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V horonyban kés

beállítócsavar
(nullázó)

mutató és skála

arretálókar

mérleg karja

Kétkarú mérleg: 
erő × erőkar = teher × teherkar
m1*g*l1=m2*g*l2

Tömegmérés I:
Súlymérésként, a mérendő test 
súlyának összehasonlításával 
egy ismert tömegével
súly: nehézségi erő

serpenyő



Bevezetés: 20. század



Roberval parallelogramma – függesztés helyett ráerősítés

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskqXQufDKAhUsS5oKHZYlBIgQjRwIBw&url=http://visite.artsetmetiers.free.fr/site_anglais/instruments_a.html&psig=AFQjCNEE7gRg7GRnBkz9FAPpfmVlMtZoCg&ust=1455305409245790


Borda helyettesítéses módszere (egykarú mérleg)



Piezorezisztív vékony-
rétegként készülhet

Rugós erőmérő

Az elektromos ellenállás megváltozik a 
megnyúlás hatására

Nyúlásmérő bélyeg

U2 = U1* d/R = const * mg 

U2 = U1* [R/(2R-d)-R/2R]

Tömegmérés II:
Súlymérésként, deformáció mérésével



Roberval parallelogramma nyúlásmérő bélyegekkel

U2 = U1* 2d/R = konst*mg

U2 = U1* [(R+d)/(2R)-(R-d)/(2R)]

Tipikusan 3 digit kijelzésűek/ pontosságúak



Elektromágnes tart ellent a 
nehézségi erőnek

A tekercs mágneses tere (B indukciója) 
arányos a az átfolyó árammal



Elektromágnes tart ellent a nehézségi erőnek

B homogén mágneses térben az I árammal átjárt, l hosszúságú áramvezetőre 
F = I (l × B) erő hat (Lorenz-erő, áramjárta vezetőre ható erő)

Fontos részek: szintjelző, a szabályozó 
rendszer és a Roberval parallelogramma

Az áramerősséget így egy módosított 
mérleggel is mérhetjük



Laboratóriumi mérleg: 

0-2 kg, 0.01 g pontosság (5 ½ digit, táramérleg) ill. 
0-200 g, 0.1 mg pontosság (6 ½ digit, analitikai mérleg)



A kétkarú mérlegek pontosságát az alábbiak befolyásolják:



A mérlegek súlyt (m×g) mérnek, nem tömeget (m) – noha tömeget adunk meg.

A súlymérés két triviális hibaforrása (felhajtóerő és nehézségi erő helyfüggése)

1. Általában levegőben mérünk, nem vákuumban, így a felhajtóerőt is figyelembe 
kellene vennünk (nem tesszük). Minthogy ρair = 1.2 mg/cm3, ezért pl. 1 g 
műanyag (ρ = 1 g/cm3) súlyát 998.8 mg-nak mérjük. A hiba 1.2 mg!. 

2. Az mg nehézségi erő függ a tengerszint feletti magasságtól. Példa: egy 1 kg-os 
tömeg súlya (tömege)  3 emelettel feljebb 3.2 mg-mal kisebb, ui.

A mérlegekhez súlysorozatok és/vagy kalibráló súlyok kellenek – ami az SI 
(Nemzetközi mértékrendszer) szabványos egységein – etalonokon - alapulnak.
Az SI tömeg definíciója nemrég (másfél éve) változott.



Súlysorozat és tömegetalon



Tömegetalon: 20 db 50000 fontos (= 1millió font ≈450 tonna) az USA szabványügyi 
hivatalában (NIST)  - ezeket nagy súlyok mérésére használt mérlegek kalibrálására 
használják



Tutorial on Electrochemical Instrumentation, 67th Annual Meeting of the ISE, The Hague, 2016

Régi definíció

s: (1967) A cézium–133 atom 9 192 631 770 rezgésének időtartama alapállapotban, 

két hiperfinom energiaátmenet között.

m: (1983) Az a távolság, amit a fény vákuumban of 1/299 792 458 s alatt megtesz.

kg: (1889) A Párizsban őrzött platinatömb-etalon tömege.

A: (1948) Két bizonyos geometriájú áramjárta vezeték által egymásra gyakorolt erőn 

keresztül van definiálva. Erő: kg*m/s2. 

K (1967) A víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 1/273.16 része.

mol 

(1971)

Anyagmennyiség, amiben ugyanannyi atom, molekula van, mint amennyi 12 

g C-12-ben.

cd: (1979) Fényforrások intenzitása úgy van definiálva, hogy egy bizonyos 

hullámhosszon mekkora energiájú fényt sugároz.

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) alapegységei régebben



A tömegetalonok tömege időben változik!

Ennek  következtében három másik alapegység is változik!



Tömeg „abszolút” meghatározása Kibble mérleggel (Watt-mérleggel) 

U és I-ből a Planck-állandó meghatározható (9 értékes jegyre 
pontosan). [Planck-állandó, h: foton energiája E=hν]



Egy Kibble mérleg (NIST-4, USA)



Két természeti állandó pontos meghatározása lehetővé tette az SI átalakítását

Planck-állandó meghatározása Watt-mérleggel (Kibble mérleggel) 

Avogadro-szám meghatározása: „Avogadro projekt”

Az Avogadro szám pontos meghatározása

1 mól anyagban hány atom van?

a. Pontosan gömb alakú 1 kg-os  Si28 egykristály 
készítendő. Ebben 1000/28 mol anyag van. 
b. Megmérendő az atomok egymástól való távolsága 
(a rácsállandó, röntgendiffrakcióval). 

a+b: Számítható az Avogadro-szám:

NA (Avogadro állandó) = 6,022 141 5*1023

A kilogrammot a Planck-állandó [J*s = kg*m2/s] alapján, a mól mértékegységet 
az Avogadro állandó [1/mol] alapján definiáljuk.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Planck-%C3%A1lland%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avogadro-sz%C3%A1m


A jelenlegi (2019-) SI alapmennyiségek:
A hét fizikai alapmennyiség „eredete” lett természeti állandó:

• a másodpercet a cézium-133 sugárzása [1/s] alapján

• a métert a fény sebessége [m/s] alapján

• a kilogrammot a Planck-állandó [J*s = kg*m2/s] alapján

• az ampert az elemi töltés [C=A*s] értéke alapján

• a kelvint a Boltzmann-állandó [J/K] alapján

• a mól mértékegységet az Avogadro állandó [1/mol] alapján

• a kandelát a spektrális fényhasznosítás [lm/W] maximális értéke alapján határozzuk meg.

1. A szekundum úgy van meghatározva, hogy az alapállapotú cézium 133 atom két hiperfinom energiaszintje 
közötti átmenet frekvenciája pontosan 9 192 631 770 Hz (=1/s) legyen.
2. A  méter úgy van meghatározva, hogy a c vákuumbeli fénysebesség pontosan 299 792 458 m/s legyen.
3. A kilogramm úgy van meghatározva, hogy a h Planck állandó pontosan 6,626 069 3*10-34Js (=kg*m2/s) 
legyen.
4. Az amper úgy van meghatározva, hogy az e elemi töltés pontosan 1,602 176 53*10-19 C (=A*s) legyen.
5. A kelvin úgy van meghatározva, hogy a k Boltzmann állandó pontosan 1,380 650 4*10-23 J/K legyen.
6. A mol úgy van meghatározva, hogy az NA Avogadro állandó pontosan 6,022 141 5*1023 1/mol-legyen.
7. A kandela (=lm/sr) úgy van meghatározva, hogy az 540*1012 hertz frekvenciájú, monokromatikus 
sugárzás Kcd spektrális sugárerőssége pontosan 683 lm/W legyen.

https://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9zium
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nysebess%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Planck-%C3%A1lland%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Elemi_t%C3%B6lt%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Boltzmann-%C3%A1lland%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Avogadro-sz%C3%A1m
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyer%C5%91ss%C3%A9g


Mire jó az egész SI reform?

1. Egyelőre nem változik semmi – „csak” az elvi alapok tiszták – és nem kell 
félni attól, hogy az etalonok fizikai változása miatt csúszik minden. (Az új 
definíciókat úgy állapították meg, hogy a változtatások pillanatában az új 
egységek nagysága ugyanakkora legyen mint a régi egységeké.) 

2. Mól régi definíciója: „anyagmennyiség, amiben annyi elemi egység van, 
mint 12 gramm C12-ben”; minthogy mostantól NA és a kg külön-külön van 
definiálva, tehát ez a 12 g-os kapcsolat megszűnik.



Vége



Könyvek:

https://www.nist.gov/
https://www.bipm.org/
https://www.wikipedia.org/



Sauerbrey equation

Measurement of mass - EQCM

QCM: Quartz Crystal Microbalance



Various plots of the resonance curves

Sauerbrey equation Kanazawa-Gordon equation



Measurement of mass - EQCM

EQCM: Electrochemical Quartz Crystal Microbalance – connected to potentiostat

Measured quantity:

1.Oscillator frequency shift (Sauerbrey 
equation, load mass)

2. Resonance frequency and curve width 
a. from frequence dependence (EQCM-I)
b. from oscillation decay (EQCM-D)
load mass + viscoelastic properties 



Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem,

EFOP-3.4.4-16-2017-00006 számú, „Belépő a tudás közösségébe, 

MTMI szakok és pályák népszerűsítése a középiskolások körében” 

című projektje keretében.


