA) aláírása a Méteregyezmény tagországai 

között. 

Részvétel a Nemzeti Akkreditáló Testület tevékenységében. Az EU irányelvekkel harmonizáló magyar 

jogszabályok kidolgozása. Minőségügyi rendszer bevezetése és működtetése az OMH-ban. 

2006: A 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet. A mérőeszközökről szóló egyedi előírásokról 2006. október 30-i 

hatállyal hatályba lépteti Magyarországon a 2004. 03. 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet 

(MID = mérőeszköz-irányelv). 

2007 - : A 206/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 14. § (2) pontja következtében 2007. január 1-től az Országos 

Mérésügyi Hivatal általános jogutódlással betagozódik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalba 

(MKEH). A volt "OMH központ" MKEH Metrológiai főosztályaként, vidéki hálózata Területi Mérésügyi- és 

Műszaki Biztonsági Hatóságok hálózatának formájában látja el jogszabályokban megszabott feladatait. 

A mérésügyi szervezet feladata 

A mérések pontossága és egységessége érdekében az MKEH a következő feladatokat látja el: 

• Gondoskodik a törvényes mértékegységek használatára vonatkozó szabályozás előkészítéséről, az országos 

etalonokról, azok nemzetközi összehasonlításáról és hazai továbbszármaztatásáról, valamint az e feladatok 

ellátásához szükséges mérésügyi kutatásról és fejlesztésről; 
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• Meghatározza az egyes mérőeszközök mérésügyi követelményeit, kibocsátja a hitelesítési előírásokat, 

előkészíti a mérésügyi szabványokat és kidolgozza a műszaki irányelveket, ellátja a mérésügyi engedélyezési 

feladatokat, elvégzi a típusvizsgálatokat, a használati mérőeszközök hitelesítését, feljogosítja (akkreditálja) a 

kalibráló laboratóriumokat, gondoskodik a törvény és a végrehajtására kiadott mérésügyi jogszabályok 

megtartásának ellenőrzéséről; 

• Képviseli a Magyar Köztársaságot a nemzetközi mérésügyi szervezetekben, együttműködik más államok 

mérésügyi szerveivel, gondoskodik a nemzetközi mérésügyi egyezményekből adódó feladatok 

végrehajtásáról. 

• A mérésügyi szervezet a rendeltetésszerű működésével összeférő és az alaptevékenységét nem akadályozó 

egyéb mérésügyi feladatokat is ellát: különleges, nagypontosságú mérések végzését; használati etalonok, 

hiteles anyagminták készítését; nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök típusvizsgálatát, hitelesítését és 

kalibrálását; szakvéleményadást, mérésügyi oktatást, mérésügyi kutatást és fejlesztést. 

MKEH Mérési képességei: 
Akusztikai mérések 

Áramlásmérések 

Elektromos- és időmérések 

Erő- és keménységmérések 

Hosszúság- és szögmérések 

Hőmérsékletmérések 

Kémiai mérések, kémiai anyagminták 

Nyomásmérések 

Optikai mérések 

Sugárfizikai mérések, radioaktív anyagminták 

Térfogat- és sűrűségmérések 

Tömegmérések és mérlegvizsgálatok 

Joghatással járó mérés és eszközei: 

• Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi 

érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására - a szolgáltatás és 

ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; 

továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. 

• Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel vagy használati etalonnal 

ellenőrzött mérőeszközzel kell végezni. 

Egyszerűbben: villamos energiát vásárolunk a szolgáltatótól. 

Meg kell mérnünk az elfogyasztott energiát, felszerelnek egy hitelesített fogyasztásmérőt és ennek alapján 

határozzák meg a fizetendő összeget. Természetesen a mérőeszköz hitelessége meghatározott ideig érvényes, 

ezért a szolgáltató a mérőeszközt a meghatározott időközönként lecseréli újrahitelesített mérőre. 

OLVASNI\ Kötelező hitelesítésű mérőeszközök 

Hiteles az a mérőeszköz: 

• amelyet a mérésügyi szervek hitelesítettek, 

• amelynek külföldi hitelesítését az (OMH) MKEH első belföldi hitelesítésként elismerte. 

http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4595&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4610&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4611&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4597&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4605&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4598&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4612&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4600&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4601&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4604&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4602&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4603&keret=N&showheader=N
doc/Kotelezo_hitelesitesu_meroeszkozok.pdf
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• Joghatással járó mérés végzésére használt minden mérőeszközt - közvetlenül vagy közvetett módon - az 

országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni. 

• Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, 

amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a használati etalonokra. 

• A használati etalon és a vele egy tekintet alá eső hiteles anyagminta olyan mérőeszköz, amely alkalmas a 

mennyiség egységének és/vagy helyes értékeinek előállítására és más mérőeszközökre való 

továbbszármaztatására. 

• Mérésügyi szempontból mérőeszköznek a mérések elvégzésére alkalmas olyan technikai eszköz minősül, 

amelynek a mérési pontosságot és megbízhatóságot jellemző tulajdonságai ismertek és ellenőrizhetők. 

• Az MKEH (OMH) - a mérőeszköz tulajdonosával kötött megállapodás alapján a nem mérésügyi szerv 

tulajdonában lévő mérőeszközt is országos etalonná nyilváníthat. 

• Használati etalonnal kell rendszeresen ellenőrizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt 

mérőeszközöknek a pontosságát, amelyeknek a hitelesítése nem kötelező. 

• A használati etalonnak érvényes hitelesítéssel vagy kalibrálási bizonyítvánnyal kell rendelkeznie. A 

használati etalonnak pontosabbnak kell lennie a vele ellenőrzött mérőeszköznél. 

• A mérőeszköz gyártó, javító és kölcsönző szervek, valamint a kereskedelmi forgalomba hozatalra szánt árut 

adagoló, kimérő, töltő előrecsomagoló készülékek üzembentartói mérőeszközeik pontosságát használati 

etalonokkal kötelesek rendszeresen ellenőrizni. A mérőeszköz-kölcsönző szervnek ez a kötelezettsége az 

általa kölcsönzött mérőeszközökre is kiterjed. 

A metrológia nemzetközi szervezetei 

A globális szervezetek közé tartoznak: 

• a Méteregyezmény 

• az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet 

• a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság 

• a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal. 

A Méteregyezmény 

A Magyar Tudományos Akadémia 1867 októberében előterjesztést nyújtott be a képviselőházhoz, melyben 

leszögezte, hogy az országban a francia mérték- és súlyrendszer általános alkalmazása szükséges, megtartva a 

görög eredetű mértékegység-megnevezéseket. A méterrendszer 1874. április 20-án, mint az 1874. évi VIII. 

törvénycikk emelkedett jogerőre. A méterrendszer használata Magyarországon 1876. január 1.-je óta kötelező. 

Idézet a törvényből: 

„1.§. A magyar korona országaiban az eddig használt mértékek helyett új mértékrendszer hozatik be, melynek 

alapja a méter, tízes felosztással és többszörözéssel. 

2.§. Alapmértékül az országos levéltárban őrzött platina pálczán két vonással jelzett távolság szolgál, mely 

1870. évben a magyar kormány és a franczia kormány részéről kiküldött bizottság által a párizsi állami 

levéltárban lévő eredeti méterpálczával (métre des archives) egybehasonlíttatván, ahhoz mérve a fagypont felett 

16 Celsius foknyi mérsékletnél 1,00000219 méternek találtatott. 

6.§. A súlymértékre nézve alapmértékül az országos levéltárban őrzött platinakilogramm szolgál, mely 1870. 

évben a magyar kormány és a franczia kormány részéről kiküldött bizottság által a párizsi állami levéltárban 

lévő eredeti kilogrammal (kilogramme prototype) egybehasonlíttatván, annak 0,99999973 részével egyezőnek 

találtatott. ... ‖ 
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Tanulságos megfigyelni a fenti idézetben, hogy a lényeg nem az, hogy az országos etalonok pontosan 

megegyezzenek a nemzetköziekkel (a gyakorlatban ez úgysem valósítható meg), hanem hogy ismerjük az 

eltérést! 

 

5. ábra: Magyarország nemzeti tömegetalonja 

Összefoglalás 

Látható, hogy nem kis feladata van mérésügyi hatóságnak, és nagymértékben meghatározzák mindennapi 

életünket. 

OLVASNI\A metrológia nemzetközi szervezetei 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mi a mérésügyi szervezet feladata? 

2. Mi a joghatással járó mérés? 

3. Mi a mérésügy? 

doc/nemzetk_szerv.pdf
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II. Az SI nemzetközi 
mértékegységrendszer 

Bevezető 

Ha szeretnénk egymást megérteni a fizikai mennyiségek területén, a metrológiával kapcsolatos területen a 

világban, akkor szükségünk van egy mindenki által kizárólagosan használt rendszerre. 

Cél: Az SI -t megismerni. 

Követelmény: Ezt a rendszert ismerni, tudni, alkalmazni kell. 

Használatát törvény írja elő. A törvény nem ismerete senkit sem ment fel a felelősségre vonás alól. 
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4. fejezet - Az SI kialakulása, 
bevezetése 

Bevezető (cél, követelmény) 

Tanulmányaik során már foglalkoztak mennyiségekkel, de nem ilyen egységes szerkezetben. 

Cél: Itt a lehetőség az SI megismerésére! 

Követelmény: Tudni kell, alkalmazni kell. 

Az SI kialakulása 

Egy nemzetközi, a méréstechnika teljes területét felölelő, egységes és kizárólagos érvényű mértékegység-

rendszer kialakítására irányuló általános törekvés eredményeképpen 1948-ban a Tiszta és Alkalmazott Fizikai 

Nemzetközi Szövetség (IUPAP) a IX. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlethez fordult e 

mértékegységrendszer kidolgozása érdekében. Az Értekezlet megbízta a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi 

Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy új, nemzetközi mértékegységrendszert. 

Több közbenső állomás után 1960-ban a XI. Általános Értekezlet jóváhagyta a Bizottság határozatait a 

nemzetközi mértékegységrendszer megteremtésére, elnevezésére, rövidítésére, a rendszer alap-, kiegészítő- és 

leszármaztatott mértékegységeinek, törtrészeinek toldásos képzésére vonatkozóan. 

A mértékegységrendszer elnevezése: Systéme International d’Unités, rövidítése SI. (Tulajdonképpen tehát nem 

logikus „SI-rendszert‖ mondani, hanem elég csak egyszerűen „SI‖-t, mert az S már önmagában rendszert jelent.) 

E mértékegységrendszer rövid idő alatt jelentős sikert aratott: több ország törvényesítette használatát. Az 

alábbiakban a rendszer alkalmazásának hazai szabályozását ismertetjük. 

A mértékegységek használatával kapcsolatban Magyarországon a három szabályozás jelent meg. Az 50/1960. 

sz. Kormányrendelet, amely már az SI - t figyelembe véve szabályozta a mértékegységek használatát, 

ugyanakkor szinte korlátozás nélkül lehetővé tette a korábbi mértékegységek használatát is. Így a gyakorlatban 

nem sokat változott a helyzet. 1972-ben jelent meg az MSZ 4900 szabvány „Fizikai mennyiségek neve, jele és 

mértékegysége‖ címmel. E szabvány már kifejezetten a nemzetközi mértékegységrendszerre épült, a rendszeren 

kívüli hagyományos egységek használatát azonban nem tiltja, csak kiküszöbölendőnek tartja. Így a gyakorlatban 

még mindig nem következett be jelentős változás, még a későbbi szabványok is használtak SI-n kívüli 

mértékegységeket. Alapvető változást a 8/1976 /IV.27./ MT sz. rendelet jelentett, amely hazánkban törvényerőre 

emelte a nemzetközi mértékegységrendszer használatát. A rendelet számolt a várható nehézségekkel is, ezért a 

teljes körű és kizárólagos érvényű alkalmazás határidejét 1980. január 1.-ben szabta meg. 

A hagyományos, megszokott mértékegységek elvetése, újak alkalmazása több okból is nehézséget jelent. A 

meglevő műszerek jelentős száma miatt azokat nem lehet e határidőig kivonni a forgalomból, és érvényes 

mértékegységben kalibráltakra kicserélni. Ez különösen az üzemi gyakorlatban okoz nehézséget, ahol az 

adatközlés már az SI - egységek alapján történik, de az üzemi műszerekre vissza kell számítani az adatokat. 

Ugyancsak nem elhanyagolható az a probléma, hogy a szakemberek számára rendelkezésre álló és megszokott 

szakirodalomban szintén nagyobbrészt a hagyományos mértékegységeket alkalmazzák, így ezek használata 

nehézkessé válik. Természetesen a megszokás is gátja az új rendszer teljes körű, gyors elterjedésének. A 

nehézségek leküzdését, és az SI - egységek használatba vételét elősegítendő, számos kiadvány tartalmaz 

részletes ismertetést az SI -ről. 

Az SI bevezetésének szükségessége 

Már évszázadokkal ezelőtt felmerült annak szükségessége, hogy az egyes mennyiségek közötti összefüggéseket 

rövidített írással rögzítsék. A legegyszerűbb példát véve: a téglatest köbtartalmát nem úgy írták le, hogy 

hosszúság szorozva szélességgel, szorozva magassággal, hanem minden nemzet az anyanyelv szerinti 

kezdőbetűvel jelölte a megfelelő mennyiséget. Eszerint nálunk régebben így írták le a téglatest köbtartalmát: 

h·sz·m. A három mennyiséget azonban például németre, oroszra vagy angolra fordítva, más három kezdőbetű 

jelképezte. Ennek következtében, ha egy idegen nyelvű szakkönyvet lefordítottak, a képleteket is le kellett 

fordítani. 
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Ez tarthatatlan állapot a nemzetközi együttműködés szempontjából. Ezért arra volt szükség, hogy a képletekben 

előforduló betűjeleket és a mennyiségek mértékegységét, valamint ennek jelét is nemzetközi megállapodás 

szabja meg. 

Az egységes jelrendszer nem csak a külföldi szakkönyvek megértését teszi könnyebbé, hanem a külföldről 

érkező vagy külföldre küldött gépekre, műszerekre írt műszaki adatok megértését is elősegíti. 

Ilyen nemzetközileg elfogadott jelek például a következők: 

 

Többnyire a latin nyelvben megfelelő szó kezdőbetűje alapján vesszük a jelet. Természetesen olyan mennyiség 

is van, amelynek a jelét nem latin szó kezdőbetűje adja. Pl.: erő: F (force, angol); munka: W (work, angol); 

teljesítmény: P (puissance, francia, ill. power, angol). 

Vannak viszont olyan jelek is, amelyeknek eredete semmilyen szó kezdőbetűjére nem vezethető vissza, hanem 

reaktancia: X; admittancia: Y stb.) 

Ezzel azonban még nincs egyértelműen elintézve minden, mert több mennyiség van, mint ahány betű. Ha egyes 

betűk a mennyiségek jeleként egy könyvben már foglaltak, vagyis már más mennyiséget kellett jelölnünk velük, 

akkor - de csakis akkor - az MSZ 4900 szabványsorozatban a zárójelben található betűjeleket kell használni. Ha 

ezek is foglaltak lennének, akkor a félreértés elkerülésére el lehet térni a szabványos jelölésmódtól, de ilyenkor 

a szabványtól eltérő betűjeleket a könyv elején fel kell sorolni, vagy legalábbis a szövegben fel kell hívni rájuk a 

figyelmet, és meg kell indokolni a szabványtól való eltérést. 

A szabvány egyébként nem minden mennyiségnek írja elő a betűjelét, például a szögeket általában a görög 

kisbetűkkel lehet jelölni. 

Ki kell azt is emelni, hogy sem a mennyiségeket, sem az egységeket jelölő betűk után nem szabad pontot tenni, 

még akkor sem, ha az a jel több betűből áll, pl. a nyomás egysége a pascal, jele: Pa – tehát a Pa után nem 

teszünk pontot (kivéve a mondatzáró pontot). 

Az SI-egységek egyik legfontosabb jellemzője, hogy az SI-ben felírt egyenletek általában egyszerűek, nem 

tartalmaznak fölösleges és bonyolult átszámítási tényezőket. 

Példaként: 

Gyorsulás 

Jele: a 

Értelmezése: sebességváltozás osztva idővel 

Mennyiségegyenlet: a = v/t 

SI Egysége: méter per másodperc a négyzeten, jele: m/s2 

Törvényes meghatározása: a méter per másodperc a négyzeten olyan egyenletesen gyorsuló mozgást végző test 

gyorsulása, amelynek sebessége 1 másodperc idő alatt 1 méter per másodperccel változik 

Kifejezése az alapegységekkel: m s-2 = m/s2 

Összefoglalás 
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A fizikai mennyiségeknek van: 

• neve 

• jele 

• mértékegysége, egyes mértékegységeknek lehet külön neve 

• értelmezése 

• írásmódja 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mikortól kell kizárólagosan az SI-t használni Magyarországon? 

2. Melyik szabványban találom meg a fizikai mennyiségek leírását? 
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5. fejezet - Az SI alapmennyiségei, 
alapegységei 

Bevezető 

A tudomány a technika a mindennapi élet meghatározó segédeszköze az a mennyiségi és mértékegység 

rendszer, amit SI-nek neveznek. Bízhatunk abban, hogy hosszú ideig fogjuk alkalmazni. 

Cél: Itt a lehetőség megtanulni. 

Követelmény: Alapmennyiségek, alapegységek és meghatározásuk ismerete. 

Az SI alapmennyiségei és alapegységei 

A fizikai mennyiségek közül egyeseket alapmennyiségül választottak. Az alapmennyiségek (a többi mennyiség 

alapján) nem definiálhatók. (Az alapmennyiségek teljes rendszere többféleképpen is kiválasztható.) Minden 

olyan fizikai mennyiség, amely nem alapmennyiség, definiálható az alapmennyiségekkel, ezért ezeket 

származtatott mennyiségeknek nevezzük. 

Az alapmennyiségek mértékegységei az alapegységek, a származtatott mennyiségek egységei pedig a 

származtatott mértékegységek. A származtatott egységek az alapegységekkel definiálhatók. 

A nemzetközi mértékegységrendszernek 7 alapmennyisége, ill. alapegysége és 2 kiegészítő mennyisége, ill. 

kiegészítő egysége van. 

A kiegészítő mennyiségek a nemzetközileg elfogadott definíció szerint olyan mennyiségek, amelyekről nincs 

eldöntve, hogy alapmennyiségek vagy származtatott mennyiségek-e. A síkszög és a térszög tehát elvileg 

alapmennyiségnek is tekinthető. Az alkalmazások szempontjából ennek a csoportosításnak nincs nagy 

jelentősége. 

Alapmennyiségek és alapegységek: 
I. hosszúság; mértékegysége a méter, jele: m. 

II. tömeg; mértékegységi a kilogramm, jele: kg. 

III. idő; mértékegysége a másodperc, jele: s (nem mp és nem sec). 

IV. (elektromos) áramerősség; mértékegysége az amper, jele: A. 

V. termodinamikai hőmérséklet; mértékegysége a kelvin, jele: K (fokjel nélkül). 

VI. anyagmennyiség; mértékegysége a mól (hosszú ó-val), jele: mol (rövid o-val). 

VII. fényerősség; mértékegysége a kandela, jele: cd. 

Kiegészítő mennyiségek és egységeik: 
I. síkszög (szög); mértékegysége a radián, jele: rad. 

II. térszög; mértékegysége a szteradián, jele: sr. 

Összefoglalva: 
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Az alap- és kiegészítő egységek szabványos definíciója 

Méter 

A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m. 

A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban 1/299 792 458 másodperc időtartam alatt 

megtesz. 

Régi (A méter a kripton-86-atom 2p10 és 5d5 energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő, vákuumban terjedő 

sugárzás hullámhosszúságának 1 650 763,73-szorosa.) 

Kilogramm 

A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg. 

A kilogramm az 1889. évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg 

nemzetközi etalonjának elfogadott, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sèvres-ben őrzött platina-

irídium henger tömege. 

Másodperc (szekundum) 

Az idő mértékegysége a másodperc; jele: s. 

A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő 

sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama. 

Amper 

A villamos áramerősség mértékegysége az amper; jele: A. 

Az amper olyan állandó villamos áram erőssége, amely két egyenes, párhuzamos, végtelen hosszúságú, 

elhanyagolhatóan kicsiny kör-keresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban elhelyezkedő 

vezetőben fenntartva, e két vezető között méterenként 2·10ˉ7 newton erőt hozna létre. 

Kelvin 

A termodinamikai hőmérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K. 

A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-szorosa. 

Mól 

Az anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol. 
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A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 

0,012 kilogramm szén-12-ben. (Az elemi egység fajtáját meg kell adni; ez atom, molekula; ion, elektron stb. 

vagy ilyen részecskék meghatározott csoportja lehet.) 

Kandela 

A fényerősség mértékegysége a kandela; jele: cd. 

A kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540·1012 hertz frekvenciájú monokromatikus 

fényt bocsát ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/683 watt per szteradián. 

Régi. (A kandela a fekete sugárzó 1/600 000 négyzetméternyi felületének fényerőssége, a felületre merőleges 

irányban, a platina dermedési hőmérsékletén, 101 325 pascal nyomáson.) 

Radián 

A radián a kör azon két sugara által bezárt szög, amelyek a kör kerületéből a kör sugarával egyenlő hosszúságú 

ívet metszenek ki. 

(A radián a kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó középponti síkszög.) 

Szteradián 

A szteradián annak a kúpnak a térszöge, amelynek a csúcspontja a gömb középpontjában helyezkedik el, és 

amely a gömb felületéből a gömb sugarával egyenlő oldalhosszúságú négyzet területével egyenlő gömbfelületet 

metsz ki. 

(A szteradián a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelületrészhez tartozó középponti térszög.) 

Az alapegységek definícióját időnként újraértelmezik. Ennek azonban a korábbi pontossági igények szintjén 

nincs jelentősége, mert az új értelmezés szerinti mértékegység a régivel a mérési pontosságon belül megegyezik. 

Időnként egyes származtatott mértékegységek külön nevet és jelet kapnak. 

A többi fizikai mennyiség SI-egysége származtatott mértékegység. Ezek egy részének külön neve és jele van, a 

többi az alapegységekkel és a külön nevű származtatott egységekkel (vagy végső soron az alapegységekkel) 

kifejezhető. 

Az SI külön nevű származtatott egységei, ezek jele 
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Az SI-egységek a gyakorlatban igen sokszor túlságosan kicsinyeknek vagy nagyoknak bizonyulnak, ezért az 

egységeket 10-nek meghatározott pozitív vagy negatív egész kitevőjű hatványaival (decimális szorzókkal) 

szorozzuk. A mértékegységek törvényes többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy 

szorzót jelentő, SI-prefixumok egyikével kell képezni. Az egység neve elé (kötőjel nélkül, egybeírva) illesztett 

prefixum az illető egység meghatározott többszörösének a nevét adja. A mértékegység jele elé illesztett 

prefixum jel pedig a szóban forgó mértékegység adott többszörösének a jelét adja. 

Az SI-prefixumok neve és jele 
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Nincs nemzetközi megállapodás arra, hogy a származtatott SI-egységeknek csak egyetlen alakjuk van, vagy 

lehet több egyenértékű alakjuk is. A magyar mérésügyi rendelet és ennek nyomán az MSZ 4900 álláspontja 

egyértelmű: minden mennyiség SI-egységének csak egyetlen alakja van, éspedig ha van külön neve, akkor 

az, ha nincs külön neve, akkor az alapegységekkel, és a külön nevű származtatott egységekkel meghatározott 

módon kifejezett alak. Tisztában kell azonban lennünk azzal, hogy noha ez az álláspont logikus és az 

egyértelműséget segítené elő, mégis - sajnálatos módon - nincs általánosan elfogadva. 

A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, korlátozás nélkül használható törvényes mértékegységek: 

Térfogat 

(1) Térfogat (űrtartalom) mértékegysége a liter; jele: l 

1 l = 1 dm3 = 0,001 m3 = 10-3 m3 

(2) A liter jeleként a L is használható. 

Síkszög 

(1) Síkszög-mértékegységek: 

a) a fok jele: ° 

 

b) a perc (ívperc); jele: ' 

 

(2) A fokkal, az ívperccel és az ívmásodperccel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. 

Tömeg 

Tömeg-mértékegység a tonna; jele: t 

1 t = 1000 kg = 103 kg = 1 Mg 
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Idő 

(1) Idő-mértékegységek: 

a) a perc; jele: min 

1 min = 60 s 

b) az óra; jele: h 

1 h = 60 min = 3600 s 

c) a nap; jele: d 

1 d = 24 h = 1440 min = 86 400 s 

d) a naptári időegységek: a hét, a hónap, az év. 

(2) A fenti időmértékegységekkel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. 

Sebesség 

Sebesség-mértékegység a kilométer per óra; jele: km/h 

 

Munka, energia 

Munka- (energia) mértékegység a wattóra; jele: W·h. 

1 W·h = 3600 J 

Hőmérséklet 

A t Celsius hőmérsékletet a T és T0 két termodinamikai hőmérséklet közötti különbség határozza meg, ahol 

T0 = 273,15 K. 

A hőmérsékleti tartomány vagy különbség mind kelvinekben, mind Celsius fokokban kifejezhető. A Celsius fok 

egység a kelvin egységgel egyenlő. Jele: °C. 

A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható 

törvényes mértékegységek: 

Hosszúság 

(1) Csak a légi és tengeri hajózásban használható hosszúság-mértékegység a tengeri mérföld. 

1 tengeri mérföld = 1852 m 

(2) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a csillagászati (asztronómiai) egység. 

1 csillagászati egység = 1,496·1011 m 

(3) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a parsec; jele: pc. 

1 pc = 3,0857·1016 m (közelítő érték) 

(4) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a fényév. 

1 fényév = 9,460·1015 m (közelítő érték) 
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(5) A tengeri mérfölddel, a csillagászati egységgel, a parsec-kel és a fényévvel kapcsolatban SI-prefixumok nem 

használhatók. 

Terület 

(1) Csak földterület meghatározására használható terület-mértékegység a hektár; jele: ha. 

1 ha = 10 000 m2= 104 m2 

(2) A hektárral kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók. 

Síkszög 

Csak a geodéziában használható síkszög-mértékegység az újfok vagy a gon; jele: gon. 

 

Tömeg 

(1) Csak az atom- és magfizikában használható tömeg-mértékegység az atomi tömegegység; jele: u. 

(2) Az atomi tömegegység a szén-12-atom tömegének 1/12-szerese. 

1 u = 1,660 57·10-27 kg (közelítő érték) 

Nyomás 

(1) Csak folyadékok és gázok nyomásának meghatározására használható nyomás-mértékegység a bar; jele: bar. 

1 bar = 100 000 Pa = 105 Pa 

(2) Orvosi vérnyomásmérő készülékeknél használható a higanyoszlop-milliméter; jele: mmHg. 

1 mmHg = 133,322 Pa 

Energia 

(1) Csak az atom- és magfizikában használható energia-mértékegység az elektronvolt; jele: eV. 

(2) Az elektronvolt az a mozgási energia, amelyre az elektron akkor tesz szert, ha vákuumban 1 volt 

potenciálkülönbségen halad át. 

1 eV = 1,602 19× 10-19 J (közelítő érték) 

Teljesítmény 

(1) Csak villamos látszólagos teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a 

voltamper; jele: VA. 

1 VA = 1 W 

(2) Csak elektromos meddő teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a var; jele: 

var. 

1 var = 1 W. 

Összefoglalás 

Megismertük az alapegységeket, prefixumokat (előtagokat) az SI-n kívüli mértékegységek használatát. Tessék 

megtanulni, használni! 

Önellenőrző kérdések, feladatok 



 Az SI alapmennyiségei, alapegységei  

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

1. Hány alapegység van az SI-ben? 

2. Mekkora ma az 1 m-es szakasz? 

3. Mi a síkszög törvényes mértékegysége? 

4. Hány m 1 Mm? 

5. Egy raktár teljes polcfelülete 0,5 ha. Helyesen van megadva? 

6. Hol használható mértékegység a mmHg? 
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6. fejezet - Alapegységek, 
származtatott egységek 

Bevezető 

Tisztán kell látnunk az alapegységek szükségességét, mert csak így tudjuk a saját szakterületünkön használatos 

származtatott mennyiségeket megérteni és használni, vagy magunk számára használhatót származtatni. 

Cél: Az alapegységekből származtatott egységek létrehozása. 

Követelmény: A származtatott egységek helyes értelmezése. 

Alapegységek, leszármaztatott egységek 

Az azonos dimenziójú mennyiségek sokaságából kell kiválasztani azt a meghatározott nagyságú mennyiséget, 

amellyel a többi, azonos jellegű mennyiséget mérni kívánjuk: a mennyiség egységét. A mértékegység tehát a 

fizikai mennyiségnek olyan értéke, amelyet az azonos fajtájú mennyiségek mérőszámának megállapításához 

összehasonlítási alapként fogadunk el. Az egység kiválasztása tetszőleges lehet, azonban bizonyos célszerűségi 

szempontokat figyelembe kell venni, pl. azt, hogy a gyakran előforduló mennyiségek mérőszámai ne legyenek 

se túl kicsi, se túl nagy számok. A mértékegységek jelentős részét az ember természetes környezetéből vagy 

köznapi használati tárgyai köréből választotta, Pl. a hosszmértékek közül a láb, hüvelyk, arasz; vagy az 

űrmértékek közül a véka, pint vagy hordó, stb. 

Az egységek kiválasztásának tetszőleges volta azonban csak néhány fajta mennyiség egységére vonatkozhat, 

mert hiszen az egységeket összekapcsolják a jelenségeket leíró fizikai egyenletek, nem lehet tehát valamennyit 

tetszőlegesen megválasztani. Ma a fizika egy zárt területén belül. az egymástól függetlenül felírható 

alapegyenletek száma m és ezekben az egyenletekben n egymástól független mennyiség szerepel, akkor n0=n-m 

számú mennyiség egységét lehet tetszőlegesen felvenni. A fizika egyes területein az önkényesen felvehető 

egységek száma: 

• Mechanika: 3 (hosszúság, tömeg, idő) 

• Mechanika + villamosságtan: 4 (hosszúság, tömeg, idő, elektromos áram) 

• Mechanika + villamosságtan + hőtan: 5 (hosszúság, tömeg, idő, elektromos áram, hőmérséklet) 

Ennyi fajta mennyiségnek vehetünk fel tehát önkényesen egységet, de ennyit fel is kell vennünk, ha azt akarjuk, 

hogy az egységek rendszere ellentmondásmentesen legyen felépíthető. 

Ezeket az önkényesen felvett egységeket alapegységeknek nevezzük, és ezekre építjük fel az egész 

mértékrendszert. 

Miért van mégis 7 alapmennyiség, alapegység? 

A válasz egyszerű, mert így a kémia területén egyszerűbben tudunk számításokat végezni. Ha belegondolnak az 

anyagmennyiség a mól és mértékegysége a mol nem más, mint darabszám 1 mol ~ 6,022 1023 alkatrészt jelent. 

A hetedik a fényerősség, a kandela cd. A Föld működéséhez feltétlenül szükséges az energia, a Nap sugárzása, a 

fény. 

Ne lenne szükségünk a fényerővel való könnyebb számolásra? 

A kandela gyertyát jelent, egy gyertya fényerejét választották egységnek. 

Van még két kiegészítő mennyiségünk, ha földhözragadtan gondolkodunk, és a síkban mozgunk az irányok 

meghatározására a síkszöget (radiánt), a térben a térszöget (szteradiánt) használjuk 

Az alapegységek kiválasztásánál el kellett dönteni egyrészt azt, hogy milyen dimenziójú mennyiségek közül 

válasszanak alapegységet, másrészt pedig azt, hogy az alapegységek nagysága mekkora legyen. 
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Az alapdimenziók kiválasztásakor gondolni kellett arra, hogy a helyes választással elősegítsék a fizikai 

jelenségek minél jobb áttekinthetőségét, hogy a leszármaztatott egységek dimenziói minél szemléletesebben 

mutassanak rá a mennyiség eredetére, lényegére, továbbá arra is, hogy azok érzékeink által felfogható és a 

természetben jelentőséggel bíró mennyiségeket jelöljenek. Ilyen alapdimenziók, amelyeket az egyes 

mértékrendszerek számára választottak: a hosszúság, az idő, a tömeg, az erő, az áramerősség, a hőmérséklet stb. 

Az alapdimenziók kiválasztása után kell meghatározni az alapegységeket. Itt is szempont az, hogy az egység a 

kérdéses mennyiségnek leggyakrabban előforduló mértékeivel lehetőleg azonos nagyságrendű legyen. 

Az alapegységek meghatározása méréstechnikai szempontból igen fontos, hiszen az egység képezi a mérés 

alapját. Ahhoz azonban, hogy az egységet mérés céljára felhasználjuk, nem elegendő azt definiálni, hanem meg 

is kell valósítani. realizálni kell. Az egységnek realizált alakját mértéknek, az alapegységét alapmértéknek 

nevezzük. E meghatározásból kitűnik az, hogy míg az egység független a használata során fellépő befolyásoló 

tényezőktől (pl. környezeti hőmérséklet, nyomás, nedvesség, földrajzi hely stb.), addig a mérték természetesen 

nem független ezektől. A mértékegységeket etalonok formájában meghatározott körülmények között őrzik. Az 

etalonok lehetnek mértékek vagy műszerek, amelyek alkalmasak arra, hogy róluk a mértékegységek nagy 

pontossággal sokszorosíthatók legyenek. 

Ehhez természetesen már az egység jellegének olyannak kell lenni, ami aránylag könnyen realizálható és 

fenntartható, hiszen biztosítani kell azt, hogy a világ minden részén az alapegységek nagy pontossággal 

reprodukálhatók legyenek. 

A mérési eredmények felhasználhatóságát befolyásoló tényezők közül itt a mértékegység állandó mivoltát, 

előállíthatóságának pontosságát, reprodukálhatóságát emeljük ki. 

E tulajdonságok hiányában lehet ugyan méréseket végezni, de a mérési eredmények csak az adott esetben 

alkalmazott etalon segítségével mért jellemzők összehasonlítására alkalmasak, máshol végzett mérések 

eredményeivel nem vethetők össze. Ez természetesen nem elégítheti ki sem a kereskedelem, sem a technika 

igényeit, és gátolja a tudományokat a törvényszerűségek felismerésében. 

A gyakorlatban használt etalonokat az igen drága platina-irídium helyett olcsóbb anyagból készítik, p1. 

aranyozott sárgaréz, monel-fém (70% Ni, 30% Cu), krómnikkel acél. Ez utóbbi anyag sűrűsége alig fele a Pt-Ir-

nak, egy kg tömegek összehasonlítása esetén ezért kb. 95 mg-mal több levegőt szorít ki. Ezt a jelentékeny 

eltérést nem könnyű pontosan korrekcióba venni. 

Az elmúlt évtizedekben jelentős és több esetben már eredményes törekvések történtek a mértékegységeknek 

atomállandókon alapuló etalonjainak előállítására. A kivétel a tömegetalon. 

Az ilyen etalonok több előnyös tulajdonsággal rendelkeznek: pontosságuk több nagyságrenddel jobb, mint a 

hagyományos etalonoké, időtől és helytől függetlenül reprodukálhatók, tehát megsemmisíthetetlenek. 

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei 

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei az alapegységek hatványainak szorzataként vagy 

hányadosaként képezhetők a megfelelő mennyiségekre vonatkozó fizikai egyenletek alapján. 

A származtatott egységek az alapegységeken kívül az úgynevezett külön nevű egységek segítségével is 

kifejezhetők. 

Példa: 
Hosszúság: m 

Terület: m · m = m2 

Térfogat: m · m · m = m3 

sebesség:  
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Terület teljesítmény:  

Térfogat áram:  

és így tovább. 

Összefoglalás 

Most már ismerjük az alapmennyiségek, alapegységek megválasztását. Alapmennyiségekből, alapegységekből 

tudunk származtatni mennyiségeket és egységeket. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Minek a mértékegysége a [kWh]? 

2. Alapmértékegység a [km/h]? 

3. Terület teljesítmény a [ha/h]? 
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7. fejezet - Fizikai mennyiségek az 
MSZ 4900-as szabvány alapján 

Bevezető (cél, követelmény) 

Ezt a tanulási egységet mindenkinek ajánlom tanulmányozni, különösen azoknak a hallgatóknak, akik kevesebb 

ismerettel rendelkeznek a fizika területéről. Az itt felsorolt mennyiségek azok melyekkel a tárgy tanulása alatt 

találkozni fogunk. (Nem a teljes szabványsorozatot találjuk itt.) 

Cél: Minél több mennyiség és egység megtanulása. 

Követelmény: Minél több mennyiség és egység ismerete. Különösen a szakterülethez szükségeseké. 

1. Tér- és időmennyiségek 

l—l Síkszög, szög 
Jele: α, β, γ, δ, φ 

SI-egysége: radián, jele: rad 

Törvényes meghatározása: kiegészítő egység 

Ajánlott decimális többszörösei: mrad, μrad 

Kifejezése az alapegységekkel: 1 

Más használható, nem SI-egységek: 

fok, jele: ° 

perc, jele: 1’ 

másodperc, jele: 1‖ 

Megjegyzés: a szög jeléül más görög kisbetű is használható. 

1—3 Hosszúság 
Jele: l 

SI-egysége: méter, jele: m 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszörösei: km, mm, μm, nm Megengedett decimális többszörösei: dm, cm 

Kifejezése az alapegységekkel: m 

Megjegyzés: a műszaki gyakorlatban elterjedt, más hosszúságdimenziójú mennyiségnevek (p1. út) és 

mennyiség-jelek (p1. s) is használhatók 

1—4 Terület 
Jele: A, esetleg S 

SI-egysége: négyzetméter, jele: m2 

Törvényes meghatározása: a négyzetméter az 1 méter oldalhosszúságú négyzet területe 

Ajánlott decimális többszörösei: km2, mm2 

Megengedett decimális többszörösei: dm2, cm2 
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Kifejezése az alapegységekkel: m2 

Más használható, nem SI-egység: hektár, jele: ha 

Átszámítások: 1 ha = 100 m.·100 m = 104 m2 

Megjegyzés: a terület név helyett a keresztmetszet, felszín és felület szók is használhatók 

1—5 Térfogat, köbtartalom 
Jele: V 

SI-egysége: köbméter, jele: m3 

Törvényes meghatározása: a köbméter az 1 méter élhosszúságú kocka térfogata 

Ajánlott decimális többszöröse: mm3 

Megengedett decimális többszörösei: dm3, cm3 

Kifejezése az alapegységekke1: m3 

Más használható, nem SI-egységek: hektoliter, jele: hl, liter, jele: l, milliliter, jele: ml 

1—6 Idő 
Jele: t, esetleg τ 

SI-egysége: másodperc (szekundum), jele: s (nem sec) 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszörösei: ks, ms, μs, ns, ps 

Kifejezése az alapegységekkel: s 

Más használható, nem SI-egységek: nap, jele: d; Óra, jele: h; perc, jele: min 

Átszámítások: 1 d = 24 h; 1 h = 60 min; 1 min = 60 s 

1—7 Szögsebesség 
Jele: ω(görög kis ómega) 

Értelmezése: az elfordulás szöge osztva az idővel Mennyiségegyenlet: 

ω =φ /t 

SI-egysége: radián per másodperc, jele: rad/s Törvényes meghatározása: a radián per másodperc olyan 

egyenletesen forgó test szögsebessége, amely 1 másodperc idő alatt 1 radián szöggel fordul el 

Kifejezése az alapegységekkel: s-1 = 1/s 

1—9 Sebesség 
Jele: v, esetleg u, w, c Értelmezése: út osztva idővel Mennyiségegyenlet: v =s/t 

SI-egysége: méter per másodperc, jele: m/s Törvényes meghatározása: a méter per másodperc olyan 

egyenletesen mozgó test sebessége, amely 1 másodperc idő alatt 1 méter utat tesz meg 

Kifejezése az alapegységekkel; m.s-1= m/s 

Más használható, nem SI-egység: km/h 

Átszámítás: 1 km/h= 1/3,6 m/s 

1—10.1 Gyorsulás 
Jele: a 
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Értelmezése: sebességváltozás osztva idővel. Mennyiségegyenlet: a = v/t 51-egysége: méter per másodperc 

a négyzeten, jele: m/s2 

Törvényes meghatározása: a méter per másodperc a négyzeten olyan egyenletesen gyorsuló mozgást végző 

test gyorsulása, amelynek sebessége 1 másodperc idő alatt 1 méter per másodperccel változik 

Kifejezése az alapegységekkel: m s-2 = m/s2 

1—10.2 Nehézségi gyorsulás 
Jele: g 

SI-egysége: méter per másodperc a négyzeten, jele: m/s2 

Megjegyzések: a további adatok azonosak az 1—10.1 Gyorsulás adataival; a g nemzetközi normális értéke: 

g =9,80665 m/s2 (pontosan) 

2. Rezgések 

2—1 Rezgésidő (periódusidő) 
Jele: T 

Értelmezése: egy rezgés időtartama 

SI-egysége: másodperc, jele: s 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszörösei: ms, μs, ns 

Kifejezése az alapegységekkel: s 

2—2.1 Fordulatszám 
Jele: n 

Értelmezése: a fordulatok száma osztva az idővel 

SI-egysége: egy per másodperc, jele: l/s 

Kifejezése az alapegységekkel: s-1 = l/s 

Más használható, nem SI-egység: l/min 

 

2—2.2 Frekvencia 
Jele: f, v (görög kis nű) 

Értelmezése: a rezgésidő reciprok értéke 

Mennyiségegyenlet: f = 1/T 

SI-egysége: hertz, jele: Hz 

Törvényes meghatározása: a hertz olyan periódusos jelenség frekvenciája, amelynek egy teljes periódusa 1 

másodperc időtartamú 

Számértéke: az 1 s alatti rezgések száma 

Ajánlott decimális többszörösei: GHz, MHz, kHz 

Kifejezése az alapegységekkel: 1/s 
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2—2.3 Körfrekvencia 
Jele: ω (görög kis ómega) 

Mennyiségegyenlet: ω= 2πf = 2π / T 

SI-egysége: radián per másodperc, jele: rad/s 

Ajánlott decimális többszöröse: krad/s 

Kifejezése az alapegységekkel: s-1= 1/s 

Számértéke: a 2π másodperc alatti rezgések száma 

2—3 Hullámhossz 
Jele: λ (görög kis lambda) 

Értelmezése: a terjedés irányában az azonos fázisú pontok legkisebb távolsága 

SI-egysége: méter, jele: m 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszörösei: km, mm, μm, nm 

Megengedett decimális többszörösei: dm, cm 

Kifejezése az alapegységekkel: m 

2—5 Fázisszög 
Jele:φ, (görög kis fi) 

Értelmezése: a rezgő test egy perióduson belül elfoglalt pillanatnyi helyzetének a nyugalmi helyzethez 

képest ívmértékben kifejezett viszonya 

Mennyiségegyenlet: X(t) =A cos (ω t + φ0), ahol a fázisszög az (ω t + φ0) mennyiség 

SI-egysége: radián, jele: rad 

Törvényes meghatározása: kiegészítő egység 

Megjegyzések: a fázisszög a 0 és 2π, ill. 0° és 360° érték között változik; a kezdőfázis jele: φo, az amplitúdó 

jele: A. 

2—6 Amplitúdó 
Jele: A 

Értelmezése: a pillanatnyi kitérés maximális értéke 

SI-egysége: méter, jele: m 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszörösei: mm, μm 

Megengedett decimális többszöröse: cm 

Kifejezése az alapegységekkel: m 

Megjegyzés: az amplitúdó más mennyiségek rezgési jelenségeire is értelmezve van. 

3. Mechanika 

3—1 Tömeg 
Jele: m 
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SI-egysége: kilogramm, jele: kg 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszörösei: Mg, g, mg, μg 

Megengedett decimális többszörösei: dag (dkg), cg 

Kifejezése az alapegységekkel: kg 

Más használható, nem SI-egységek: tonna, jele: t, 

Átszámítások: 1 t = 103 kg 

Megjegyzés: a dag jel helyett a dkg is használható. 

3—2 Sűrűség (fajlagos tömeg) 
Jele: ρ (görög kis ró) 

Értelmezése: tömeg osztva a térfogattal 

Mennyiségegyenlet: ρ = m / V 

SI-egysége: kilogramm per köbméter, jele: kg/m3 

Törvényes meghatározása: a kilogramm per köbméter olyan homogén anyag sűrűsége, amelynek 1 

köbmétere 1 kilogramm tömegű 

Ajánlott decimális többszöröse: Mg/m3 

Megengedett decimális többszörösei: kg/dm3, g/cm3 

Kifejezése az alapegységekkel: kg m-3 = kg/m3 

Más használható, nem SI-egységek: t/m3. kg/l 

Átszámítások: 1 t/m3 = 1 kg/1= 103 kg/m3 

3—7 Erő 
Jele: F 

Értelmezése: tömeg szorozva gyorsulással 

Mennyiségegyenlet: F = ma 

SI-egysége: newton, jele: N 

Törvényes meghatározása: a newton az az erő, amely 1kilogramm tömegű nyugvó testet 1 másodperc idő 

alatt 1 méter per másodperc sebességűre gyorsít 

Ajánlott decimális többszörösei: MN, kN, mN, μN 

Megengedett decimális többszöröse: daN 

Kifejezése az alapegységekkel: kg m s-2 = kg m/s2 

3—8 Súly (nyugvó tömegé) 
Jele: G, esetleg W vagy Q 

Értelmezése: tömeg szorozva a nehézségi gyorsulással 

Mennyiségegyenlet: G = mg 

SI-egysége: newton, jele: N 
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Megjegyzés: a további adatok azonosak a 3.7 Erő adataival 

3—9 Fajsúly 
Jele: γ (görög kis gamma) 

Értelmezése: súly osztva a térfogattal 

Mennyiségegyenlet: γ = G/V 

SI-egysége: newton per köbméter, jele: N/m3 

Kifejezése az alapegységekkel: kg m-2 s-2 = kg /(m2 s2) 

Megjegyzés: a fajsúlymennyiség használatát kerülni kell, helyette a pontosabban definiált sűrűséget (3—2) 

ajánlatos használni. 

3—10.1 Erőnyomaték (forgatónyomaték) 
Jele: M 

Értelmezése: erő szorozva az erő karjával, ahol az erő karja a forgástengelynek az erő hatásvonalától való 

távolsága 

Mennyiségegyenlet: M = F k 

SI-egysége: newtonméter, jele: N m 

Ajánlott decimális többszörösei: MNm, kNm, mNm 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-2 = m2 kg/s2 

Megjegyzés: az erőnyomaték egysége elvileg megegyezik a munka, ill. energia egységével, azonban az 

erőnyomatékot (forgatónyomatékot) mégsem joule egységekben adják meg, hanem newtonméterben, bár 

fennáll, hogy 1 J = 1 Nm 

3—13 Nyomás 
Jele: p. 

Értelmezése: a nyomóerő (a felületre merőleges erő) osztva a nyomott felülettel 

Mennyiségegyenlet: p = F/A 

SI-egysége: pascal, jele: Pa 

Törvényes meghatározása: a pascal az a nyomás, amellyel egyenletesen eloszló 1 newton erő 1 

négyzetméter felületre merőlegesen hat 

Ajánlott decimális többszörösei: GPa, MPa, kPa, mPa, μPa (kiejtése: mikropaszkal) 

Megengedett decimális többszörösei: daN/mm2, N/mm2, daN/cm2, N/cm2 

Kifejezése az alapegységekkel: m-1 kg.s-2 = kg /(m s2) 

A folyadék- és gáznyomás megengedett nem SI-egységei: hbar, bar, mbar, μbar 

Átszámítások: 1 hbar = 107 Pa, 1 bar = l05Pa, 1 mbar = 102 Pa, 

1 μbar=10-1 Pa 

3—19 Súrlódási tényező 
Jele: μ (görög kis mű) 

Értelmezése: a súrlódási erő osztva a merőleges nyomóerővel (viszonyszám) 

Mennyiségegyenlet: μ = Fs / Fn 
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SI-egysége: 1 

3—26.1 Munka (mechanikai) 
Jele: W, esetleg L 

Értelmezése: az erő szorozva az általa okozott elmozdulásnak az erő irányába eső összetevőjével 

Mennyiségegyenlet: W = F l, ahol 1 az elmozdulás az állandó F erő irányában 

SI-egysége: joule, jele: J 

Törvényes meghatározása: a joule az a munka, amelyet 1 newton erő saját hatásának irányába eső 1 méter 

úton végez 

Ajánlott decimális többszörösei: GJ, MJ, kJ, mJ 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-2 = m2 kg/s2 

Más használható, nem SI-egységek: kilowattóra, jele: kW h, elektronvolt, jele: eV 

Átszámítások: 1 kWh = 3,6 MJ, 1 eV = 1,602 10-19 J 

Megjegyzések: 1 J = 1 Nm 

3—26.2 Energia (mechanikai) 
Jele: E, esetleg: W 

Értelmezése: az anyag munkavégző képességgel mérhető tulajdonsága (állapothatározó) 

SI-egysége: joule, jele: J 

Megjegyzések: a további adatok azonosak a 3—26.1 Munka adataival 

Tudnivalók: mozgási vagy kinetikai energia: a mozgó testnek sebessége folytán meglévő munkavégző 

képessége: Ekin = 1/2 mv2; helyzeti vagy potenciális energia: az a munkavégző képesség, amellyel valamely 

test helyzeténél fogva rendelkezik: Epot = m g h a potenciális energiája egy h magasságban levő m tömegű 

testnek; Epot = 1/2 k 12 a potenciális energiája egy 1 hosszúsággal megnyújtott vagy összenyomott rugónak; 

(k = rugóállandó) 

Zárt, más testtel kölcsönhatásban nem álló anyagi rendszer energiája az időben szigorúan állandó (az 

energia megmaradásának elve) 

3—27 Teljesítmény 
Jele: P 

Értelmezése: munka osztva idővel 

Mennyiségegyenlet: P= W/t 

SI-egysége: watt, jele: W 

Törvényes meghatározása: a watt az a teljesítmény, amelyet 1 joule munka 1 másodperc alatt létrehoz 

Ajánlott decimális többszörösei: GW, MW, kW, mW, μW 

Kifejezése az alapegységekkel: m2kgs-3 = m2kg/s3 

Megjegyzések: 1 W = 1 J/s; 1 LE =735,49875 W = 75 mkp/s; 1 mkp/s = 9,80665 W 

3—29 Hatásfok 
Jele: η (görög kis éta) 

Értelmezése: a hasznos munka osztva az összes befektetett munkával (viszonyszám) 
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SI-egysége: 1 

Tudnivalók: a hatásfokot százalékban is szokás megadni: 

4. Hőtan 

4—1.1 Hőmérséklet, termodinamikai hőmérséklet 
Jele: T, esetleg θ (görög nagy théta) 

Értelmezése: a test hőállapotát, felmelegedésének mértékét jellemző mennyiség 

SI-egysége: kelvin, jele: K (fokjel nélkül) 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Kifejezése az alapegységekkel: K 

Megjegyzés: használják még az abszolút hőmérséklet elnevezést is. 

4—1.2 Hőmérséklet, Celsius-hőmérsékleti skála 
Jele: t, esetleg ϑ (görög kis théta) 

SI-egysége: nincs 

Más használható, nem SI-egység: Celsius-fok, jele: °C (nem C°!) 

Megjegyzés: t = T-T0, ahol T0 = 273,15 K, (T: 4—1.1) 

4—2 Hőmérséklet-különbség 
Jele: ΔT, ill. Δt (kiejtése: delta nagy té, ill. delta kis té) 

Értelmezése: két termodinamikai vagy Celsius-hőmérséklet különbsége 

SI-egysége: kelvin, jele: K 

Kifejezése az alapegységekkel: K 

Más használható, nem SI-egység: °C 

Megjegyzés: a Celsius-fokban és a kelvinben mért hőmérséklet-különbségek egyenlőek. 

4—3.1 Lineáris hőtágulási tényező 
Jele: α (görög kis alfa), esetleg λ ( görög kis lambda) 

Értelmezése: hosszúságváltozás osztva az eredeti hosszúság és hőmérséklet-különbség szorzatával 

Mennyiségegyenlet:  

SI-egysége: egy per kelvin, jele: 1/K 

Kifejezése az alapegységekkel: K-1 = 1 /K 

4—3.2 Térfogati (köbös) hőtágulási tényező 
Jele: β (görög kis béta), esetleg: γ (görög kis gamma) 

Értelmezése: térfogatváltozás osztva az eredeti térfogat és a hőmérséklet-különbség szorzatával 

Mennyiségegyenlet:  

SI-egysége: egy per kelvin, jele: 1/K 
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Megjegyzés: a további adatok azonosak a 4—3.1 Lineáris hőtágulási tényező adataival. 

Tudnivalók: ha hőtáguláskor a p (nyomás) állandó, akkor izobár az állapotváltozás, ekkor gázra: V/T = 

constans (Gay-Lussac I. törvénye). 

4—4 Hőmennyiség 
Jele: Q 

Értelmezése: két test hőmérséklet-kiegyenlítődésének leírására szolgáló fizikai mennyiség 

Mennyiségegyenlet: Q = c m (T2—T1), ahol Q az m tömegű test T1 hőmérsékletét T2-re változtatja (c a 

fajhő, lásd: 4—11) 

SI-egysége: joule, jele: J 

Ajánlott decimális többszörösei: TJ, GJ, MJ, kJ, mJ 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-2 = m2.kg/s2 

Megjegyzések: 1 cal = 4,1868 J 1 kcal = 4,1868 kJ = 1,163 10-3 kW h 1 kW h = 3,6 106 J = 860 kcal 1 m 

kp = 9,807 J = 2,724 10-6 kW h 1 kcal = 427 m kp 

Tudnivalók: a hőmennyiség kölcsönhatási folyamat leírására szolgáló fizikai mennyiség, így nincs értelme 

hőenergiának nevezni (nem azonos a test belső energiájával): a hő, hőmennyiség, hőmunka tisztán termikus 

kölcsönhatásban az érintkező testek belső energia változását leíró fizikai mennyiség; a belső energiát a gáz belső 

állapota, főként molekuláinak rendezetlen hőmozgása határozza meg. 

A Q = L m, - halmazállapot-változás, illetve égés esetén, ahol Q az m tömegű test halmazállapot-változásához, 

illetőleg égéséhez szükséges hőmennyiség, L az anyagi minőségre jellemző állandó (olvadáshő = fagyáshő vagy 

párolgáshő = lecsapódási hő, ill. égéshő). A |Q| = |W| izoterrnikus állapotváltozáskor (T=constans), ekkor a 

közölt hő teljesen a gáz munkájává alakul át (táguláskor W negatív és Q pozitív, összenyomáskor W pozitív, Q 

negatív) 

4—6 Hőáramsűrűség 
Jele: φ (görög kis fi) 

Értelmezése: a hőáram osztva a felülettel 

Mennyiségegyenlet: φ = Φ/A 

SI-egysége: watt per négyzetméter, jele: W /m2 

Ajánlott decimális többszöröse: kW/m2 

Kifejezése az alapegységekkel: kg s-3 = kg/s3 

4—8.1 Hőátadási tényező 
Jele: u, α (görög kis alfa) 

Értelmezése: hőáramsűrűség osztva a hőmérsékletkülönbséggel 
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5. Villamosságtan 

5—1 Elektromos áramerősség 
Jele: I (nem J) 

SI-egysége: amper, jele: A 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszörösei: kA, mA, μA, nA, pA 

Kifejezése az alapegységekkel: A 

5—2 Elektromos töltés 
Jele: Q 

Értelmezése: áramerősség szorozva idővel Mennyiségegyenlet: Q = I t 

SI-egysége: coulomb, jele: C 

Törvényes meghatározása: a coulomb az az elektromos töltés, amely valamely vezető egy keresztmetszetén 

1 másodperc idő alatt áthalad, ha a vezetőben 1 amper erősségű áram folyik. 

Ajánlott decimális többszörösei: kC, mC, μC, nC, pC. Kifejezése: az alapegységekkel: s A 

Más használható, nem SI-egység: amperóra, jele: Ah. 

Átszámítás 1 Ah = 3600 C 

5—6.2 Elektromos feszültség (elektromos potenciálkülönbség) 
Jele: U 

Értelmezése: elektromos teljesítmény osztva az áramerősséggel 

Mennyiségegyenlet: U = P/I 

SI-egysége: volt, jele: V 

Törvényes meghatározása: a volt olyan vezető két pontja közötti elektromos feszültség, amelyben 1 amper 

állandó erősségű áram folyik, ha az áram teljesítménye e két pont között 1 watt. 

Megjegyzések: a további adatok azonosak az 5—6.1 Elektromos potenciál adataival 

1 V = 1 W/A = 1 W A-1 

 

5—9 Elektromos kapacitás 
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Jele: C 

Értelmezése: a vezető elektromos töltése osztva a vezető feszültségével 

Mennyiségegyenlet: C = Q/U = I t / U 

SI-egysége: farad, jele: F 

Törvényes meghatározása: a farad olyan kondenzátor elektromos kapacitása, amelyet 1 coulomb töltés 1 

volt feszültségre tölt fel 

Ajánlott decimális többszörösei: mF, μF, nF, pF 

 

Megjegyzés: 1 F = 1 A s/V = 1Q/1V 

5—10.1 Permittivitás 
Jele: ε (görög kis epszilon) 

Értelmezése: elektromos eltolás osztva az elektromos térerősséggel 

Mennyiségegyenlet: ε = D/E 

SI-egysége: farad per méter, jele: F/m 

 

Megjegyzések: 1 F/m = 1 As/Vm, a permittivitást régebben dielektromos állandónak nevezték. 

5—10.2 A vákuum permittivitása 
Jele: ε0 (görög kis epszilon index nulla) 

Értelmezése: a tényleges permittivitás osztva a relatív permittivitással (lásd 5—11) 

Mennyiségegyenlet: ε0 = ε /εr 

Megjegyzések: a további adatok azonosak az 5—10.1 Permittivitás adataival 

ε0 = 8,854 191 012 F/m 

5—11 Relatív permittivitás 
Jele: εr (görög kis epszilon index er.) 

Értelmezése: puszta szám, amely megmutatja, hogy egy kondenzátor kapacitása a vákuumban mért 

kapacitásnál hányszor lesz nagyobb, ha a lemezek közé dielektrikumot (szigetelőanyagot) helyezünk 

SI-egysége: 1 

Megjegyzés: ezt a mennyiséget régebben relatív dielektromos állandónak nevezték 

5—17 Mágneses térerősség 
Jele: H 

Értelmezése: áramerősség osztva hosszúsággal 
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Mennyiségegyenlet: H = N I/l, ahol N a tekercs menetszáma, l a tekercs hossza és I a tekercsben folyó áram 

erőssége; a H térerősség a tekercs belsejében keletkezik az I áram hatására 

SI-egysége: amper per méter, jele: A/m 

Ajánlott decimális többszöröse: kA /m 

Megengedett decimális többszörösei: A/mm, A/cm 

Kifejezése az alapegységekkel: m-1 A = A/m 

Megjegyzések: a mágneses térerősséget mágneses gerjesztettségnek is szokás nevezni; a mágneses 

térerősség vektormennyiség; 

 

1 A/m a mágneses tér erőssége abban a tekercsben, amelynek 1 m hosszára 1 menet jut és 1 A áram folyik 

át rajta 

Tudnivalók: a H mágneses térerősség a tekercsre jellemző mennyiség, és nem függ attól, hogy van-e 

valamilyen erővonal-sűrítő anyag a tekercsben, vagy nincs; 

a H = N I / l mennyiségegyenlet csak speciálisan az N menetszámú 1 hosszúságú, I árammal átjárt tekercs 

belsejében levő homogén mágneses térerősségre vonatkozik 

5—20 Mágneses indukció, mágneses fluxussűrűség 
Jele: B 

Értelmezése: forgatónyomaték osztva az áramerősség és a felület szorzatával, vagy az erő osztva az 

áramerősség és a hosszúság szorzatával 

 

SI-egysége: tesla, jele: T 

Törvényes meghatározása: a tesla az a mágneses indukció, amely rá merőleges 1 négyzetméter felületen 1 

weber mágneses fluxust hoz létre 

Ajánlott decimális többszörösei: mT, μT, nT 

Kifejezése az alapegységekkel: kg s-2 A-1 

Megjegyzések: 1 T = 1 V s /m2; 1 gauss =1 G = 104 T = 1 V s/cm2 

Tudnivalók: a mágneses indukció vektormennyiség, iránya a mágneses indukcióvonalak irányába esik, a 

mágneses indukció a mágneses indukcióvonalak sűrűségét jelenti, vagyis a felületen 1 m2-enként 

merőlegesen áthaladó indukcióvonalak számát. 

Iskoláinkban szokásos meghatározás: egy tesla a mágneses indukció vektorának értéke a mágneses térnek 

azon a helyén, ahol az indukcióvonalakra merőlegesen elhelyezett egy négyzetméter felületet határoló, egy 

amper erősségű árammal átjárt áramvezető keretre egy newtométer forgatónyomaték hat. 

5—23.1 Induktivitás 
Jele: L 

Értelmezése: egy áramhurok által létesített és körülzárt mágneses tér fluxusa osztva a hurokban folyó áram 

erősségével 
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Mennyiségegyenlet: L = Φ /I 

SI-egysége: henry, jele: H 

Törvényes meghatározása: a henry olyan zárt vezető induktivitása, amelyben 1 volt feszültség létesül, ha a 

benne folyó áram erőssége másodpercenként egyenletesen 1 amperrel változik 

Ajánlott decimális többszörösei: mH, μH, nH 

 

Megjegyzések: 1 H = 1 V s/A = 1 Wb/A. 

Tudnivaló: egy N menetes tekercs induktivitása: N Φ/I. 

5—25.1 Permeabilitás 
Jele: μ (görög kis mü) 

Értelmezése: mágneses indukció osztva a mágneses térerősséggel 

Mennyiségegyenlet: μ = B/H 

SI-egysége: henry per méter, jele: H/m 

 

Megjegyzés: 1 H/m = 1 Vs/Am. 

5—25.2 A vákuum permeabilitása 
Jele: μ0 (görög kis mü index nulla) 

SI-egysége: H/m 

Megjegyzések: a további adatok azonosak az 5—25.1 Permeabilitás adataival; 

μ0 = 4 π 10-7 H/m = 1,256 64-10-6 H/m 

5—26 Relatív permeabilitás 
Jele: μr (görög kis mü index er) 

Értelmezése: permeabilitás osztva a vákuum permeabilitásával 

 

SI-egysége: 1 

Megjegyzés: a relatív permeabilitás puszta szám, amely megmutatja, hogy egy anyag tényleges 

permeabilitása hányszorosa a vákuum permeabilitásának. 

5—35 Elektromos ellenállás (egyenáramú), rezisztencia 
Jele: R 

Értelmezése: elektromos feszültség osztva az áramerősséggel 

Mennyiségegyenlet: R = U/I 
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SI-egysége: ohm, jele: Ω (görög nagy ómega) 

Törvényes meghatározása: az ohm olyan vezető két pontja közötti elektromos ellenállás, amelyek között 1 

amper erősségű áram folyik, ha e két pont közötti feszültség 1 volt 

Ajánlott decimális többszörösei: TΩ, GΩ, MΩ, kΩ, mΩ, 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-3 A-2 

Megjegyzések: 1 Ω =1 V/A 

5—36 Elektromos vezetés (egyenáramú), konduktancia 
Jele: G 

Értelmezése: áramerősség osztva a feszültséggel 

Mennyiségegyenlet: G = I / U 

SI-egysége: siemens, jele: S 

Törvényes meghatározása: a siemens olyan vezető elektromos vezetése, amelynek ellenállása 1 ohm 

Ajánlott decimális többszörösei: kS, mS, μS, nS 

Kifejezése az alapegységekkel: m-2 kg-1 s3 A2 

Megjegyzések: 1 Ω= 1 A/V; régebben használták a vezetőképesség nevet is. 

5—37 Fajlagos ellenállás, rezisztivitás 
Jele: ρ (görög kis ró) 

Értelmezése: elektromos térerősség osztva áramsűrűséggel 

Mennyiségegyenlet: ρ = E/J 

SI-egysége: ohmméter, jele: Ωm 

Ajánlott decimális többszörösei: GΩm, MΩm, kΩm, mΩm, μΩm, nΩm 

Megengedett decimális többszörösei: Ωcm, Ωmm2/m 

Kifejezése az alapegységekkel: m3 kg s-3 A-2 

Megjegyzések: 1 Ω m = 1 V m/A; a rezisztivitás SI-egysége megadja az 1 m hosszú és 1 m2 

keresztmetszetű anyag ellenállásának számértékét; mivel ez a m2-es keresztmetszet túl nagy, ezért 

engedélyezték az Ω mm2/m rezisztivitásegység használatát. 

Megjegyzés: a tekercs menetszáma puszta szám. 

5—42 Fáziskülönbség 
Jele: φ (görög kis fi) 

Értelmezése: , akkor φ a fáziskülönbség 

SI-egysége: radián, jele: rad 

Kifejezése az alapegységekkel: 1 

5—43.1 Látszólagos ellenállás, az impedancia abszolút értéke 
Jele: |Z|, Z 

Értelmezése: szinuszos feszültség effektív értéke osztva a szinuszos áram effektív értékével 
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Mennyiségegyenlet:  

SI-egysége: ohm, jele Ω (görög nagy ómega) 

Ajánlott decimális többszörösei: MΩ, kΩ, mΩ 

Kifejezése az alap egységekkel: m2 kg s-3 A-2 

Megjegyzés:1 Ω = 1 V/A 

5—43.3 Hatásos ellenállás, rezisztencia 
Jele: R 

Értelmezése: az impedancia valós része 

Megjegyzés: a további adatok azonosak az 5—35 Rezisztencia adataival. 

5—43.4 Meddő ellenállás, reaktancia 
Jele: X 

Értelmezése: az impedancia képzetes része 

Mennyiségegyenletek: XL = ω L, Xc =1 /ω C 

Megjegyzés: a további adatok azonosak az 5—43.1 látszólagos ellenállás adataival. 

5—45.1 Hatásos teljesítmény 
Jele: P 

Mennyiségegyenlet: P = U I cos φ 

SI-egysége: watt, jele: W 

Ajánlott decimális többszörösei: TW, GW, MW, kW, 

mW, μW, nW 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-3 

Megjegyzés: 1 W = 1 V/A. 

5—45.2 Meddő teljesítmény 
Jele: Q 

Mennyiségegyenlet: Q = UI sin φ 

SI-egysége: var, jele: var 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-3 

Megjegyzés: 1 var = 1 V/A. 

5—45.3 Látszólagos teljesítmény 
Jele: S 

Mennyiségegyenlet: S = UI 

SI-egysége: voltamper, jele: VA 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-3 

számértékét; mivel ez a m2-es keresztmetszet túl nagy, ezért engedélyezték az Ω mm2/m rezisztivitásegység 

használatát. 
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6. Fénytan 

6—3 Az elektromágneses sugárzás terjedési sebessége vákuumban 
Jele: c 

SI-egysége: méter per másodperc, jele: m/s 

Megjegyzés: c = 2,9979 108 m/s 

6—4 Hullámhossz 
Jele: λ (görög kis lambda) 

Értelmezése: terjedési sebesség osztva a frekvenciával 

Mennyiségegyenlet: λ = c/v 

SI-egysége: méter, jele: m 

Ajánlott decimális többszörösei: μm, nm 

Kifejezése az alapegységekkel: m 

6—18 Fényerősség 
Jele: Iv 

SI-egysége: kandela, jele: cd 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszöröse: mcd 

6—19 Fényáram 
Jele: Φv (görög nagy fi index vé) 

Értelmezése: fényerősség szorozva térszöggel 

SI-egysége: lumen, jele: lm 

Törvényes meghatározása: a lumen az a fényáram, amelyet 1 kandela fényerősséggel minden irányban 

sugárzó pontszerű fényforrás 1 szteradián térszögbe sugároz. Ajánlott decimális többszörösei: Mlm, mlm, 

μlm 

Kifejezése az alap- és kiegészítő egységekkel: cd sr 

6—23 Megvilágítás 
Jele: Ev 

Értelmezése: fényáram osztva felülettel 

Mennyiségegyenlet: Ev = Φv /A 

SI-egysége: lux, jele: lx 

Törvényes meghatározása: a lux 1 négyzetméter területű felület megvilágítása, ha reá merőlegesen, 

egyenletesen elosztva, 1 lumen fényáram esik 

Kifejezése az alap- és kiegészítő egységekkel: m-2 cd sr 

7. Akusztika 

7—1 Rezgésidő (periódusidő) 
Jele: T 

Értelmezése: egy rezgés időtartama 
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SI-egysége: másodperc, jele: s 

Ajánlott decimális többszörösei: ms, μs, ns, ps 

Kifejezése az alapegységekkel: s 

7—13 Hangsebesség 
Jele: c 

Értelmezése: a hang terjedési sebessége az adott közegben 

SI-egysége: méter per másodperc. jele: m/s 

Kifejezése az alapegységekkel: m s-1 = m/s 

7— 15 Hangteljesítmény 
Jele: P, esetleg N vagy W 

Értelmezése: valamely, a terjedés irányára merőleges felületen áthaladó hangenergia osztva az idővel 

Mennyiségegyenlet: P = E/t 

SI-egysége: watt, jele: W 

Ajánlott decimális többszörösei: kW, mW, μW, nW, pW 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-3 = kg.m2/s3 

7—16 Hangintezitás 
Jele: I, esetleg J 

Értelmezése: valamely felületre eső hangteljesítmény osztva a felülettel 

SI-egysége: watt per négyzetméter; jele: W/m2 

Ajánlott decimális többszörösei: kW/m2, mW/m2, μW/m2 

Kifejezése az alapegységekkel: kg s-3 = kg/s3 

7—20 Hangteljesítményszint 
Jele: LP 

Mennyiségegyenlet: LP = l0 lg(P/P0) (dB), ahol P0 = 10-12 W, a hangteljesítmény alapértéke. P és P0 az 

összehasonlítandó hangteljesítmények 

SI-egysége: nincs 

Kifejezése az alapegységekkel: 1 

Más használható, nem SI-egység: decibel, jele: dB 

Megjegyzés: egyszerűbb lenne. ha az LP = lg (bel) alakú mennyiségegyenletet választanánk, de a bel (jele: 

B) egység túl nagy a gyakorlat számára. 

7—29 Hangosságszint 
Jele: Ls 

Értelmezése: logaritmikus hangerősség skála, amely 1000 Hz-en a dB értékhez igazodik, más 

frekvenciákon pedig a hallás tulajdonságai szerint módosul 

SI-egysége: nincs 

Kifejezése az alapegységekkel: 1 
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Más használható, nem SI-egység: phon 

Megjegyzés: 1000 Hz frekvencián 1 phon = 1 dB. 

7—31 Hangintenzitásszint 
Jele: LI 

Mennyiségegyenlet: LI = 10 lg(I/I0) (dB) 

SI-egysége: nincs 

Kifejezése az alapegységekkel: 1 

Más használható, nem SI-egység: decibel, jele: dB 

Megjegyzés: a hangintenzitásszint valamely I hangintenzitásnak az I0 alapszinthez való viszonya, 

decibelekben kifejezve, ahol I0 = 10-12 W/m2. 

8. Fizikai kémia és molekuláris fizika 

8—3 Anyagmennyiség 
Jele: n, esetleg v 

SI-egysége: mól, jele: mol 

Törvényes meghatározása: alapegység 

Ajánlott decimális többszöröse: kmol 

Kifejezése az alapegységekkel: mol 

Megjegyzés: az anyagmennyiség mólokban kifejezett értékét mólszámnak nevezik. 

8—4 Avogadro-állandó 
Jele: L, NA 

Értelmezése: a molekulák száma osztva az anyagmennyiséggel 

Mennyiségegyenlet: L = N/n 

SI-egysége: 1 /mol 

Kifejezése az alapegységekkel: mol-1 = 1/mol 

Megjegyzés: NA = 6,022 1023 mol-1. 

8—5 Moláris tömeg 
Jele: M 

Értelmezése: tömeg osztva az anyagmennyiséggel 

Mennyiségegyenlet: M = m/n 

SI-egysége: kg /mol 

Ajánlott decimális többszörösei: kg /kmol, g /mol 

Kifejezése az alapegységekkel: kg mol-1 = kg /mol 

8—6 Moláris térfogat (móltérfogat) 
Jele: Vm 

Értelmezése: térfogat osztva az anyagmennyiséggel 
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Mennyiségegyenlet: Vm = V /n 

SI-egysége: m3/mol 

Ajánlott decimális többszöröse: m3/kmol 

Megengedett decimális többszörösei: dm3/mol, cm3/mol 

Kifejezése az alapegységekkel: m3 mol-1 = m3/mol 

Más használható, nem SI-egységek: l/mol, ml/mol 

Megjegyzés: tökéletes gáz moláris térfogata 0 °C-on, és 101 325 Pa (=1 atm) nyomáson: 2,241 10-2 m3/mol 

(~22,4 liter/mol). 

8—12.1 Sűrűség 
Jele: ρ (görög kis ró) 

Értelmezése: tömeg osztva térfogattal 

Mennyiségegyenlet: ρ =m/V 

SI-egysége: kilogramm per köbméter, jele: kg/m3 

Megengedett decimális többszörösei: kg/dm3, g/cm3 

Kifejezése az alapegységekkel: m-3 kg = kg/m3 

Más használható, nem SI-egységek: kg/l, g/l, g/ml 

8—12.2 Tömegkoncentráció (B anyagé) 
Jele: ρB (kis ró index nagy bé) 

Értelmezése: B anyag tömege osztva az oldat térfogatával 

SI-egysége: kg/m3 

Megjegyzés: a további adatok azonosak a 8—12.1 Sűrűség adataival. 

8—14 Anyagmennyiség-koncentráció (oldott B anyagé) 
Jele:cB 

Értelmezése: B anyagmennyisége osztva az oldat térfogatával 

Mennyiségegyenlet: cB = n /V 

SI-egysége: mól per köbméter, jele: mol/m3 

Törvényes meghatározása: a mól per köbméter olyan homogén elegy egy összetevőjének anyagmennyiség-

koncentrációja, amelynek 1 köbméterében az összetevő anyagmennyisége 1 mól 

Ajánlott decimális többszöröse: kmol/m3 Megengedett decimális többszörösei: mol/dm3, mol/cm3 Kifejezése 

az alapegységekkel: m-3 mol=mol/m3 

Más használható, nem SI-egységek: mol/l, mol/ml, kmol/1. 

Megjegyzés: az ilyen módon megadott koncentrációt molaritásnak is nevezik (ami könnyen 

összetéveszthető a molalitással, 1. 8—16). 

8—16 Molalitás (B oldott anyagé) 
Jele: mB 

Értelmezése: B anyagmennyisége osztva az oldószer tömegével 
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Mennyiségegyenlet: mB = n /m 

SI-egysége: mól per kilogramm, jele: mol /kg 

Ajánlott decimális többszörösei: kmol /kg, mol /g 

Kifejezése az alapegységekkel: kg-1 mol = mol /kg 

8—28 Ozmózisnyomás 
Jele: π (görög kis pi) 

Értelmezése: az a nyomástöbblet, amely ahhoz szükséges, hogy ozmotikus egyensúlyt tartson az oldat és az 

oldószer között, amelyeket olyan membrán választ el, mely csak az oldószert ereszti át 

SI-egysége: pascal, jele: Pa 

Kifejezése az alapegységekkel: m-1 kg s-2 

8—35 Moláris gázállandó 
Jele: R 

Értelmezése: a tökéletes gáz állapotegyenletében az univerzális (egyetemes) gázállandó 

Mennyiségegyenlet: R = p Vm /T, ahol Vm az ún. móltérfogat (térfogat osztva az anyagmennyiséggel) 

SI-egysége: joule per mol kelvin, jele: J/mol K 

Ajánlott decimális többszöröse: J/kmol K 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 kg s-2 K-1 mol-1 

Megjegyzés: R = 8,314 J/mol K. 

8—42 Elemi elektromos töltés 
Jele: e 

Értelmezése: a proton, ill. az elektron elektromos töltése 

SI-egysége: coulomb, jele: C 

Kifejezése az alapegységekkel: s A 

Megjegyzés: e = 1,6021 10-19 C. 

9. Atom- és magfizika 

9—1 Rendszám (protonszám) 
Jele: Z 

Értelmezése: a magban levő neutronok száma 

SI-egysége: 1 

9—2 Neutronszám 
Jele: N 

Értelmezése: a magban levő neutronok száma 

SI-egysége: 1 

9—3 Tömegszám, nukleonszám 
Jele: A 

Értelmezése: a magban levő protonok és neutronok száma együttvéve 
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Mennyiségegyenlet: A = Z + N 

SI-egysége: 1 

9—30 Radioaktív sugárforrás aktivitása 
Jele: A 

Értelmezése: az elbomló atomok száma osztva az idővel 

Mennyiségegyenlet: A = N /t, ahol N a t idő alatt elbomló atomok száma 

SI-egysége: becquerel, jele: Bq 

Törvényes meghatározása: a becquerel olyan radioaktív sugárforrás aktivitása, amelyben 1 másodperc idő 

alatt egy bomlás következik be 

Kifejezése az alapegységekkel: s-1 = 1/s 

9—33 Felezési idő 
Jele: T1/2 

Értelmezése: az az átlagos időtartam, amely alatt valamely adott állapotban levő magok vagy atomok N 

száma a felére csökken 

SI-egysége: másodperc, jele: s 

Kifejezése az alapegységekkel: s 

Más használható, nem SI-egységek: év, jele: a, nap, jele: d, óra, jele: h 

5.10. Magreakciók és ionizáló sugárzások 

10—30.2 Elnyelt sugárdózis 
Jele: D 

Értelmezése: az anyag által elnyelt energia osztva a tömeggel 

Mennyiségegyenlet: D = ED /m, ahol ED az m tömeg által elnyelt energia 

SI-egysége: gray, jele: Gy 

Törvényes meghatározása: a gray az a sugárdózis, amelyet 1 kilogramm tömegű anyag elnyel, ha vele 

állandó intenzitású ionizáló sugárzás útján, 1 joule energiát közlünk 

Kifejezése az alapegységekkel: m2 s-2 = m2 /s2 

Összefoglalás 

Szabvány szerinti megfogalmazásokat, jelöléseket, értelmezéseket használva a későbbiekben jelentősen 

megkönnyíti munkánkat. Az általunk megadott, leírt mennyiségeket mások is meg fogják érteni. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mivel jelöljük a szögeket? 

2. Mi a négyzetméter m2 ? 

3. Mi a sebesség? 

4. Mi a rezgésidő? 

5. Mi lehet ez ω = 2πf ? 

6. Mi a sűrűség? 
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7. Mi az erő? 

8. Mi a nyomás? 

9. 1 kWh hány MJ ? 

10. A hatásfok nem más, mint a ··· 

11. Mi a hőmennyiség? 

12. Mi az elektromos áramerősség? 

13. Az elektromos ellenállás nem más, mint ··· 

14. A hatásos teljesítmény egyenlő 

15. Mi a megvilágítás egysége? 

16. A tömegkoncentráció ρB = 
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8. fejezet - Fizikai egyenletek 
írásmódja, mennyiségi és 
mérőszámegyenletek 

Bevezető 

A fizikai egyenletekben mérőszámok és mértkegységek is szerepelnek. Az aritmetika szabályait szeretnénk 

alkalmazni a fizikai egyenletekre, ezért egy kis átalakítást, megfontolást kell tennünk. 

Cél: Fizikai egyenletek használatának megtanulása. 

Követelmény: Egyenletek, képletek szabályos használata. 

Fizikai egyenletek írásmódja 

Az objektumok vagy jelenségek matematikai eszközökkel való tárgyalása szükségessé tette egyes fizikai 

mennyiségeket jellemző betűszimbólumok bevezetését. Ezeket a mennyiségeket két tulajdonság jellemzi: a 

jellegük, minőségük (pl. hosszúság, idő, erő) és a nagyságuk. Az első minőségi, a második mennyiségi jellemző. 

Ha egy hosszúságot L-el jelölünk, és annak nagysága 2 méter, akkor felírhatjuk a következőt: 

L = 2 m (8.1). 

Mivel aritmetika csak „tiszta‖ számokra alkalmazható, ezért célszerűbb lenne azt mondani: „az L hosszúság 

méterben kifejezve: 2‖, mint ezt: „az L hosszúság 2 méter‖. Annak érdekében, hogy a mérés eredményeire a 

matematika közvetlenül alkalmazható legyen, tanácsos átfogalmazni őket tiszta számokban kifejezett formába, 

pl.(2). Ezt a lehetőséget a későbbiekben be is fogjuk mutatni. Egyelőre az L hosszúságot két összetevő 

szorzataként fogjuk fel: 2 a mennyiségi, m a minőségi összetevő, amely a mennyiség egységére utal. 

Alkalmazzuk a következő írásmódot, amely szerint az L mennyiség számértékét {L}-lel, egységét pedig [L]-lel 

jelöljük: 

L = {L}·[L](8.2). 

Egy mennyiség mérése során a mérni kívánt jellemzőt összehasonlítjuk egy ugyanolyan jellegű (dimenziójú) 

mennyiséggel, amelynek nagyságát önkényesen, de mindig valamilyen célszerűségi szempont 

figyelembevételével választottunk meg. Ezt a kiválasztott mennyiséget egységnek nevezzük, és a mérés során 

azt keressük, hogy a mérendő mennyiség hányszor tartalmazza az egységet. Választhatunk több egységet is, és 

ekkor az egyik egységet mérhetjük a másikkal. 

Például: 

[L]1 = m  

[L]2 = cm  

[L]1 = m = 100 cm = 100 [L]2          (8.3) 

 

Alakítsuk át a /8.2/ egyenletet (L = {L}·[L] ). Ekkor az 

 

kifejezést kapjuk, ahol a jobboldal tiszta szám. Ez a mért mennyiség mérőszáma a választott [L] egység mellett. 

A (8.1) alatti példában (L = 2 m): 

{L}1 = 2,     ha [L]1 = m  

{L}2 = 200, ha [L]2 = cm. 
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Mint a későbbiekben látni fogjuk, mértékrendszereinkben azonos jellegű mennyiségek számára csak egy-

egységet választunk, azonban a célszerűség úgy kívánja, használhatjuk az egységnek 10 pozitív vagy negatív 

egészszámú hatványkitevőjével való szorzata által meghatározott egységet is. 

 

Tekintettel arra, hogy az egyenlet minden tagja fizikai mennyiséget jelent, alkalmazható a (8.2) alatti (L = 

{L}·[L] ) jelölésmód: 

 

Átrendezve: 

 

Ajánlom olvasásra és megtanulásra: görög ABC 

ξ a választott egységektől függő tiszta szám; jelen esetben legyen 1 ezzel: 

 

 

Két egyenletet kaptunk. Az első csak számértékeket tartalmaz, a második csak egységeket. Abban a speciális 

esetben, ha [W] = Joule = J, [t] = s, akkor 

 

Ez tovább nem egyszerűsíthető, mert az osztást itt nem lehet matematikailag elvégezni; viszont adhatunk egy új 

nevet a J/s kifejezésnek, nevezzük ―watt‖-nak, így 

 

Azokat az egyenleteket (pl. P = W/t), amelyek fizikai mennyiségeket kapcsolnak össze egymással, mennyiségi 

egyenletnek nevezzük. Különös jelentősége van az általános mennyiségi egyenletnek, amelyet az jellemez, hogy 

a mennyiségek betűszimbólumain kívül sem egységet, sem egységek közötti átszámítási tényezőt nem 

tartalmaz. Az ilyen egyenletekben csak a leszármaztatásuk során végzett matematikai műveletek 

eredményeképpen (pl. differenciálás, integrálás) lehetnek számértékek. 

A fizikai jelenségeket leíró egyenleteket célszerű mennyiségi egyenletként felírni. Így egyrészt szembetűnő az 

egyes mennyiségek fizikai jellege, másrészt az egyenlet helyessége független a választott egységektől. 

Mérőszámegyenletek 

doc/gorog-ABC.pdf
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A (8.5) egyenlet ( kszi ) kapcsán láttuk, hogyan lehet a mennyiségi egyenletet két egyenletté felbontani. Ez a 

szétválasztás ξ szabad megválasztásával végtelen sokféleképpen végezhető el. 

A szétválasztás után az első egyenlet (8.6.a) csak a számértékeket tartalmazta, a második (8.6.b) csak az 

egységeket tartalmazta. 

Bontsuk szét a (8.6) egyenlet mintájára a megtett utat, a sebességet és az időt összekapcsoló 

s = v t  (8.8)  

egyenletet, azonban itt ne alkalmazzuk a (8.6) egyenlet esetében tett ξ = 1 kikötést. 

 

Ebből: 

 

És 

 

A (8.10) egyenlet csak számértékeket tartalmaz, ezért ezt mérőszám-egyenletnek, a (8.11)-et pedig egység-

egyenletnek nevezzük. A (8.8) mennyiségi egyenlet és a (8.10) mérőszámegyenlet között lényeges a különbség. 

A mennyiségi egyenlet a fizikai mennyiségek közötti összefüggést adja meg, a mérőszámegyenlet viszont csak a 

mennyiségek számértékei közötti kapcsolatot írja le. 

A mérőszámegyenlet csak meghatározott egységek mellett igaz, és ennél fogva nem alkalmas fizikai 

mennyiségek közötti kapcsolat bemutatására, hanem kizárólag adott egységek mellett számértékek egyszerű 

kiszámítására. Ehhez ξ ismerete szükséges. Ennek értéke a mértékegységek közötti kapcsolatot leíró (8.11) 

egységegyenletből nyerhető. (A ξ nem más, mint a mértékegységek közötti váltószám.) 

Amennyiben azonban olyan mértékegységeket alkalmazunk, amelyek mellett ξ értéke mindig 1, akkor az 

s = v t - Mennyiségi egyenlet és az 

{s}={v}·{t} - Mérőszámegyenlet 

formailag megegyező lesz, tehát ezeket az egységeket közvetlenül behelyettesíthetjük a mennyiségi egyenletbe. 

Az egységek olyan rendszerét, amelyre nézve ξ mindig 1-gyel egyenlő, koherens egységrendszernek nevezzük. 

Ilyen egységek mellett tehát nem lépnek fel az egyenletekben egységektől függő faktorok. A mértékrendszerek 

megalkotásánál lényeges szempont az, hogy a mértékrendszer egységei egymás között koherensek legyenek, 

mert ez a számítások nagyfokú egyszerűsítését, a számítási hibák elkövetési lehetőségének pedig csökkentését 

jelenti. 

Példa: Egy állandó sebességgel mozgó test által megtett utat m-ben akarjuk megkapni, a test sebessége km/h-

ban, az idő s -ban van megadva: 

[s] = m, [v] = km/h, [t] = s (8.12). 

Ehhez a feladathoz a mérőszámegyenletet (8.10) alapján írhatjuk fel, azonban először ξ értékét kell (8.11)-ből 

meghatároznunk: 
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Ezt írjuk be (8.10)-be: 

 

A mérőszámegyenlethez mindig meg kell adni az éppen alkalmazott, pl. (8.12) szerinti - 

mértékegységeket, hiszen az ilyen egyenletek mindig csak az egységeknek egy adott rendszere mellett 

érvényesek. 

Mérőszámegyenletek alkalmazása ott indokolt, ahol azonos jellegű mennyiségeket kell sorozatszerűen egy 

képletbe behelyettesíteni. 

Összefoglalás 

Remélem sikerült belátniuk, hogy a mennyiségi egyenletekbe (képletekbe) beírva a méréseink eredményeit két 

lehetőségünk van: 

1. 1. Vagy minden mérési eredményt átváltunk SI alapmértékegységekben kifejezett mérőszámokká, így a 

számításaink eredménye is SI mértékegységekkel rendelkezik. Tanácsom, hogy a képletekbe a mérőszámot 

és a mértékegységeket is írják be és számoljanak a mértékegységekkel is. 

2. 2. Vagy a mérőeszközről leolvasott mérőszámokat írjuk be az egyenletekbe, de ekkor tudnunk kell, hogy 

milyen mértékegységben kapjuk meg az eredményt és milyen mértékegységben mért mérőszámokat kell 

beírni. Nem ajánlom! Ha egy képlet tartalmaz valamilyen váltószámra utaló számértéket, akkor figyeljenek. 

Egyébként NAGY böszmeséget tudnak elkövetni. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mikor nevezünk egy mértékegység rendszert koherensnek? 

2. Hogyan adjuk meg egy mennyiség mértékegységét? 

3.  

4. Milyen egyenlet ez: {W} = {P}{t} ? 

5. Mit kell tudnunk, ha csak, mérőszámokkal akarunk számolni? 

6. Koherens egységrendszer az SI ? 
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III. Méréstechnika 

Bevezető 

Az eddigiekben sok érdekes, új dolgot tanultunk meg a metrológiából. Most nézzük a gyakorlatot, a 

méréstechnikát. 

Cél: Megismerni mérési eljárásokat, mérőeszközöket. 

Követelmény: A szakterületen használatos mérési módszerek, mérőeszközök ismerete. 
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9. fejezet - A mérés és méréstechnika 
fogalmai, meghatározások 

Bevezető 

Cél: A méréstechnika fogalmaink megismerése. 

Követelmény: Fogalmak, meghatározások ismerete, használata. 

A mérés 

Majdnem minden könyvben azt a definíciót találhatjuk, hogy: „…a mérés az a tevékenység, amellyel valamely 

fizikai mennyiség mérőszámát mértékegységével való összehasonlítás útján meghatározzuk…‖ Eszerint tehát a 

mérés a mérőszám előállítására való törekvést jelenti, és valamilyen mértékegységet feltételez. 

A definíció teljesen igaz egy-egy elemi mérési aktusra, nem helytálló azonban bizonyos összetett mérési 

folyamatoknál, vagy ott, ahol a mértékegység nem etalon jellegű. 

Az utóbbira például a bor ízének, élvezeti tulajdonságainak megállapítását említhetjük (a borversenyek egészen 

különleges összehasonlításokon és azok statisztikai értékelésén alapulnak). 

A mérés, ez a tudatos emberi tevékenység, mindig két részből áll: részben magából a mérőeszközből, részben 

pedig egy mérési módszerből. A kettő együtt adja magát a mérést. Nem lehet csak mérőeszközzel mérni, a 

mérőeszköz sokszor egyértelműen megszabja a mérési módszert, a mérési módszer viszont előírhat 

meghatározott mérőeszközöket, ezek közötti kapcsolatot stb. 

A méréstechnika a mérés gyakorlati végrehajtásához szükséges ismeretek és eszközök összessége. 

Manapság rengeteg olyan mérés történik, amelynek az eredményét az ember meg sem tudja, a mérés eredménye 

azonban mégis felhasználásra kerül. Gondoljunk csak a szabályozó berendezésekre (hűtőszekrény, csirkekeltető 

termosztát, automata fényképezőgép stb.). Ezeknél a kimenő mennyiséget (pl. a hőmérsékletet) mérjük és a mért 

érték függvényében módosítjuk, vagy nem módosítjuk a szabályozó jelet. 

Példa: Egy követési távolságot tartó gépkocsi automatika. 

Távolságtartó automatika 

 

6. ábra: Az autó 

A Volkswagen automatikus távolságszabályozója az ismert sebességszabályozó-berendezés radaros szenzorral 

való kibővítését jelenti. Az aktivált rendszer tartja, az elöl közlekedő autótól való előre meghatározott 

távolságot, és automatikusan ehhez igazítja az utazási sebességet. Az ADR ily módon még pihentetőbb vezetést 

és nagyobb komfortot biztosít a vezető számára. 

Az automatikus távolságszabályozó berendezés központi elemét egy 200 méter hatótávolságú és 12 fok 

vízszintes nyitásszögű radaros szenzor képezi. A radaros szenzor és a vezérlőberendezés egyetlen egységet 

képez, és például az új Passat esetében a hűtőrácson lévő Volkswagen márkaembléma mögött található. A 

radartechnológia előnyét az jelenti, hogy minden időjárási és útviszony mellett megbízhatóan működik. 
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7. ábra: A radar elhelyezése 

 

8. ábra: A radar belseje 

A radaros szenzorból érkező jelekből a vezérlőberendezés a távolság mellett az elöl közlekedő járművek relatív 

sebességét, illetve több sáv esetén a járművek oldalirányban elfoglalt helyzetét is kiszámítja. Amennyiben a 

szenzor érzékelési tartományában egyidejűleg több jármű található, akkor a rendszer az információk alapján 

kiválasztja azt a járművet, amelyikhez igazodni kell. Az álló akadályokat, pl. a torlódás vége vagy szalagkorlát, 

azonban a radaros szenzor nem érzékeli. 

Egy előzést végrehajtó, egy lassabb vagy egy besoroló autó megközelítése esetén az ADR a 

motormenedzsmentbe való beavatkozással, adott esetben a fékrendszer működtetésével, lassítja az autót. Ha a 

szükséges lassítás mértéke meghaladja a maximális lassítási érték 30%-át, a vezető fény- és hangjelzés 

figyelmezteti arra, hogy használnia kell a féket. 

 

9. ábra: A kijelző 

A mérések csoportosítása 

A mérések igen sokféleképpen csoportosíthatók. Ha a mérések célját tekintjük rendezőelvnek, akkor, pl. az 

alábbi - csökkenő mérési pontosságot igénylő - mérésfajtákat emelhetjük ki: 

• természeti állandók meghatározása: fénysebesség, a víz dielektromos állandója, az elektron töltése; 

• hipotézis ellenőrzésére szolgáló mérések: atomi színképek, gyógyszerek hatásmechanizmusa, félvezető 

eszközök; 

• folyamatok megfigyelése: vízállások, meteorológiai adatok, napfoltok; 

• szolgáltatással kapcsolatos mérések: kereskedelem, közművek, minőségellenőrzés; 

• minősítő jellegű eljárások: osztályokba sorolás, termékválogatás; 

• rangsorba állítás: szakácsverseny, vásárlói tesztek. 

A mérések célja 
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A mérések célja mindig valamilyen döntés előkészítése. 

Egy példa: vízállást mérünk évtizedekig. Készít elő ez a méréssorozat valamilyen döntést? Igen. Az 

összegyűjtött adatokból megállapíthatjuk, hogyan szokott ingadozni a vízmagasság, utána, pl. eldöntjük, hogy 

50 évenként egy árvizet „megengedve‖ milyen magas gátat kell építenünk. A mérési adatok alapján történő 

döntést ma már nem kizárólag az ember gyakorolja, hanem „okos‖ gépek is segítik ebben. Ezek esetleg olyan 

algoritmus alapján döntenek, amely az ember igen lassú működési sebessége miatt részére alkalmatlanok. 

Mérés és technika 

Ez a két fogalom nem választható szét. Valahányszor megjelenik egy új technológia, akkor mindig megjelenik 

új mérés is. Ez részben igaz megfordítva is: az új mérések rendszerint új technológiák elterjedéséhez vezetnek. 

A mérés, a technológia és a technika egymást ösztönözve, együttesen fejlődnek. 

A technológiai folyamatok általában egyre több mérést igényelnek. 

Gyakran hallható, hogy a tudományos technikai forradalom korában élünk. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 

mikrofizikai módszerek, nanotechnológia alkalmazásának korát éljük. Így azok a mérések, amelyek a klasszikus 

fizikában különleges laboratóriumot igényeltek, most hétköznapi mérésekké váltak. 

A mérhető mennyiségek sora állandóan növekszik. Ez a növekedés nem csupán a természettudomány és a 

technika körében figyelhető meg, hanem a közgazdaságban, szociológiában, pszichológiában stb. is. 

A mérési módszerek is állandóan igazodnak a megváltozott tudományos, technikai környezethez és 

lehetőségekhez. 

A mérések végrehajtása során alkalmazhatjuk a már szabványosított eljárásokat. AJÁNLOM HASZNÁLNI! 

Nézzék meg ezt a pár példát! 

MSZ 260-4:1971 Szennyvizek vizsgálata. Hidrogén-ion koncentráció (pH-érték) meghatározása 

MSZ 318-4:1979 Szennyvíziszap vizsgálata. pH-meghatározás 

MSZ EN 12255-12:2004: Vezérlés és automatizálás 

MSZ EN 14366:2005 Szennyvízvezetékek által keltett zaj laboratóriumi vizsgálata 

MSZ EN 1610:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata 

MSZ EN 12255-3:2001: Előtisztítás 

MSZ EN 12255-4:2002: Előülepítés 

MSZ EN 12255-5:2001: Tavas szennyvíztisztítás 

MSZ EN 12255-6:2002: Eleveniszapos tisztítás 

MSZ EN 12255-7:2002: Biológiai fixfilmes reaktorok 

MSZ EN 12255-8:2001: Iszapkezelés és tárolás 

MSZ EN 12255-9:2002: Szageltávolítás és szellőztetés 

MSZ EN 12255-15:2004: Az oxigénbevitel mérése tiszta vízben, az eleven iszapos telepek levegőztető 

medencéiben. 

MSZ 260-46:1981 Szennyvizek vizsgálata. A tisztított szennyvíz átlátszóságának, az üledék térfogatának és az 

iszap aktivitásának mérése 

MSZ EN 25814:1998 Vízminőség. Az oldott oxigén meghatározása. Elektrokémiai szondás módszer (ISO 

5814:1990) 
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MSZ ISO 5813:1992 Az oldott oxigén meghatározása vízben jodometriás módszerrel. 

Ha megtehetik, szerezzenek be szabványokat, szabvány gyűjteményeket és tanulmányozzák. 

Összefoglalás 

A méréstechnika az élet minden területén jelen van és alkalmazzák. 

Felhívnám azonban figyelmüket arra, hogy semmit nem ér a méréstechnika a mérendő folyamatok, mérendő 

mennyiségek tisztességes ismerete nélkül. 

Jó szándékkal nagyobb böszmeséget lehet elkövetni, mint szándékosan. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mi a méréstechnika? 

2. Mi a mérés célja? 

3. Miből áll a mérés? 

4. Vannak-e szabványosított mérések? 
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10. fejezet - Mérésszervezés, mérési 
eredmények kiértékelése 

Bevezető 

Az előző fejezetekben már definiáltuk a mérés fogalmát. A továbbiakban részletesebben megvizsgálunk néhány 

olyan kérdést, amelyekkel áttekintjük azokat a gyakorlati teendőket, amelyek egy mérés előkészítésével 

kapcsolatosak. 

Hogyan mérünk? 

Sokféle osztályozást lehetne felsorolni, de alapvetően 

• közvetlen módon 

• közvetett módon történik a mérés. 

Közvetlen módon általában az alapmennyiségeket mérjük (a közvetlen mód itt a közvetlen összehasonlítást 

jelenti). Ilyen, pl.: idő, távolság, tömeg, stb. 

Közvetett módon való méréskor a problémát más, közvetlen módon meghatározott mennyiségekre tudjuk 

visszavezetni. Ebbe a csoportba tartoznak a származtatott mennyiségek (pl. a sebesség az útnak idő szerinti 

differenciál hányadosa), 

Miért mérünk? 

Erre a kérdésre a válasz summásan így foglalható össze: 

a különböző mennyiségek között törvényszerűséget akarunk megállapítani, vagy mennyiség mérőszámát 

meghatározni. 

Az alkotó módon történő mérésekről és mérési eljárásokról lesz szó, hiszen a kereskedelemben az eladó is mér 

tömeget, de egészen más indítékkal, mint mi a laboratóriumban. Más szavakkal: a mérés célja törvényfeltáró és 

magyarázó illetve törvényalkotó tevékenység, valamint törvényalkalmazó. 

A tanár, a diák törvényfeltáró és magyarázó tevékenységet folytat, amikor kísérletet végez, mutat be és mér. 

A kutatómunkát végző fizikus, vegyész, biológus, stb. törvényalkotó munkát végez, amikor új eredmények, és 

törvényszerűségek megalkotásán dolgozik. 

A mérnök törvényalkalmazó tevékenységet végez. 

Itt még egy fontos dolgot meg kell említeni. ahhoz, hogy a különböző mennyiségek közötti összefüggések és 

törvényszerűségek feltárhatók legyenek, alapvető követelmény, hogy az egyes mennyiségek mérhető 

mennyiségek legyenek (ez elvi és gyakorlati feltételt is jelent). Ezért pl. a fizikai mennyiségek definíciójához 

szervesen hozzá kell rendelni a megfelelő mérési utasítást is, illetve, éppen ez tekinthető a fizikai mennyiség 

egyik definíciójának. 

Mivel mérünk? 

A válasz triviális: mérőkészülékkel. Hogy milyen mérőkészüléket és hány darabot kell egy-egy méréshez 

felhasználni, az adott mérési problémától függ. Itt még egy kérdést fel lehet tenni: mi a mérőkészülék? 

A válasz: a mérőkészülék nem más, mint egy etalon másolat. 

Az összetett méréskor több mérőkészüléket használunk, ezek együttesét mérőberendezésnek nevezzük. Ilyen 

értelemben mérőberendezés a sebesség meghatározásához szükséges hosszúság és időmérő készülékek 

együttese, valamint az érzékelő, átalakító, elektronikus egységek együttese is. 
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Minden mérésben alapvető szerepük van a mérési folyamatot szabályozó törvényeknek, ezek összessége 

határozza meg a mérési módszert. 

Tágabb fogalom a mérési eljárás: magában foglalja a módszeren kívül a mérőberendezést (ennek konkrét 

felépítését, tulajdonságait) és a mérő személy tevékenységét is. 

Természetes, hogy ha egy mennyiség meghatározásához különböző mérési módszereket használunk, más lesz az 

elvégzendő mérési tevékenység is (pl. a dinamikus és sztatikus erőmérés két elvileg különböző mérési módszer: 

és egyikben Newton II. axiómáját (F = m·a), a másikban az erők egyensúlya törvényét hasznosítjuk). 

A mérőkészülékekkel kapcsolatban vannak nehezebb kérdések is. 

Ezek: 
a/ hogyan válasszuk meg a mérőkészüléket? 

b/ magunk csináljuk, vagy vegyük meg? 

c/ honnan vegyük? 

d/ milyen körülmények között mérjünk? 

e/ hányszor mérjünk? 

f/ ki mérjen? 

A mérés megszervezésével kapcsolatban ezekre a kérdésekre még visszatérünk. 

Hogyan lesznek a mérési eredmények következetesek? 

Természetesen csak úgy, ha megfelelő mértékegységrendszert használunk. Az 1980. I. 1-től bevezetett SI 

kötelező használata sok gondot megoldott. (Hogy nem csak az oktatás, a tudományos kutatás, hanem az üzleti 

élet is alkalmazza, erre példa az a gyár, amelyik azért nem tudta a - különben kitűnő paraméterekkel rendelkező 

- termékét eladni, mert a gépkönyvben a régi mértékegység-rendszerbeli adatok szerepeltek.) 

Mérésszervezés 

Bevezető megjegyzés: olyan mérési eljárás kidolgozására gondolunk itt, ami nincs valahol leírva, hanem az első 

lépéstől az utolsóig minden a mi feladatunk. 

Lépések: 

1. Könyvtár 
Utánanézni: 

a/ megoldotta-e már valaki a problémát? 

b/ ha igen, hogyan? 

c/ ha nem, a részproblémák megoldása után kutatni (összetett mérések esetén); 

d/ ha a fenti 3 pont egyike sem teljesül, magunknak kell kigondolni és megtervezni a mérési eljárást. 

Hogyan lehet utánanézni? 

Könyvtárhasználat: cím és tárgyszerinti katalógus, nemzeti könyvtár, folyóiratok áttanulmányozása 

(szaktájékoztatók segítségének igénybevétele). Szokjunk rá a rendszeres könyvtárlátogatásra, internet 

használatára! 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy az interneten a valót és valótlant is ugyan olyan valószínűséggel 

találhatják meg. 

Nyelvtanulás (e nélkül a könyvtárlátogatás és a világ sajnos nem egész). 
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2. Mérési terv és vázlat 
Feltételezésünk szerint az 1. lépésben sikerrel jártunk, vagyis kellően felvérteződtünk tapasztalatokkal, 

nevezetesen: 

a/ esetleg több mérési módszert is megismertünk, aminek alapján a számunkra legmegfelelőbbet 

kiválaszthatjuk; 

b/ a fentiek alapján megtervezhetjük, hogy milyen mérőkészülékek (illetve milyen mérőberendezések) 

kellenek az adott probléma megoldásához; 

c/ megtervezhetjük a részfeladatok megoldásának módját, sorrendjét; 

d/ előzetes elképzelést kell kialakítani a mérési eredmények kiértékelésére; 

e/ a végleges mérési eljárás kialakítására, a mérésszervezésnek ebben a fázisában célszerű előzetes 

méréseket is végezni, amelyeknek fontossága magától értetődő. Ezek eredménye befolyásolhatja (és az 

esetek döntő többségében befolyásolja is) a mérési módszert és a probléma megoldásának teljes útját. Az 

előzetes mérésekhez persze eszközök kellenek, kölcsönkérés segít magánúton vagy hivatalosan (pl. 

Műszerkölcsönző Szolgálat). 

3. A kísérlet megtervezése, eszközbeszerzés 
Tegyük fel, hogy az előző 2 lépés sikerrel járt. Sok minden tisztázódott, kezdődhet az érdemi munka, azaz 

most próbálunk meg válaszolni arra, hogyan szerezzünk meg mindent, amire szükségünk van. 

I. Magunk készítsük el állítsuk össze, vagy vegyük meg? 
Szempontok 

a/ bonyolultság foka (pl. mikroszkópot nem szoktunk készíteni. 

b/ ár: döntő szempont, előzetes tájékozódás; 

c/ idő: mennyi idő szükséges az egyik, ill. a másik megszerzési módhoz; 

d/ elvi beszerezhetőség. 

Egy jó mondás: Amit az ember saját maga nem tud megcsinálni az olyan, mint ha meg se lehetne. 

II. Beszerezni kívánjuk, mi a teendő? 
a/ Ki gyárt olyat? 

Internet? 

Hirdetések folyóiratokban (könyvtárlátogatás) 

Valahonnan megtudtuk a cég nevét és címét 

Érdeklődünk műszerforgalmazó cégeknél 

b/ Írunk a cégnek, és árajánlatot kérünk. 

Megjegyzés: az árajánlat általában csak 60 napig érvényes 

Annak érdekében, hogy napra készen informálódjunk a termékekről, és az árakról, célszerű felvetetni 

magunkat azon cégek posta listájára, amelyek termékei érdekelnek bennünket. (Ez csak egy levélbe 

kerül, és a tájékoztatókat, prospektusokat díjmentesen küldik. Használjuk ki az Internet nyújtotta 

lehetőségeke is.) 

III. Megérkeztek a specifikációt és az árat tartalmazó prospektusok 
Az előzetes mérések alapján tudjuk már, milyen mérőkészülékre, alkatrészre, stb. van szükségünk. A 

paraméterek, érzékenység, pontosság, és az árak ismeretében, a kiválasztás megtörténhet, és 

megrendelhető az illető egység. 

Emlékeznek mi az érzékenység? 
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Érzékenység: az érzékenységet (E) kvantitatív, a skálán kapott kitérésnek (α) a mérendő mennyiség 

(x) egységnyi megváltozására bekövetkező megváltozásával adjuk meg, azaz: 

 

Pl. egy voltmérő esetén osztásrész/Volt, vagy egy hőmérőn osztásrész/fok. 

A diff. hányadossal történő meghatározás számol azzal a ténnyel, hogy az érzékenység a skála mentén nem 

szükségképpen állandó, esetleg pl. a lágyvasas ampermérők esetén jelentősen változik. Ilyen esetekben az 

érzékenységet a mérendő mennyiség adott értéke / a skála adott pontja / környezetére adjuk meg. 

Elektromos műszerekre az érzékenység reciprok értékét, az ún. műszerállandót adjuk meg, pl. 0,5 

V/osztásrész. Megemlítendő itt még az ún. kimutatási érzékenység is. Ez az adat a kérdéses mennyiség 

esetén a még éppen észlelhető legkisebb értéket jelenti. Pl. egy koncentrációmérő berendezésnél kapott 

eredményt így adunk meg: C<10-1 ppm, ez annyit jelent, hogy 10-1 ppm kimutatási érzékenység mellett a 

használt műszer semmit sem mutatott. 

Elfelejtették? 

Jegyezzék csak meg! A műszerek érzékenységét nem szabad összetéveszteni pontosságukkal. Még az sem igaz, 

hogy a nagyobb érzékenység szükségképpen nagyobb pontosságot jelent. 

Pontosság: a pontosság a mérőkészülék által mért értéknek a mérendő mennyiség helyes értékétől való eltérését 

jelenti. A mért érték a helyes értéktől a pontosságnál nagyobb értékkel nem különbözhet. A pontosságot a 

mutató (ez lehet analóg, vagy digitális kijelzés is) a végkitérésekor mért mennyiség százalékában kell érteni. 

Egy 2,5% -os voltmérőnél, pl. 100 V-os méréshatárban a pontosság a skála teljes hosszán 2,5 V-ot jelent. Ez 100 

V mérése esetén 2,5 V-ot (2,5 %-ot), 25 V mérése esetén 10%-ot jelent. Célszerű tehát a méréshatár váltásával 

mindig a mérési skálaterjedelem felső 1/3-ban mérni. 

Fentiekből látható, hogy minden méréshez az elérhető, ill. elérni kívánt pontosságnak megfelelő 

mérőeszközöket kell kiválasztani. A túl érzékeny eszközök felesleges időpazarlást és munkatöbbletet jelentenek 

anélkül, hogy bármi előnnyel járnának, a kevéssé érzékeny pedig csökkenti az eredmény pontosságát. 

4. Mérés előtti feladatok 
A konkrét mérések elkezdése előtt van még néhány teendő; ezek közül kettő nagyon lényeges és fontos: 

a/ mérőeszköz (v. mérőberendezés) beszabályozása, beállítása. 

b/ hitelesítés vagy kalibrálás. 

Emlékeznek rá? 

A Hitelesítés: a mérőeszköz skálájának ismert adatokkal, standardokkal való egybevetése. 

Mi a különbség a hitelesítés és a kalibrálás között? 
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Ha gyári készülékről van szó, csak az a/ pont, ha nem, az a/ és a b/ pont alatti műveleteket is el kell végezni. 

Beállítás: ennek a műveletnek az elvégzésével arról győződhetünk meg, hogy a berendezés rendeltetésének 

megfelelően készült-e el, és zavartalanul működik-e, helyesen van-e felállítva, elérhető-e vele az elvárható 

maximális pontosság. 

A műszerek beállításánál különbséget szoktak tenni az előállító által történt beállítás és a felhasználó által 

végzett beállítás között. A gyári beszabályozás hosszadalmasabb, több szakértelmet igénylő munka, amit 

kellő felszerszámozással, mai ellenőrző műszerekkel rutinmunkában végeznek. A gyári szabályozás még 

nem teszi feleslegessé a mérőeszközt használó részéről annak beállítását. Igen sok esetben a gyári előírások 

az üzembevételt megkönnyítik, a beállítási teendőket leírják, és pontosan megszabják. A felhasználónak sok 

esetben elégséges a műszerhez tartozó üzembe helyezési utasítás előírásait lelkiismeretesen végrehajtania. 

Sok esetben a mérőeszköz kalibrálása is előírásra kerül. 

Példa a gyári és a saját beállításra 

Tekintsünk egy tömeg mérleget. 

A gyár feladata: a mérleg ékeit párhuzamosra, egy síkban, egymástól pontosan egyforma távolságra 

elhelyezni, a jó elhelyezést ellenőrizni. 

A felhasználó feladata: billegésmentesen, rezgésmentesen, vízszintesen, megfelelő hőmérsékletű 

környezetbe helyezni a mérleget. Voltmérő esetén: helyes méréshatár, helyes dőlési szög, stb. 

Ebből a két példából is bizonyára nyilvánvaló, hogy nem lehet megadni olyan általános irányelveket, 

melyek alapján minden mérőeszközre kiterjedő beállítási eljárás következne. Még arra sem számíthatunk, 

hogy a mérés előtt a használandó berendezéseket a gyártó cég utasítása szerint kell beállítani, mert sok 

esetben magunk készítjük azokat. Ilyen esetben a beállítási eljárást a készítőnek kell megszabnia (azaz, 

hogy milyen körülmények között mérjünk) és egyben elvégeznie is. 

Beállítási alapelvek 

Lehet beszélni azonban olyan általános elrendezésekről, feltételekről, amelyek gyakran előfordulnak. Így 

általában gondoskodni kell a külső mechanikai rezgések zavaró hatásának kiküszöböléséről, valamely 

térfogatban konstans hőmérséklet, páratartalom biztosításáról, alak és mérethűségről, stb. 

Mérési eredmények kiértékelése: 

Adatok összefoglalása, ábrázolása 

• táblázatban, 
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• grafikusan, 

• empirikus formula alakjában. 

Táblázatok szerkesztésénél legyünk figyelemmel a következőkre. A táblázat címe világosan, röviden 

határozza meg, milyen adatokat tartalmaz a táblázat; lehetőleg minden további tájékoztatás nélkül is érthető 

legyen nem csak a mérést végző személy, hanem mások részére is. Minden oszlop fölé be kell írni a 

megfelelő mennyiség nevét; rövidítést csak általánosan ismert mennyiségek esetében alkalmazzunk! 

Feltétlenül meg kell jelölni, hogy milyen mértékegységben adjuk meg az adatokat. 

Növeli az áttekinthetőséget, ha az egy oszlopban lévő értékek tizedespontjai illetve megfelelő helyértékű 

jegyei egymás alá kerülnek. 

A 0 értéket is be kell írni. Az üresen hagyott hely annyit jelent, hogy, nincs mért adat, míg a 0 érték azt 

mutatja, hogy megtörtént a mérés és az eredmény 0. 

Kerekítés: 1,2,3,4-et lefelé; 6,7,8,9-et és 5-öt, ha van még utána értékes jegy, felfelé kell kerekíteni. Ha az 

5-öt nem követi 0-tól különböző jegy, akkor mindig a páros felé kerekítsünk. 

Indok: ha az 5-öt mindig egy irányba kerekítenénk (csak le, vagy csak fel), akkor nagyobb számcsoport 

esetén ez eltolhatja az átlagot. A párosra kerekítés ezt a veszélyt csökkenti, és megkönnyíti a további 

kerekítési műveleteket. (Pl. az 1,45-öt kétszer felfelé kerekítve 2-t a párosra kerekítést alkalmazva az 1 

eredményt kapjuk.) 

Pontosság: ha a hibákat külön nem adjuk meg, akkor a számot úgy célszerű felírni, hogy a már bizonytalan 

értékű számjegy legyen az utolsó. Ebben azonban nincs általánosan elfogadott gyakorlat. Éppen ezért a 

félreértések elkerülése végett minden mérési adathoz ajánlatos feltüntetni annak hibáját is. Pl.: a 

mérőeszköz kalibrálási táblázatát. 

Grafikus ábrázolás: előnye, hogy jobb áttekintést nyújt, mint a táblázott adathalmaz. 

Szemléltetésnek, íme, egy példa: Egyenáramú villanymotort vizsgáltunk. 

Mennyiségeket mértünk, feljegyeztük. 

Mennyiségeket számoltunk, feljegyeztük. 

A kiválasztott mennyiségeket ábrázoltuk, hogy az összefüggéseket könnyebben megláthassuk a motor ( n ) 

fordulatszáma és a tengelyén kifejtett ( M ) forgatónyomaték, valamint a ( η ) hatásfok között. 

1. Táblázat. A mérési eredmények és a diagram 
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Minden ábrához tartozzék rövid magyarázó szöveg, amely megmondja, milyen mennyiséget ábrázoltunk és 

minek a függvényében. A tengelyeken is meg kell jelölni legalább rövidített formában az oda felvitt 

mennyiséget és mértékegységeket is! A tengelyek skála-beosztása olyan legyen, hogy minél pontosabban és 

gyorsabban lehessen pontokat felrajzolni, illetve visszaolvasni. Az ábrázoláshoz nem kell feltétlenül a skála 

nullpontját is megtartani; gyakran igen hasznos lehet egy egyszerű eltolás és a tényleges ábrázolási 

tartomány kinagyítása. A visszaolvasás akkor a legpontosabb mindkét tengelyen, ha a görbe átlagos 

hajlásszöge kb. 45°. 

Néha előnyös, ha az ábrázolás során olyan változó-transzformációt alkalmazunk egyik vagy mindkét 

tengelyen; amelynek eredményeképpen közelítőleg egyenest kapunk (linearizálás). Igen hasznosan 

alkalmazhatók e célra a kereskedelemben is kapható lin-log, log-log, stb. beosztású papírok. 

Görbe meghúzása a felrajzolt mérési pontokhoz: általában nem helyes a pontról-pontra történő közvetlen 

összekötés (túlillesztés); mindig a lehető legsimább, legegyszerűbb görbe-menettel próbálkozzunk. 

A mérési pontok nagyjából felváltva kerüljenek a görbe fölé és alá is. Itt tekintetbe kell venni a mérési 

hibákat. Ezek általában 68%-os szinten garantálják a megadott középértéket, tehát reális, hogy a behúzott 

görbe a pontokhoz tartozó hibaintervallumok egyharmadát kissé elkerüli, de úgy, hogy a kétszeres hibán 

kívül már csak kb. 5% essen! Ha egy görbe áthalad valamennyi pont hibaintervallumán, akkor vagy a görbe 

van túlillesztve (tehát olyan információt is kiolvasni vélünk a mért adatokból, amit azok nem is 

tartalmaznak), vagy a hibák megadása volt túlságosan pesszimista, tehát valahol rossz a hibabecslési 

eljárásunk (és e miatt a mérésben ténylegesen meglevő információt sem tudjuk kiolvasni). 

Sokszor elkövetett, helytelen gyakorlat a „végpont-kényszer‖ azaz a görbét feltétlenül rá akarják erőltetni az 

első és utolsó mérési pontra; pedig ezek sem megbízhatóbbak a többinél, ellenkezőleg: a mérési 

intervallumot gyakran éppen a mérőberendezés korlátozott alkalmazhatósági tartománya szabja meg, és 

ezért a legszélső pontokban a mérési eredmények (sőt a hibabecslés is!) bizonytalanabbak lehetnek, mint a 

belső tartományban. 

Empirikus formulák: ha az egyedi mérési adatok önmagukban nem fontosak, akkor célszerű az adathalmazt 

egyetlen, lehetőleg egyszerű formulába tömöríteni. Különösen hasznos az eredményeknek ilyen alakba 

történő sűrítése, ha a felhasználás során gyakran van szükségünk a mérési pontok közé vagy azokon kívül 

eső értékekre, a görbe meredekségére, görbe alatti területre. Ilyenkor ugyanis az általában nehézkes 

numerikus vagy grafikus interpolálás, extrapolálás, differenciálás, integrálás helyett gyorsabb, egyszerűbb 

analitikus műveletek útján oldhatjuk meg a feladatot. 

Ma már lehetőségünk van a számítógépek által nyújtott szolgáltatások felhasználására mérési eredményeink 

kiértékelésére, ábrázolására, de csak akkor, ha azt is megtanulják. 

Összefoglalás 

Rövid hatékony méréshez nagyon sok előkészítő munkát kell befektetni, de megéri a fáradságot. 

Ma már a mérőeszközök nagy része rendelkezik mért adatok tárolásának lehetőségével is. Így könnyű az 

adatokat a számítógépekbe, programokba átvinni. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Általában mit mérünk direkt módon? 

2. Miért mérünk? 

3. Mit lehet mérni? 

4. Mi szükséges a méréshez? 

5. Célszerű-e a szükségesnél pontosabb mérőeszközt beszerezni? 

6. Mi a különbség a hitelesítés és a kalibrálás között? 

7. Hogyan célszerű a mérési eredményeket megjeleníteni? 
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11. fejezet - Az ember 
érzékszerveinek tulajdonságai, 
határai, hibái 

Bevezető 

Elménk a világgal érzékszerveinken keresztül tart kapcsolatot. Az érzékszervek csak receptorok / 

mérőátalakítók / az információ feldolgozásához szükséges az AGY. 

Cél: Az ember érzékszerveinek méréstechnikai célra történő használhatóságának megismerése. 

Követelmény: Érzékszerveink tulajdonságainak ismerete. 

Az ember, mint mérőműszer 

Az emberben a környezeti hatások egy részéből a hatások nagyságával arányos érzet keletkezik. 

A tudatossá váló emberi érzékelés nagyon összetett pszichikai funkciókkal társul, illetve azokon keresztül 

érvényesül. 

Az ember, mint mérőműszer ezért számszerű méréseredmények létrehozására nem alkalmas. Fontos azonban 

tudni, hogy az érzet |É| és az inger nagysága |I| között a következő összefüggések tűnnek igaznak: 

É = log I (Fechner, 1860) vagy É = k In 0,1 < n < 5 (Stevens, 1960) 

Az érzet és inger között nem lineáris kapcsolat van, mert nagy inger tartományt kell kis feldolgozási 

tartománnyal rendelkező érzethez alakítani. 

Az emberi érzékelési folyamatokat igen erőteljes, különböző időállandójú adoptációs folyamatok jelentősen 

befolyásolják (pl. a szem akkomodációja). 

A receptorok érzékenysége általában inger specifikus, találunk azonban eltéréseket is (pl. a szemgolyóra ható 

nyomás csillagokat eredményez). 

Az ember tehát néhány egészen kiváló érzékenységi paramétere ellenére mérőműszerként eléggé gyatrán 

használható. 

A mérési folyamatban általában csak távolság és/vagy szögeltérés indikálására vehető igénybe műszerskála 

leolvasás (illetve néhány speciális mérésnél, mint „ null-műszer‖ is szerepet kaphat - pl. fotometria, 

vérnyomásmérés stb.). 

Néhány adat és megjegyzés az emberi érzékszervekkel kapcsolatban. 

Látás 

Ingerküszöb: néhány foton/sec. 

Az érzékelhető sugárzás hullámhossz-tartománya: 760 nm — 390 nm 

Automatikus élesre állítás: 9 — 17 dioptria. 

Automatikus érzékenységszabályozás: pupilla (kb. 1 nagyságrend) akkomodáció (kb. 6-8 nagyságrend!) 

De ugyanakkor: vakfolt, utókép, tehetetlenség (mozi), színlátás nem egyértelmű (pl. additív és szubtraktív 

színkeverés) 
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10. ábra: A bal szem vakfoltjának kimutatására szolgáló ábra 

Letakart jobb szemnél figyeljük bal szemmel a piros keresztet (10. kép) és fejünket a lapra merőleges irányban 

addig közelítsük, amíg az ábra piros pontja el nem tűnik, majd tovább, amíg újra elő nem bukkan. 

A vakfoltban nem látunk semmit, de elménk a környezetével pótolja a hiányt.

 

11. ábra: Additív és szubtraktív színkeverés 

Egy tárgyat két esetben látunk fehér fénnyel megvilágítva pirosnak 1. Ha csak a piros fényt veri vissza. 2. Ha a 

piros kiegészítő színét a ciánt nem veri vissza. 

Két szemünk van egymástól meghatározott távolságra. A tárgyakról két kis különbséggel rendelkező kép áll 

rendelkezésre agyunknak, ebből a két képből elménk biztosítja térlátásunkat. 

Hallás 

Ingerküszöb: kb. 10-12 W/m2 

Iránymérési képesség 

Komplex jelek gyors azonosítása (megismerem, hogy ki beszél) 

Érzékenység bizonyos frekvenciaarányokra (oktáv, terc, kvint stb.) 

De ugyanakkor: kb. 1 dB-en belül nem érzékel hangerőkülönbséget a felhangok fázisviszonyaira érzéketlen 

érzékenysége igen erőteljesen frekvenciafüggő 
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12. ábra: A fül érzékenysége és a hallható hangok elhelyezkedése 

A vízszintes tengelyen a frekvencia logaritmikus skálán 20 Hz-től 20 kHz-ig 

A függőleges tengelyen: 

Az intenzitás I 10-12 W / m2 - től 1 W / m2 - ig. 

A hangintenzitásszint LI dB-ben ( decibel ) 

A görbéken a hangosságszint van feltüntetve phon-ban. 

A diagramban az azonos érzetet kiváltó pontok vannak összekötve. Egy-egy görbe így az azonos 

hangosságszinteket jelenti. Megállapodás szerint 1000 Hz frekvencián1 phon = 1 dB. 

3 dB növekedés 2 szeres intenzitásnövekedést jelent. 

Hőérzékelés 

A „hőérzet‖ nagysága a bőrfelület hőmérsékletének, a bőrhőmérséklet változási sebességének, az ingerelt felület 

nagyságának függvénye. Hőmérsékletérzékelésünk nem nagyon megbízható, a hőmérsékletérzékelő rendszer 

könnyen „becsapható‖. 

Tapintás 

A tapintás (nyomás) érzet a testfelületen okozott deformáció nagyságától, a deformáció változásának 

mértékétől, az inger kiterjedésétől függ. 

Ingerküszöb: ~ 10-9 Joule 

Nagyfokú rezgésérzékenység: 10-3 mm, maximum 200-300 Hz frekvencián 

Kémiai érzékelés 

Szagérzékelés: l0-9 - l0–14 g/liter már érzékelhető bizonyos anyagokból 

Nincsenek „alapszagok‖ 

Íz érzékelése: édes, sós, keserű, savanyú - alap ízek. 

Beláthatjuk, hogy nem sokra használhatjuk érzékszerveinket, ezért ismernünk kell mérőeszközeinket, és bízni 

bennük, ha feltételesen is. 

Összefoglalás 

Beláthatják, hogy sokra nem megyünk az érzékszerveinkkel a méréstechnikában, DE NÉLKÜLÜK SE. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 
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1. Lineáris kapcsolat van az érzet és az inger között? 

2. Milyen hullámhossztartományban látunk? 

3. A vakfoltban keletkezik ingerület? 

4. Használható a szem a szín meghatározására? 

5. Miért van két szemünk? 

6. Miért van két fülünk? 

7. Fiatal korban milyen frekvenciatartomány hallhatunk? 

8. Mekkora az ingerküszöb intenzitása? 

9. Használható hőmérsékletmérésre hőérzékelésünk? 

10. Vannak-e alapszagok? 
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12. fejezet - Analóg és digitális 
méréstechnika 

Bevezető (cél, követelmény) 

A XXI. század a digitális technika nagymértékű szinte az élet minden területén való elterjedésével kezdődött. 

Tisztelt hallgatók, ebben a világban fognak élni. Elődeik már nagyon sok dolgot valósítottak meg ezen a 

területen, Önökön a sor, hogy a digitális technikát alkalmazzák és fejlesszék. Ehhez azonban a következő 

anyagrészt is meg kell tanulniuk. 

Cél: Az analóg és digitális világ megismerése. 

Követelmény: Analóg és digitális eszközök összehasonlítása, a kiválasztás indoklása. 

Az elején állapodjunk meg abban, hogy mit jelent az, hogy Digitális: valamely változó jelenségnek, vagy fizikai 

mennyiségnek diszkrét (nem folytonos), megszámlálhatóan felaprózott, s így számokkal meghatározható, 

felírható értékeinek halmaza (például: jel (informatika), számítógép, szélessávú internet-kapcsolatok, digitális 

fényképezők, digitális hangrögzítés, stb.). 

Az analóg és digitális eszközök összehasonlítása 

Mind az analóg, mind a digitális mérések elve régóta ismeretes és használatos. Jó példa erre az időmérés kétfajta 

módja: az analóg mérés egyszerű, de hosszú idők mérésére pontatlan eszköze a homokóra, míg nagy pontosságú 

időalap (pl. az inga lengésideje) digitális jellegű számlálását fogaskerék rendszerekkel hosszú időtartamokra is 

igen pontosan lehet elvégezni. 

Az analóg és digitális mérések közötti különbségek sokszor nem elég határozottak: az analóg mérések nagy 

része - pl. egy mutatós műszer kitérése - sem teljesen analóg, mert súrlódási jelenségek és egyéb nonlinearitások 

következtében a mérendő mennyiség igen kicsiny megváltozását nem feltétlenül követi a mért érték, különösen 

pedig a leolvasható érték megváltozása. 

Az analóg és digitális mérések közötti különbségek sokszor nem elég határozottak: az analóg mérések nagy 

része - pl. egy mutatós műszer kitérése - sem teljesen analóg, mert súrlódási jelenségek és egyéb nonlinearitások 

következtében a mérendő mennyiség igen kicsiny megváltozását nem feltétlenül követi a mért érték, különösen 

pedig a leolvasható érték megváltozása. 

Van, igazi analóg óra melyet egy villanymotor forgat fogaskerék áttételeken keresztül. A mutató elmozdulása 

folytonos és az idővel arányos. A neve szinkron óra. 
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13. ábra: Analóg és digitális tolómérő 

 

14. ábra: A leolvashatóság 1 

 

15. ábra: A leolvashatóság 2 
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16. ábra. Analóg és digitális kijelzés összehasonlítása 

Az analóg és digitális mérőeszközök közötti választásnál számos szempontot kell figyelembe venni. A 

legfontosabbak a következők: 

1. A berendezés költségei a megkívánt mérési pontosság figyelembevételével állapítandók meg. Mérsékelt 

pontosság-igényeknél az analóg mérőeszközök olcsóbbak, a pontosság növekedésével azonban az analóg 

berendezések költségei igen intenzíven emelkednek. Digitális mérőberendezések költségei viszont a 

pontosság növekedésével csak mérsékelten növekszenek. 

2. A mért értékek egyértelmű kiértékelhetősége számos alkalmazásnál a digitális mérőeszközt igényli. 

3. A mért adatok tárolása analóg formában csak igen korlátozott pontossággal lehetséges. Digitális adatok 

tárolására nagyszámú, kiforrott és nem túl költséges eszköz áll rendelkezésre. 

4. Nagyobb pontosságú mérések digitális eszközökkel általában gyorsabban végezhetők el, mint analóg 

eszközökkel. 

5. Különösen kísérleti jellegű munkáknál fontos az, hogy a mért adatok további feldolgozásra kerüljenek. Az 

adatok feldolgozását ma rendszerint digitális számítógépek végzik. Ezek természetesen digitális 

bemenőjelekkel működnek, tehát a mérési adatokat mindenképpen erre a formára kell hozni. 

A digitális mérések általános kérdései 

Ma már igen nagyszámú és szinte minden mérési feladatra alkalmazható digitális készülék létezik. Ezek 

segítségével elvégezhetők a leggyakoribb mérési és értékelési feladatok: 

1. Időfüggvények felvétele és vizsgálata (frekvencia-spektrum, a mérendő mennyiség gyors ábrázolása az idő 

függvényében stb.) Digitális oszcilloszkópnak nevezik. 

2. Sok csatornás mérőeszközzel egyidőben tudunk mérési eredményhez jutni. Digitális technika nélkül, hogy 

tudnánk egyszerre 16 mérőeszközt leolvasni és értékelni. 

3. A mérési eredmények gyors kiértékelése, döntéshozatal nagy sebességű digitális rendszereket igényel. 

E mérésekhez szükséges készülékek részletei nyilvánvalóan különbözők, a készülékek felépítése azonban nagy 

általánosságban azonos, és a funkciók majd minden mérőrendszerben megtalálhatók. Ezek megismeréséhez a 

17. ábrán egy tipikus mérési összeállítás vázlatát láthatjuk. 
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17. ábra. Az információfeldolgozás útja 

1. Mérőátalakítók 2. Analóg digitális átalakítók 3. Kapcsolók 4. Illesztőegység 5. Számítógép 6. Mérésvezérlő 7. 

Monitor 8. Folyamatirányítás 9. Adatbázis 

A mérőátalakítók valamely fizikailag mérhető mennyiség hatására azzal arányos elektromos kimenőjelet adnak. 

Az esetek többségében a kimenőjel analóg jellegű, vagyis a jel digitális formára hozásához egy analóg-digitál 

konverter (átalakító) szükséges. Az analóg-digitális átalakító (AD átalakító, AD konverter, ADC) a digitális 

jelátvitel előnyei miatt alkalmazott áramkör. Az analóg jelből az áramkör meghatározott rövid időközönként 

mintát vesz, és annak nagyságát bináris számokkal fejezi ki, azaz digitalizálja. Minél rövidebb a mintavételi 

időtartam, annál pontosabb, élethűbb az átalakítás. A mérőátalakítók digitális formában adott eredményei egy 

olyan berendezésre kerülnek (illesztőegység), amely a mérési eredményeket megfelelő formában állítja elő (pl. 

az egyidejű eseményeket összetartozó adatpárok formájában regisztrálja), illetve biztosítja az adatok 

feldolgozásához, vezetéséhez legjobban megfelelő kódrendszert. A mérési adatok ebben az alakban már 

tárolhatók, ezt azonban gyakran megelőzi az adatok egyszerű módszerekkel történő elő feldolgozása, redukciója 

pl.(5 mérési eredmény átlagolása). Az összegyűjtött adatok rendszerint számítógépes kiértékelésre kerülnek. 

A mérések tehát két eléggé élesen szétválasztható részre oszlanak: az adatok begyűjtése az első feladat, a 

feldolgozás, az eredmények kiértékelése a második. Gyakran ennél bonyolultabb összeállítások is szükségesek: 

az adatokból számított eredmények alapján a mérőrendszer egyes paramétereit esetleg változtatni kell, az így 

számított adatokat újra értékelni stb., tehát egyfajta visszacsatolt rendszert kell létrehozni. 

Mérőátalakítók 

Minden mérhető mennyiség méréséhez szükségünk van egy átalakítóra. Az átalakító bemenete kapcsolatba van 

a mérendő mennyiséggel a kimenetén a bemenettel arányos kimenő jelet szolgáltat. Mi legyen a kimenő jel? 

Célszerűen valamilyen elektromos jel. Az elektromos jelek feldolgozásához nagyon sok eszközt lehetett 

kifejleszteni a félvezető technikának segítségével és nagy mennyiségben olcsón gyártani. 

kimenet = átalakítási tényező szorozva bemeneti mennyiség, pl: Uki = k · pbe ez egy olyan átalakító melynek a 

kimenetén mért feszültség arányos a bemenetén lévő nyomással. 
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18. ábra: Nyomáskülönbség távadó a hitelesítési bélyeggel 

 

19. ábra: Hőmérséklet átalakítók 

A felső átalakító egy feltekercselt platina huzalellenállás, melynek ellenállás változása arányos a hőmérséklettel. 

R = k · T 

Az alsó kettő termoelem, melynek a feszültsége arányos a hőmérséklettel. 

U = b · T 

Minden mérendő mennyiséghez egy átalakító szükséges a mérési ponton, az átalakítók jelét kábeleken a mérő, 

kiértékelő helyre tudjuk vezetni. 

Bármely személyi számítógépet felhasználhatunk mérési célra, csak egy kis bővítést kell tenni vele. 

Nézzük! 
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20. ábra: PC bővítve egy mérőkártyával. 

A baloldali nagy kártya biztosít 16 db analóg bemenetet, 16 db digitális bemenetet, 16 db digitális kimenetet. 

 

21. ábra: A PC, mint mérőállomás 
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22. ábra: Egy mérési összeállítás 

Egy szoftver segítségével szabadon konfigurálhatjuk a mérőkártyát. A bemenő jelekkel minden matematikai és 

logikai műveletet el tudunk végezni. Programozhatjuk a kiértékelést, döntést, vezérlő jeleket tudunk kiküldeni. 

Rendelkezhetünk az adatgyűjtésről. Íme, egy példa a mért adatok megjelenítéséről, mert a megjelenítést is 

szabadon konfigurálhatjuk 

 

23. ábra: A monitoron a kijelzés 

Mértük a ventilátor levegőszállítását, 4 helyen a hőmérsékletet, és a napsugárzás intenzitását, valamint 10 

másodpercenként rögzítettük az adatsorokat. 
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24. ábra: Oszcilloszkóp 

A kis fekete dobozt csatlakoztatva a PC-hez máris rendelkezésünkre áll egy 2 csatornás digitális oszcilloszkóp. 

Kezelése, beállítása a képernyőn megjelenő gombok segítségével történik. 

 

25. ábra: A vizsgált jelek a képernyőn 

Ránézve, már le is tudom olvasni a vizsgált jelek periódus idejét. A vízszintes eltérítés sebessége 2ms/osztás, 

így egy periódus időtartama 5 osztásnyi, azaz 10 ms. T = 10 ms. 

Természetesen a professzionális mérőeszközök, a folyamatmérő, folyamatirányító rendszerek nem PC alapúak. 

Összefoglalás 

Végig gondolva az előbb megismert méréstechnikai területet ─ belátható, hogy a digitális technika nyújtotta 

előnyöket hasznosítani kell és érdemes megismerni. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mit jelent az a szó, hogy digitális? 
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2. Digitális-e az ingaóra? 

3. Hozzájuthatunk-e nagy mennyiségű analóg mérési eredményhez? 

4. Melyik mérőeszköz mutatott értéke olvasható le könnyebben? 

5. Mi a feladata a mérő-átalakítónak? 

6. Mi a feladata az analóg-digitál átalakítónak? 
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IV. Méréstechnikai módszerek és 
rendszerek 

Bevezető 

Ebben a fejezetben az eddig tanultak gyakorlati alkalmazását tekintjük át és alkalmazását a szakterületen. 

Cél: Mérőeszközök és módszerek megismerése. 

Követelmény: A szakterületen használatos mérőeszközök ismerete és önálló használata. 
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13. fejezet - Térfogat és térfogatáram 
mérése 

Bevezető 

Egyszerű és sokoldalúan használható térfogat, térfogatáram mérésére alkalmazott módszert ismerhetünk meg. 

Cél: Egyszerű térfogat, térfogatáram mérések megismerése. 

Követelmény: Mérések önálló végrehajtása. 

Köbözés 

Régóta használatos eszköze a hitelesített mérőedény. Emlékezzenek a tej az olaj a bor kimérésére szolgáló kis 

nyeles mérőedényre. ( A felest is így mérik ki, vagy hitelesített pohárba. ) Nagyobb térfogatok mérése esetén a 

nagyobb edényt, tartályt használják. Ha ismert a mérendő anyag sűrűsége, az edényt mérlegre teszik. 

Visszavezetik a térfogat mérését tömeg mérésére. 

Térfogat mérésére mérőhengert is használunk, mely skálázva van. Ezen skálán tudjuk leolvasni a térfogatot. 

A térfogatmérők egy meghatározott hőmérsékleten hitelesek, mert anyaguk hőtágulási együtthatója nem nulla. 

Ezt a hőmérsékletet fel is tüntetik az eszközön, valamint azt is, hogy beöntésre, vagy kiöntésre hitelesítették. 

Egy edénybe beöntött mennyiséget nem tudjuk maradék nélkül kiönteni. 

 

26. ábra: Mérőhenger és a hitelesítési jelzés 

Mérőléc 

Besüllyesztettünk a talajba egy hengeres és domború végű tartályt. Szeretnénk tudni, hogy mennyi anyag van 

benne. Ekkor elővesszük a tartály gyártásakor elkészített mérőlécet és a tartályon kialakított mérő nyíláson a 

bekrétázott mérőlécet leengedjük. Kivéve a lécet, rajta leolvashatjuk a tartályban lévő anyag térfogatát. 

Ne felejtsék minden tartályhoz saját hitelesített mérőléc tartozik. 

A térfogat áram mérésére is elég gyakran van szükségünk. 

Nézzünk egy két mérőeszközt. 
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A rotaméter 

 

27. ábra: Rotaméter 

Egy belül kúpos csőbe elhelyeznek egy testet (nevezzük úszónak). Alulról a kisebb átmérőjű rész felől áramlik a 

mérendő közeg. Az áramlás hatására az úszó megemelkedik a csőben. A megemelkedés mértéke arányos a 

térfogatárammal. 

A rotaméter állandó nyomásesésű áramlásmérő, melynek bemeneti jele az áramlási sebesség, s így a 

térfogatáram, kimeneti jele az úszó szintje, mely állandósult áramlás esetén állandó. Az úszó szintje az úszó 

súlyának, valamint a statikus és a dinamikus felhajtó erők eredőjének 0 értéke esetén lehet állandó. A mérés 

pontosságát befolyásolja az áramló közeg sűrűségének és dinamikai viszkozitásának megváltozása. Ezek a 

mérés során gyakorlatilag nem befolyásolják a mérés pontosságát, mert az anyagi minőség nem változik, az 

üzemi állapotjellemzők változása pedig csak elhanyagolható mértékű változást eredményeznek. 

Ha megfigyelték, akkor beláthatják, hogy egy rotaméter csak egyfajta közeg mérésére használható. Erre a 

közegre hitelesítették. 

A rotaméter elhelyezése függőleges kell, hogy legyen, beépítésénél vigyázni kell, hogy felül a nagyobb átmérőjű 

része legyen! 

A mérés során az áramló közeg (általában gáz, vagy folyadék) térfogatáramának pillanatértéke közvetlenül a 

rotaméterről olvasható le! 

Mérőbukó 

Ha például egy vízelvezető csatorna vízhozamát, azaz térfogatáramát kell mérnünk. Készítünk a csatorna 

alkalmas helyén egy kis vízesést. A vizet egy V alakú átömlési keresztmetszeten engedjük átbukni. A V alakban 

átbukó víz magassága arányos a térfogatárammal. 
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28. ábra: Mérőbukó 

Lemértem az átbukás magasságát, hogy kapok ebből térfogatáramot? Természetesen egy táblázat segítségével. 

Az összefüggés természetesen sok tényezőtől függ. Ezért egy mérőbukó egy táblázat. 

A mérőbukót az uszadékoktól meg kell tisztítani, mechanikai sérülésektől óvni kell. 

Mechanikus működésű víz, gáz térfogatmérők 

A vízóra 

 

29. ábra: Vízóra 

A vízóra forgórendszerű mechanikai áramlásmérő, mely a rotaméterhez hasonlóan segédenergia nélküli 

berendezés. A működéshez szükséges energiát az áramló közeg szolgáltatja. A vízórák általában nem mutatják a 

térfogatáram pillanatnyi értékét is, hanem csak a nullázás időpontjától átáramlott folyadék teljes térfogatát. A 

mechanikus számláló egységet fogaskerék-áttételeken keresztül - működteti a víz által forgatott érzékelő, amely 
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általában valamilyen turbina, vagy lapátkereket tartalmaz. A turbinakerék egy körülfordulásához egy a vízóra 

kialakításától függő jól definiált térfogat tartozik, amit egy számlálószerkezet megszámol és tárol. 

 

30. ábra: Lapátkerekes vízóra 

 

31. ábra: Turbinás vízóra 

A vízóra elhelyezése vízszintes, vagy függőleges kell, hogy legyen, ügyelve arra, hogy a számlálója könnyen 

leolvasható legyen! 

A vízóra előtt a csővezeték belső átmérőjének legalább 10-szeres, utána legalább 5-szörös egyenes csőszakasz 

kell, mint mérőszakasz. Ez a beépítési követelmény általában minden csőszakaszba beépített mérőeszközre igaz, 

a szükséges méreteket a mérőeszköz gépkönyve tartalmazza. Az áramlási irányt is figyelembe kell venni a 

beépítésnél! 

Gáz térfogatmérők 
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Gyakran találkozunk az energiaellátás területén az elszámolás alap mérőeszközével, a gázórával. Kisebb 

nagyobb méretű változatával. 

 

32. ábra: Gázóra 

Tudnunk kell azonban, hogy a gázok összenyomhatók. Ezért tudnunk kell nyomását, térfogatát, hőmérsékletét 

és csak ezen adatok ismeretében lehet átszámolni mérési eredményeinket az úgynevezett gáztechnikai 

normálállapotra. Ezek után tudjuk megmondani, kiszámolni a gáz összetételének, vagy fűtőértékének 

ismeretében az elfogyasztott energiát. 

Ha a későbbiek során ilyen feladatuk lesz, forduljanak szakemberhez. 

Az indukciós áramlásmérő/távadó 

 

33. ábra: Indukciós áramlásmérő 
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34. ábra: Indukciós áramlástávadó 

Az indukciós áramlásmérők működési elve a mozgási indukción alapul, ha az áramló folyadék áramlási irányára 

merőleges irányú a mágneses teret hozunk létre, akkor mindkettőre merőleges a mozgó vezető (melyet a 

folyadék képvisel), ilyenkor a vezetőben feszültség indukálódik, mely a következő összefüggéssel írható le: 

 

ahol: 

Ui: az indukált feszültség (ha a mágneses indukció időben állandó, akkor az indukált feszültség egyenfeszültség, 

ha pedig a mágneses indukció időben változó, akkor az indukált feszültség is időben változó lesz), 

B: a mágneses indukció, 

v: a folyadék áramlási sebessége (a sebesség átlaga), 

D: a csővezeték belső, üzemi átmérője, 

k: a műszerállandó (a kialakítástól függ). 

Az összefüggés vizsgálata alapján is belátható, hogy az indukciós áramlásmérőkkel való mérés során az áramló 

közeg anyagi minőségének és az üzemi állapotjellemzőinek megváltozása nem befolyásolja a mérés 

pontosságát. Az egyedüli feltétel az, hogy az áramló folyadéknak legyen egy (a gyártmány típusától függő 

mértékű) minimális villamos vezetőképessége. 

Az indukciós áramlásmérőknél a villamos kivezetés (a mozgó vezetőt képviselő folyadékhoz való csatlakozás) 

szigetelt csővezetékben (mérőcső) van elhelyezve. 

Mivel a feszültség alatt álló folyadékoknál a 0-tól különböző értékű potenciál zavarja a mérést, ezért szükség 

van az áramlásmérő előtt és után egy-egy fém földelő gyűrűt beépíteni és azokat leföldelni, ezáltal azonos 

potenciálúvá tenni a mérőcsőben lévő folyadékot! Ugyanez a védelem szükséges olyan esetekben, amikor az 

indukciós áramlásmérő műanyag csővezetékbe kerül beépítésre, ekkor az áramló folyadék részecskéinek a 

szigetelt csővezetékhez való súrlódása elektrosztatikus feltöltődést okoz, ami szintén zavarja a mérést! 

A kialakítás az 35. ábrán látható, ahol a fém földelő gyűrűk jele: 1. 
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35. ábra. Földelő gyűrűk elhelyezése 

A mérésnél alkalmazott áramlástávadó házát egy elkülönített földeléssel kell összekapcsolni, amelynek 2 

funkciója van. Az első a ház védőföldelése. 

A másik funkció a mérőföldelés, amelyet a fém földelő gyűrűnek a földelése valósít meg, amellyel az indukciós 

áramlástávadóban lévő folyadékot határozott földpotenciálra hozza! 

Ebből az okból a védőföldelésre vonatkozó előírásoktól függetlenül a földelési ellenállásnak 10Ω-nál kisebbnek 

kell lennie, és más készüléket a földelő vezetékre kötni nem szabad! 

Az indukciós áramlásmérőknél általában csak a nagy átmérőjű csővezetékek esetén van szükség a mérőszakasz 

kiépítésére, de nem célszerű előtte 3D-nél kisebb távolságban az áramlási képet megzavaró csővezeték-

szerelvény beépítése! 

A beépítés során be kell tartani a helyes áramlási irányt, amelyet az áramlásmérőn nyíllal jeleznek. 

A beépítés során arra is ügyelni kell, hogy az indukciós áramlásmérőt nem ajánlatos erős mágneses tér, vagy 

nagyobb tömegű vas mellé szerelni! 

A beépítési helyzet tetszőleges lehet: vízszintes, függőleges vagy ferde, de a villamos hozzávezetések 

("elektródok") tengelye vízszintes legyen, hogy gázbuborékok vagy szilárd anyagok a hozzávezetésekre ne 

rakódjanak rá. 

A helyes működés további feltétele az, hogy az indukciós áramlásmérő mérőtere teljesen fel legyen töltve a 

folyadékkal, tehát a csővezeték teljes keresztmetszetét kitöltse az áramló folyadék! 

A pontos mérés alapvető feltétele a pontos nullázás elvégzése. Ehhez az szükséges, hogy a folyadékkal teljesen 

feltöltött mérőterű indukciós áramlástávadóban lévő folyadék, áramlási sebessége 0 legyen! 

A mérőcsőben képződhetnek olyan lerakódások és kérgesedések is, amelyeknek villamos vezetőképessége 

ugyanakkora, mint a mérendő folyadéké. Bár ilyen esetekben a lerakódás a mérési eredményeket nem hamisítja 

meg, a nullpont nem állítható be! 

Ultrahangos térfogatáram-mérő 

Működési elv 
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36. ábra: Ultrahangos térfogatáram-mérő 

Ultrahang hullámokat bocsájtunk ki az áramlás irányában. A hullámok sebessége nőni fog a csőben áramló 

folyadék sebességével. Amikor ultrahang hullámot bocsájtunk ki az áramlással ellentétes irányban, akkor a 

folyadék lassítani fogja a hanghullámot. Az, így mert időkülönbség egyenes arányban van a csőben áramló 

folyadék sebességével. Az így mert sebesség és a cső keresztmetszete ismeretében az átáramló mennyiség 

könnyen kiszámítható. Az időkülönbséget 20 pikoszekundumos felbontással mérjük, ami kimagaslóan pontos 

eredményhez vezet, még kis csövek, illetve nagy csövekben lassan áramló folyadék esetében is. 

Két megvalósítási lehetősége van a mérőeszköznek: a csővezetékbe épített kivitel, és a csővezetékre 

rászerelhető kivitel. 

A csőre szerelhető kivitel előnyei: 

• Csőre csatolható, bontást nem igénylő áramlásmerő 

• Analóg és digitális kimenet 

• Kétirányú mérés (pozitív és negatív irányú áramlás összegzésével) 

• A hang a folyadékon belüli terjedési sebességének automatikus mérése és az áramlási profil Reynolds 

számmal történő korrekciója 

• A csövön átfolyó folyadék mennyisége a cső megbontása nélkül merhető. 

• Könnyen kezelhető felcsatolható érzékelők. Igen nagy áramlásmérési tartomány, nincsenek bonyolult felső 

sebességhatárok az érzékelők miatt 
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• Nincs áramlási nyomásveszteség, és abból fakadó energiaveszteség 

• Használható minden általánosan használt hangvezető cső és folyadék mérésére 

Reynolds-szám A mozgó folyadékok áramlástani viselkedésének és hasonlóságának leírására szolgáló, 

általánosan érvényes összefüggést Osborne Rangol fizikus (1842-1912) állította fel. Az ő nevét viseli az 

úgynevezett Reynolds szám, amely mindmáig a legfontosabb jellemzője a csőben mozgó anyagok kinematikai 

viselkedésének. A Reynolds szám az áramló anyagban fellépő tehetetlenségi erők és belső súrlódási erők 

hányadosa 

 

v: áramlási sebesség 

D: csőátmérő 

ν: kinematikai viszkozitás 

Lamináris vagy turbulens? 

Fontos megkülönböztetnünk a lamináris és turbulens áramlást. Lamináris az áramlás akkor, ha a közegben a 

súrlódási erők nagyobbak a tehetetlenségi erőkhöz képest, - ilyenkor az áramvonalak egymás mellett, rétegesen 

futnak a csőtengellyel párhuzamosan. Turbulens az áramlás akkor, ha az áramló anyagban a tehetetlenségi erők 

nagyobbak, mint a súrlódási erők, ilyenkor az áramvonalak teljesen szabálytalanul egymásba fonódnak. Az ipari 

gyakorlatban csaknem kizárólag turbulens áramlásokat kell mérni. A turbulens áramlási tartományt jól jellemzi 

a Reynolds szám értéke: turbulensnek mondjuk az áramlást, ha a ReD kisebb mint 4000. Általában ez az érték 

szabja meg az áramlásmérő eszközök alkalmazhatóságának alsó határát. 

Összefoglalás 

A mérési feladataink elvégzéséhez hihetetlenül sok mérőberendezés áll rendelkezésünkre. A mi feladatunk a 

megfelelő műszaki adatokkal, tulajdonságokkal rendelkező mérőeszköz kiválasztása és használata. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Használhatunk-e mechanikus működésű vízórát szennyezett víz mérésére? 

2. Mi az előnye az indukciós áramlásmérőnek? 

3. Térfogatáram méréseinket általában milyen áramlás jellemzi a csővezetékben? 
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14. fejezet - Nyomásmérési 
módszerek eszközök 

Bevezető 

Környezetünkben az anyagi világ sok tulajdonsága, működése nyomásfüggő. A tulajdonságok megismeréséhez 

mérnünk kell a nyomást. Itt az alkalom, hogy egy két nyomásmérő eszközt megismerjenek. 

Cél: Nyomásmérő eszközök megismerése. 

Követelmény: Nyomásmérések önálló elvégzése. 

Hidrosztatikus nyomásmérők 

A közlekedő edények törvénye: 

két, egymással összeköttetésben lévő térben a folyadék ugyanazon szintig emelkedik fel, ha a folyadék 

felszíne felett azonos a nyomás. 

 

37. ábra: Nyomásmérő csövek 

Következmény: ha a két folyadékfelszín között szintkülönbség van, akkor a felettük lévő nyomások 

különbözőek és a szintkülönbség arányos a nyomáskülönbséggel. 

A folyadékos nyomásmérés pontossága függ: 

• a szintkülönbség mérésére szolgáló skála beosztásától, 

• a szintkülönbség nagyságától, 

• a leolvasás pontosságától. 

A skála beosztása az abszolút hiba, mely semmilyen körülménytől nem függ. Ha a beosztás 1 mm-es 

pontosságú, akkor az abszolút hiba ennek éppen a fele, tekintettel arra, hogy a két osztás közé eső értéket 

egyelőnek véve a két szomszédos érték átlagával, 0,5 mm az elkövethető legnagyobb hiba. 
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A skála beosztása az abszolút hiba, mely semmilyen körülménytől nem függ. 

Csővezetéken történő mérés esetén a mérés helye: 

• előtt legalább 10 d hosszúságú egyenes csőszakaszt kell kialakítani, 

• után legalább 5 d hosszúságú egyenes csőszakaszt kell kialakítani. 

Így biztosítható, hogy a nyomásmérés helyén a zavartalan áramlás jellemzőit lehessen mérni. Ezt az általános 

követelményt már ismerik!? 

A folyadékos nyomásmérők előnyei és hátrányai 

Előnyök: 

• egyszerű, 

• olcsó, 

• csak kis nyomáskülönbségekre alkalmas. 

Hátrányok: 

• sérülékeny, 

• csak kis nyomáskülönbségekre alkalmas. 

Mechanikus nyomásmérő eszközök 

A mechanikus nyomásmérés elve: A szilárd test, nyomás, illetve nyomáskülönbség hatására létrejövő 

deformációja arányos az azt létrehozó hatással. 

Rugalmas alakváltozás Hook-törvénye. 

 

38. ábra: A Bourdon-csöves manométer 
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39. ábra: A manométer mechanikája 

A belső túlnyomás hatására a körívformára meghajlított, belül üreges, a végén lezárt cső (Bourdon-cső) 

görbületi sugara nő, a végpont elmozdul. Az elmozdulás áttételen keresztül elforgatja a mutatót 

 

40. ábra: Membrános manométer 

Deformálódó membrános manométer 

A hullámos felületű membrán a túlnyomás hatására felfelé elmozdul, az áttételen keresztül a mutató a 

nyomással arányosan elfordul. 
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A mechanikus nyomásmérők pontossága függ: 

• a skála beosztásától, 

• a jelzett érték és a méréshatár viszonyától (a pontosság a méréshatár 2/3-a környékén a legnagyobb). 

Előnyök: 

• nem sérülékeny, 

• tetszésszerinti nyomásra készíthető, 

• egyszerű leolvashatóság, 

• szabályozó eszközök vezérlésére könnyen felhasználható. 

Hátrányok: 

• korlátozott pontosság, 

• rendszeres hitelesítés szükséges. 

Elektronikus nyomástávadók 

 

41. ábra: Nyomástávadó 

Nagyon széles választék áll rendelkezésre, méretben, méréstartományban, kivitelben. 

Minden méréstechnikai feladat megoldására találunk megfelelőt. 

Összefoglalás 

Megismertünk néhány nyomásmérő eszközt, rajtunk múlik használatuk során szerzett információk hasznosítása. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mitől függ a folyadékos nyomásmerés pontossága? 

2. Mi a folyadékos nyomásmérők előnye? 

3. Mi a működési alapelve a mechanikus nyomásmérőknek? 
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4. Mi az érzékelő a manométerben? 

5. Mi az elektronikus nyomástávadónak a feladata? 
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15. fejezet - A víz tulajdonságainak 
mérése 

Bevezető 

A víz jelentős szerepet játszik a Föld működésében, ezért nem árt meg nekünk sem, hogy a víz tulajdonságaiból 

egy párat mi is mérni tudjunk. 

Cél: A tulajdonságok mérésének megismerése. 

Követelmény: Oldott oxigén, vezetőképesség, pH, és vízsebesség önálló mérése. 

Oldott oxigén mérése 

Az élővizek anyagcseréjében, az öntisztulás folyamatában az egyik legnagyobb szerepet a vízben lévő oldott 

oxigén játssza. A vízben oldott oxigén az élő szervezetek számára nélkülözhetetlen. 

Az oxigén a vízbe részben a vízfelületnek a levegővel történő érintkezése során diffúzió útján jut be. Jelentős 

része pedig a vízi növények asszimilációja során keletkező oxigénből származik. Az oldott oxigén mennyiségét 

a vízmozgás, a vizek fényviszonyai, és a hőmérséklet határozza meg. 

Az oldott oxigéntartalom (DO) nagy jelentőségű a felszíni vizek és néhány esetben a szennyvizek minősítésénél. 

Gondoljunk a vízi élőlények oxigén igényére. Az öntisztulási folyamatokat nagymértékben befolyásolja az 

oldott oxigén tartalom. 

Oxigéntelítettség % = 100x (mért DO [mg/l] osztva a táblázatból leolvasható adott hőmérséklethez tartozó 

telítettségi DO [mg/l] -ben. 

A szennyvíztisztítás technológiájának tanulása során látni fogják, hogy az oldott oxigénnek milyen nagy szerepe 

van a szennyvíz kezelésekor. 

2. Táblázat. O2 telítettségi koncentráció DOtel 
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A táblázati adott hőmérsékletre vonatkozó DO értékek normál légköri (pn = 101.325 kPa) nyomást 

feltételeznek. 

Az aktuális nyomásra (p) vonatkozó adatot a: 

DOtel = (p [kPa] szorozva DOtabl. ) osztva (pn = 101.325 kPa) képlettel számítjuk. 
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A DOtel értékét a minta só koncentrációja is befolyásolja. 1000 mg/ dm3 oldott só az oxigén egyensúlyi 

koncentrációját az alábbiak szerint csökkenti: 

0 °C-on 0.06405mg/dm3 

10 °C-on 0.06217mg/dm3 

20 °C-on 0.04777mg/dm3 

30 °C-on 0.04085mg/dm3 

Mérés Clark-féle oxigénelektróddal 

A Clark féle oxigénelektród kisméretű platina korong munkaelektródot és nagyméretű ezüst anódot tartalmazó 

elektrolízis cella. Rendszerint kálium-klorid elektrolittal van feltöltve. 

A platina katód felületére polipropilén vagy teflon membrán feszül. Az érzékelő amperometriás üzemmódban 

működik. 

Az elektródok közé U = –0.6 V kényszer feszültséget kapcsolnak úgy, hogy a platina korong legyen negatív 

pólus. Tehát a működéshez külső tápforrás szükséges. A kialakuló áram intenzitása arányos az 

oxigénkoncentrációval. A mérőérzékelőt rendszerint precíziós műszerhez, elektrokémiai mérőállomáshoz 

kapcsoljuk. A Clark elektród mind a környezetminősítési mind a klinikai kémiai mérésekben széles körben 

használt eszköz. 

Felépítését a 42. ábra mutatja: 

 

42. ábra. Oxigénkoncentrációt mérő cella 
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43. ábra: Oxigénmérő cella beépített hőérzékelővel 

 

44. ábra: Oxigénkoncentráció mérőműszer 

Természetesen a mérőeszközt üzembe kell helyezni, kalibrálni szükséges, használat után karbantartani, hogy 

hosszú ideig használható és jó mérési eredményeket biztosítson. 

Minden műszernek meg van saját beállítási, kalibrálási, karbantartási, tárolási útmutatója. Használatba vétel 

előtt tessék elolvasni, megtanulni! 

Vezetőképesség mérése 

Mi a vezetőképesség? 

A vezetőképesség az oldat elektromos ellenállásának reciprok értéke, amelyet két párhuzamos, egyenként 1 cm2 

felületű elektród közti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektródtávolság mellett. A fajlagos vezetőképesség egysége 

az 1 cm-re vonatkoztatott vezetőképesség. 
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Mértékegysége a  

Mire jó, ha megmérjük? 

Következtetni tudunk az oldatban lévő ionok mennyiségére, így az oldott sók koncentrációjára. A nagy só 

koncentráció nem összeegyeztethető az élettel tessék gondolni a Holt tengerre. Ezért a környezetünkben az 

oldott sók koncentrációját meghatározott értékek között kell tartanunk. Tehát az oldatok vezetőképességét mérni 

kell. 

A mérőcella legtöbbször két gyűrű alakú Pt/Pt elektród. Ennek a mérete más-más lehet gyártmányonként. A 

gyártók a mérőcellán feltüntetik a cellaállandót pl. k = 1,05 ez az adat tájékoztató jellegű, ezért a kalibrálás nem 

mellőzhető. Ez azt jelenti, hogy különböző hígítású KCl oldattal kalibrálják az összeállítást, miközben 

figyelemmel kell lenni a hőmérsékletkorrekcióra. 

 

45. ábra: Vezetőképesség mérő a hőérzékelővel a mérőcellával és a kalibráló oldattal 

A mikroprocesszoros készülékek üzemmód kapcsolása és méréstartomány váltása ma már természetes módon 

nyomógombbal történik. Vezetőképesség-mérő műszereknél igen hasznos az automatikus méréstartomány 

váltás. Ez a funkció gondoskodik róla, hogy mindig az elérhető legnagyobb felbontással mérhessünk. 

Állapot ellenőrzés: a mikroprocesszoros mérőműszereknél az automatikus állapotellenőrzés már a 

bekapcsoláskor kezdődik. Az ilyenkor induló önteszt program ellenőrzi az elektronika tökéletes 

működőképességét, megvillantva a kijelző valamennyi szegmensét, miközben egyes típusok ilyenkor (vagy a 

mérés teljes időtartama alatt) ellenőrzik a mérőelektróda állapotát is. Ez az állapotellenőrzés a pH-mérőknél pl. 

az elektróda törésére, oldott oxigén elektródáknál a membrán szakadására és az elektrolit fogyására vonatkozik. 

A kalibráció során a kalibrációs értékeket egyetlen gombnyomásra tárolják automatikusan, ahol kizárt a 

kalibráció utáni véletlen elállítódás veszélye. A kalibráció az egyik tipikusan olyan terület, ahol a 

mikroprocesszoros technika nemcsak a korábban megszokott műveleteket teszi komfortosabbá, hanem új 

lehetőségeket is kínál. A modern mikroprocesszoros készülékek automatikusan kalibrálják magukat a beállított 

koncentrációjú KCl kalibráló oldathoz figyelembe véve a cellaállandót is. Elvégzik a hőmérsékletkompenzációt. 

A 0,01 mol/l es KCl oldat használatos, amit beszerezhetünk a forgalmazóktól. 

A leolvasható mérési értékeket a megadott referenciahőmérsékletre átszámolva mutatják. 

Öntözővizeknél, tápoldatos növénytermesztésnél talajok vezetőkékesség mérésénél használatos az EC érték 

(ElektroConduktivitás). 
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1 EC = 1mS/cm, pl. haa tápoldat vezetőképessége 2,5 mS/cm, akkor az EC-je 2,5 

Minden műszernek meg van saját használati, beállítási, kalibrálási, karbantartási, tárolási útmutatója. 

Használatba vétel előtt tessék elolvasni, megtanulni! 

pH mérése 

Röviden a pH értékéről és méréséről 

Egy savat vagy lúgot tartalmazó vizes oldat savasságának vagy lúgosságának erősségét a H+ vagy a OH- ion 

koncentrációval lehet jellemezni. A víz ionszorzatának következtében ez a két ionkoncentráció egymással 

szigorú kölcsönhatásban van, így a jellemzés elvileg akár a H+ vagy akár a OH-ion koncentráció megadásával 

történhetne. Megállapodás alapján a H+ ion koncentrációval történik a savasság/lúgosság jellemzése. 

Mivel az igen kis számok használata a mindennapi gyakorlatban (pl. 10-7, vagy 10-11) igen nehézkes, így 

egyszerűbben kezelhető értéksor bevezetése vált szükségessé, amely a pH: a Hidrogén ion koncentrációjának 

negatív logaritmusa. 

pH = ─ lg (H+) 

A pH érték használatával lehetőség nyílt egyszerű egész, vagy tizedes szám megadásával az áttekinthető 

összehasonlítás a savas, semleges, vagy lúgos oldatok esetében. Egy igen fontos megjegyzés, hogy a pH érték 

csak a teljes mértékben disszociált H+ ionok koncentrációját jellemzi, ami azt jelenti, hogy erős, teljesen 

disszociált sav, ill. lúgoldatok esetében lehet a pH értéket a koncentrációból számítással meghatározni. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy a pH érték megadásával nem csak az oldat savas vagy bázikus karakterét adjuk meg, 

hanem azok erősségére, ill. disszociációs fokára is utalunk. 

A víz ionszorzatából adódóan a pH skála 0 ─ 14 -ig terjed vizes oldatok esetében, ahol egy abszolút semleges 

oldat pH-ja 7, míg a 0 ─ 7 tartomány a savas és a 7 ─ 14 tartomány a lúgos oldatokat jellemzi. 

A pH mérésére alapvetően két módszer terjedt el általánosan: 

• Az elektrokémiai mérés megfelelő elektródán ébredő precíziós feszültség mérés elvén és 

• A kolorimetriás mérés megfelelő indikátor vegyületek alkalmazásával 

Mind a két módszerrel találkozni fognak más tárgyak tanulása során. 

Az elektrokémiai mérés eszközei: Elektróda és műszer 

 

46. ábra: Az elektród felépítése 
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47. ábra: A pH mérő műszer 

A különböző pH mérési feladatokhoz sokféle elektródot készítenek. Az elektród feladata, hogy a hidrogénion 

koncentrációjával arányos feszültséget állítson elő. A pH hőmérsékletfüggő ezért az oldat hőmérsékletét is 

mérni kell. A műszer a kompenzációt automatikusan elvégzi. Egyes típusú pH-elektródáknál az ilyen érzékelő 

be van építve a kombinált pH-elektródába. 

A pH-mérés jobb elvégzéséhez: 

• Tároljuk a pH-elektródot speciális elektródtároló oldatban. 

• Minden mérést két pontos kalibrálással kezdjünk el. A frissítést mindig egy pontos, vagy két pontos 

kalibrációval végezzük. 

• Használjunk friss puffereket és desztillált vizet öblítő oldatnak. 

• Kalibrálás közben olyan puffert használjunk, melynek pH értéke nem különbözik a mért egységtől több mint 

3 pH egységgel. A minta pH-értéke a két kalibráló puffer értéke közzé essen. 

• Használjunk desztillált vizet az elektród felületén maradt puffer és minta lemosására. 

• Kalibráláskor ügyeljen az oldatok azonos hőmérsékletére. Bár a készülék elvégez egy automatikus 

hőmérséklet kompenzációt, a legjobb eredményt akkor érijük el, ha a kalibrációs puffer és a minta oldat 

azonos hőmérsékletű. 

• Ügyeljünk a csatlakozók tisztaságára és szárazságára. Piszkos vagy nedves csatlakozó rontja a megfelelő 

működést. 

• Bizonyosodjunk meg arról, hogy az elektród felszíne teljesen tiszta. Kövessük a tisztítási útmutatást a pH-

mérő kézikönyvében leírtak szerint. 

ELKERÜLENDŐ: 

• Ne hagyjuk a pH-elektródot kiszáradni. Mindig tartsuk bemerítve az elektródtároló oldatba. 

• Ne hagyjuk, hogy olaj, zsír, ételtörmelék, keményítő, fehérje, vagy más anyag fennmaradjon a pH-elektród 

felületén használat után. 

• Ne használjuk a pH-elektródot olyan környezetben, mely károsíthatja a pH érzékelőjét, mint például maró 

anyagok. 
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• Ne használjuk a pH-elektródot olyan környezetben, mint például erős szerves oldószerek. Ezek károsíthatják 

a pH-elektród szerkezetét alkotó anyagokat. 

Minden műszernek meg van saját használati, beállítási, kalibrálási, karbantartási, tárolási útmutatója. 

Használatba vétel előtt tessék elolvasni, megtanulni! 

Áramlási sebesség mérése 

Folyók, patakok, csatornákban áramló vizek mennyiségének meghatározására alkalmas eszköz a csavarlapátos 

vízsebesség mérő. A csavarlapátot a víz áramlásába helyezve a lapát forogni kezd, és fordulatszáma arányos a 

víz sebességével. 

Az így mért sebességből az adott folyási keresztmetszetből meghatározható a vízfolyás térfogatárama is. 

Ma már mozgó alkatrészt nem tartalmazó ultrahangos sebességmérőket használnak. 

 

48. ábra: Csavarlapátok 

A háromlapátos kerék kisebb a kétlapátos nagyobb vízsebesség mérésére használható. 

 

49. ábra: A vízbe merülő rész 

A hátsó szárny párhuzamosan tartja a lapát tengelyét a víz áramlásával. 

Összefoglalás 
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Megismertük azt a pár tulajdonságot és mérését, melyeket tevékenységük során nagymértékben befolyásolnak. 

Ha mérni tudjuk ezen állapothatározókat, lehetőségünk nyílik a környezetünkben élők számára elfogadható 

életkörülmények megvalósítására, biztosítása. 

A tisztelt hallgatókon is múlik, hogy környezetünk milyen állapotba kerül az elkövetkező időben. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Hogyan kerülhet be az oxigén a vízbe? 

2. Mitől függ az oldott oxigén koncentrációja a vízben? 

3. Hogyan adhatjuk meg az oxigénkoncentrációt? 

4. Mi az oxigén telítettség? 

5. Mi a fajlagos vezetőképesség? 

6. Mi a vezetőképesség mértékegysége? 

7. Mire használható a vezetőképesség mérése? 

8. Mekkora a fajlagos vezetőképessége a 2-es EC-jű oldatnak? 

9. Mi a pH? 

10. A 4-es pH milyen kémhatású oldatra utal? 

11. Mit kell tenni a mérőeszközökkel mérés előtt? 

12. Mit kell betartani a mérőeszközök használata során? 

13. Miért jó, ha ismerjük a vízfolyások vízsebességét? 
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16. fejezet - A talaj tulajdonságainak 
mérése 

Bevezető (cél, követelmény) 

A Föld felszínét borító anyag egy részét talajnak nevezzük. Ennek az anyagnak nagy jelentősége van az élővilág 

életében. tessék az élelmiszertermelésre gondolni a talajlakó élőlényekre, a fákra, növényekre, állatokra. 

Normális működésükhöz a talajnak megfelelő állapotban kell lennie. Ezért egy pár tulajdonság mérését ismerjük 

meg, melyekre tevékenységük során befolyással lehetnek. 

Cél: Talaj néhány tulajdonságának és mérésének megismerése. 

Követelmény: A mérések önálló elvégzése. 

Talajnedvesség mérése 

A legegyszerűbb mérési eljárás, hogy a kivett m1 tömegű talajmintát szárító szekrénybe tesszük és kiszárítjuk, 

majd újból megmérjük, a légszáraz talaj tömegét m2. Az elpárolgott víz tömege = m1 ─ m2 

A talaj víztartalmát megadhatjuk tömegarányban: 

 

vagy 

 

Ezzel a módszerrel pontos eredményt kapunk. 

Ez a módszer alkalmazható a szennyvíziszapok víztartalmának meghatározására is. 

Természetesen vannak csodálatos elektronikus berendezések is a talajnedvesség meghatározására is. Amelyik jó 

az elég drága és speciális ismeretek szükségesek a mérések elvégzéséhez. Pl. Radioaktív anyagok használata. 

Amelyik elérhető áron beszerezhető, az inkább tájékoztató jellegű méréseket tesz lehetővé. 
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50. ábra: Talajnedvesség mérő 

A talajba a kívánt mélységbe leszúrva következtethetünk a talajnedvességi állapotra. A készülék a leszúró tüske 

hegyén kialakított két gyűrűből álló kondenzátor kapacitásváltozását érzékeli. A két gyűrű közötti kapacitás 

függ a környezetében lévő, a nagyobb dielektromos tényezővel rendelkező víz mennyiségétől. 
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51. ábra: Talajnedvesség mérő kezelőlapja 

Látható a képen, hogy nem is olyan egyszerű valamilyen mérőszámot leolvasni róla. 

Egy hír: 

Kell-e öntözni a veteményt? Milyen termés várható? Mennyire lesz nedves a következő hét? Az ehhez hasonló, 

a mezőgazdaságnak is fontos kérdésekre a világűrből is egyre pontosabb válaszokat kaphatunk. Az Európai 

Űrügynökség új műholdjának feladata a talajok nedvességtartalmának és a világtenger sótartalmának felmérése, 

a Föld teljes felszínén. 

 

Fantáziarajz az SMOS műholdról (ESA) 

Egész kontinensek talajnedvességét és annak térbeli, időbeli változását követi egy új európai műhold. A 2009. 

november 8-án felbocsátott SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity, talajnedvesség és tengeri sótartalom) 

nevű szonda megkezdte az adatgyűjtést. Ezek az adatok a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban, az időjárás 

előrejelzésében és az éghajat modellezésében egyaránt fontosak lesznek. 

Az űreszköz feladata a talajok nedvességtartalmának és a világtenger sótartalmának a felmérése, Földünk teljes 

felszínén. A földfelszín felett 758 kilométer magasan keringő, 658 kilogrammos műhold bolygónk sugárzását 

elemzi, 1,2 másodpercenként készítve egy-egy felvételt. Mérései alapján 35 és 50 kilométer közötti felbontással, 

4%-os pontossággal lehet megbecsülni az egyes szárazföldi területek nedvességtartalmát a talaj felső néhány 
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centiméteres rétegében, a napi változást figyelve pedig a mélyebben jellemző nedvességtartalomra is 

következtetni tudnak majd. 

Vezetőképesség és pH mérése 

A talaj pH-mérésének és EC-mérésének a módja. 

Az egyik elfogadott módszer, amikor a talajt 1:2 arányban hígítják desztillált vízzel. Jól összekeverik, és 10-20 

percig hagyják állni, hogy a talajból a sók kiadódjanak a vízbe. 

Ezután ha szükséges, megszűrik az oldatot és elvégzik a pH-mérést és EC-mérést a már megismert mérési 

eljárásokkal. A tápoldatban a pH-t és EC-t hígítás nélkül mérik. 

Összefoglalás 

A talaj nagyon összetett anyag, hihetetlenül sok tulajdonsággal rendelkezik. Minden szakterületnek meg van a 

maga talajról alkotott elképzelése, hogy hasznosítani tudja igényeinek megvalósításához. Természetesen más és 

más tulajdonságokat tartanak szükségesnek mérni. 

Fogadják meg! Mielőtt a talajra öntenének valamilyen anyagot, gondolkozzanak el annak hatásáról, 

következményéről. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Hogyan a legegyszerűbb, pontosabb a talajnedvesség mérése? 

2. Hogyan adjuk meg a talaj nedvességtartalmát? 

3. Hogyan mérjük a talaj EC-jét, pH-ját? 
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17. fejezet - A levegő 
állapothatározóinak mérése 

Bevezető 

Az élővilág környezetének egyik eleme a levegő. A levegő állapota nagymértékben befolyásolja közérzetünket, 

ezért szeretnénk minél több a levegőre vonatkozó állapothatározót mérni. 

Cél: A levegő állapothatározóinak és mérésének megismerése. 

Követelmény: Állapothatározók önálló mérése. 

Hőmérséklet mérése 

A levegő hőmérséklete térben és időben igen nagymértékű változásokat mutat. A levegő hőmérséklete az idő 

függvényében, de a különböző földrajzi zónáknak megfelelően is változik, meghatározza az évszakok jellegét, a 

párolgást, a víz körforgását, a lefolyást, a jég- és hóviszonyokat. Magasabb hőmérsékleten, ha a többi tényező 

azonos, magasabb a párolgás, kisebb a lefolyás. 

A levegő hőmérséklete alatt, a levegő hőállapotát valamely egységben kifejező számadatot értjük. A Celsius 

skála szerint / t [°C] / a hőmérséklet értelmezése normál légköri nyomáson az olvadó jég és a forrásban lévő víz 

hőmérséklete közötti hőmérséklet különbség 100 egyenlő részre osztva. Elméleti fizikai számításokban az 

úgynevezett abszolút vagy Kelvin fokot / T [K] / alkalmazunk. 

Átszámítása: T [K] = 273,16 + t [°C]. 

A hőmérséklet mérés eszközei 

Gázhőmérők 

Alapjuk a hőtágulási törvény: 

a gázok nagy nyomáson és hőmérsékleten azonosan viselkednek, állandó nyomáson minden gázra érvényes a 

hőtágulási törvény: 

V = Vo·(1+β·∆ t) 

V = adott hőmérsékleten a térfogat 

Vo = t0 fokon mért térfogat 

∆t = hőmérséklet különbség ∆t = t1 - t0 

β = hőtágulási együttható: 1/273,15 

A hőmérsékleti skálája egy anyagcsoporthoz, a gázokhoz kapcsolódik. Minden gáz -273,16°C-nál magasabb 

hőfokon válik cseppfolyóssá, ez lett az abszolút vagy Kelvin-skála nulla pontja. 

Folyadékhőmérők 

Higanyhőmérők: 

• a hőmérsékleti tágulás miatt a higanyoszlop végének felszíne (meniszkusz) a kapillárisban emelkedik, vagy 

süllyed a hőmérsékletnek megfelelően. 

• a higanyoszlop feletti hajszálcső légritkított, hogy megakadályozza a Hg oxidálódását. 

• -39°C-tól +155°C-ig mér 

• A Hg -39°C-nál megfagy, +155°C-nál légneművé válik 
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• sajátos mérési célokat is szolgál: állomási hőmérő maximumhőmérő, talajhőmérő 

Állomási hőmérő 

• pillanatnyi hőmérséklet meghatározása 

• álló helyzetben használt, 

• hajszálcsöve vékonyfalu, mögötte tejfehér üveglapon a skála, 

• számlapja 0,2 fokos beosztású 

• skálájának hossza Közép- Európában -35°C - +45°C 

Maximumhőmérő 

• időszak alatti legmagasabb hőmérséklet meghatározására 

• 0,5 fokos beosztású, vízszintes helyzetű 

• üvegszálban szűkítés, így visszahúzódáskor higanyszál elszakad, vége a legmagasabb hőmérsékletet mutatja 

Felszíni talajhőmérő 

• +45°C- -30° 

• 0,2 ° beosztású 

• 2, 5, 10, 20 cm-es talajrétegeknél használatos 

Mélységi talajhőmérő 

• +30°C- -30°C 

• -50, 100, 150, 200 cm 

• napi egyszeri mérés 12h45-kor 

• 15-20 perc alatt veszi fel a hőmérsékletet 

Szerves folyadék (metilalkohol, borszesz) hőmérők 

• minimumhőmérő: két észlelés közötti időtartam legalacsonyabb hőmérsékletének meghatározása 

• 0,5 fokos beosztású, számlapja vízszintes irányban számozott. 

• kapillárisban levő sötét üvegpálcikát mérés előtt az alkohol felszínéhez húzzuk; a hőmérséklet csökken, az 

alkohol felületi feszültsége a pálcát magával húzza. 

• hőmérséklet nő, alkohol kitágul, a pálca az elért legalacsonyabb helyen marad 

• leolvasás naponta kétszer 

Fémhőmérő 

• bimetall szalag – két összeerősített, különböző hőtágulású fémrétegből áll: Fe és Cu 

• folyamatos mérés 

• Íróműszer 

• két vízszintes vonal távolsága 1 fok 

Elektromos hőmérők 
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• termoelem-hőmerő 

• ellenállas-hőmerő 

• termisztor 

• felvezetők hő okozta ellenállás változása platina ellenállás hőmérő 

Infrahőmérő 

• minden anyag bocsát ki infravörös sugárzást, amennyiben a hőmérséklete abszolút 0 fok (-273,15°C) felett 

van 

• a sugárzás mérteke függ a test hőmérsékletétől és adott felület emissziós, abszorpciós jellemzőitől. 

A kisugárzott energia a hőmérséklet negyedik hatványával arányos E ~ T4. 

Páratartalom mérése 

A levegő nedvességtartalmának jellemzésére többféle mennyiség használatos. Ilyenek például az abszolút 

páratartalom, és a relatív páratartalom. 

Előbbi a levegő vízgőztartalma kg/m3 vagy mol/dm3 koncentráció-egységben. A képlettel adott definíciója: 

abszolút páratartalom: AH 

 

ahol n a vízmolekulák száma, Mv a víz molekuláris tömege, V pedig a térfogat. A levegő nem tud tetszőleges 

mennyiségben felvenni vizet – ha telítődik, megindul a kicsapódás. Azt a nyomást, amelyen ez a jelenség 

megtörténik, telített gőznyomásnak nevezzük. 

A tapasztalatok szerint az abszolút páratartalom nincsen összhangban a szubjektív nyirkosság-érzetünkkel, ezért 

vezették be a relatív páratartalmat, amely a levegőben oldott vízgőz mennyisége a maximálisan oldható 

vízmennyiség százalékában kifejezve. A pontos definíciója a következő: relatív páratartalom RH 

 

ahol pv a részleges vízgőznyomás, ps pedig az adott hőmérséklethez tartozó telítési nyomás. Ez utóbbi – és így a 

teljes mennyiség is – hőmérsékletfüggő. Ennek következményeként egy páratartalom-érzékelőnek tartalmaznia 

kell egy hőmérséklet-érzékelőt is a mért értékek értelmezéséhez. A levegő által oldható vízgőz mennyisége a 

hőmérséklet emelkedésével nő. Ha egy állandó térfogatban és állandó nyomáson lévő levegőmennyiségnek 

csökkentjük a hőmérsékletét, a relatív páratartalom nőni kezd. Egy bizonyos hőmérsékletérték alatt a víz elkezd 

kicsapódni – ez a harmatpont. 

A páratartalom mérésére három módszert dolgoztak ki – a következőkben ezeket tekintjük át. 

Harmatpontmérés 

A harmatpont az a hőmérséklet, amelyen a levegő telítetté válik vízgőzben – ezen a ponton a gőz elkezd 

kicsapódni. A harmatpont függ a relatív páratartalomtól, és általában alacsonyabb a környezet hőmérsékleténél. 

A harmatpont és a környezet hőmérsékletének a különbségéből számítható a relatív páratartalom. A módszer a 

következő: egy megvilágított felületet hűtenek, és vizuálisan (foto elektromos eszközök segítségével) érzékelik 

a kicsapódást (a reflektáló-képesség megváltozásából). 

Pszichrometrikus mérés 

Ez a mérési elv azt használja ki, hogy a párolgás hőt von el, amelynek mennyisége a párolgás sebességétől függ. 

Ezt pedig a relatív páratartalom határozza meg, hiszen minél nagyobb a páratartalom, annál lassabb lehet a 

párolgás. 
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52. ábra. Pszichrométer felépítése 

A mérési elrendezés a következő: mérik a levegő és egy nedvesen tartott tárgy hőmérsékletét. Egy száraz és egy 

nedvesített hőmérő. 

A kettő érték különbségéből az RH számítható: 

 

ahol Ta a levegő, és Tv a nedves felület hőmérséklete, η pedig a pszichrometrikus állandó. A gond az, hogy 

száraz levegő esetén, szobahőmérsékleten a nedves tárgy hőmérséklete fagypont alá eshet, és a víz fagyáshője 

meghamisíthatja az eredményeket. 

Az egyszerűbb használhatóság érdekében táblázatot készítenek, vagy diagramot. A száraz és nedves hőmérő 

által mutatott értéket megkeresve, megtaláljuk a relatív páratartalom értékét. 
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53. ábra: A páratartalom diagramja 

Higrometrikus mérés 

A mérés előnye, hogy kimenete (a mért érték) közvetlenül arányos a relatív páratartalommal, így nincsen 

szükség bonyolult feldolgozásra. Egyszerűbb megvalósításaiban az érzékelő egy olyan szerves anyag (pl. 

zsírtalanított hajszál), amely a páratartalomtól függően megváltoztatja a méretét. 

 

54. ábra: Hajszálas páratartalom mérő 

Az ilyen jellegű érzékelőknek léteznek modern változatai, ahol nedvességre érzékeny filmek mechanikai 

tulajdonságainak megváltozását érzékelik. Ezek általában integrált áramköri módszerekkel készülnek. 

Két jellegzetes megvalósítás létezik: 

Egy piezorezisztív elem segítségével mérik egy nedvességre érzékeny film méretének megváltozását, amely 

mechanikai feszültséget ébreszt, 

Egy egyik végén befogott rezgőnyelv rezgési frekvenciájának megváltozását mérik, amely függ a nyelv anyagán 

felhalmozódó nedvesség súlyától. 

A mechanikai érzékelőkkel az a gond, hogy kis szelektivitásúak, és nyomásérzékenyek. Előnyös lehet ezért, ha 

rögtön elektromos jelet kapunk a mérés eredményeként. Ilyen például a lítiumklorid-cella, amely a LiCl nagyon 

sűrű oldatát, mint elektrolitot alkalmazza. A réteg a levegő nedvességétől függő mennyiségű vizet képes 

magában tartani, és ennek függvényében változik a vezetőképessége. 

A higrometrikus mérési elv jelentősége az, hogy jól megvalósítható mikroelektronikai technológiák 

segítségével, így lehetőséget ad kisméretű és fogyasztású, valamint hosszú élettartamú érzékelők elkészítésére. 
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55. ábra: A két páratartalom mérésére alkalmas eszköz 

Nyomás mérése 

A levegő nyomásának mérésére az eddig megismert nyomásmérési eljárás használható. Figyelembe kell venni 

azonban, hogy a levegő nyomása kis tartományban változik és erre a kis változásra vagyunk kíváncsiak. Tehát 

nagy felbontású mérőeszközre van szükség. 

Nézzünk egy példát. 
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56. ábra: Légnyomásmérő 

Szélsebesség mérése 

A szél sebességének mérésére minden olyan áramlási sebességmérő használható, mely alkalmas gázok 

sebességének mérésére. A meteorológia területén ahhoz, hogy a mért értékek összehasonlíthatók legyenek 

egymással ─ egységesítették a mérőeszközöket és mérési módszereket. 

 

57. ábra: Kézi kanalas szélsebességmérő 
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58. ábra. Szélsebesség és széliránymérők elhelyezése 

Meteorológiai mérőállomás 

Meteorológiai vagy klimatológiai mérőállomást azért telepítünk, hogy a szűkebb környezetünk klímájáról 

gyűjtsünk adatokat. 

Milyen adatokat? 

Például: a következő fájl megnyitása után látható adatokat 

SZARVAS 2010 Junius.pdf 

A táblázat 2010. június hónap napi átlagadatait tartalmazza. 

• Átlaghőmérséklet 

• Maximum 

• Minimum 

• Relatív páratartalom 

• A Napból érkező sugárzás intenzitása 

• A beérkező és a kisugárzás egyenlege 

• A csapadék összeg 

• Szélsebesség átlag 30 méter magasságban 

• Szélsebesség maximuma 30 méter magasságban 

• Szélsebesség átlag 2 méter magasságban 

• Szélsebesség maximuma 2 méter magasságban 

• Talajhőmérséklet 5 cm mélyen 

• Talajhőmérséklet 10 cm mélyen 

doc/SZARVAS_2010-Junius.pdf
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• Talajhőmérséklet 20 cm mélyen 

• Talajhőmérséklet 40 cm mélyen 

Ezek az adatok egy automata mérőállomás gyűjtött adataiból készül. Az adatok 10 percenként kerülnek 

rögzítésre és a 10 perc alatt mért értékek átlagát tartalmazza. Rengeteg adatmennyiség. 20100601.pdf 

Érdekes adatok lehetnek számunkra: 

• Maximumhőmérséklet: adott időszakban legmagasabb hőmérséklet 

• Minimumhőmérséklet: adott időszak legalacsonyabb hőmérséklete 

• Napi középhőmérséklet: egy adott napon többször mért hőmérsékleti adatok átlaga 

• Napi hőmozgás: a 24 óra alatt mért legnagyobb és legkisebb hőmérsékleti értek különbsége 

• Havi középhőmérséklet: a napi középhőmérsékletek átlaga 

• Évi középhőmérséklet: havi középhőmérsékletek átlaga 

• Éves közepes hőingadozás: a legmelegebb és leghidegebb hónap középhőmérsékletének átlaga 

• Radiációs minimum: éjszaka folyamán a talajfelszín kisugárzása következtében beálló legalacsonyabb 

hőmérséklet (A merésére szolgáló hőmérőt a talajfelszín felett 5 cm-re helyezik el.) 

A csapadék 

A csapadék mennyiségi jellemzői: 

A csapadék rétegvastagsága (csapadékmagasság). A földfelszínre hullott csapadéknak a legegyszerűbben 

mérhető és a csapadék jellemzésére is a legjobban használható mutatója a lehullott csapadék mennyiségének 

megfelelő, a földfelszín vízszintes vetületét elborító vízréteg mm-ben kifejezett vízoszlop magassága. Ez az 

érték annyira jól jellemzi a vízháztartási számítások legfontosabb tényezőjét, és egyben a párolgásnak is a 

legjobb mértékszáma, hogy a vízháztartási alapegyenletekben a többi tényezőt is erre az egységre érdemes 

átszámítani. 

A csapadék magasságot egész- és tizedmilliméterekben mérjük. A csapadékmérés pontossága 0,1mm. A mm-

ben kifejezett csapadék, 1m2 területen milliméterenként 1 liter vizet jelent. A csapadékmérés eredményéből tehát 

megállapítható, bizonyos terület a csapadékhulláskor mennyi vizet kapott. Jele: h [mm]. A hó vastagságát egész 

cm-ben határozzák meg. A gyakorlatban 1 cm-es friss hó megfelel a körülbelül 1 mm-es 

csapadékmennyiségnek. Ez az érték igen erősen függ a hó összetételétől, víztartalmától. 

A csapadék intenzitása. A csapadék hevességének vagy intenzitásának az időegység alatt lehullott, mm-ben 

kifejezett rétegvastagság értékét nevezzük, vagyis i = h/t [mm/s, mm/min, mm/h] 

A csapadékvíz térfogata. Egy F felületű területre hullott csapadékvíz térfogatát az alábbiak szerint számíthatjuk. 

V = h·F = i·t·F [m3] 

A csapadékmérő 

doc/20100601.pdf
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59. ábra. Csapadékmérő felépítése 

A Hellmann-rendszerű csapadékmérő fő részeit a 5. ábra szemlélteti. 

A felfogó edény (a) külső része a köpeny, ezen belül helyezkedik el a tölcsér. E két részt a gyűrű tartja össze. A 

köpeny és a tölcsér alkotja a kettős falat. Mindkettő préselt, eloxált alumíniumból készült. A tölcsér lejtőszöge 

45° , amely biztosítja a gyors bevezetést a gyűjtőpalackba, valamint a szilárd csapadék (hó, jég) megőrzését, 

amíg az olvasztás és mérés megtörténik, de párolgás csökkentő szerepe is van. A gyűrű felül élesre 

esztergályozott kör alakú alumínium karika 159,6 mm átmérővel, így a felfogó felülete 1/ 50-ed m2, vagyis 

200cm2. 

A tartóedény (b), ami a gyűjtőpalackot is magába foglalja, ugyancsak eloxált alumíniumból, préseléssel készült 

és szükség esetén gyűjtőedényként is szerepelhet (amikor a gyűjtőpalack térfogatát meghaladó csapadék esik 

egy nap alatt). A kettősfalúsága és a világos színe a fényvisszaverést, a felmelegedés gátlását és ezzel a párolgás 

csökkentését célozza. 

A gyűjtőedény (c) a tölcsérhez illeszkedő, 90 mm csapadék egyszeri befogadására alkalmas eloxált alumínium 

kanna. Több csapadék esetén 110 mm-nek megfelelő csapadék fér el a tartályban (200 mm csapadéknál több 

nálunk 24 óra alatt még nem fordult elő). 

Összefoglalás 

Ha a levegő állapothatározóit sikerült megmérni, akkor esetleg meg tudjuk mondani, mitől érezzük jól vagy 

rosszul magunkat. 

Ne feledjék az adatok a múltat jellemzik, az elkövetkező időre ebből nem tudunk megbízható következtetéseket 

levonni. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 
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1. Milyen mértékegységet használunk a levegő hőmérsékletmérésénél? 

2. Milyen tartományban használható a higanyos hőmérő? 

3. Mi az abszolút páratartalom mértékegysége? 

4. Mi az RH? 

5. Mi a relatív páratartalom mértékegysége? 

6. Mi a relatív páratartalom? 

7. Mi a mértékegysége légnyomásnak? 

8. Hogy adjuk meg a lehullott csapadékot? 
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18. fejezet - A zaj mérési módszerei 

Bevezető 

A levegővel már foglalkoztunk, azt is tudjuk, hogy a rezgő tárgyak megmozgatják a levegő részecskéit. 

Következmény, hogy hangok keletkeznek, és a levegőben terjednek. A nyomáshullámok eljutnak fülünkhöz és 

hangérzetet hoznak létre. A hangok egy részét, amit nem akarunk hallani azt ZAJNAK, nevezhetjük. 

Ha szeretnénk megtudni a nagyságát, akkor mérünk zajszintet. 

A zaj mérése 

A műszerekkel mérhető (objektív) hangerősségtől, az intenzitástól, megkülönböztetjük az emberi fül által 

érzékelt (szubjektív) hangerősséget, a hangosságot. Az előbbi az inger, az utóbbi az érzet erősségének felel meg. 

Az emberi hallószerv ingerfelvevő szerve a fül, amelyben a nyomás-ingadozás idegi impulzusválaszt vált ki. 

A hang fizikai mértékének a növekedése és a szubjektív érzékelés erőssége közötti összefüggést kísérleti úton 

elsőként Fletcher és Munson végezték el. Az azonos hangosság szintek görbéi - a Fletcher-Munson görbék - az 

átlagos emberi fül esetére teremtenek kapcsolatot a hangnyomás-szint, a frekvencia és a Phon hangosság között. 

 

60. ábra: Fletcher-Munson görbék 

A vízszintes tengelyen F a frekvenciát, a függőleges tengelyen I a hangintenzitást (az egységnyi felületre eső 

hangteljesítmény) fizikai (W/m2) egységben, illetve P a hangnyomás logaritmikus (dB, azaz decibel) egységét 

jelöli. A gyakorlatban a hangnyomás könnyebben mérhető, így többnyire ezt alkalmazzák a hang erősségének 

fizikai jellemzésére. 

A görbék mindegyike egy adott hangosság-érzethez tartozik, melyet számszerűleg a Phon- hangosság értékkel 

adnak meg. Nemzetközileg az 1000 Hz frekvenciájú hangot választották az összehasonlítás alapjául. Kísérleti 

úton határozták meg, hogy különböző frekvenciákon mekkora intenzitás kelt ugyanolyan hangosság-érzetet, 

mint az 1000 Hz frekvenciájú tiszta hang. (A Phon-hangosság mérőszáma 1000 Hz frekvencián megegyezik a 

dB hangnyomás-szint értékével.) 

A 0 Phon hangosság az ún. hallásküszöb értéke, amely 1000 Hz frekvencián 1· 10-12 W/m2 hangintenzitást, 

illetve 0 dB hangnyomás-szintet jelent. 

A 120 Phon hangosság a fájdalom küszöb szintje, amely felett kóros elváltozással kell számolni. 
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Az emberi fül 3000 Hz környezetében a legérzékenyebb. Kisebb frekvenciák felé haladva az ingerküszöb erősen 

emelkedik, de nagyobb frekvenciákon is csak az erősebb hangot halljuk meg. 

A környezeti hanghatások frekvencia és hangnyomás szerinti eloszlását az alábbi diagram szemlélteti: 

 

61. ábra: Környezeti hangok 

A hang fizikai jellemzőinek mérése 

A hang fizikai érzékelésére a mikrofon szolgál, amely a hangnyomással arányos elektromos jelet állít elő. Ebből 

logaritmikus átalakítás után kapjuk a hangszintmérő műszerek által kijelzett dB értéket. A műszerek lineáris 

(lin) üzemmódja a hangnyomás frekvencia függvényében állandó érzékenységű átalakítását jelenti, és a 

hangforrások, a hangterjedés fizikai jellemzésére alkalmas. Azért, hogy a szubjektív hangosság-érzetet 

kifejezzék a mért értékek, az emberi fül frekvencia-függő viselkedését az ún. súlyozó szűrőkkel helyettesítik. 

A szabványosított szűrők csillapítását a frekvencia függvényében az alábbi diagram mutatja: 

 

62. ábra: A szabványosított szűrők csillapítása 

A gyakorlatban a szabványos mérési eljárásokban általában az "A" szűrőt alkalmazzák, és a zajkibocsátással, 

zajterheléssel kapcsolatos határértékeket és mérési eredményeket a dBA hangnyomásszintben fejezik ki. 
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Tehát ha: 

dB akkor hangintenzitás, 

dBA akkor zajszint. 

Ajánlom olvasásra: A megengedhető zajszintekről szóló rendeletet. 

 

63. ábra: Zajszint mérő és a dübörgéscsökkentő védövel 

Összefoglalás 

Meg tudjuk mérni a zajszintet könnyen, de csökkenteni nagy költséggel tudjuk. 

Környezetünkben más élőlények is élnek, de zaj tekintetében keveset teszünk értük. 

Önellenőrző kérdések, feladatok 

1. Mi a hangosság? 

2. Mekkora a fájdalomküszöb értéke? 

3. Hogyan mérjük a zajszintet? 

doc/KoM-EuM.pdf
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Videó 

Talajnedvesség mérés  

Talaj mintavétel  

Talaj mérés 

Víz tulajdonságainak mérése 1. 

Víz tulajdonságainak mérése 2.  

Víz tulajdonságainak mérése 3.  

Víz laboratóriumi vizsgálata  

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3892,Talajnedvesseg_meres
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3893,Merestechnika_2
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3894,Talaj
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3895,Viz_1
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3896,Viz_2.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3897,Viz_3.
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/3898,Viz_4.

