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Bevezetés
A mai világban az emberi tevékenység minden területén egyre több elektronikus készüléket,
eszközt használunk. A konstrukciók elkészítéséhez mindig szükség van egy vagy több szenzorra is, és ez az igény előmozdítja a szenzorok folyamatos, gyors fejlesztését. A műszaki és
természettudományok fejlődése ugyanakkor egyre több természeti tulajdonság, mennyiség
érzékelését teszi lehetővé, így egyre többféle és egyre jobb szenzortípusok készülhetnek. Ez a
folyamat a hasznos, vagy kevésbé hasznos elektronikus készülékek további elterjedéséhez
vezet.
A szenzorika, mint tudományág egy rendkívül gyorsan fejlődő terület, amelynek terminológiája sok vonatkozásban nem kiforrott, ezért a szóhasználat a szakirodalomban, és a gyártó cégek leírásaiban sokszor nem egységes.
A jegyzet tartalma:
Jelen jegyzet célja az, hogy a közlekedés- és járműmérnök hallgatók számára bevezetést
nyújtson a szenzorika tudományának legalapvetőbb ismereteibe. Egy műszaki területen dolgozó szakember szenzorokkal sokféle módon kerülhet kapcsolatba, hiszen lehet fejlesztő,
gyártó, üzembe helyező, felhasználó, szervízelő, sőt adott esetben hibaelemző szakértő is.
A közlekedés- és járműmérnök hallgatók szempontjából a munkavégzésük területétől függően
néhány felhasználási terület kiemelkedő fontosságú. Így, a gyártóüzemekben, a gyártásgépesítésben és automatizálásban használatos ipari szenzorok alapvető ismerete lehet a legfontosabb. A járművekkel foglalkozó mérnökök számára viszont a járműipari szenzorok ismerete a
legfontosabb. Figyelembe véve a hazai adottságokat, itt elsősorban a személygépkocsikra
gondolhatunk, de fontos pl. a szabad, ill. kötetlen pályás személy, vagy áruszállító járművek
területe is, amelyekhez más, de úgyszintén jellegzetes szenzortípusok tartoznak. Az említetteken túl, karunk profiljának számottevő része ezen túl az anyagmozgató és építőipari gépek
érdekes és speciális területe, ahol úgyszintén igen kemény, és speciális követelményeknek
kell megfelelni. A felsorolást ezen a téren nyilván lehetne még folytatni, de ez túllépné egy
bevezető anyag lehetőségeit. Kikerülhetetlenül jelentős viszont még egy viszonylag eltérő,
önálló témakör: a közlekedésmeteorológiai, közlekedésbiztonsági és közlekedésszervezési
szenzorok egyre elterjedtebb, egyre inkább rendszerben, hálózatokban működő egységeinek a
tárgyalása, amelyek folyamatosan, és egyre inkább befolyásolják a közlekedést, és átalakítják
mozgásban levő világunkat.
A szenzorika tudománya a műszaki tudományok élvonalához tartozik. A szenzorok kifejlesztéséhez, gyártásához, és sokszor a sikeres alkalmazáshoz is rendkívül alapos természettudományos, azon belül elsősorban fizikai, emellett sokszor kémiai ismeretekre, valamint a műszaki tudományos, azon belül anyagtudományi és technológiai ismeretekre van szükség. Jelen
jegyzet megértéséhez - bár a témában alapozó célzattal íródott - nélkülözhetetlenek a korábbi
tanulmányok alapján a kellően mély matematikai, fizikai, néhol kémiai, és egyéb alapismeretek. A tárgyalt téma számos ponton kapcsolódik a karon oktatott, ill. a jegyzetsorozat más
köteteiben, így pl. az „Anyagismeret”, „Járműanyagok”, stb. jegyzetekben szereplő ismeretekhez, a fontosabb kapcsolódási pontokon erre fel is hívjuk az olvasó figyelmét.
A fenti bevezető gondolatokból is egyértelműen látható, hogy a szenzorika témája elméleti és
gyakorlati vonatkozásban egy óriási terület, amelyről könyvek százai íródtak. Ennek a jegyzetnek a szerény célja csak az, hogy alapot adjon az elinduláshoz ezen az izgalmas tudományágban, az olvasó számára stabil kiindulási alapot, és a későbbi tájékozódáshoz, munkához
megfelelő alapszemléletet adjon. A terjedelmi korlátok miatt, és a megfogalmazott cél eléréséhez a tárgyalás nem lesz egyenletesen alapos, néhol több működési, fizikai alapelvet, másutt
több gyakorlatban használt eszközt mutatunk be. A cél ezzel az, hogy mind a működési alap Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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elvek szépségeinek, mind a mérnöki alkotó munka sikerélményeinek egy-egy példájával kedvet ébresszünk további szenzorok fejlesztéséhez, és további sikeres szenzoralkalmazásokhoz.
A jegyzet felépítése
A jegyzet felépítésénél a cél a közlekedés- és járműmérnök hallgatók számára legfontosabb
területek bemutatása volt, a teljességre való törekvés igénye nélkül. A bevezetés után az első
fejezet a szenzorok fogalmát, és a szenzorokkal kapcsolatos közös, általánosnak tekinthető
alapismereteket, rendszerezési lehetőségeket, és alkalmazási területeket mutatja be. A második fejezet a szenzorok általános jellemzését, közös tulajdonságainak, kialakítási formáinak
alapismereteit tartalmazza. A harmadik fejezet tömören összefoglalja a szenzorikában használatos különleges, speciális anyagok, és technológiák közül a tématerületünkön belül a legfontosabbakat. Egy érzékelési feladat esetén sokszor többféle elv alapján működő, többféle anyagot felhasználó, és más-más technológiával előállított eszközök alkalmazása is lehetséges.
Egy adott feladat esetében a megfelelő választáshoz megadunk néhány értékelési szempontot,
és más információt.
A negyedik. fejezet bemutatja a szenzorikában felhasznált legfontosabb természeti, elsősorban
fizikai hatásokat.
A jegyzet további fejezetei felhasználási terület szerint képet adnak a legfontosabb, a gyártásautomatizálásban, a gépiparban, ill. a járművek fedélzetén használatos szenzorokról, valamint
olyan eszközökről is, amelyek az élet sok területén használatosak, de a mérnöki gyakorlatban
is gyakran előfordulnak.
A fejezetek végén található irodalomjegyzék a felhasznált forrásanyagokon túl további ismeretek megszerzéséhez, a témában való további elmélyüléshez ajánlott tételeket is tartalmaz.
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1. A szenzorok fogalma, és szenzorika
alapismeretek
1.1 A szenzor fogalma
Általános értelemben a szenzor egy olyan eszköz, ami valamely természeti mennyiséget műszaki, ill. emberi környezetben jobban kezelhető, jobban kiértékelhető jellé alakít át. A megfigyelendő, mérendő jel egyaránt lehet fizikai, kémiai, biológiai, technológiai, stb. jellegű.
Megfigyelendő mennyiség lehet pl. hőmérséklet, távolság, nyomás, pH érték, vércukorszint,
vagy akár szerszámélesség is. A szenzor kimeneti jele ma általában elektromos, de lehet pneumatikus, hidraulikus, vagy más mennyiség is.
A magyar nyelvű szakirodalomban a szenzor, és az érzékelő, ill. ritkábban a detektor elnevezés egyaránt használatos.
A szenzorok általános funkcionális modelljének rajzjelét láthatjuk az 1.1 ábrán.

1.1. ábra Szenzor funkcionális modellje

Az ábrán – a szakirodalomban szokásos módon - Φ jelöli a mérendő tulajdonságot, mennyiséget, E pedig az érzékelő kimeneti jelét. Az érzékelő lehet aktív, ekkor a kimeneti jel energiáját
az érzékelő a mérendő rendszerből veszi. A passzív érzékelőknek a működésükhöz független
segédenergiára, az ábrán P jelölésű tápforrásra is szükségük van. [1]
Fontos szempont, hogy a mérendő tulajdonság, és az érzékelő által szolgáltatott jel egymásnak kölcsönösen egyértelmű függvényei legyenek, és ezt a kapcsolatot más paraméter lehetőleg ne befolyásolja. A gyakorlatban ez ritkán valósítható meg, mert a szenzor kimeneti jelét
általában, zavaró hatások is befolyásolják kisebb-nagyobb mértékben. Gyakori befolyásoló
tényező pl. a hőmérséklet, vagy passzív szenzorok esetében a tápellátás ingadozása, és nemegyszer a környezetben jelenlévő elektromágneses zavarok.

1.2 A szenzorok csoportosítása
A szenzorokat nagyon sokféle szempont szerint lehet osztályozni, csoportosítani.
Egy következetes és teljes szenzorosztályozási rendszert, amely elméleti megfontolások szerint korrekt, és ugyanakkor a mindennapi gyakorlati munkát is hatékonyan előmozdítja, nagyon nehéz kialakítani. [2]

1.2.1 A szenzorok energiaszemléletű csoportosítása
A fent bemutatott funkcionális modellből kiindulva gyakran használják az ún. energiaszemléletű modellt, ill. rendszerezést. A kiindulási alap ebben az esetben az, hogy a természetben
 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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hatféle energiát különböztethetünk meg. Ezek, a szokásos nemzetközi jelölésükkel együtt, az
alábbiak:
-

sugárzási energia, jele rad
mechanikai energia, jele: mech
hőenergia, jele: therm
villamos energia, jele: el
mágneses energia, jele: mag
kémiai energia, jele: chem

és
-

0 jelöli, ha nincs energiaforrás.

A kristálytan analógiájára, a szenzorok bemeneti, kimeneti, és tápenergiáját három indexjellel,
az ún. Miller indexekkel jelöljük, sorrendben x, y, z tengely megfeleltetéssel. Ezen a módon
minden szenzor besorolható, és az osztályozás szemléletesen ábrázolható egy térbeli koordinátarendszerben, a 1.2 ábrán bemutatott módon. [3][4]

1.2. ábra Szenzorok osztályozása az energiaszemlélet alapján

Az ábrán mintaként bemutatott szenzorok:
A – mag, el, el: pl. Hall-érzékelő
B – el, el, el: pl. cos φ mérő
C – rad, el, 0: pl. fényelem
A Hall-érzékelő a mágneses térerősség mérésére alkalmas félvezető eszköz.
A cos φ mérő az elektromos hasznos és meddő teljesítmény viszonyára jellemző eszköz.
A fényelem a megvilágítás – fénnyel történő besugárzás – hatására elektromos energiát, feszültséget és/vagy áramot termelő, érzékelőként is használható félvezető eszköz.
Ez a modell a szenzorok rendszerezésének szép elméleti megközelítése, és alaptudományos
kutatásoknál, fejlesztéseknél meg is van a létjogosultsága.

www.tankonyvtar.hu
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1.2.2 A szenzorok mért jellemző szerinti csoportosítása
Az érzékelőket az általuk mért tulajdonság, jellemző alapján is szokás csoportosítani. A helyzet azonban ekkor sem egyszerű, hiszen sok tucat csoport állítható össze, és egy-egy eszköz
csoportba sorolása nem mindig egyértelműen eldönthető kérdés. A következő szint az, amikor
egy csoport tagjait vesszük sorra. Erre egy példa, ha mondjuk a hőmérsékletérzékelők csoportjának tagjait vesszük sorra, már csak a mérési elv szerint is zavarba ejtően sok fajtát találhatunk. Némely irodalom kísérletet tesz a szenzorok alaptípusainak a felsorolására: sok száz
tételből álló listákat találhatunk.

1.2.3 A szenzorelem kimeneti változó jele szerinti csoportosítása
Az előző lehetőségekhez képest egyszerűbb a helyzet, ha a villamos kimeneti jellemzőt szolgáltató szenzorelemeket vizsgáljuk meg kimeneti jellemzőik szerint - ez a további jelfeldolgozás, a kapcsolódó elektronika, mérőrendszer szempontjából fontos. A mérendő mennyiség
hatására az érzékelő elem kimenetén jellemzően tapasztalható jelenségek:







ellenállásváltozás,
kapacításváltozás,
induktivitás változás,
feszültség, feszültségváltozás,
áram, áramváltozás,
töltésfelhalmozódás, feltöltöttség változás.

A feldolgozandó elektromos jel elsősorban a szenzoreszköz fejlesztésénél fontos tényező.
Természetesen az információt hordozó jel fajtáján túl annak sok fontos további paramétere
van. A felhasználó ezzel a kérdéskörrel közvetve találkozik, pl. jó eséllyel kapacitív jelet
szolgáltató érzékelő elemet tartalmazó eszközt fog használni, ha magas hőmérsékleten, vagy
agresszív közegben kell valamilyen mennyiséget mérnie.

1.2.4 A szenzorok csoportosítása természettudományos működési
elvük alapján
A szenzorokat természetesen a szenzorelem fizikai, kémiai, biológiai, stb. működési elve
alapján is lehet osztályozni. A természeti hatások, effektusok ismerete lenyűgöző lehetőséget
ad a szenzorok fejlesztéséhez, a működési elv ismerete pedig sokszor alapvetően fontos az
alkalmazástechnikában, amikor egyrészt jól működő, másrészt lehetőleg sok szempont szerint
az összességében optimális megoldást kell kiválasztani.
A szenzorok esetében használt effektusok száma igen nagy, a későbbiekben a jegyzet célja
szempontjából legfontosabb néhány kerül csak bemutatásra. Egyes művek azonban az érzékelőket a felhasznált effektusok szerinti fejezetekben tárgyalják, pl. „Hall effektuson alapuló
érzékelők”; stb.

1.2.5 A szenzorok alkalmazási területek szerinti bemutatása
A szenzorok alkalmazási területe igen széles, és az egyes területeknek megvannak a szenzor
vonatkozású, határozott, de egymástól mereven nem elhatárolható jellegzetességei.
A főbb alkalmazási területek:
-

nehéz, és könnyűipar,
mezőgazdaság,
közlekedés, áruszállítás, anyagmozgatás,
hírközlés, kommunikáció, informatika,
kereskedelem,
környezetvédelem, meteorológia,
vagyonvédelem,
tudomány, kutatás, oktatás,
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-

egészségügy,
katonai alkalmazások,
űrkutatás,
fogyasztási termékek, háztartási eszközök, játékok,
stb.

Egy érzékelőfajta esetében az alkalmazási területek sokszor nagymértékben meghatározzák az
azonos mérendő mennyiség, mérési elv, energiaszemléletű modell, stb. ellenére is az eltérő
alkalmazási területre tervezett és gyártott típusok igencsak eltérő „karakterét”. Hosszan lehetne sorolni a nem egyszer nagyon eltérő jellemzőket, a sokszor egészen más kiviteli formában,
árkategóriában, stb. megjelenő konstrukciókat. [3]
A szenzorok legfontosabb tulajdonságai
A szenzorokkal szemben igen komoly elvi, és gyakorlati használhatósági követelmények fogalmazhatóak meg, és állnak fenn.[5]

1.3 A legfontosabb elvi elvárások szenzorokkal
szemben:
-

a szenzor érzékenyen reagáljon – nagy változást adjon a kimeneten – a bemenő jel változására,
a szenzor kimenete ne – ill. a gyakorlatban alig - változzon a bemeneti jelen kívül semmilyen
más hatásra,
szenzor működése rövid és hosszú távon időben legyen stabil esetében.
A gyakorlati elvárásokról a későbbiekben több szót ejtünk, ide tartozik pl. az ár, beszerezhetőség stb.

1.4 A szenzorika anyagai és technológiái
A szenzoroktól elvárt magas szintű és speciális követelmények miatt elkészítésükhöz az iparban általánosan használt anyagokhoz és technológiákhoz képest - azokon túl - sokszor más,
különleges, ill. ritkábban használt anyagokra, és technológiákra is szükség van.
A szenzorika anyagaival ezért önálló tudományág foglalkozik, amely hatalmas tudásanyagot
tartalmaz, és igen nagy a szakirodalma is. A szenzorok anyagaira általában jellemző a nagy
tisztaság, ill. a pontos összetétel, valamint sokszor a különleges sík, vagy térbeli anyagszerkezet is.
A fentiekből adódóan a szenzorok gyártásához gyakran különleges technológiákat, ill. technológia változatokat dolgoztak ki, ill. fejlesztenek. A mai körülmények között ezek között kiemelkedő fontosságúak a vékonyréteg, félvezető, mikro-elektro-mechanikai, nano-, és a
bioszenzor technológiák vonatkozó ágazatai.

Felhasznált irodalom az 1. fejezetben
[1] Robert Bosch Gmbh: Szenzorok a gépjárművekben, Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008,4-27. oldal
[2] Krámli György: Szenzorika, FESTO, Budapest, 2009, 1. fejezet
[3] Lambert Miklós: Szenzorok – elmélet és gyakorlat, Invest-Marketing Bt., Budapest, 2009,
1. fejezet
[4] S. Middelhoek, A.C. Hoogerwerf: Classifying Solid State Sensors: The Sensor Cube,
Sensors and Actuators, 1986. 10. sz. 1-8 oldal, Esevier, Amsterdam
[5] Bársony András, Megyeri József: Ipari folyamatok méréstechnikája és műszerei, I/1. Jelátalakítók, Műegyetemi Könyvkiadó, Budapest, 2004, 1. fejezet
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2. A szenzorok általános jellemzése
A szenzorok alkalmazástechnikai elvi szempontból kedvező fő jellemzői:
-

az érzékelendő mennyiség változása jól mérhető, jól feldolgozható jelet szolgáltat a kimeneten, más megfogalmazásban: kedvező az érzékenysége,
a kimeneti jel más hatásokra nem változik, nem érzékeny,
a szenzor működése nem befolyásolja a mérendő jellemzőt, ill. a mérendő rendszert.

A gyakorlatban a létező szenzorok a fenti elvárásokat csak részben képesek teljesíteni. A
szenzorok képességeit, „jóságát” számos, számszerűen megadható, korrekt paraméterrel lehet
jellemezni. [1]

2.1 Szenzorok általános felhasználási jellemzői
A szenzorok kiválasztásánál, alkalmazásánál számos általános jellegű jellemzőjére figyelemmel kell lenni, ezek pl. a felhasználási területek szerint igen változatos képet mutatnak. A legfontosabbak pl. az alábbiak:
-

műszaki paraméterek: mért jellemző, mérési tartomány, pontosság, csereszabatosság, stb.
élettartam, megbízhatóság,
ár,
beszerezhetőség, egyedi gyártó, vagy másodgyártók, szállítási határidők,
terméktámogatás a gyártótól, forgalmazótól.

Ezekre a kérdésekre részletesebben kitérünk a szenzorok alkalmazási terület szerinti tárgyalásánál, a figyelembevételük pedig kulcsfontosságú sikeres új konstrukciók készítésénél.

2.1.1 A szenzorok fontosabb műszaki jellemzői és paraméterei:
A mérnöki gyakorlatban leggyakrabban a szenzorok műszaki paraméterei számítanak. A műszaki paraméterek jelentésének megértése, és az összefüggések ismerete a hatékony munka
előfeltétele.
A szenzorok sokféle fajtáját számos paraméterrel lehet jellemezni, ezek csoportokba sorolhatók. Értelemszerűen, egy adott szenzor esetében a hozzá logikusan tartozó paramétereket
használjuk, míg mások feleslegesek, ill. esetenként nem értelmezhetők. Ezt figyelembe véve
az alábbiakban áttekintést adunk a fontosabb jellemzőkről:
-

statikus jelleggörbe, vagy más néven: karakterisztika [2]. Az a kapcsolat, függvény,
ami megadja a kimeneten szolgáltatott jel értékét a mérendő tulajdonság, azaz a bemeneti jel értéke szerint, (az időbeli változások, beállási tranziens figyelmen kívül hagyásával).
y= f (x)
{1}

A klasszikus, folyamatos matematikai függvényekkel jó közelítéssel leírható jelleggörbék
mellett elterjedtek a modern matematikai eszközökkel leírható szakadásos karakterisztikák is.
Az előbb említett esetre példa egy hőmérsékletérzékelő, az utóbbira egy végállásérzékelő.
A folyamatos ki-és bementi értékkapcsolat esetén sok szerző szerint az ideális karakterisztika
lineáris, azonban ez csak korlátozottan igaz, pl. négyzetes, vagy logaritmikus transzfer karakterisztikára is szükség lehet. (Pl. az emberi érzékszervek általában logaritmikus jelleg szerint
reagálnak, és sokszor ezeket kívánjuk utánozni). Más vonatkozásban, a valós fizikai eszközök
által kezelhető jelek nagysága felül és alul is korlátozott.
 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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A 2.1 ábra különféle jelleggörbéket mutat be.
A 2.1 (a) ábrán egy ideális – a valóságban nem megvalósítható – lineáris jelleggörbét ábrázol.
A 2.1 (b) ábrán egy lehetséges példát láthatunk a valódi, lineárisnak nevezett jelleggörbére.
Ennek középső szakasza valóban igen jó közelítéssel lineáris lehet, a karakterisztika két szélén viszont kisebb érzékenységű, vagy a bemenet változására már érzéketlen, alul-, vagy túlvezérlésre
utaló szakaszok vannak. A gépkocsi üzemanyag szintmérő működése pl. ilyen jellegű.

2.1. ábra Szenzor jelátviteli jelleggörbék (2.1 (a): ideális lineáris karakterisztika, (2.1) b: valós jellegű, a középső
szakaszban lineáris karakterisztika, 2.1 (c): komparátor karakterisztika, 2.1 (d):hiszterézises komparátor
karakterisztika, 2.1 (e): ablakkomparátor karakterisztika, 2.1(f): lépcsős karakterisztika

A 2.1 (c) ábra egy egyszerű komparátor jelleggörbét mutat be. A kimenet ekkor két állapotú
lehet, a bemenet egy határértékének átlépésekor történik meg a kimeneti változás. Tekintettel
arra, hogy a határérték szűk környezetében a kimenet bizonytalanul változhat, ilyen jellegű
karakterisztikával rendelkező, egyszerű eszközöket ritkán, elsősorban lassan változó bemeneti
www.tankonyvtar.hu
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jelek esetén alkalmaznak.
A 2.1 (d) ábra hiszterézises komparátor jelleggörbét mutat be. Itt a bemeneti határérték magasabb küszöbszintjénél történik meg a kimeneti váltás felfelé, és innen a bemeneti szint alacsonyabb küszöbértékénél kapcsol vissza a kimenet. Ezen a módon a kimeneti jel átváltása stabil,
zavaró átmeneti tranziensektől mentes. Hiszterézises komparátor jellegű szenzor kimenetekkel gyakran találkozhatunk, pl. sötétedéskapcsoló, vagy a „kevés üzemanyag” jelzés esetében.
A 2.1 (e) ábrán ablakkomparátor jelleggörbét láthatunk. Az ablakkomparátor kimenetű szenzor akkor ad jelzést, ha a bemeneti mért mennyiség egy megadott tartományon belül van, tehát egy minimum értéknél nagyobb, és egy maximum értéknél kisebb. Példa az alkalmazásra:
igényes alkalmazásoknál feszültségfigyelő váltakozóáramú ablakkomparátorokkal védik a
fogyasztót, pl. tápegységet vagy motort, és csak akkor kapcsolják a hálózatra, ha a tápfeszültség a névleges tartományon belül van.
A 2.1 (f) ábrán lépcsős jelleggörbét láthatunk. A kimenet a bemenet folyamatos változása
mellett az egyes küszöbértékek elérésénél ugrásszerűen változik. A huzalpotenciométerek,
mint szögelfordulás, vagy pozícióérzékelők rendelkeznek pl. ilyen karakterisztikával.
-

érzékenység. A kimeneti jel változása a bemeneti jel kis, egységnyi változására vonatkoztatva, a statikus karakterisztika kiválasztott pontjában.

S=

-

Ez az adott karakterisztikapontban a karakterisztika meredeksége, amit a gyakorlatban
a megfelelő érintővel, vagy húrral helyettesítünk.
mérési tartomány. A szenzor kimenete a bemeneti jelet hűen, az elméleti karakterisztika szerint csak egy korlátozott tartományban követi. A más néven üzemi tartományt
kis jelek esetében pl. a megszólalási küszöb, vagy zajjelenségek határolhatják. A túl
nagy jelek az ún. túlterhelési tartományba esnek, a kimenet túlvezérlődik, telítésbe
megy. Egy kritikus szint felett az érzékelő katasztrofálisan tönkremehet, (pl. a hőmérsékletérzékelő megolvad, a nyomásérzékelő membránja megreped, stb.). Sok esetben
az ún. biztonságos működési tartományt [Safe Operating Area, vagy más néven: Safe
Operating Zone] adják meg.
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2.2. ábra Hőmérséklet és páratatalom érzékelő biztonságos működési tartománya.

A 2.2 ábrán a Maxim cég DS1923 típusú hőmérséklet és páratartalom érzékelőjének biztonságos működési tartományát láthatjuk [3]. A megengedhető környezeti páratartalom hőmérsékletfüggő. A gyártó megadja azt a területet is, ahol az eszköz funkcionálisan már nem üzemeltethető, de károsodás nélkül tárolható [Storage Only]. Hasonló részletes információt sok
esetben csak a kiterjesztett adatlapokon, vagy a gyártó cégtől egyedi kérésre kaphatunk.

-

mérési pontosság, karakterisztika hibák. A szenzorok normális üzemelésük során az
elméletileg elvárhatóhoz képest eltérő kimeneti jelet szolgáltatnak. Ezek az eltérések,
mérési hibák sokszor komoly fejtörést okoznak az adott jelenséget még nem ismerő
fejlesztő, vagy pl. szervizelő szakembernek. Az alábbiakban néhány ilyen hiba rövid
bemutatása található [4]:
 hiszterézis hiba. Ha a szenzor egy megadott bemeneti értéket alulról növekvő,
vagy felülről csökkenő bemeneti jellel elérve nem azonos kimenti értéket ad, akkor
hiszterézis hibával rendelkezik.
 ismétlőképességi hiba. Ha a szenzor egy megadott bemeneti értéket többször,
ugyanabból az irányból elérve különböző kimeneti értéket ad, ismétlőképességi
hibával rendelkezik.
 alakhiba. Ha a szenzor valós jelleggörbéje stabilan eltér az elméletileg meghatározott jelleggörbétől, akkor alakhibával rendelkezik. Legegyszerűbb esetben a karakterisztika lineáris, a hiba neve ekkor: linearitás hiba, amit többféle módon szokás
megadni.
 kúszás. A szenzor megadott bemeneti jel hatására hosszú idő elteltével eltérő kimeneti jelet ad, stabilitási hibája van. Fontos adat ebben a vonatkozásban a hosszú
idejű nullpont-eltolódás.
 környezeti hatások. A szenzor kimenő jele a bemeneti jel mellett kismértékben
környezeti hatásoktól pl. a hőmérséklettől is függhet.
 zaj és zavarhatások. Az érzékelő működésének véletlenszerű ingadozása a kimeneti jel zajában, véletlenszerű ingadozásában jelentkezik. Ehhez adódik a környezeti
zavarok hasonló hatása.

Egy egyszerű lineáris jelleggörbe alapvető hibalehetőségeit mutatja be a 2.3 ábra.
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2.3. ábra Egyszerű lineáris jelleggörbe hibái

Az ábrán az a jelű görbe mutatja az ideális jelleggörbét. A b jelű görbe már tartalmazza a
nullpont eltolódási, (más néven: offszet) hibát. A c jelű görbe esetén a b görbéhez hozzáadódik a lineáris érzékenység hiba is. Végül, a d görbe a szenzor jelleggörbéje, amely esetében a
c görbéhez hozzáadódik a karakterisztika hiba is. Ha egy bemeneti értékhez húzunk egy függőleges jelzővonalat, annak az 1 tartományba eső metszete az ideális, hibamentes kimeneti
jel. A 2 tartományba eső metszet a nullaeltolódás, ennek értéke a bemeneti jeltől független,
állandó érték, így egyszerűen korrigálható a jelfeldolgozás során. A 3 tartományba eső metszet az érzékenység hiba, ami egyenesen arányos a mérendő jellel, így szintén egyszerű a korrigálása. A 4 tartományban látható szűkebben értelmezett jelleggörbe hiba, aminek korrigálása nehezebb feladat.

2.1.2 A szenzorok tűréstartománya
A felhasználó szempontjából egy adott szenzor esetében általában csak az összesített hiba
fontos, ezt nevezzük a szenzor tűréstartományának. A tűrés megadható számértékkel jellemzett mennyiség formájában, vagy százalékosan. Igényesebb esetekben, felhasználóbarát módon ma sokszor grafikusan, több információ tartalommal adják meg a tűrési tartományt.

2.4. ábra Hőmérséklet és páratartalom érzékelő tűréstartományainak megadása

A 2.4 ábrán a Sensirion cég egy multiszenzor típusának pontossági jellemzőit láthatjuk, bal
oldalon a hőmérsékletérzékelő, jobboldalon a páratartalom érzékelő tűréshatár karakterisztikáját [5] [6]. Az igényes készülékgyártó így számíthat azzal, hogy különféle mért értékek esetén
az a valóságot mennyire pontosan tükrözi, és ha pl. a szenzort lakóhelyiségben alkalmazza,
akkor mekkora pontosságot vállalhat a végfelhasználó felé.
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2.2 A szenzorok csoportjai a felépítési szintjük,
összetettségük szerint
A szenzorok felépítése a nagyon egyszerűtől az igen összetettig változhat. Egyszerű eszköz
pl. egy alkalmas hőmérsékleti tényezőjű ellenállás, míg meglehetősen összetett a GPS alapú
helyzetérzékelés, és méginkább összetettek a már ma is működő kombinált GPS-GSMgyorsulásérzékelő együttesen alapuló navigációs készülékek.
A GPS [Global Positioning System = Globális Helymeghatározó Rendszer] műholdas adórendszerből és speciális vevőből álló helymeghatározó rendszer, ami a Földön háromdimenziós helymeghatározást tesz lehetővé. Az alaprendszer pontossága vízszintes irányban méteres
nagyságrendű, de professzionális és különleges célokra centiméter pontosságú változata is
működik. Az előbbi rendszereket pl. személygépkocsikon, az utóbbiakat építőipari
cölöpözőgépeken lehet pl. megtalálni.
A GSM [Global System for Mobile Communications = Globális Mobilkommunikációs Rendszer] eredetileg hangátvitelre, mobiltelefon célra kifejlesztett rendszer. hangot digitalizálják,
digitálisan kódolják, és adatcsomagok formájában rádiófrekvenciásan, ma a Ghz-es frekvenciatartományban továbbítják. Az információ a forrástól a vevőig adó-vevő állomások során jut
el, amelyek egy-egy cellát, mint területi egységet fednek le. Egy-egy adó teljesítménye így
viszonylag kicsi. A helymeghatározási szempontból fontos, hogy egy adott cella adó-vevő
központja felismeri a terültén tartózkodó mobiltelefonokat, tehát azok tartózkodási helye is
ismert. A mobiltelefon úgyszintén képes meghatározni, hogy melyik cella területén tartózkodik. Háromszögelési módszerekkel a mobiltelefon helye a cella területén belül pontosabban is
meghatározható.
A felépítés szintje, bonyolultsága szerint az alábbi csoportokat szokás megkülönböztetni [7]:
- érzékelő elem, pl. egy kapacitás, amelynek értéke a dielektrikum nedvességtartalmától
függ,
- szenzor alkatrész, önállóan működőképes,
- szenzor eszköz, egy tokozott, rendszerbe szerelhető, szabványos csatlakozóval ellátott
egység, pl. nyomásérzékelő,
- szenzor készülék, önálló működésre képes, tápellátással ellátott, interfésszel vagy kijelzővel ellátott egység, pl. LCD kijelzős hőmérő,
- szenzor rendszer, több egyforma, vagy hasonló, együtt használható diszkrét szenzor,
pl. hőmérőrendszer,
- multiszenzor, több, különféle, de együttműködő szenzor együttese, pl. hőmérséklet –
páratartalommérő – légnyomásmérő együttes,
- összetett szenzorok, pl. mátrix kialakításban elrendezett fényérzékelő tömb, azaz kamera, vagy hőérzékelő együttesből kialakított hőkamera,
- intelligens szenzorok. Ezek eredeti angol elnevezése: „Smart Sensor”, tehát az eredeti
elnevezésben nincs szó intelligenciáról, csak a fordításban. A lényeg: az érzékelő mellett dolgozó kicsiny mikroszámítógép algoritmus, vagy táblázatban korábban eltárolt
adatok alapján korrigálja, így pontosabbá teszi a szenzor karakterisztikahibáiból származó pontatlan, de stabil eltéréseket mutató közvetlen kimenő jelét.
- szenzor együttes [eredetileg angolul: Sensor Fusion, nincs még elfogadott, egységes
fordítása), egy mérendő mennyiséget többféle fizikai elven mérő szenzorok együttese,
esetleg kiegészítő érzékelőkkel, pl. hőmérsékletérzékelő szenzorral. Ezen a módon
egyfajta szenzorhoz képest jóval nagyobb pontosság és megbízhatóság érhető el a
rendszerben.
- naplózó szenzorok, amelyek programozható időpontokban méréseket végeznek, az
eredményeket eltárolják, majd azok később összesítve, egyszerre olvashatók ki, ill. jeleníthetőek meg [3].
www.tankonyvtar.hu
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2.3 A szenzor alkatrészek, eszközök kimeneti jelei
A szenzorok kimenő jele, amely a bemeneten levő mennyiségre vonatkozó információt hordozza, ma igen sokféle lehet.
Analóg szenzorok esetében, amikor a ki- és a bemenet között folyamatos függvénykapcsolat
van, az információt a kimeneti jel valamely, folyamatosan változni képes paramétere hordozza. Ez lehet feszültség, vagy áram érték, impulzus vagy hullám frekvencia, ill. impulzussorozat kitöltési tényezője.
Diszkrét bemeneti állapotokat érzékelő eszközök esetében a kimeneti jellemző kódolása is
diszkrét. Pl. egy végálláskapcsoló az állapotától függően a kimenetén szakadást, vagy rövidzárat - mint ellenállás kimenő paramétert - mutat.
Az összetettebb felépítésű digitális kimenetű szenzorok a bemeneti analóg, vagy diszkrét
mennyiségnek megfelelően számjegyesen kódolt információt adnak, általában valamilyen
szabványos adatátviteli protokoll szerint, Analóg mennyiségeket érzékelő szenzorok esetében
ekkor az eszköz része egy belső A/D konverter egység is, és a kimenetet kellő energiával ellátó interfész. Diszkrét bemeneti mennyiségek esetében a kimenet jól megkülönböztethető
számkódokat, ill. pótlólagos, pl. hibakódokat küld tovább. Digitális rendszerekben ma leginkább a bináris kódolás használatos.

2.4 A szenzorok energiaellátása
A szenzorok működéséhez, és a szenzorok által szolgáltatott információ továbbításához energiára van szükség. Az energiaforrás egyes esetekben származhat a megfigyelt jelenségből,
folyamatból, pl. fényelemek, hőelemek, áramlás-, vagy forgásérzékelők, stb. esetében. Másutt
külső energiaforrás kell. Ez lehet helyi kémiai áramforrás, (elem vagy akkumulátor), szuperkondenzátor, vagy energiát biztosító fényelem, hőelem, szél, vagy vízi generátor, rádiófrekvenciás energiaátvitel, vagy legegyszerűbb esetben vezetékes tápellátás. A szenzorok energiaigénye napjainkban gyorsan csökken, így gombelemmel, akkumulátorral táplált karóra méretű
eszközökkel időt, hőmérsékletet, páratartalmat, légnyomást, UV sugárzást, és esetleg fiziológiai jellemzőket (pulzusszám, stb.) lehet mérni, (és az energiaforrást nem kell gyakran cserélni).
Tekintettel arra, hogy ma a járművek körében a hagyományosnak tekinthető eszközeink, pl. a
személygépkocsik mellett a hibrid kerékpároktól a sárkányrepülőkig, és tovább, a járműmérnökök tevékenységi feladatköre gyorsan bővül, ezeknek az irányzatoknak az ismerete is fontos a szenzorok vonatkozásában is.

2.5 A szenzorok információátvitele
2.5.1 Szenzor információátviteli alapelvek
Érdekes kérdés, hogy míg az információra nem vonatkozik megmaradási tétel, az információ
átviteléhez mindig energiahordozó kell. A szenzorok esetében az energiát hordozó összeköttetés két elektromos vezető, jellemzően réz vezeték jellemezte a kezdeti megoldásokat. Ma az
információátvitel nemzetközi, bonyolult szabványokban rögzített, ill. egyedi megoldásokkal
megoldott feladat, kezdve az egyszerű feszültségméréstől az internetes protokollokig, és tovább. Itt, bevezetésként csak néhány alapfogalom, alapelv bemutatására van lehetőség, ami
remélhetőleg alapot ad a további gondolkodáshoz.
Néhány fontos szempont:
- információátviteli sebesség,
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adatbiztonság,
átviteli távolság,
energiaigény,
analóg, vagy/és digitális környezet,
hálózatszervezés,
költségek,
„lehallgatás”, „szabotázs” védettség,
zavarvédettség (külső és belső elektromágneses zavaroktól való védettség, - ma már a
fedélzeti elektromos és elektronikus berendezések is meglepően erős
„elektroszmog”-ot képesek kelteni, és akár egymást is zavarhatják,
- … és hosszú még a műszaki szakemberek által megoldandó feladatok sora.
-

2.5.2 A szenzorok információátviteli megoldásai ma
 vezetékes információátvitel. Ehhez – talán meglepő módon – már két vezeték elegendő, a tápellátással együtt. Sok esetben azonban több vezetékre van szükség, vagy egyszerűbb több vezeték használata. A több vezető ér azonban költségesebb - a réz elég
drága anyag - és a kötési pontok, az esetleges többpontos csatlakozók mind további
költséget, és hibalehetőséget jelentenek.
o Az analóg információátvitel fontosabb lehetőségei
1. A legegyszerűbb kétvezetékes szabványos megoldás, az ún. 4÷20mA távadók esetében a mérési tartományt, azaz az érzékelt, mérendő jelet a tápáramfelvétel képezi
le, a tápfeszültség pl. 8÷30VDC lehet. Az alapgondolat ebben az esetben az, hogy
a vezeték ellenállása miatt azon, ha feszültségjelet adunk, az veszteséget szenved,
az áram pedig jó szigetelés esetén nem változik. (A táplálás szélső esetekben 5Vtól 100V feletti szint is lehet). A 4mA a mérési tartomány alsó, a 20mA a felső határnak felel meg
Sok hőmérséklet, nyomás, és más alap fizikai mennyiség szenzor 4-20mA
interfésszel dolgozik, az ipari környezetben igen elterjedt.
2. néhány többvezetékes szabványos távadó megoldást is használnak, pl. 0÷20mA, 05V, -5÷+5V, stb. kimeneti jelekkel.
3. a szabványos megoldások helyett sokszor előnyösebb – pl. jobb skálázhatóság, és
kedvezőbb ár miatt – egyedi kimeneti jelszinteket használni. Pl. hőmérsékletérzékelők kimenete 1µA/°K, vagy 10mV/°K értéket szolgáltat.
4. az érzékelő kimenete, mint azt korábban láthattuk, periodikus jel frekvenciája,
vagy impulzusjellemzői változtatással is leképezhetik a mért jellemzőt.
5. zaj- és rezgésérzékelők különleges kimeneti interfésze az ICP vagy IEPE elnevezésekkel ellátott megoldás, amikor az érzékelőt állandó egyenárammal, jellemzően
pl. 4mA szinten kell megtáplálni, az eszközön ennek hatására egy állandó egyenfeszültség, pl. 12V áll elő, és erre szuperponálódik a mért mennyiségnek megfelelő
feszültségjel, pl. rezgésérzékelőknél használt gyakori érték a 100mV/g érzékenység. Az ilyen kimenetek kimeneti impedanciája igen kis érték, ezért az esetleg igen
kis szintű kimenő jel is viszonylag messze elvezethető, mert zavaró jelek alig károsíthatják a hasznos jelet.
o A digitális információátvitel fontosabb lehetőségei
A digitális információátvitel mindig átviteli szabályok, ún. protokollok szerint történik. Általában a protokollokat először egy cég saját magának fejleszti ki, majd bevezeti házi szabványnak. Ezt a szabványt később más cégek is sokszor átveszik, és aztán magasabb szintű
szabványokban rögzítik. A digitális információátvitel hálózat jellegű, aminek legegyszerűbb
esetben két tagja van. A két tag lehet egyenrangú, ekkor lehetőségeik azonosak, vagy mesterszolga jellegű, ekkor az információátvitelt a mester irányítja, a szolga a parancsokat végrewww.tankonyvtar.hu
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hajtja. Sokféle hálózati elrendezést, topológiát lehet kialakítani. A kérdés tárgyalása itt nem
célunk. Példaként azért megemlíthető, hogy az USB hálózat szigorúan fa struktúrájú. Szerszámgépeken, vagy gépjármű fedélzeti rendszerekben a sín rendszer elterjedt. Az összeköttetések fontosabb jellemzői:
adatátviteli sebesség,
adatátvitel biztonságossága,
adatátvitel időzíthetősége,
vezetékek száma,
hálózatba illeszthető egységek száma,
hálózat geometriai hossza, határai,
fogyasztás, ár stb.
A járművek esetében ma a Bosch cég által kifejlesztet CAN busz használata a jellemző. [8]Az
ipari rendszerekben sokféle szabványos buszrendszert használnak, de ezen a területen is megjelent a CAN rendszer is. A protokollok egy része a PLC, ill. CNC vezérlés gyártó cégekhez
köthető, és saját termékben történő alkalmazásért jogdíjat kell fizetni.
Érzékelő alkatrészek esetén néhány elterjedt megoldás:
1. A MAXIM cég szabványa a 1-Wire nevű interfész [9], amely valószínűleg a legegyszerűbb a világon: egy jelvezeték és a 0 földvezeték kell csak hozzá. A vezeték
maga az egyszerű lapos kéteres telefonkábel is lehet, erre néhány száz méter távolságon max. 127 eszközt lehet felfűzni. Ezek az eszközök egyedi címmel rendelkeznek. Az eszközkészletben egyszerű eszközök mellett hőmérséklet, páratartalom
érzékelők, és aktuátor eszközök is szerepelnek. A vezetékre felfűzött eszközök a
vezetékpárról „lopják” ún. parazita üzemmódban a működésükhöz szükséges
energiát, és adatforgalom esetén ezen a két vezetéken kapják a működtető parancsokat, amiket végrehajtanak. A parancsok között szerepelnek a mérési adat lekérdező utasítások is. [9] Ezt a rendszert ipari környezetben is elterjedten használják,
más, pl. épületgépészeti, vagy meteorológiai alkalmazások mellett.
2. Az I2C szabvány a Philips cég fejlesztése. Két tápfeszültség, és két jelvezeték kell
hozzá, erre csatlakoznak a szenzor és aktuátor elemek. Gépjármű kényelmi elektronikák része, eredetileg elsősorban konzumelektronikai célokra fejlesztették.
3. Az SPI szabvány a Motorola cég fejlesztése. Itt az egyes eszközökhöz szintén
négy vezeték megy, de a hálózat elemei a jelvezeték vonatkozásában sorba vannak
fűzve. Ipari környezetben gyakran használt megoldás.
Érzékelő eszközök esetében használatos buszrendszerek (az elnevezések betűszó rövidítések, vagy fantázianevek, sokszor márkavédett kifejezések):
- Ethernet,
- EtherCAT, az információ pontos időben célba jutását támogató, korszerű CNC gépeknél használt, szabadon felhasználható rendszer,
- Profibus
- MODBus
- InterBus,
- CANBus, [Control Area Network]]
- LINBus,
- stb.
Régebbi szabványok a soros aszinkron adatátviteli protokollok, azonban a nagyértékű, és
hosszú élettartamú gépekben, pl. anyagmozgató rendszerek daruiban, vagy nagy távolságban
történő mérések adatainak továbbításában ma is standard megoldásoknak számítanak. Ilyen
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pl. az asztali PC-ken is megtalálható EIA232 (hibásan RS232-nak nevezett) szabványú soros
interfész. Komolyabb ipari adatátvitelt biztosít az EIA422, ill. EIA485 szabvány szerinti
megoldás. Ezek pl. zajos környezetben pontos út- és szögjeladók adatainak az átvitelét biztosíthatják.
 optikai szálas információátvitel. Az információt modulált fénysugár viszi át. A fényforrás LED vagy lézerdióda.
A LED egy ún. direktsávú félvezetőből (ezek gallium, arzén, foszfor, stb. alapú, 3 és 5
vegyértékű összetevőkből álló vegyületfélvezetők), készített pn átmenetes diódák.
Áram hatására bennük töltéshordozó párok generálódnak, amelyek energiaszintjük az
alapállapothoz képest magasabb. A töltéshordozó pár ezután leadja az energiafölösleget, rekombinálódik, és a leadott energia fotonok formájában kisugárzódik. A LED
sugárzási spektruma szűk, eloszlása Gauss-görbe alakú, de nem monokromatikus, nem
koherens, sávszélessége 50nm körüli, vagy nagyobb.
A félvezető lézerdiódában egy LED egy optikai rezonátort gerjeszt két tükörjellegű felület között. A lézerdióda koherens fényt sugároz ki, és sávszélessége jellemzően
10nm, vagy kisebb. A szál anyaga üveg, vagy fényvezető műanyag szál. A fénykábelek nagy előnye, hogy zavarérzéketlenek, és nem is sugároznak ki zavaró jeleket.
Nagymennyiségű információ átvitelére is alkalmasak. Hátrányuk, hogy az adó és a
vevő oldalon is speciális optikai-elektronikus interfész re van szükség. Alkalmazásuk
mind a gyártásautomatizálásban, mind gépjármű fedélzeti rendszerekben előnyös, és
terjed.
 optikai információátvitel szabad térben. A távirányítók nagy része infravörös adatátvitellel dolgozik. Az adatkapcsolathoz optikai rálátás kell. Érzékelők esetében is előfordul a használata, pl. számítógépekbe az érzékelők adatait IrDa interfészen is sokszor el
lehet juttatni. Ez a legegyszerűbb vezeték nélküli kapcsolat.
 ultrahangos adatátvitel szabad térben. Az infravörös átvitelhez képest előnye, hogy
nem szükséges optikai rálátás az adó és a vevő között.
 ultrahangos adatátvitel szilárd közegben. Érdekes, ritkán használt, de nagyon előnyös
megoldás nehéz környezeti körülmények között. Bemutatása talán egy példával a legegyszerűbb. Talajmechanikai vizsgálatoknál a földbe mérőszondát nyomnak le, amely
acél cölöp végéhez van rögzítve. A szonda csúcsán, a fejben vannak az érzékelők pl.
erő, nyomaték, hőmérséklet méréséhez, amelyeket helyi áramforrás lát el energiával.
A cölöp kb. 2m-es, összecsavarozással toldható szegmensekből áll össze, a teljes
hossz pl. 10m-es nagyságrendben lehet. Az érzékelők jeleinek vezetékes megoldással,
rengeteg sérülékeny csatlakozó közbeiktatásával való átvitele elég reménytelen feladat. A föld alól ebben az esetben a rádióhullámos adatátvitel se kivitelezhető, pl. antenna kialakítása nem lehetséges. Az adatokat az acélrúdon továbbított ultrahang jelekkel továbbítják, ami robosztus, megbízható, bevált megoldás. A szilárd anyagokban
ultrahang segítségével történő információátvitel más, különleges feladatoknál is használatos megoldás.
 rádiófrekvenciás információátvitel. Az érzékelők jeleit nagyon sok esetben továbbítják
vezeték nélkül, rádiófrekvenciás összeköttetés segítségével. Az alkalmazott szabványos és nem szabványos megoldások száma igen nagy. A szabványos megoldásokból
egyszerűen és gyorsan lehet rugalmas rendszereket felépíteni, de ezek - pl. a WLAN
rendszerek - sokszor zavarják egymást, és a szabotázsvédelem stb. is gondot okozhat.
Az egyedi megoldások sokszor robusztusabb működésűek, ilyeneket használnak pl.
anyagmozgató vagy építőipari gépek esetében is.
Ipari körülmények között vezetékekkel nehezen behálózható helyekről gépállapot és munkadarab minőségellenőrző szenzorok jeleinek továbbítására használható a rádiófrekvenciás átvitel. Gépjárművek esetében pl. a kerékabroncs nyomásszenzor adatait továbbítják rádiófrekwww.tankonyvtar.hu
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venciás úton. Felső kategóriás személygépkocsik fedélzetén meglepően sok rádiófrekvenciás,
pl. Bluetooth összeköttetés működhet.
A közlekedéshez kapcsolódó területeken belül további fontos szerepet játszik a rádiófrekvenciás összeköttetés a meteorológiai mérőállomások információjának továbbításában, ekkor
jellemző a helyi, pl. napelemes energiaellátás is. Hasonló a helyzet a forgalomszervezéssel,
ill. forgalombiztonsággal összefüggésben az utak mellett telepített szenzorrendszerek vonatkozásában is.

2.6 A szenzorok kábelezése
A különféle adatátviteli megoldások között ma a legelterjedtebb a vezető kábeles összeköttetés, de a többi esetben is a szenzor jelét a nem vezetékes interfészig általában kábel segítségével juttatjuk el. A szenzorokat rögzített helyre, vagy mozgó mechanikai szerkezetekre, pl.
szánszerkezetekre szerelik fel. A rögzített szerelés, a vezetékek állandó, pl. kábelcsatornában
történő elhelyezése nem szokott gondot okozni. A mozgó, hajló kábelek igénybevétele viszont jelentős lehet. Ezeket energialánc-csatornákban szokták elhelyezni. Gépjárműves alkalmazásoknál a hajlékony gégecsöves védelmet részesítik előnyben. Ezekben az esetekben a
kábeleknek különösen hajlékonyaknak kell lenni, hiszen akár több millió deformációs ciklust
el kell viselniük. A külső mechanikus hatások, - pl. rálépés, gépjármű áthajtás stb. esetére
robosztusabb burkolatú kábelek szükségesek.
A kábelek zavarvédettségét javíthatja, a zavaró jelek felvételét és zavaró kisugárzásukat gátolhatja, és a mechanikus tartásukat egyaránt védheti a vezető táp- és jelhuzalok fém védő és
árnyékoló harisnyával történő burkolása. Gyártóüzemekben a gégecsövek használata szokásos. Gépjármű vizsgálóállomásokon, műhelyekben, valamint az építőiparban az ún. páncélkábelek használata elterjedt, ezek nehéz építőipari járművek áthaladását is roncsolódás nélkül
elviselik, mivel a kábel belsejét igen erős külső acél szövet és vízzáró burkolat védi.
Professzionális környezetben a felhasználásuktól, a bennük levő energiától függően színezik,
pl. sárga, narancs, bíbor, stb. színekkel. A kábelek belső ereit vagy rájuk nyomtatott számokkal, vagy az azoknak megfelelő színkódokkal lehet megkülönböztetni. Sajnos, a különféle
színű vagy számozású vezetékerek funkcionális felhasználása cégenként különbözhet, amiből
sok gond adódhat - ezért a gyári adatlapokat szereléskor ajánlatos figyelembe venni.

2.7 A szenzorok csatlakozói
A vezetékes csatlakoztatású szenzor eszközök esetében kétféle megoldás használatos. Az
egyik esetben a szenzor áramkörhöz gyárilag, később nem bontható módon csatlakoztatják a
kivezető kábelt, amely a burkolatból átvezető gyűrűn jut ki. A kábelek hossza általában a katalógusokban megadott választék szerint rendelhető, pl. 1m, 2m, vagy 5m hosszú. Ez egy egyszerű és olcsó megoldás, de hátrányai is vannak, pl. a kábel sérülése esetén műszakilag korrekt megoldást sokszor csak az egész egység cseréje jelent. A másik megoldás az, hogy a
gyártó az eszköz házára csatlakozót szerel, amihez a felhasználó vásárolható, vagy saját készítésű kábelt csatlakoztathat. A használatos csatlakozók típusválasztéka rendkívül széles. A
csatlakozók rögzítése néha egyszerű összedugással történik, de inkább jellemző a menetes,
bajonettzáras, vagy különleges megoldások használata. A gyártóiparban a fém menetes csatlakozók a legelterjedtebbek, ezek egy része hermetikus zárást is biztosít (ld. a következő szakaszban). A csatlakozó pontok száma kettőtől több tucatig terjed. Az egyik jellegzetes, gyakran használt ipari csatlakozó az M jelű család, a betű után következő szám a menete méretét
jelöli. Ezeket a csatlakozókat sok cég gyártja, rendkívül sok változatban, sokféle szerelési és
rögzítési tartozékkal, és használatukhoz sokféle célszerszám is elérhető. A szabványosítás
biztosítja a csatlakozók gyártótól függetlenül kompatibilis felhasználhatóságát.
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Néhány M sorozatú csatlakozót mutatnak a 2.5. – 2.8. ábrák.

2.5. ábra M5 sorozatú, lengő és készülékházra szerelhető csatlakozó aljak és dugók a Binder cég kínálatából [10]

2.6. ábra M8 sorozatú, lengő, készülékházra szerelhető, ill. panelre forrasztható csatlakozó aljak és dugók a
Binder cég kínálatából [11]

2.7. ábra M12 sorozatú, lengő és készülékházra szerelhető, ill. panelre forrasztható csatlakozó aljak és dugók a
Binder cég kínálatából [12][13]

2.8. ábra M23 sorozatú, lengő csatlakozó alj és dugó a Binder cég kínálatából. Ezeket a nagyobb póluszámú
csatlakozókat pl. út- és szögjeladóknál alkalmazzák [14].

Sok cég alkalmazza az ún. ipari DIN néven emlegetett csatlakozókat is. Ezek típusjelölése
gyártó cégenként eltérő, de az azonos pólusszámú és csatlakozópont elrendezésű típusok teljesen csereszabatosak.
Ipari DIN csatlakozókat mutat a 2.9 ábra

www.tankonyvtar.hu

 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME

2. A SZENZOROK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

27

2.9. ábra Néhány ipari DIN sorozatú csatlakozó az Amphenol cég kínálatából (C091 sorozat) [15]

A képen lengő dugó és aljzat típusokat, valamint készülékházra szerelhető dugó és aljzat típust láthatunk.
Különösen nyomásérzékelők esetében használják az ún. szolenoid csatlakozót. Ez mindig
négy pólusú, jellegzetesen két tápfeszültség, jel és védőföld (árnyékolás) csatlakoztatásához.
Ezt a csatlakozó típuscsaládot teher-, haszonjárműveken, és építőipari, vagy anyagmozgató
munagépeken is gyakrabban megtalálhatjuk.
Szolenoid csatlakozókat mutat be a 2.10 ábra.

2.10. ábra Szolenoid

csatlakozó néven ismert típusok, a Binder cég kínálatából [16]

A képen a kerek alkatrészek szolgálnak az érzékelő házba beépítésre, rögzítésük a kerek
anyagyűrűvel történik, így az érzékelő és az érzékelőház és a csatlakozó egymáshoz képesti
szöghelyzete változtatható, ami berendezés szerelésnél fontos előny, szempont lehet.
Gépjárművek esetén sajátos, jellemzően műanyagból készített, sérülésekkel és környezeti
hatásokkal szemben igen ellenálló, csatlakoztatás után hermetikusan záró csatlakozókat használnak. Néhány jellegzetes gépkocsi szenzor csatlakozót mutat be a 2.10 ábra.

 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME

www.tankonyvtar.hu

28

SZENZORIKA ÉS ANYAGAI

2.11. ábra Gékocsi műanyag adatátviteli és szenzorcsatlakozók – a TYCO cég AMPSEAL és GET64
típuscsaládok néhány tagja [17] [18]

2.8 A szenzorok védettsége külső behatásokkal
szemben
A szenzorokat, mint elektronikát, vagy elektromos alkatrészeket tartalmazó készüléket - sok
szempontból hasonlóan a finommechanikai, vagy mechanikus szerkezetekhez - számos külső
káros hatás ellen burkolattal kell védeni, a laboratóriumi kísérletektől eltekintve. A kérdést
másik irányból megközelítve, a szenzorok egy részének belső elemei a külvilágra káros hatást
fejthetnek ki. A probléma megoldása sok esetben nem egyszerű feladat. A szenzorokat egyrészt nagyon mostoha körülmények, durva külső hatások között üzemeltetjük, másrészt az
üzemi-terepi szervízelésük, sokszor cseréjük során is komoly káros behatások érhetik azokat.
A károsodás-károsítás fajtáit, fokozatait, ill. az ellenük való védekezési-védettségi szintet komoly nemzetközi szabványok rögzítik. [19][20][21]
Az alábbiakban áttekintés található a lehetséges fontosabb eszköz-külvilág kölcsönhatásokról,
és a védekezés módjairól.
 mechanikus és víz behatolás elleni védelem. A védelmi megoldások között ezzel foglalkoztak először alaposan. A védelem szintjét az IP besorolással adják meg.
[IP=Ingress Protection, a.m. behatolás elleni védelem.], ma az IEC 60529 szabvány
szerint (léteznek ritkán használt más megadások is). Az IP jelet két szám követi, az első a szilárd anyagokkal, a másik a vízzel szembeni védelmi szintet jelöli.
Az első számjegy tehát a fizikai-mechanikai behatásokra szembeni védelemre utal, a
következő módon:
0 nincs védelem
1 védelem nagyobb testrészekkel, és azokkal megegyező tárgyakkal szemben,
melyek mérete >50mm,
2 védelem pl. az emberi kéz ujjai, és azokhoz hasonló méretű tárgyakkal szemben, melyek mérete >12,5mm,
3 védelem átlagos méretű finommechanikai szerszámokkal, kisebb méretű szilárd tárgyakkal szemben, melyek mérete >2,50mm,
4 védelem pl. csavarhúzószárakkal, apró méretű szilárd tárgyakkal szemben, melyek mérete >1mm,
www.tankonyvtar.hu
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5 por elleni védelem - bár a nem károsító mennyiségű por bejutása megengedett,
6 por elleni teljes védelem, a készüléktestbe semmilyen körülmények között nem
kerülhet por.
Az elektronikus készülékekbe való behatolás megakadályozása az embert – a felhasználót,
vagy egy érdeklődő gyermek védelmét is szolgálhatja. Ipari körülmények között ez inkább a
munkavédelmi szempontok között szerepel. A legbiztonságosabb készülékek esetében azok
esetlegesen veszélyforrást tartalmazó belsejéhez vékony huzallal sem lehet hozzáférni.
A második számjegy a vízállóságra, víz elleni védelemre utal, a következő módon:
0 nincs védelem,
1 védelem a függőlegesen csöpögő víz ellen,
2 védelem a függőlegesen csöpögő víz ellen, ha a készülék max. 15°-os szögben
helyezkedik el a cseppek irányvektorához képest,
3 védelem a függőlegesen csöpögő víz ellen, ha a készülék max. 60°-os szögben
helyezkedik el a cseppek irányvektorához képest,
4 védelem a minden irányból freccsenő, (más szóval: csobbanó) vízzel szemben,
5 védelem kisnyomású vízsugár ellen, minden irányból,
6 védelem erős vízsugár, és rövid ideig tartó vízbe merítés ellen,
7 védelem vízbe merítés ellen, korlátozott ideig (0,15m-1m, 30 perc),
8 víz alatt folyamatosan használható eszköz, 1m-nél mélyebb vízszint alatt, a
gyártó által megadott ideig.
A vízzárás a fém-műanyag határfelületeken, ill. a kivezetések, csatlakozók tömítésénél a legkritikusabb. Sok eszközt műgyantával öntenek ki. Azonban ez a megoldás sem egyszerű. A
műgyanták egy része a kötés során erősen melegszik, benne mechanikai feszültségek ébrednek és vetemednek, ami az apró alkatrészeket károsíthatja. Az alkatrészeket ezért egy vékony,
rugalmas szilikongumi réteggel vonják be először. A szilikongumik egy részéből a kötése
során pl. ecetsav fejlődik, ami korrozív hatású, másrészt kikeményedése után páraáteresztő.
Ma már azonban elérhetőek kiforrott és hatékony vízzáró megoldások.
 A szenzorokat élettartamuk során - leginkább a használat, karbantartás, gépbeállítás,
gépszállítás, hibás darab cseréje kapcsán - ütések, érhetik, a legegyszerűbb esetben pl.
leejtik azokat. Az ütésállóságot az EN62262 szabvány rögzíti, és az IK kóddal jelöli.
AZ IK kódok értelmezését a #-# táblázat tartalmazza.
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2.1. táblázat Az IK kódok értelmezése

Ellenállóképesség
IK
- max. hatás energia
Ekvivalens hatás leejtés esetén
kód
[Joule]
00 nincs ütés ellen védve nem tesztelhető
01

≤ 0.15

200 g tömegű tárgy 7.5 cm magasból leejtve

02

≤ 0.2

200 g tömegű tárgy 10 cm magasból leejtve

03

≤ 0.35

200 g tömegű tárgy 17.5 cm magasból leejtve

04

≤ 0.5

200 g tömegű tárgy 25 cm magasból leejtve

05

≤ 0.7

200 g tömegű tárgy 35 cm magasból leejtve

06

≤1

500 g tömegű tárgy 20 cm magasból leejtve

07

≤2

500 g tömegű tárgy 40 cm magasból leejtve

08

≤5

1.7 kg tömegű tárgy 29.5 cm magasból leejtve

09

≤ 10

5 kg tömegű tárgy 20 cm magasból leejtve

10

≤ 20

5 kg tömegű tárgy 40 cm magasból leejtve

 Vegyszerállóság. A szenzorok használatuk során üzemszerűen, véletlenszerűen, vagy
pl. tisztítás során sok vegyi anyaggal - folyadékkal, gőzzel. gázzal, porral, stb. - kerülhetnek kapcsolatba. A burkolata sokféle fém, műanyag, üveg, kerámia lehet. Sokszor
előnyös a korrozióálló acél, de pl. a korracél menetek hajlamosak az összetapadásra.
Adott alkalmazási terület esetén megfelelő anyagválasztás nagyon fontos szempont.
 Elektromágneses kompatibilitás. A szenzorok működésük során elektromágneses zavaró jeleket sugároznak ki, amelynek a szintjét az előírások szerinti megadott szint
alatt kell tartani. A környezetből ugyanakkor a szenzorok zavaró jeleket vesznek fel,
amelyek hatását ki kell küszöbölni. Sok más forrás mellett zavaró hatású lehet pl. a
mobiltelefon, az ívhegesztés, vagy erősáramú berendezések működése is. A szenzor
mellett zavar adó-vevő antennaként működik a szenzor kábele is, amely néha több tíz
méter hosszú is lehet.
 Az érzékelőket károsíthatják a nagyenergiájú sugárzások. Fényérzékelő eszközök esetében maga az érzékelő elem is károsodhat, pl. szilícium alapú érzékelő erős infravörös sugárzás hatására tönkremehet. Az erős UV sugárzás – szabadban a napfény – a
műanyagokat, gumi alkatrészeket, így a műanyag házakat, tömítéseket, kábeleket roncsolja, ami rontja rugalmasságukat, repedéseket, zsugorodást okoz, emiatt pl. a vízzáró
tömítések degradálódnak. A röntgen, ill. a kozmikus sugárzás a félvezető eszközök
működését befolyásolja, és meghibásodásukat is okozhatja. Ezek a jelenségek mérőlaborokban, ill. nagy magasságban repülő járművek esetén fordulhatnak elő.
 A felsoroltakon túl, sok ritkábban előforduló, de nehezen felderíthető zavaró hatás is
jelentkezhet, pl. egyes szenzorok egymás működését is zavarhatják. A problémákat
gondos tervezéssel, valamint tapasztalt, alapos műszaki és természettudományos ismeretekkel rendelkező szakemberek segítségével lehet kiküszöbölni.
A szenzorokhoz vezető kábelezés kisebb-nagyobb mértékben sugárzó antennaként is viselkedik, ami gondatlan tervezés, vagy véletlenül szerencsétlenül összeálló rendszerek esetében a
saját járműben zavarokat okozhat (pl. legegyszerűbb esetben rádióvétel, vagy Bluetooth adatátvitel zavarása), ill. a közelben levő más elektronikus berendezéseket is megzavarhatja.
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2.9 A szenzorok kalibrációja és hitelesítése
A szenzorokat alkalmazó szakember – legyen az gyártó vagy felhasználó – előbb-utóbb
szembesül azzal a kérdéssel, hogy az általa alkalmazott eszköz megfelelően működik-e, teljesíti-e a specifikációt. A leggyakoribb kérdés az, hogy a bemeneti érzékelendő mennyiség értékét a kimenet mennyire jól, mennyire pontosan, ill. milyen konstansokkal leírható módon,
adott esetben milyen eltérésekkel követi. [22] Két fontos, és sajnos, néha rosszul értelmezett
fogalmat, ill. eljárást kell ebben a témában ismerni, és helyesen alkalmazni.
A hitelesítés célja annak a hatósági hiteles megállapítása, hogy a szenzor (vagy általában egy
mérőeszköz) megfelel-e a specifikációjában rögzített, ill. az alkalmazásához megszabott követelményeknek. A hitelesítés három lépésből áll:
- annak a megállapítása, hogy a konkrét hitelesítendő eszköz megegyezik-e a vonatkozó
dokumentumokban szereplő eszközzel,
- hivatalos, hiteles mérések végzése annak megállapítására, hogy az eszköz teljesíti-e az
előírások szerinti követelményeknek,
- amennyiben a hitelesítendő eszköz megfelel a követelményeknek, a feljogosított hitelesítő ezt okirattal, és általában valamilyen tanúsító jellel, emblémával tanúsítja.
A hitelesítés célja legtöbbször az eszköz pontosságának megállapítása. A hitelesítés elvégzése
sokszor drága berendezéseket, és magas képzettségű személyzetet kíván. Egyes esetekben a
hitelesítés az eszköz árához képest több nagyságrenddel költségesebb lehet, emellett lehet,
hogy csak földrajzilag távoli helyen, és hosszú idő alatt végezhető el.
A kalibráció - vagy magyar kifejezéssel: bemérés - a hitelesítéssel szemben nem hatósági,
hivatalos művelet. A kalibrálást végző személy vagy szervezet ettől függetlenül általában írásos tanúsítványt, jegyzőkönyvet állít ki, és valamilyen, megállapodás szerinti szinten felelősséget vállal a bemérés eredményéért. A kalibráció során a vizsgált eszközzel lényegében kétféle feladatot szoktak elvégezni:
- megmérik a bemeneti érzékelendő jel és a kimeneti válaszjel összefüggését, pl. a
transzfer karakterisztikát, ezt rögzítik, és később a mérési eredmények feldolgozásánál, kiértékelésénél ezt figyelembe veszik,
- amennyiben a szenzornak van egy vagy több beállítási lehetősége, pl. beállító
potencióméterrel vagy szoftveres konstansok megadásával a karakterisztikája
„tuningolható”, akkor ezen a módon lehetőség szerint beállítják a legjobb, az előírt
adatoknak megfelelő átviteli függvényt - vagy rossz esetben selejtesnek minősítik az
eszközt.
A bemérést a gyártó, vagy később a felhasználó is elvégezheti. Egypontos kalibráció pl.
végülis egy óra pontos időre való beállítása. Kétpontos kalibrációt végeznek pl. igényesebb
páratartalom mérőknél, egy alacsony, és egy magas, pontos páratartalom értékkel rendelkező
térben végzett kalibráló mérésekkel. A két pont alapján vagy az érzékelő átviteli karakterisztikáját állítják be megfelelő kezelőszervekkel, vagy dokumentálják, és később felhasználják a
kimért eltéréseket.
A szenzorok bemérése általában nehéz, az első elképzeléseknél lényegesen nehezebb feladat.
A közismert fizikai igazságok, pl. hogy a víz 0°C-n fagy, csak sok peremfeltétel együttes teljesítése esetén igazak, és ezek a feltételek általában kevéssé ismertek, és nehezen teljesíthetőek. Például, a víz 0°C-n történő fagyásához teljesen tiszta vízre van szükség, a környezeti
légnyomást 101,3 kPa értéken kell tartani, és oda kell figyelni a transzport folyamatokra. A
gyakorlatban ehhez egy speciális hűtőgépet alkalmaznak, amely folyamatosan jégkását állít
elő, amit lassan kever, és a környezeti hőmérsékletet eleve nagyon közel tartja a 0°C-hoz. A
hűtött, zárt térhez a szenzor hozzávezetések megoldása is külön feladat. Ha egy edényben
egyszerűen olvadó jég és víz keverékének a hőmérsékletét mérjük, akkor akár 3-5 fokos eltérést is (!) tapasztalhatunk felfelé és lefelé is.
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A szenzorok jelentős része öregszik, így legalábbis újrakalibrálást igényel, ami fajtától, típustól függően – a fentiek alapján – változó nehézségű, érdekes, és hozzáértést is igénylő feladat.

Felhasznált irodalom az 2. fejezetben
[1] Bársony András, Megyeri József: Ipari folyamatok méréstechnikája és műszerei, I/1. Jelátalakítók, Műegyetemi Könyvkiadó, Budapest, 2004, 1. fejezet
[2] Robert Bosch Gmbh: Szenzorok a gépjárművekben, Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008, 12-13. oldal
[3] http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1923.pdf
[4] Lambert Miklós: Szenzorok – elmélet és gyakorlat, Invest-Marketing Bt., Budapest, 2009,
1.2.1. fejezet
[5] www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/download-center,
Datasheet-humidity-sensor- SHT1x5.pdf
[6] www.sensirion.com/en/products/humidity-temperature/download-center,
Datasheet-humidity-sensor- SHT25.pdf
[7] Dr. Jakab László: Balluff mérési útmutató, BME VIK ETT, Budapest, 2008
[8] http://www.opel-autodiagnosztika.com/letoltes/oktatas/canbusz_1lecke.pdf
[9] www.maxim-ic.com/products/1-wire
[10] www.binder-connector.de/de/rundsteckverbinder/4_1.pdf
[11] www.binder-usa.com/locking-style/list/category/m8-connectors
[12] www.binder-connector.de/de/rundsteckverbinder/123713_763.pdf
[13] www.lumberg.com/ssRSC-RSCW_data_d-e.pdf
[14] www.binder-connector.de/de/rundsteckverbinder/16_623[1].pdf M23
[15] www.amphenol.com.au/catalogue/co91catalogue.pdf
[16] www.binder-usa.com/product-line/list/category/solenoid-and-din-valve-connectors
[17] www.tyco.com, ENG_CS_1307992-2_GET64Interconnection_System_1209[1].pdf
[18] www. tyco.com,, AMP_Sealed_Connectors.pdf
[19]http://www.survivorlighting.com/wp-content/uploads/Survivor_IK_Rating.pdf
[20]http://www.survivorlighting.com/wp-content/uploads/Survivor_IP_Rating.pdf
[21] http://www.survivorlighting.com/wp-content/uploads/Survivor_AT_Rating.pdf
[22] Mingesz Róbert: Mérés és adatgyűjtés, STE TTIK, Szeged 2011, MA.6óra.pdf
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3. A szenzorikában használt fizikai hatások
A szenzorikában ma az érzékelési, ill. mérési elvek alapjaként – az érzékelendő természeti
mennyiségek miatt is – rendkívül nagyszámú fizikai effektust használunk fel. Ezeknek a hatásoknak egy része a mérnöki gyakorlatban jól ismert, a mindennapi gyakorlatban előforduló
hatás (pl. a hőtágulás), de előfordul olyan effektusoknak a kihasználása is, amelyekkel korábban csak az elméleti fizikusok foglalkoztak (pl. a mágneses Wiedemann effektus).
Az alábbiakban – felsorolás jelleggel - áttekintést adunk a szenzorikában kihasznált fontosabb
effektusokról. Egy-egy fontosabb, vagy érdekesebb, kiragadott példát részletesebben is bemutatunk, általában egy szenzor-elem ismertetésekor. A téma hátterében óriási, gyorsan fejlődő
tudásanyag, és ennek megfelelően hatalmas szakirodalom áll. Az egyes hatások besorolása a
kategóriák közé sokszor nem egyértelmű a jelenségek összetett volta miatt – néha előfordul az
is, hogy ugyanazt a hatást több tudományterület eltérő néven a sajátjának tekinti.
Az alábbiakban felsorolásszerűen megemlítjük a későbbiekben tárgyalt szenzorokhoz köthető
legfontosabb hatásokat (a fontosság értelmezése természetesen némileg önkényes lesz), és
azután pedig a kapcsolódó alkalmazások közül néhány jellegzeteset. Erről a témáról önálló
vastag könyvet lehetne írni, ill. egy-egy szakterülethez kapcsolódva igen érdekes ismereteket
találhatunk a szakirodalomban. Jelen jegyzet terjedelme csak egyes esetekben teszi lehetővé
az effektusok érthető, és szakszerű bemutatását. A lehetőségek szerint a későbbi kiadásokban,
ill. speciális mellékletekben az igények szerint bővítjük a téma tárgyalását.

3.1 Mechanikai hatások
-

-

-

-

-

ellenállások egyszerű hossz-, ill. szög-arányossága,
Alkalmazás: lineáris, ill. szögelfordulás-arányos potenciométer-szenzorok, pl. üzemanyagtartály szintérzékelés,
geometriai méretek megváltozása mechanikai igénybevétel hatására. Az elektromos
ellenállás az eszköz geometriájától is függ. A hosszúság és a keresztmetszet megváltozása az ellenállás értékében tükröződik
Alkalmazás: nyúlásmérő bélyegek, közvetve pl. erő, nyomás, nyomaték stb. érzékeléséhez,
piezorezisztív hatás. Az elektromos ellenállás a geometria megváltozása nélkül is
függhet a mechanikai húzó-nyomó igénybevételtől
Alkalmazás: nyomásérzékelő szenzorok
piezoelektromos hatás. Egyes kristályos anyagok, ill. kerámiák szemben fekvő felületein elektromos töltés generálódik – a részletektől függően – különféle mechanikai feszültségek hatására
Alkalmazás: nyomásérzékelő szenzorok, gyorsulásérzékelők, rezgésérzékelők, motor
kopogásérzékelők, stb.,
hullámterjedési effektusok
o Doppler effektus
o Echolot terjedési idő effektus
Alkalmazás: sebességmérés

3.2 Hőmérsékleti, termikus hatások
-

hőtágulás
halmazállapotváltozás
Alkalmazás:harmatpontmérés,
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-

anyagszerkezeti fázisátalakulás
Curie-effektus. Ferromágneses, ill. ferroelektromos anyagokban következik be. Az
anyag mágneses, vagy dielektromos tulajdonságai igen nagy mértékben megváltoznak
az ún. Curie hőmérséklet környezetében. Ferromágneses anyagok esetén például az
anyag a Curie hőmérséklet alatt ferromágneses, felette pedig paramágneses, vagyis
mágneses fázisátalakulás játszódik le a Curie hőmérsékleten való áthaladáskor.
Alkalmazás: hőmérsékletérzékelés, termikus alapú kapcsolók:

-

-

-

-

pyroelektromos hatás. Egyes kristályos anyagok, ill. kerámiák szembenfekvő felületein elektromos töltés generálódik megfelelő hullámhosszú hősugárzás (infravörös sugárzás) hatására
Alkalmazás: pyroelektromos hőmérsékletérzékelők, pyroelektromos mozgásérzékelők,
stb.,
Seebeck effektus. Két különböző fém vagy félvezető érintkezési pontján az átmenet
hőmérsékletének megfelelő ún. termikus feszültség generálódik
Alkalmazás: termoelem hőmérsékletérzékelők,
thermopile (integrált jellegű, akár több száz, sorbakapcsolt hőelemből kiakított hősugárzás érzékelő),
fémek elektromos ellenállásának hőmérsékletfüggése (tömb jellegű geometria esetén),
Alkalmazás: RTD [Resistive Thermal Detection], azaz fém „ellenállás-hőmérők”, pl.
platina ellenállás hőmérséklet-érzékelők,
bolométer (hősugárzást elnyelő anyaggal bevont ellenálláshőmérő),
félvezetők elektromos ellenállásának hőmérsékletfüggése,
Alkalmazás: NTC [Negative Temperature Coefficient] termisztorok,
vékonyrétegek elektromos ellenállásának hőmérsékletfüggése,
elektrolitok elektromos ellenállásának hőmérsékletfüggése,
félvezető pn átmenetek karakterisztikájának hőmérsékletfüggése,
Alkalmazás:dióda, ill. integrált áramkör hőmérsékletérzékelők,
termokromatikus szenzorok. Egyes anyagok színe a hőmérséklet függvényében erősen
változik, (és ez a hatás színérzékelőkkel igen jól követhető)
Alkalmazás:igen nagy felbontású hőmérsékletérzékelők.

3.3 Elektromágneses sugárzási hatások
-

rádiófrekvenciás effektusok
rádiófrekvenciás energia hőhatása
Alkalmazás:: teljesítménymérő

-

-

optoelektronikai effektusok
 külső fényelektromos effektus
Alkalmazás: fotocella, fotosokszorozó cső
 belső fényelektromos effektus
Alkalmazás: fotoellenállás szerkezeti félvezető használatával,
pn átmenetes eszközök: fotodióda, fototranzisztor
szabad töltés generáláson alapuló eszközök: CCD kamera, CMOS kamera
száloptikai effektusok
Alkalmazás: erőmérés speciális körülmények között
radioaktív sugárzás hatására fellépő effektusok
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Alkalmazás: Geiger-Müller cső,
PIN dióda, mint sugárzásérzékelő

3.4 Villamos hatások
-

szigetelő relatív dielektromos állandójának változása nedvesség hatására
Alkalmazás: kapacitív páratartalom érzékelők, kapacitív nedvesség érzékelők, stb.,
elektromágneses indukció jelensége, Lenz törvénye, stb.
Alkalmazás:mozgó rendszerekben használható mágneses érzékelők
kapacitív erőhatás, Coulomb törvénye. Elektromosan töltött test vonzó vagy taszító
erőt képes kifejteni a tőle r távolságban levő másik pontszerű töltött testre
Alkalmazás: MEMS eszközök

3.5 Mágneses hatások
-

Hall-effektus
Alkalmazás: mágneses térerő, ill. térerő változás mérése

-

magnetorezisztív effektus
Alkalmazás: mágneses térerő, ill. térerő változás mérése

3.6 Kémiai hatások
-

Nernsts effektus
Alkalmazás: λ szonda,
vizes sóoldatok elektromos vezetőképessége
Alkalmazás: rezisztív páratartalomérzékelő, pl. LiCl cellával

Felhasznált néhány fontosabb forrásirodalom a 3. fejezetben
- Robert Bosch Gmbh: Szenzorok a gépjárművekben, Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2008
- Lambert Miklós: Szenzorok – elmélet és gyakorlat, Invest-Marketing Bt., Budapest, 2009
- dr. Pödör Bálint: Mikroelektronikai érzékelők, előadássorozat, BMF KVK Mikroelektronikai és Technológiai Intézet és MFA, 2008,
http://uni-obuda.hu/users/mihalikg/stuff/balint_anyagok/erzekelok_xx.pdf
- http://www.ett.bme.hu/sensedu/
- http://www.ett.bme.hu/memsedu/
- Sinkovics Bálint: A villamos jelképzésben alkalmazott fizikai effektusok, Oktatási segédlet,
BME VIK ETT, Budapest, 2009
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4. Szenzorok anyagai és technológiái
4.1 Általános tendenciák
Az utóbbi évtizedek mikroelektronikai fejlődése jelentős hatást gyakorolt az érzékelők konstrukciójára. A legcélszerűbb konstrukciós megoldásokat a funkcionális követelmények kielégítése mellett a rendelkezésre álló anyagok és azok feldolgozási eljárásai határozzák meg. Megállapítható, hogy az elektronikus alkatrészek, ezeken belül is az integrált áramkörök
[Integrated Circuit =IC] technológiáin alapulnak a korszerű érzékelők (és beavatkozók) technológiái. Az IC-technológiák valamint az érzékelők és beavatkozók technológiáinak együttes
alkalmazásával jöttek létre a mikromechanikai konstrukciók (például a rezgésérzékelők, gyorsulásmérők, termikusan vezérelt szelepek, fogaskerekes és membrános szivattyúk, mikrocsipeszek, elektrosztatikus motorok stb.). Az említett területek technológiai rendszereit kibővítve
a finommechanika és a szabályozástechnika eszköztárával, integrált mikrorendszerek készíthetők.
A méretcsökkentéssel minőségileg új területre lép a konstruktőr. A változó hatások feltárásához a különböző erők (gravitáció, tehetetlenségi erő, elektrosztatikus és mágneses erők) valamint a különböző energiaáramok (anyagáram, hőáram, elektromos áram) kapcsolatait kell
vizsgálni. A méretcsökkenés hatást gyakorol az alkalmazható anyagokra és technológiákra is.
A hagyományos diszkrét elektronikai alkatrészek gyártásánál például nem alkalmaznak arany
huzalokat, a mikroelektronikában viszont ez elég gyakori. A gyártás ezzel a legegyszerűbb,
ugyanakkor a kis méretek miatt nem lesz elviselhetetlen a költségnövekedés.

4.2 A gyártási eljárások áttekintése
Az előzőekből is kitűnik, hogy az anyagok, a konstrukció és a technológia szoros kölcsönhatását kell hangsúlyozni. A funkcionális tervezés, az eszköz konstrukciós megoldásai valamint
az alkalmazott alap és segédanyagok visszahatnak egymásra. Az érzékelők technológiáinak
ma alkalmazott választéka igen széles, tételes felsorolása szinte lehetetlen, de a gyors fejlődés
miatt nem is célszerű. Az eljárások azonban rendszerbe foglalhatók:
Fizikai technológiák
 mechanikai megmunkálások,
 lézeres megmunkálások,
 vákuumpárologtatás,
 katódporlasztás,
 szitanyomtatás,
 elektronsugaras megmunkálás,
 termikus eljárások (szárítás, hőkezelés, diffúzió, beégetés),
 műanyag megmunkálások (kiöntés, fröccs-sajtolás, extrudálás),
 kötési technológiák (forrasztás, termokompresszió, ultrahangos kötés, ragasztás).
Kémiai technológiák
 oldási műveletek (tisztítás, zsírtalanítás),
 kémiai rétegleválasztás,
 elektrokémiai rétegleválasztás,
 maratás (száraz, nedves),
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 anódikus oxidáció.
A járműipari érzékelők igen nagy sorozatban gyártott termékek, melyek esetében egy alapkutatási szinten feltárt megoldás gyártásba vitele összetett és szigorúan egymásra épülő munkát
igényel. Ennek fő lépései:
 funkcionális tervezés (ebben a fázisban még elegendő az alkalmazható technológiák
nagyvonalú figyelembe vétele),
 szimulációk (itt már a technológiák pontosabb körvonalazására van szükség, hogy
számításba lehessen venni a szórásokból eredő hatásokat),
 deszkamodell (a gyártásban alkalmazott anyagokból, alkatrészekből készül, de a szerkezeti megoldások még ideiglenesek),
 próbadarab (közelít az elképzelt konstrukcióhoz, de az alkalmazott technológiák egy
része még nem nagyüzemi),
 nullszéria (próbagyártás, elsősorban a technológiák beállítására),
 sorozatgyártás.

4.3 A leggyakoribb anyagok és technológiák
Kisebb sorozatokban is gazdaságosan gyárthatók, a magasabb hőmérsékleti terheléseket és
mechanikai igénybevételeket is jól tűrő struktúrák a szigetelő alapra (alumíniumoxid, berilliumoxid, alacsony hőmérsékleten kiégethető kerámia) felépített vastagrétegek. A felvitt rétegek jellemző vastagsága néhányszor 10 m. Anyaguk összetett kolloid rendszer. Két alaptípus
terjedt el, az ún. cermet (kerámia-fém) szervetlen rétegek és a polimer szerves rétegek. A polimer rétegek olcsóbbak, technológiájuk egyszerűbb, viszont paramétereik pontatlanabbul
állíthatók be és hőterhelésük nem haladja meg a 100 0C-ot. A kerámia hordozón a kívánt
alakzatok szitanyomtatással alakíthatók ki. A réteganyagot (elterjedt megnevezésükön vastagréteg pasztát) a szita nyílásán (4.1.ábra) keresztül kenőkéssel nyomtatjuk a hordozóra
(4.2.ábra) [1]. A réteg vastagságát a szitaszövet és az emulzió vastagsága szabja meg. A vastagrétegeket gyakran az integrált mikrorendszerek alap-hordozójaként alkalmazzák. Így az
elterjedt funkció-tipusok a vezető, ellenállás és dielektrikum paszták. Speciálisnak tekinthetők
a termisztor-, varisztor-, gáz és nedvességérzékeny-, elektrolumineszcens valamint szupravezető paszták. Szitanyomtatás után a pasztákat be kell szárítani és be kell égetni. A rétegképzés
csúcs-hőmérséklete cermet paszták esetében 800-900 0C, polimer vastagrétegeknél pedig 120180 0C. A vastagrétegek gyártása a szitanyomtatás mellett mechanikai (esetleg lézeres) megmunkálási, tisztítási és termikus technológiákat alkalmaz. A 4.3. ábrán jellegzetes vastagréteg
struktúra látható. A nyilak a különböző szerkezeti részeket (hordozó, vezető pályák,
különböző ellenállás rétegek, dielektrikumok) mutatják. A rajzolatok legkisebb síkbeli mérete
0,2-0,3 mm lehet. [2]
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4.1. ábra Emulziós szita maszk metszete

4.2. ábra A szitanyomtatás folyamata

4.3. ábra Jellegzetes vastagréteg struktúra

Gazdaságosan csak nagyobb sorozatokban gyártható, pontosabb paraméter-beállításokat
lehetővé tevő technológiai megoldások a vékonyrétegek. Hordozójuk leggyakrabban
alkáliszegény polírozott üveg. A rétegek kialakíthatók vákuumpárologtatással, porlasztási
eljárásokkal, kémiai és elektrokémiai módszerekkel. A jellegzetes rétegvastagság néhányszor
10…100 nm. A gyakran alkalmazott párologtatási és porlasztási technológiák során a
leválasztandó anyagból a folyamat elején kristályosodási magok válnak le a hordozóra. A
www.tankonyvtar.hu
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magok köré szigetek növekednek, majd a szigetek összefüggő réteget képeznek. A rétegek
fizikai tulajdonságai különböznek a tömbi anyagok jellemzőitől és függenek az előállítás
körülményeitől is. Jól párologtatható a különböző ellenállás rétegek anyagául szolgáló
krómnikkel (CrNi) és az arany (Au) valamint a szilícium-oxid (SiO) és a magnézium-fluorid
(MgF2) dielektrikum. Porlasztással állíthatók elő az óndioxid (SnO2), tantál, tantálnitrid (Ta,
TaN), Wolfram (W) és molibdén (Mo) ellenállás valamint a szilícium-dioxid (SiO2),
alumínium-trioxid (Al2O3), titán-oxid (TiO) és tantál-pentoxid (Ta2O5) dielektrikum rétegek
[3]. A vezető rétegeknek több követelményt kell egyidejűleg teljesíteni. Jó vezetőnek és jó
tapadású, kötések létrehozására alkalmas felületűnek kell lenniük. Ilyen együttes
tulajdonságok csak kombinált rétegekkel érhetők el. Gyakori megoldás a króm alapra felvitt
arany réteg, de használnak titán-arany és wolfram-titán-arany szendvics-szerkezeteket is. A
4.4. ábrán jellegzetes vékonyréteg struktúra látható.

4.4. ábra Jellegzetes vékonyréteg struktúra (jellemző felülnézeti és vastagsági méretekkel)

A vastag- és vékonyréteg technológiák mellett rohamosan terjed az érzékelők és beavatkozók
konstrukciójában az alacsony hőmérsékleten beégethető kerámia (LTCC – Low Temperature
Co-fired Ceramic) hordozókra felépített összetett modulok alkalmazása. 30-300 m vastagságú, képlékeny kerámia alapanyagból indul a gyártás, melyet méretre vágnak, ha szükséges,
ablakokkal, átkötő furatokkal (VIA-k) látnak el. A különböző funkciójú (vezető, ellenállás,
termisztor stb.) rétegeket vastagréteg technológiával alakítják ki. Az egyes hordozó rétegeket
pakettálják, a VIA-kat átvezető fémmel töltik ki, az ablakokba különböző (elektronikus, optikai, fluidikai stb.) elemeket helyeznek el, majd a pakettet kiégetik. A termikus műveletet több
órán át 8000C közelében végzik. Egy 4 rétegű LTCC modul szerkezetét a 4.5. ábra szemlélteti
[4].
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4.5. ábra LTTC modul szerkezete

Az elektronikák, mikromechanikák szerkezeti elemeinek nagy része félvezető anyagokból
épül fel. A félvezetők (elemek vagy vegyületek is lehetnek) olyan anyagok, amelyeknek a
vezetőképessége a fémek és a szigetelők között helyezkedik el. Kémiai elemek a szilícium és
a germánium, jellegzetes félvezető vegyületek a különféle oxidok és szulfidok,
intermetallikus ötvözetek például a galliumarzenid és az indium-antimonid. Jelenleg a legnagyobb gyakorlati jelentősége a szilíciumnak van.
A szilícium alkalmazásához hibamentes szerkezetű egykristályok előállítására van szükség. A
folyamat első lépése a nyers szilícium előállítása kvarchomokból, 20000C hőmérsékleten. A
nyers szilíciumot ezután sósav gázzal triklórszilánná alakítják, amelyből polikristályos szilícium állítható elő. A polikristályos szilíciumból általában zónás hevítéssel, kristály-mag alkalmazásával egykristályt hoznak létre. Ez úgy alakul ki, hogy a magot a kristályosodási sebességgel megegyező ütemben húzzák. A jelenlegi technológiákkal kb. 100 mm átmérőjű egykristály rudakat készítenek, amelyekből néhány tized mm-es szeleteket vágnak. Ezeken a szeleteken hozzák létre diffúziós, ion implantációs, oxidációs és különböző réteg-növesztési eljárásokkal a félvezető eszközöket. A változtatni, megőrizni vagy eltávolítani szándékozott felületeket különböző maszkolási technikákkal (fény illetve röntgensugár érzékeny rétegekkel
vagy oxid réteggel) védenek meg illetve tesznek szabaddá a gyártási eljárás során. A síkban
(laterálisan) és mélységében is befolyásolt anyagban rendkívül változatos tulajdonságú ún.
monolit eszközök hozhatók létre. Az elektronikáknál az alapelemek a bipoláris és unipoláris
tranzisztorok. Az irányított kristályszerkezetben a maró anyagok maratási sebessége különböző. Ezt a jelenséget kihasználva különböző mikromechanikai elemek alakíthatók ki (például
nyelvek, hidak, csatornák, szelepek, fogaskerekek). [4]

4.4 Szerelés és tokozás
Az elektronika és a mikromechanika fejlődésével rohamosan növekedett az eszközök funkciósűrűsége. Ez a külvilággal való kapcsolatok sokoldalúbbá válásával és ezzel együtt a hozzáférések (kivezetők) számának gyors növekedésével járt. A tokozások és kivezető-csatlakozó
rendszerek számos típusa alakult ki, amelyek meghatározzák az alkalmazható szerelési módszereket. Alapvető típusoknak a furatba szerelhető és a felületre szerelhető tokozások tekintwww.tankonyvtar.hu
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hetők. A felületre szerelhető csoport további fejlődése során alakultak ki a tokozatlan chip és
a CSP (Chip Size Package) kivitelű valamint a BGA (Ball Grid Array) tokozások. Utóbbiak
0,8 mm rasztertávolságú rácsba rendezett forraszgolyókon (Bump-ok) ülve csatlakoznak a
környezetükhöz (4.6. ábra).

4.6. ábra BGA tokozás csatlakoztatása Bump-okkal

A rohamosan terjedő BGA tokozások egy jellegzetes típusának a metszeti képe látható a 4.7.
ábrán. A chip forraszgolyókon csatlakozik a többrétegű elosztó lemezhez (Interposer, ld. 4.6.
ábrán is), amely újabb forraszgolyó síkkal kapcsolható a külvilághoz. A többrétegű elosztó
lemez-hordozó (szubsztrát) alapanyaga BT, vagy epoxi alapú műgyanta, jellegzetesen üvegszál erősítéssel. A chip alá alátöltés (Underfil) kerül a jobb hővezetés és a fokozottabb mechanikai stabilitás érdekében. A szerelvényt fröccs-sajtolt tokozás védi. A tokban disszipált hőt
fémmel kitöltött „thermo-viákkal” vezetik ki. [2,4]

4.7. ábra. BGA tokozás szerkezete

A felületre szerelhető alkatrész kivitelek aránya az 1990-es évek közepétől uralkodóvá vált és
az ezredfordulóra meghaladta az alkalmazások 70 százalékát (4.8. ábra). A tendencia napja Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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inkban is tart. Gyakorinak mondhatók a150-300 kivezetéssel rendelkező BGA tokozások, de
előfordul ennek a többszöröse is.

4.8. ábra Jellegzetes kivezető rendszerek alkalmazási arányának alakulása

A furatba szerelhető alkatrészek csoportosíthatók a kivezetések mechanikai tulajdonsága és
geometriája szerint is (4.9. ábra). A hajlítható, hajlékony kivezetőjű alkatrészek szerelésének
gépesítése nehézkesebb.

4.9. ábra Furatba szerelhető alkatrészek kiviteli formái

A felületre szerelhető, kivezető lábbal rendelkező tokozások készülhetnek ún. sirályszárny,
vagy „J” kivitelben. Az előbbinél könnyebb az ellenőrzés, mérés, hibakeresés és javítás, az
utóbbinak viszont a helyfoglalása kisebb. A 4.10. ábrán fröccs-sajtolt kivitelek láthatók, de
hasonló kivezetés elrendezésű kerámia és fém-üvegtokozásokat is gyártanak. A sirályszárny
www.tankonyvtar.hu
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[angolul: gullwing] kivitelre példa a SOIC tokozás lehet példa (a kivezető láb görbülete sirályszárnyra hasonlít), míg a J kivitel a tok alá görbülő lábforma szokásos nemzetközi elnevezése.

4.10. ábra Felületre szerelhető, kivezető lábbal rendelkező alkatrészek kiviteli formái

A két szerelési rendszer külön-külön és kombinációban is alkalmazható (4.10. ábra). A konstruktőrök törekednek arra, hogy a szerelvényekben domináljon az egyik, a másik pedig csak
kiegészítő jelleggel forduljon elő. [1]

4.11. ábra Furatba és felületre szerelhető alkatrészek szerelési kombinációi
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5. Szenzorok a gyártásautomatizálásban, és
egyéb ipari alkalmazásokban
A régóta használatos, hagyományos, kézi működtetésű megmunkáló gépek esetében a gépkezelő vitte végig a technológiai feladatot. Ezen belül egy sor fontos tennivalója volt, pl. a szerszámok kezelése, a munkadarab mozgatása, a technológiai folyamat végigvitele a technológiai utasítás szerint, mérések végzése, ill. minőség-ellenőrzés stb.
Az állandó és kifogástalan termékminőség gazdaságos, és időben is hatékonyabb biztosításához a közvetlen emberi tevékenységet automatizált folyamatokkal váltották fel.
A korszerű automatizált gépek esetében a kezelő feladata általában a technológiai folyamat
elindítása, a folyamat felügyelete (a gép hiba esetén általában jelzést ad), a hibák elhárítása,
ill. a folyamat leállítása. Ma a rendszer működését közvetlenül általában egy irányító berendezés látja el, ami lehet egyszerű logikai vezérlés (elektromos, elektronikus, pneumatikus,
vagy hidraulikus), és lehet egy programozható számítógépes rendszer, pl. PLC, ipari PC, ill.
összetett berendezés, vagy hálózat, stb. A rendszer irányításához viszont mindig szükség van
információra a technológiai folyamat állapotáról, és ezt az információt szolgáltatják az ipari
szenzorok.

5.1 Az ipari szenzorok feladatai az automatizált
gyártási folyamatokban
A korszerű gyártási folyamatokban a szenzorok számos, nélkülözhetetlen feladatot látnak el:
- a kezelő utasítása után engedélyezik, vagy leállítják a technológiai folyamatokat, vagy
azok egyes fázisait,
- visszajelzést adnak a folyamat állapotáról, a fizikai és a technológiai paraméterek értékéről,
- tájékoztatnak a folyamat előrehaladásáról,
- adatokat szolgáltatnak a munkadarab minőségéről,
- adatokat gyűjtenek a technológiai berendezés működéséről, és állapotáról.

5.2 Az ipari szenzorok közös jellemzői
Az ipari szenzorok jellemzői önálló kategóriát képviselnek, azonos működési elvek esetén is,
a szenzortermékek között. [1][2] Általában elmondható, hogy
- magasabb minőségi osztályt képviselnek, mint a konzum/háztartási elektronikai, épületgépészeti, ill. autóelektronikai szenzorok,
- pontosságuk nagyobb, mint az előbb említett eszközöké, jellemzően inkább ezrelékekben, mint százalékban adható meg,
- az áruk magasabb, mint az előbb említett eszközöké, ennek oka több tényező, pl.: minőség – megbízhatóság – tokozási kivitel – sorozatnagyság,
- gyártási sorozatnagyságuk változó, a terméktípusok sokszor (általában) típuscsaládokba tartoznak. A gyártó cégek, és még inkább a forgalmazók a lehetséges típusválasztékot nem tartják raktáron, de megrendelés esetén az előgyártott részegységekből gyorsan képesek készterméket gyártani.
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5.3 A gyártásautomatizálás fontosabb szenzor
típusfajtái
5.3.1 Objektum felismerés
Az ipari szenzorok leggyakrabban használt csoportja objektumok jelenlétének érzékelésére
szolgál, tehát egy kétállapotú érzékelő. Az objektum tárgyak, munkadarabok mellett pl. folyadékszint is lehet. Ez a szenzorfajta a szakirodalomban többféle néven is előfordul, pl. sokszor helyzetérzékelőnek is nevezik, de, mivel távolságot, ill. térbeli pozíciót nem érzékel, a
jelenlét, közelség, vagy közelítésérzékelő elnevezés pontosabb.
5.3.1.1

Mechanikus működtetésű közelítéskapcsolók

A mechanikus közelítéskapcsolók esetében az érzékelendő objektum közvetlen fizikai érintkezésbe kerül az érzékelővel, és elmozdítja annak mozgó érintkezőjét, így zár és/vagy bont
egy elektromos kontaktust. [2] Ehhez tehát elmozdulás, és erőhatás szükséges. Pontosabb
szóhasználattal, a kapcsolóknak két, vagy több, a nyomókapcsolóknak (nyomógomboknak)
egy stabil állapotuk van. A kisméretű eszközöket mikrokapcsolóknak nevezzük. Az 5.1 ábrán
láthatjuk egy ilyen eszköz szimbolikus jelét.

5.1. ábra Mikrokapcsoló szimbolikus rajzjele

Az ábrán váltó érintkezőelrendezés, ún. Morse kontaktus látható, a kivezetések elterjedten
használt, szokásos jelével együtt (COM [Common] a közös, átváltó érintkező, NO [Normally
Open] az alapállapotban nyitott érintkező, ami a külső erőhatásra zárttá válik, NC [Normally
Closed] az alapállapotban zárt érintkező kivezetés, ami a külső hatásra bont.
A mikrokapcsolók sokféle méretben, kivitelben, és minőségben készülnek. Néhány mikrokapcsoló konstrukciót láthatunk a 5.2 ábrán.

5.2. ábra Néhány kisméretű mikrokapcsoló konstrukció
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A mikrokapcsolók belső felépítésére mutat egy példát a 5.3 ábra.

5.3. ábra Mikrokapcsoló belső szerkezete

Ezeket az eszközöket a háztartási készülékekben is megtalálhatjuk, de azonos megjelenési
forma esetén is az áruk és az élettartamuk lényegesen kisebb, pl. csak néhány tízezer kapcsolást viselnek el. Az ipari mikrokapcsolók élettartama a sokmillió kapcsolás nagyságrendben
van, Ilyeneket találhatunk pl. a fóliatasztatúrák belsejében (pl. CNC gép előlapok), vagy beépítve robosztus végálláskapcsoló házakba. Kisebb méretű ipari végálláskapcsolókra mutat
példákat 5.4 ábra.

5.4. ábra Robosztus kialakítású kisméretű végálláskapcsolók.

A végálláskapcsolókból, ill. mechanikus kapcsolókból gyártanak lényegesen nagyobb méretű
típusokat is, amelyek nagy erőhatások elviselésére is képesek, és nagy teljesítményű terhelések kapcsolására is alkalmasak. Egy „nehéz” kivitelű végálláskapcsoló felépítését mutatja be
az 5.5 ábra. [23]
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5.5. ábra Siemens SIRIUS típuscsaládba tartozó nehéz végálláskapcsoló szerkezete, szerelése (a), bekötése (b) és
két, családkompatibilis kapcsolóblokk egység (c).

Hasonló felépítésű eszközöket használnak nehéz járműveken, vagy építőipari anyagmozgató
és munkagépeken [3].
A mechanikus közelítéskapcsolók gyakran használt, kedvelt alkatrészek. Előnyük az egyszerűségük, olcsóságuk, átlátható működésük, és egyszerű alkalmazhatóságuk. Hátrányos tulajdonságuk, hogy az elektromos érintkezők, és a mozgó alkatrészek, rugók élettartama véges, a
külső mozgásra reagáló érintkezőket jól védett burkolatba elhelyezni - ha erre szükség van nem egyszerű feladat.
5.3.1.2

Reed érintkezős kapcsolók

Sok esetben nem előnyös, ha a szenzor közvetlenül érintkezik az érzékelendő objektummal,
vagy egyáltalán nem is lehetséges. Ekkor az egyik lehetséges legegyszerűbb megoldás a reed
érzékelők használata lehet.[2] A reed-kapcsolókra, vagy egyszerűbben: reed csövekre mutat
példát az 5.6 ábra. A bal oldali egy egyszerű záróérintkező (NO), egyenes kivezetőkkel, a
jobboldali pedig egy váltókapcsoló, felületre forrasztható kivitelben. A reed szenzorok esetében az érintkezőket hermetikusan zárt üveg csövekbe zárják. A kivezetésekhez merev, ill.
rugalmas kapcsolattal lágymágneses belső maggal rendelkező, így mágnesezhető
érintkezőnyelveket hegesztenek, az érintkezőket pedig jól és stabilan vezető, sokszor nemesfém felületi réteggel látják el. A csövet védőgázzal töltik fel. Mágneses tér hatására az
érintkezőnyelvek felmágneseződnek, közöttük vonzóerő keletkezik, és záródnak, így létrejön
az elektromos kontaktus. A mágneses teret külső állandó mágnes, vagy elektromágnes hozhatja létre. A működési elvből adódóan erős külső zavaró mágneses tér hibás működést okozhat. A reed kapcsolók meglepően jó műszaki paraméterekkel rendelkeznek, és olcsóságuk
miatt is sok helyen használatosak. A legegyszerűbb példa talán az ajtónyitás alkalmazás, ekkor a mozgó ajtóba kis hengeres vagy téglatest alakú állandó mágnest építenek, süllyesztenek
be. Az ajtókeretbe kerül az alakra hasonló kivitelű, de kivezetésekkel ellátott reed érzékelő.
Ez az ajtó nyitásakor, a mágnes eltávolítása miatt bontja érintkezőit, így a védő áramkört, és
riasztást okoz.

www.tankonyvtar.hu
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5.6 ábra. Egy záróérintkezős és egy váltóérintkezős reed szenzor

Az 5.7 ábrán az eszköz vázlatos felépítése, és a méretei láthatóak egy nagyobb típus esetén.

5.7 ábra. Reed szenzor vázlatos felépítése, és méretei egy nagyobb típus esetében

A reed szenzorokat általában tokozott formában használják, Alkalmazásuk igen széleskörű.
Könnyen elrejthetőek, és nem mágnesezhető anyagokon keresztül is érzékelik a mágneskör
záródását. Néhány alkalmazási terület:
- általános célú pozícióérzékelés, pl. ajtónyitás érzékelés, vagy biztonsági burkolat nyitása,
- pneumatika dugattyú, vagy más egyenes, vagy forgó mozgást végző test helyzetének,
mozgásának érzékelése,
- szintérzékelés.
Általános célú reed érzékelők néhány tokozott változatát mutatja be az 5.8 ábra. [9]

a

b

c

5.8 ábra. Tokozott reed szenzorok: (a) menetes, hengeres fémházas szenzor, mágnes nélkül. (b) menetes, hengeres műanyag házas szenzor, mágnes ellendarabbal. (c) felcsavarozható, vagy felragasztható műanyag házas szenzor, mágnes ellendarabbal.
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A reed érzékelőket különféle automatika termékrendszerekben is sokszor használják. A 5.9
ábrán a FESTO cég pneumatika rendszereiben, pl. aktuátor hengereknél használatos, a rendszerhez illeszkedő speciális tokozású érzékelőt láthatunk. [2]

5.9 ábra. FESTO gyártmányú, SME8 típusú reed helyzetérzékelő

Reed érzékelőket gyakran használnak tartályokban, folyadékok szintjének érzékeléséhez. Ekkor a működtető mágnest egy úszóban helyezik el. A folyadék fajtája, a tartályok mérete változatos képet mutat, a tartály anyaga természetesen nem lehet mágnesezhető anyag, de korrózióálló acél használható, amelynek komoly előnye, hogy viszonylag magas hőmérsékletig,
robbanásveszélyes, vagy agresszív közegek esetén is problémamentesen használható.

a

b

5.10 ábra. Úszómágneses szintérzékelők: (a) kisméretű műanyag érzékelő ((OMRON gyártmány) [8], (b) nagyméretű ipari szintérzékelő (NIVELCO gyártmány) [7]

A reed érzékelők hátránya, hogy esetükben állandó mágnes használatára, ill. mágneses térre
van szükség. Ez a mágnesezhető szennyeződéseket magához vonzza. Az eszközzel – a konkwww.tankonyvtar.hu
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rét típustól függően – elég nagy feszültségek, áramok, terhelések kapcsolhatóak, működésük a
mechanikus érintkezős eszközök között a leggyorsabb. Nem gyakori, de mégis jellegzetes
hibájuk, hogy esetenként „beragadt” állapotban maradnak.
5.3.1.3

Induktív közelítéskapcsolók [4]

Az induktív közelítésérzékelők kis elektronikus készülékek. Működésük azon alapul, hogy
egy váltakozóárammal átjárt induktivitásból – jellemzően tekercsből - energia csatolódik ki,
ha a közelében vezető tárgy van, mert a váltakozó áram által keltett mágneses tér abban örvényáramokat gerjeszt, ami aztán az induktivitás felől nézve energiaveszteséget okoz. Az induktív közelítéskapcsolók elvi felépítésének blokkvázlatát mutatja be az 5.11 ábra.

5.11 ábra. Induktív közelítéskapcsoló elvi felépítése

A közelítéskapcsoló aktív felülete előtt az oszcillátor rezgőköri tekercse nagyfrekvenciás
elektromágneses teret hoz létre. Az elektromágneses térbe belépő vezető fém tárgyak csillapítják a rezgést, ezáltal csökken az oszcillátor jelének amplitúdója, és ezáltal az ún demodulált
- azaz egyenirányított és simított, szűrt – jel nagysága is. A jelformáló és kiértékelő fokozat –
amely egy hiszterézises komparátor, más néven triggernek is nevezett áramkör - a csillapítás
megadott értékénél, (amit a demodulált jel szintje mutat), megváltoztatja a kimeneti fokozatban levő elektronikus kimeneti kapcsoló állapotát. Az induktív közelítéskapcsoló belső és
kimeneti jeleinek a működés során fellépő változását mutatja be az 5.12 ábra. Az eszköz PNP
kimentű - NPN kimenet esetén az ábrán láthatóhoz képest invertált jelet kapunk.

5.12. ábra. Az induktív közelítéskapcsoló jelei működés közben
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Az induktív közelítéskapcsolók működéséhez tápellátásra van szükség. Ez lehet egyenfeszültség (DC), jellemzően a 8…30V tartományban, vagy ritkábban váltakozófeszültség (AC) is. A
DC tápellátású érzékelők kimenete – történeti okok miatti elnevezéssel PNP vagy NPN típusú
lehet. Ha az érzékelő nem érzékel tárgyat, akkor a kimeneten nem folyik áram, másként kifejezve: szakadást mutat. Tárgy érzékelésekor PNP típusú kimenet esetén az a pozitív tápfeszültséghez kapcsolódik, míg NPN típusú kimenet esetén az a tápellátás 0 pontjához kapcsolódik, elektronikus kapcsoló eszköz felhasználásával. Az AC táplálású eszközök kimenete
váltakozóáramot képes be, vagy kikapcsolni. A mai érzékelők többféle lehetséges káros külső
hatás, téves használat ellen védettek, így pl. fordított bekötés, túlterhelés esetére [5].
Az induktív közelítéskapcsolók egy lehetséges kialakítási formájára, és belső szerkezetére
mutat példát az 5.13. ábra.

5.13 ábra. Egy gyakran alkalmazott induktív közelítésérzékelő konstrukció

Az ábrán látható érzékelő hengeres menetes házban elhelyezett elektronikát tartalmaz, ún.
tubusos kivitelű. A henger az érzékelő felületnél és a kivezetéseknél szigetelő anyaggal hermetikusan zárt teret képez. A henger anyaga általában korrozióálló acél, vagy
galvánbevonattal védett sárgaréz. Az érzékelő homlokfelület mögött van a ferritmagon elkészített réz oszcillátor tekercs. Az elektronikai fokozatok felületszerelt nyomtatott huzalozású
kivitelben készültek. Az érzékelő állapotát – a közelben fémtárgy jelenlétét – LED kijelző
mutatja a felhasználónak. Sok típusnál emellett egy másik LED a tápellátás meglétét is kijelzi.
Az elektromos csatlakozás ebben az esetben gyárilag bekötött kábel, más típusoknál a tubus
végén valamilyen ipari, menetes csatlakozó helyezkedik el. A közelítésérzékelők leggyakrabban hengeres formájúak, de készülnek téglatest vagy kombinált, ill. speciális, pl. pipa alakú
változatok is, sokféle méretben.
Az induktív közelítéskapcsolók aktív felülete vékony, szigetelő, vagy nem mágnesezhető fém
burkolattal van ellátva. Ez a felület sérülésekre érzékeny, mechanikai igénybevétel, pl. ütés
hatására könnyen tönkremehet, ezért célszerű valamilyen megoldással védett módon beépíteni.
A be- és kikapcsolási jelleggörbéket szabványokban rögzített méretű és anyagú ún. standard
tárgyak mozgatásával veszik fel, ill. definiálják. A tárggyal a hengeres érzékelőt szemből a
hossztengelye felől, ill. oldalról, sugárirányból közelítik meg. A be- és a kikapcsolási jellegwww.tankonyvtar.hu
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görbe két paramétere tehát a tárgy sugárirányú távolsága a forgástengelytől, ill. tengelyirányú
távolsága az érzékelő felülettől. A be- és a kikapcsolási görbe távolsága az érzékelési
hiszterézis értéke.
A jelleggörbéket befolyásolja az érzékelő beépítése, ill. az az anyag, amibe az érzékelőt beépítjük. A szabadon levő szenzor jelleggörbéihez képest az érzékelési távolság ettől az anyagtól függően csökken, a csökkenést az ún. redukciós faktorral, %-os formában szokás megadni.
Például, réz szerkezetbe történő beépítésnél a redukciós faktor értéke 25…45%.
A DIN EN50010 szabvány szerinti mérési elrendezést, és a paraméterek értelmezését mutatja
be az 5.14 ábra.

5.14. ábra. Az EN 50010 szabvány szerinti kapcsolási távolság mérés elrendezése

Az induktív közelítéskapcsolók leggyakrabban használt hengeres formájának átmérője a általában a 3...30mm tartományba eső szabványos érték. Az ún. süllyesztve beépíthető típusok
esetében a fémház teljesen körülveszi a ferritmag homlokfelületet, és az eszköz az aktív felület szintjéig a hordozó mechanikai szerkezetbe besüllyeszthető, így elég jól védett. A fém
szenzorház ebben az esetben azonban kissé korlátozza az érzékelési aktív tartományt. Sülylyesztve beépíthető hengeres érzékelőt mutat be az 5.15. ábra.

5.15 ábra. Süllyesztve beépíthető, M20 menetes rögzítésű, menetes csatlakozóval ellátott közelítéskapcsoló

A süllyesztve beépíthető közelítéskapcsolókra jellemző érzékelési be- és kikapcsolási jelleggörbékre mutat példát az 5.15. ábra
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.
5.16. ábra. Süllyesztve beépíthető közelítéskapcsoló kapcsolási jelleggörbéi.

Az ún. nem süllyesztve beépíthető - azaz kiálló szigetelő homlokfelületű - érzékelők esetében
a tekercset nem fém, hanem szigetelő burkolat veszi körbe a hengerpalást felületén is. Ezek az
érzékelők nagyobb kapcsolási távolsággal rendelkeznek, de az érzékelő felület mechanikai
sérülékenysége nagyobb. Az 5.17. ábrán nem süllyesztve beépíthető M12 menetes rögzítésű,
csatlakozóval ellátott típusokat láthatunk.

5.17. ábra. Nem süllyesztve beépíthető közelítéskapcsolók

A bal oldali eszköz egy normál kivitelű érzékelő, a jobb oldali eszköz ún. rövid érzékelő.
Ezeket akkor használják, ha a beépítésre rendelkezésre álló hely szűkös - a kisebb méretbe
zsúfolt elektronika miatt ezek az eszközök drágábbak.
A nem süllyesztve beépíthető közelítéskapcsolókra jellemző érzékelési be- és kikapcsolási
jelleggörbékre mutat példát az 5.18. ábra.

www.tankonyvtar.hu
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5.18. ábra. Nem süllyesztve beépíthető közelítéskapcsoló kapcsolási jelleggörbéi.

A nem süllyesztve beépíthető szenzorok esetében az eszközt nem befolyásolja az az anyag,
amibe beépítésre kerül. Érzékelési távolságuk jelentősen nagyobb, mint a süllyesztve beépített
változatoké.
Az 5.19. ábra: különböző geometriai formájú, kis méretű érzékelő típusokat mutat be.

5.19. ábra Induktív közelítéskapcsoló kiviteli formák kisméretű típusok esetén. [4]

Az alaptípusok mellett az induktív közelítéskapcsolóknak számos különleges változata létezik. Különféle trükkökkel készítenek nagy, és igen nagy érzékelési távolsággal rendelkező
típusokat.
Különleges követelmények lépnek fel a hegesztőautomata berendezésekben használt érzékelőkkel szemben, amelyeket elterjedten használnak a járműgyártásban is. Ilyen célra olyan érzékelőket készítenek, amelyek működését a homlokfelületük előtt végbemenő több 10000 Aes áramimpulzusok sem zavarják meg. A hegesztés során a homlokfelületre szennyeződések,
pl. fém fröccsenések rakódhatnak le. Erre az esetre más műanyagok helyett a homlokfelületet
teflon bevonattal védik.
Hidraulika rendszerekben alkalmazott közelítéskapcsolók esetében a homlokfelületnek sokszor több száz atmoszféra nyomást is el kell viselniük. Ekkor kerámia homlokfelületi védelmet alkalmaznak.
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Esetenként, pl. a hidraulika rendszerekben a közeg hőmérsékletének a mérése is gyakori feladat. Az induktív közelítéskapcsolók néhány típusába ezért hőmérsékletérzékelő szenzort is
elhelyeznek.
Egy egyszerű induktív érzékelő alkalmazást mutat be a 5.20. ábra

5.20. ábra. Szállítószalagon munkadarabot hordozó fémpaletta helyzetét érzékelő induktív szenzor [2]

5.3.1.4

Kapacitív közelítéskapcsolók [4] [8]

A kapacitív közelítéskapcsolók felépítése, működési elve, és kiviteli formája nagymértékben
hasonlít az induktív közelítéskapcsolókhoz, a döntő eltérés abban van köztük, hogy ebben az
esetben az érzékelő elem a szenzor érzékelő felülete alatt elhelyezett rezgőköri kapacitás, és a
rezgőköri tekercs az érzékelő belsejében van elhelyezve, leárnyékoltan, így elektromágneses
teret nem sugároz ki. A kapacitív szenzorok működésének az alapját a szenzorfej előtti térbe
belépő tárgy által megváltoztatott elektromos tér képezi. A szenzorfej lényegében egy „nyitott” kondenzátor, amelynek a kapacitása megváltozik a közelébe kerülő fémes és nemfémes
anyagok hatására.
Ez a kapacitásváltozás a oszcillátort rezgésbe hozza, ami egy meghatározott érték felett a
trigger fokozat átbillenését okozza, és a kimeneti állapot változását, átkapcsolását eredményezi. Ha az érzékelő kapacitást síkkondenzátornak tekintjük, (esetünkben ez használható közelítés következtetések levonásához), a kapacitás értéke:
C=0 • r • A • (1/d)
ahol:
0=vákuum dielektromos állandó
r =relatív dielektromos állandó
A= felület
d= a felületek távolsága
Ebből következik, hogy a kapacitív szenzor érzékenysége, érzékelési hatótávolsága az érzékelendő tárgy felületének nagyságától és a relatív dielektromos állandójától függ.
A kapacitív közelítéskapcsolók elvi felépítésének blokkvázlatát mutatja be a 5.21.ábra.

5.21. ábra. Kapacitív közelítéskapcsoló elvi felépítése
www.tankonyvtar.hu
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A 5.22. ábra szenzorfej egy lehetséges konstrukcióját, és azon belül az érzékelő felület nagyított képét mutatja be.

5.22. ábra Kapacitív közelítésérzékelő egy lehetséges fejkialakítása

A kapacitív közelítéskapcsolók számos olyan esetben jól használhatók, amikor a mágneses
vagy induktív eszközök használata nem, vagy csak nagy nehézségek árán lehetséges. Használatuk esetén, beállításuk során azonban nagyobb figyelemmel kell eljárni. Sok esetben az érzékelési jellemzőiket (pl. érzékenység, kapcsolási szint, esetleg hiszterézis) egyedileg, pl. kis
beállító potenciométerekkel kell beállítani. Az érzékelendő anyagtól és az érzékelési távolságtól, ill. az érzékelési geometriai jellemzőktől függően az érzékelő homlok kapacitás kivitele,
és ez által az előtte létesülő elektromos erőtér alakja többféle lehet. Az erőtér alakja a belső
kapacitás fegyverzetek méretétől, ill. méretarányaitól, alakjától függenek, kifejlesztésükhöz
alapos elektrosztatikai erőtér ismeretek, és jó ötletek szükségesek.
A 5.23. ábrán lineáris jellegű elektromos térrel rendelkező szenzort mutatunk be.

5.23. ábra. Lineáris elektromos erőterű kapacitív szenzor vázlata

Ezek a szenzorok jól alkalmazhatók szabad térben szilárd tárgyak érzékelésére, vagy (pl. védő) üveg vagy műanyag burkolat, fal mögött levő folyadék, vagy tárgy érzékelésére.
A 5.24. ábrán gömb jellegű elektromos térrel rendelkező szenzort mutatunk be.
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5.24. ábra. Gömb elektromos erőterű kapacitív szenzor vázlata

A gömb jellegű elektromos térrel rendelkező szenzorok inkább granulátumok (cukor, liszt,
homok stb.), vagy egyes folyadékok (pl. olaj) közvetlen, vagy tárolóedény falán át történő
érzékelésére alkalmasak.
A 5.25. ábrán nyújtott jellegű elektromos térrel rendelkező szenzort mutatunk be.

5.25. Nyújtott elektromos erőterű kapacitív szenzor vázlata

Az utóbbi megoldás az egyik lehetséges alkalmazási területet is mutatja. Műanyag vagy üveg
edényekben a folyadékszint kiválóan érzékelhető a kapacitív szenzorok segítségével. A megoldást gyakran használják palackok feltöltésénél szintérzékeléshez (italos üvegek töltése stb.).
Egy általánosan elfogadott tapasztalati szabály, hogy az érzékelendő tárgy anyaga
dielektromos állandójának. legalább négyszeresének kell lenni az érzékelő és a burkolat/fal
anyaga dielektromos állandójához képest a stabil működés érdekében.
A megoldási lehetőségek keresésének az alapja az, hogy az egyes anyagok dielektromos állandója jelentősen eltérhet. Néhány példa:
- alkohol
r=26
- papír
r=1,3 ÷ 3
- plexi
r=803,2
- polisztirol
r=3
- PVC
r=2.9
- szilikongumi r=2,8
- teflon
r=2
- üveg
r=4 ÷ 15=5
- víz
r=81
5.3.1.4.1 A kapacitív szenzorok kiviteli formái
A kapacitív szenzorok sok esetben hasonlítanak a korábban bemutatott induktív szenzorok
megjelenésére. Azonban, mivel általában más körülmények között, más jellegű anyagok észleléséhez használják ezeket az eszközöket, és jellemzően többször szükséges a tisztításuk,
adott esetben a fertőtlenítésük, a szenzorház anyaga jellegzetesen többször műanyag, sokszor
pl. teflon, ami az élelmiszeriparban is problémamentesen használható. Az 5.26. ábrán egy
tartóbakra rögzített műanyagházas kapacitív közelítésérzékelőt láthatunk.
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5.26. ábra. Kapacitív közelítéskapcsoló – az OMRON cég E2K-C család egy tagja [9]

5.3.1.4.2 A kapacitív szenzorok néhány felhasználási jellegzetessége
A kapacitív szenzorok külső zavaró hatásokra, pl. szennyeződésre, és a pontos beállításra érzékenyebbek, és drágább, ritkábban használt eszközök, mint az induktív érzékelők. Nedves,
párás, gőzös környezetben az érzékelő felületre lecsapódó víz megzavarhatja a működést.
Maximális érzékelési frekvenciájuk néhány száz Hertz.
5.3.1.4.3 A kapacitív szenzorok néhány alkalmazási példája
A kapacitív elven működő szenzorok érdekes megoldásokat kínálnak sok területen, nehéznek
látszó feladatok viszonylag egyszerű megoldására. A közelítésérzékelők esetében pl. zárt papír csomagolás esetén kívülről megállapítható, hogy a szükséges számú műanyag alkatrész,
legyen az műanyag tömlő, vagy cipőtalp, rendben a helyén van-e. Az 5.27. ábrán palackozott
vegyszerek mennyiségének ellenőrzését láthatjuk a csomagoló automata soron.

5.27. ábra. Palackozott vegyszerek egységdobozos csomagolásának ellenőrzése kapacitív szenzorokkal [2]

A technológiai folyamatok során gyakori feladat tartályok feltöltöttségének ellenőrzése (egy
hasonló alkalmazási lehetőséget már a fentiekben említettünk), a biztonságos folyamatos
munkavégzés érdekében a folyadékszint biztonságos alsó és felső határérték között tartása. A
folyadék és a külvilág érintkezése sok ok miatt kerülendő lehet, pl. lehet mérgező, maró, tűzveszélyes, stb. Az 5.28. ábrán látható módon, a kapacitív szenzorok ellenálló műanyag burkolaton keresztül, meghibásodás esetén, vagy beállítás céljából könnyen hozzáférhető szerelési
megoldással, igen kedvező lehetőséget biztosítanak a feladat megoldásához.
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5.28. ábra. Folyadéktartály alsó és felső, kapacitív elven működő szintérzékelővel [2]

5.3.1.5

Optoelektronikus közelítéskapcsolók [4] [13]

Az optoelektronikai elven működő közelítéskapcsolókat gyakran használják a gyártásautomatizálásban. Alapjában véve kétféle működési elv lehetséges:
- az érzékelendő tárgy megszakítja egy fénysugár útját, és a fényérzékelő szenzor észleli
a megvilágítás, a ráeső fény hiányát, vagy
- egy fényforrás fényét az érzékelendő objektum visszaveri, és a visszavert fényt érzékeli egy oproelektronikai érzékelő elem.
Az optoelektronikus közelítéskapcsolók jellegzetesen kétféle színtartományban működnek:
- a legrégebben használt és legolcsóbb eszközök az infravörös tartományban dolgoznak.
A nem látható, ún. közeli tartományba eső infravörös fény az emberi tevékenységet
nem zavarja, az érzékelés hatékonysága, érzékenysége szempontjából kedvező. A
szenzor működését az érzékelendő tárgy látható tartománybeli színe kevéssé befolyásolja. Az érzékelő beállítása (ha ez szükséges), ugyanakkor a láthatatlan fény használata miatt nehéz, különösen nagyobb érzékelési távolságok, ill. kisméretű érzékelendő
objektumok esetében. A probléma egy egyszerű megoldása infravörös jelzőkártya
használata, amely meghatározott hullámhossz tartományú infravörös besugárzás esetén látható, általában zöld vagy sárga fénnyel világít. Az infravörös fénysugár útja
ezen a módon az ember számára is követhetővé válik.
- a látható fény tartományában működő közelítésszenzorok jellemzően piros fénnyel
működnek. Az érzékelő eszközök, a rendszerek működésének beállítása ebben az
esetben könnyebb, ill. a rendszer állapota szabad szemmel is követhető, egyébként az
előbbi pont megállapításaira kell figyelemmel lenni.
Az optoelektronikai rendszereknél mindig figyelembe kell venni az optikai alkatrészek elpiszkolódása esetén fellépő hibalehetőségeket. Ezeket az eszközöket a többi fajtához képest
csak tisztább környezetben lehet használni. Szükséges lehet a rendszeres ellenőrzés, tisztítás
is. A közelítésérzékelők esetében az érzékelendő jel nagyságának viszonylag jelentős módosulása a szennyeződések miatt még kezelhető - egyes érzékelő típusok figyelmeztető jelzést
adnak akkor, amikor az érzékelendő fénysugár névleges értékéhez képest jelentős, de még
megengedhető változást, csökkenést érzékelnek, és így a karbantartás még idejében elvégezhető.
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Az optoelektronikai érzékelők működését megzavarhatja más, külső, zavaró fényforrás, ill.
esetleg másik optoelektronikai érzékelő zavaró, pl. visszaverődő fénye. A legegyszerűbb esetben az optoelektronikai érzékelők folyamatos, állandó szintű fénysugárral működnek. Ezt a
megoldást zárt, külső hatásoktól mentes, védett térben használják, pl. egyes esetekben CNC
gépek belsejében, vagy sok számítástechnikai, vagy konzumelektronikai készülékben
(CD//DVD olvasó, lézernyomtató stb.). Amennyiben külső, más fényforrás hatásával is kell
számolni, akkor az adó modulált, kódolt, többféle színű, vagy más fényforással dolgozik,
hogy a saját adó jelét a vevő minél jobban be tudja azonosítani. Esetenként, konstrukciótól
függően, nagy energiájú, vagy villogó fényforrások zavarveszélyt, vagy vakítást eredményezhetnek, pl. direkt erős napsütés, villogó izzólámpa, fénycső, teljesítményszabályozott LED-es
fényforrás, stb. Az optoelektronikai érzékelők alkalmazásánál tehát a tervezésnél az ilyen, és
hasonló lehetséges hibaforrásokra figyelemmel kell lenni.
Az optoelektronikai érzékelők esetében a fényforrás ma LED, vagy lézerdióda lehet, amelyek
teljesítménye a néhány mW-os szinttől akár a 10W nagyságrendig terjedhet (utóbbi elsősorban impulzus üzemmódban fordulhat elő).
Az optoelektronikai érzékelők fontos tulajdonsága, hogy nagy távolságból is képesek tárgyak
jelenlétét érzékelni, ez a távolság szélső esetekben akár több száz méter is lehet (szabad térben
gyors optikai adatátvitel, az infratávvezérlőkhöz hasonló módon, pontos „célzás” esetén kmes távolságra is lehetséges). A tárgy magas hőmérsékletű, vagy különféle szempontok szerint
kellemetlen, veszélyes helyen is lehet, pl. rádioaktív, vagy mérgező gázzal feltöltött térben.
Az optoelektronikai eszközök használatánál mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy a nagy
intenzitású fény szem, ill. egészségkárosodást okozhat, így a biztonsági szabályok, a veszélyforrások ismerete, és a munkavédelmi szabályok betartása nélkülözhetetlen.

-

-

5.3.1.5.1 Az optoelektronikai közelítésérzékelők legfontosabb
paraméterei [11]
érzékelési távolság, amelyen belül az érzékelő az érzékelendő objektumot észleli. Sok
feltételtől függ, a katalógusokban rögzített refrenciakörülmények esetére adják meg.
az észlelhető objektum mérete, színe, mintázata, átlátszósága, csillogása,
az érzékelő beállítási lehetőségei az észlelendő objektum iránti érzékeny válaszra, és a
zavaró hatásokkal szembeni érzéketlenségre,
észlelési sebesség, pl. hány tárgy elhaladását képes az eszköz időegység alatt megkülönböztetni,
zavarérzékenység, többféle vonatkozásban. Infravörös rendszerekben pl. a szenzorelem általában szilícium fényérzékelő, amely széles tartományban érzékeny a különböző színű fényforrásokra. Infravörös szűrő alkalmazásával a látható fénytartományba
eső hatások kiküszöbölhetőek, de a Nap, és az izzólámpák (amelyek fekete test jellegű
sugárzók), még okozhatnak gondokat.
funkciótartalék, (vagy teljesítménytartalék, vagy sokszor más neveken említett paraméter, angolul: Excess Gain Ratio = EGR ). Az adott alkalmazásban aktuálisan az érzékelő által érzékelt jel, és az érzékelő kapcsolási határértékének a hányadosa. A fentebb említettek szerint, kis EGR érték esetén a szenzor figyelmeztető jelzést adhat a
karbantartás elvégzésére.

5.3.1.5.2 Optoelektronikai közelítésérzékelők alapvető csoportjai
A továbbiakban áttekintjük az optoelektronikai közelítésérzékelők alapvető csoportjait, és
ismertetjük jellegzetességeiket. Minden esetben fontos hangsúlyozni, hogy az egyes megállapítások egy sor paramétertől függően változnak, de alapvetően jellemzik a tárgyalt érzékelő
csoportot. [4]
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(a) egyutas fénysorompók. A közelítésérzékelő ebben az esetben két részből áll: egy fénykibocsátó adóból, és egy fényérzékelő vevőből. A két eszközt az adó fénysugara köti össze
egymással. Kimenő jel csak akkor keletkezik, ha az adó és a vevő aktív felületei közötti fénysugarat egy tárgy megszakítja. Az ún. céltárgy behatolása miatt a vevő nem érzékel fényt, és
ezzel észreveszi a tárgyat. Az egyutas fénysorompók elvi elrendezését mutatja be az 5.29.
ábra

5.29. ábra. Az egyutas fénysorompók elvi elrendezése

Az ábrán látható, hogy az adó zavaró sugárzást is okozhat, ill. a vevő a hozzá tartozó adótól
független fényforrás hatását is érzékelheti. Optikai megoldásokkal, lencsékkel ezek a hatások
minimalizálhatóak, néhány fokos, vagy az alatti fénykúp nyílásszögek is megvalósíthatóak, de
ebben az esetben a stabil, pontos „célzás” biztosítását kell megoldani.
A rendszer sajátosságait az alábbiakban soroljuk fel:
- kiváló ismétlési pontosság, kis objektumok érzékelhetősége. Szükség esetén a helyzet vonatkozásában kb. a tizedmilliméteres tartományban is lehet észlelni hasonló méretű tárgyakat,
- nagy funkciótartalék lehetséges,
- a csillogó, mintás, színes felületek nem okoznak problémát,
- nem szükséges, hogy a tárgy mindig adott pozícióban haladjon át, tehát pl. az adó és
a vevő között levő szállítószalagra helyezett tárgy az adóhoz mért távolsága nem befolyásolja az érzékelését,
- a rendszer hatótávolsága a kiválasztott típustól függően változik, kis (mm alatti) és
nagy hatótávolság is megvalósítható. Ipari körülmények között, pl. hengerművekben,
vagy papírgyárban tíz méteres nagyságrend is előfordul. Más alkalmazásokban, pl. autópályán áthaladó járművek érzékelésekor is szükség van hasonló nagy távolságokra,
szabad térben. Biztonsági fénykorlátok, és más, különleges esetekben nagy távolságok
áthidalása is lehetséges.
de:
- az átlátszó tárgyak észlelése gondot okozhat, nehézkes,
- pára, köd, füst, por, stb. megzavarhatja a működést.
A gyakorlatban az egyutas fénysorompók kétféle kivitelben készülnek:
- villás kialakítás. Kisebb, egy készüléken belüli mozgó részek érzékelésére használják,
az adó-vevő távolság a mm alatti réstől több tíz mm közig szokott terjedni. Az adó és
www.tankonyvtar.hu
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a vevő egy villa, vagy U alakúnak nevezett tokozás két szárának a végén vannak elhelyezve, egymással szemben. Villás szenzorokra mutat példákat az 5.30. ábra.

5.30 ábra. Villás optoelektronikai érzékelő elemek [8]

A villás kivitelnek természetesen létezik ipari, tokozott eszköz szintű változata is. Az 5.31.
ábra egy ipari kivitelű egyutas villás fénysorompót mutat be. Erre jellemző, hogy önálló mechanikus, pl. csavaros rögzítéssel rendelkezik, - tehát NEM az elektromos kivezető lábakra
bízzák a mechanikai rögzítést, valamint a kivezetők nem vékony kis huzaldarabkák, hanem
vagy csavaros kapocslécek, vagy robosztus szigetelésű huzalkivezetések.

5.31. ábra. Ipari kivitelű egyutas villás fénysorompó

-

az adó és a vevő külön házban helyezkednek el. Két külön hozzávezetéspárost, és tápellátást igényel. Az adó és a vevő általában hengeres tubus, vagy téglatest alakú. Téglatest alakú szenzorpár elrendezést mutat be az 5.32. ábra.

5.32. ábra Egyutas fénysorompó elrendezés téglatest alakú adó és vevő egységekkel

(b) reflexiós (prizmás) fénysorompók. A közelítésérzékelő ebben az esetben egy egységből
áll, a fénykibocsátó adó, és a fényérzékelő vevő egy házban helyezkedik el. Az adó fénysugarát egy jó fényvisszaverő képességű felület tükrözi vissza a vevő érzékelő elemére. A fényvisszaverő sík legegyszerűbb esetben egy megfelelő jellemzőkkel kialakított felület. Szokásos
megoldás professzionális, e célra gyártott, öntapadó reflektáló fólia felragasztása. A legjobb
megoldás reflektáló prizma alkalmazása. Ez egy fehér „macskaszemhez hasonlít, és kiképzése
olyan, hogy pontos tükröző síkba állítása nem szükséges. Ez a megoldás biztosítja a legna Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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gyobb, tíz m nagyságrendbe eső áthidalható távolságot (ne felejtsük, ennek a távolságnak a
kétszeresét teszi meg a fénysugár). Kimenő jel csak akkor keletkezik, ha az adó és a vevő
aktív felületei közötti fénysugarat egy tárgy megszakítja. Az ún. céltárgy behatolása megszakítja a kisugárzott fénysugarat, emiatt a vevő nem érzékel fényt, és ezzel észreveszi a tárgyat.
A rendszer működésének a feltétele, hogy az érzékelendő tárgy maga ne rendelkezzen jó reflexiós jellemzőkkel. Ez a feltétel a gyakorlatban gyakran teljesül, pl. az emberi kéz behatolása
egy veszélyes térbe könnyen észlelhető. A reflexiós fénysorompók elvi elrendezését mutatja
be az 5.33. ábra

5.33. ábra. Reflexiós fénysorompó elvi elrendezése, és egy ipari kivitelű prizma

A reflexiós fénysorompó rendszer sajátosságai a következőek:
- csak egy elektromos egység felszerelése szükséges (kábelezés, tartószerkezet megtakarítás),
- a prizma pontos beállítása nem szükséges,
- az érzékelendő tárgy formája, színe általában nem befolyásolja a felismerést,
- a vörös fény használata előnyös a rendszer beállításánál,
de
- a prizma szennyeződése zavart okozhat, tisztítása, ellenőrzése szükséges.
A reflexiós fénysorompók több változata használatos, és sokféle típust gyártanak. A fontosabb változatok:
(c) kétlencsés reflexiós fénysorompó. Az adó fényforrás és a vevő elem külön lencséket használ - ez leegyszerűsíti a konstrukciót, amelyek egy közös házban foglalnak helyet. Az adó
fényét a reflektor veri vissza a vevőre. A kétlencsés reflexiós fénysorompó elvi elrendezését
mutatja be 5.34. ábra.

5.34. ábra. Kétlencsés reflexiós fénysorompó elvi elrendezése

A kétlencsés rendszer tulajdonságai:
- nagy hatótávolság elérése lehetséges a két lencse, és az osztatlan fénysugár alkalmazása miatt,
- egyszerű, megbízható megoldás, kedvező áron,
www.tankonyvtar.hu
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de
- az érzékelő egység előtt van egy holttér, ahol a reflektor nem helyezhető el, és a tárgy
nem érzékelhető, ill. bizonytalan az érzékelés,
- a tárgy érzékelése függ annak mozgási irányától a fénysugarak síkjához képest, és
atárgy pozíciójától az érzékelőhöz képest,
- kis alkatrészek érzékelése nehézkes,
- a rendszer működése a prizma szennyeződésére érzékeny.
A rendszertervezésnél ezekre a szempontokra oda kell figyelni, az utóbb felsorolt esetleges hátrányok átgondolt rendszertervezés esetén nem jelentkeznek.
A reflexiós fénysorompó általában téglatest, ritkábban hengeres tubus alakú. Téglatest
alakú kétlencsés reflexiós szenzor elrendezést mutat be az 5.35. ábra.

5.35. ábra. Kétlencsés reflexiós szenzor elrendezés téglatest alakú egységgel

(d) egylencsés reflexiós fénysorompó. Az adó fényforrás és a vevő elem közös lencsével rendelkezik. Az adófény egy sugárosztón és egy lencsén keresztül vetül a prizmára. A prizma és
visszaveri az adó fényét a lencsére, ami azon áthaladva a sugárosztóra jut. A sugárosztó ezen
oldala tükörként viselkedik, és rávetíti a fényt a vevőre. Ezt a megoldást autokollimininációs
rendszernek is nevezik. Az adó, vevő, tükör és lencse alapú rendszer egy házban helyezkedik
el. Az egylencsés reflexiós fénysorompó elvi elrendezését mutatja be 5.36. ábra.

5.36. ábra. Egylencsés reflexiós fénysorompó elvi elrendezése

Az egylencsés reflexiós fénysorompó fontosabb tulajdonságai:
de
-

a fénysugár kerek, párhuzamos sugárnyaláb is lehetséges,
az érzékelőnek nincs holttere,
kis tárgyak is észlelhetőek, mert kis átmérőjű fénysugár alkalmazható,
a kapcsolási viselkedés a tárgy helyzetétől, mozgási irányától független,
a fényforrás jellemzően lézerdióda,
a rendszer pontosabb beállítást igényel, és drágább,
viszonylag kisebb a hatótávolsága a sugármegosztás miatt,
az optikai rendszer szennyeződésre érzékenyebb,
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-

jobb minőségű prizma alkalmazása lehet szükséges.

(e) Polarizált fénnyel működő reflexiós fénysorompók
A reflexiós fénysorompóknál felvetődhet az a probléma, hogy a fénysugár útjába kerülő, érzékelendő tárgy felülete fényes, és a fénysugarat esetenként, vagy mindig a prizmával azonos
intenzitással veri vissza. Ilyenkor a vevő nem tudja megkülönböztetni, hogy a prizma, vagy a
tárgy verte vissza a fénysugarat, ezért nem ismeri fel a tárgyat.
A fényforrások fénye alapesetben minden irányban oszcillál, amint erről a fizikai fény- és
hullámterjedési hatásokról szóló ismeretek kapcsán a 6. fejezetben még visszatérünk. A fény
polarizált, ha csak egy síkban, pl. horizontális vagy vertikális síkban, (természetesen a terjedési irányra merőlegesen) oszcillál. Polarizált fény jellemzően polárszűrő segítségével állítható elő, amely egy sok vékony vonalból álló optikai rácsozat. Ezen a rácsozaton a fénynek csak
a vonalaknak megfelelő síkban haladő része képes áthatolni, amint azt az 5.37. ábra bemutatja.

5.37. ábra. A szűrő vonalainak hatása a fény áthaladására: a polárszűrő működése

A reflexiós fénysorompók működése megbízhatóbbá tehető, ill. a zavaró tárgyreflexió
kiküszöbölheető, ha az adó elé egy polárszűrőt, a vevő elé pedig egy másik, az előző szűrési
síkjára merőlegesen működő szűrőt helyezünk el. Az alkalmazandó prizma ekkor ún. optikailag aktív eszköz, ami azt jelenti, hogy a ráeső fény polarizációs síkját 90°-kal elforgatja. A
fényes tárgyak többnyire nem változtatják meg a róluk visszavert fény polarizációs síkját, így
a vevő polarizációs síkjában kevés fényt vernek vissza. Ezzel a módszerrel fényes tárgyak is
jól észlelhetőek.
Az 5.38. ábra azt az esetet mutatja be, amikor az adó szűrt, és ezután vízszintesen polarizált
fénye a prizmára esik, az elforgatja a fény polarizációs síkját, majd visszaveri azt. A vevő
előtti függőleges síkú polárszűrő átengedi ezt a fényt, így a vevő érzékeli az adó fénysugarát.
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5.38. ábra. Polarizált fényt használó reflexiós fénysorompó működése érzékelendő tárgy jelenléte nélkül

Az 5.39. ábra azt az esetet mutatja, amikor érzékelendő tárgy van a polárszűrős fénysorompó
érzékelési terében. Az ábrán olyan eset látható, amikor a tárgy fényes, a ráeső, vízszintesen
polarizált fény közel veszteség nélkül visszaverődik róla. A tárgy azonban nem forgatja el a
fény polarizációs síkját, a vevő függőleges polarizációs szűrője ezt a visszavert fényt nem
engedi át. A tárgy jelenléte tehát a tükröződés ellenére megszakítja az érzékelhető fénysugár
útját, a fény nem érkezik el a vevőhöz, tehát az érzékelő észreveszi a tárgyat, a kimenete átkapcsol.

5.39. ábra Polarizált fényt használó reflexiós fénysorompó működése fényes érzékelendő tárgy jelenléte esetén.

A polarizált fényt használó reflexiós fénysorompók igen fontosak az üveg, vagy egyéb fényes,
jó fényvisszaverő képességű tárgyak érzékelése céljából.
5.3.1.5.3 Tárgyreflexiós optikai érzékelők
A tárgyreflexiós érzékelők esetében az adó és a vevő egy házban van elhelyezve, ugyanúgy,
mint a prizmás rendszereknél. A fénysugár azonban közvetlenül, az érzékelendő tárgy felületéről verődik vissza, és ezt a diffúz jellegű fényt érzékeli a vevő. Ennek a rendszernek a nagy
előnye az egyszerűsége, hiszen csak egy egység felszerelésére és kábelezésére van szükség,
ezért néhány egyéb, hátrányos tulajdonsága ellenére közkedvelt a felhasználók körében. A
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diffúz tárgyreflexiós szenzorok érzékelési távolsága a tárgy felületétől, színétől, alakjától,
méretétől, és anyagától is függ. Gondokat okozhat, ha az érzékelendő tárgy távolsága és helyzete tág határok között változhat, pl. véletlenszerű helyzetben letett téglatest alakú objektumok esetében. Az érzékelési távolságot szabványos fehér, vagy szürke hártya, mint érzékelendő tárgy esetére adják meg. A valóságban a tárgy valamilyen színű, a fehér tárgyak érzékelhetőek a legjobban, a fekete színűek alig, de ez persze az adó fényének színétől is függ. Az
infravörös rendszerek hatótávolsága összehasonlításban nagyobb más, tipikusan piros fényű
rendszerekhez képest. Lézerfény esetén pontosabb és reprodukálhatóbb érzékelés lehetséges.
A tárgyreflexiós érzékelés elvi elrendezését, és a kapcsolási jelleggörbe szabványos értelmezését mutatja be az 5.40. ábra.

5.40. ábra. Tárgyreflexiós érzékelés elvi elrendezése, és a bekapcsolási jelleggörbe felvétele az érzékelési
távolság meghatározásához

Téglatest alakú tárgyreflexiós szenzor alkalmazásával történő érzékelési elrendezést mutat be
az 5.41. ábra.

5.41. ábra. Tárgyreflexiós érzékelési elrendezés téglatest alakú szenzor alkalmazásával.

A mai tárgyreflexiós szenzorok esetében az eszköz érzékelési küszöbértéke sokszor szoftver
úton programozható (egyszerűen, egy-két nyomógomb segítségével, amelyek az
érzékelőházba vannak beépítve), vagy kis, beépített beállító potenciométerekkel állítható. Az
érzékelési állapotot, az érzékelés biztonságos voltát, és a tápfeszültség helyes értékét sokszor
három, különböző színű LED jelzi a felhasználónak, ezzel megkönnyítve a beállítást, a folyamat nyomon követését, és adott esetben a hibakeresést.
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5.3.1.5.4 Háttérelnyomás alkalmazása [4] [12]
Egyes tárgyreflexiós érzékelési feladat esetében az észlelendő tárgy hasonló intenzitású fénysugarat ver vissza, mint az érzékelő fénysugár útjába eső esetleges távolabbi felület, tárgy,
ami lehet a berendezés burkolata, de pl. nyitott szállítószalagok esetében adott esetben elhaladó szerkezet vagy személy is. Kívánatos ebben az esetben, hogy az érzékelő csak egy megadott, vagy megadható tartományon belül az oda belépő, vagy ott tartózkodó objektumokat
vegye észre. A megoldást a háttérelnyomás, vagy háttérkitakarás nevű funkcióval érhető el,
ami különálló fényforrás és lencse, valamint lencse és érzékelőelem esetén, tehát abban az
esetben valósítható meg, amikor a kibocsájtott és a visszavert fénysugár nem párhuzamos,
hanem valamilyen szögben halad. A megvalósítás geometriai elvét az 5.42 ábra szemlélteti.

5.42 ábra. A háttérelnyomás (háttérkitakarás) alapelve

Az adó által kibocsájtott fénysugár az útjába eső tárgyakról visszaverődik. A visszavert fény
iránya és intenzitása nagymértékben függ a tárgy helyzetétől. Az ún. érzékelési tartományban
levő tárgyakról visszavert fény a vevő egységbe jut, így a tárgy érzékelhető. Az ábrán egy
erősen idealizált helyzetet láthatunk. A jelenséget azonban jól követhetjük: az érzékelési tartományon kívül, annál távolabb levő tárgyakról visszaverődő fény nem jut el a vevő érzékelőjéhez, mivel nem az érzékelőre, hanem attól távolabb eső felületre verődik vissza. Egyes különleges típusok esetében előtér elnyomást is alkalmaznak, a korábban említett holtteret pontosabban, tudatosan alakítják ki. A gyakorlatban az érzékelési tartomány sok további tényezőtől is függ, és alakja nem pontos geometriai alakzat. A mai korszerű szenzorokban az érzékelő
jelkiértékelését mikrokontroller végzi, és a betanulási szoftveres funkció segítségével, a fentiek alapján megbízható beállítás, majd tárgyérzékelés lehetséges az esetek többségében.
A háttérelnyomás vonatkozásában lényegében háromfajta megoldás használatos:
a. rögzített háttérelnyomás tartomány. Ekkor az érzékelőt gyárilag rögzített módon úgy alakítják ki, hogy egy adott távolságtartományban érzékelje a tárgyakat. pl. Kodak referenciafelület használata esetén a 0,5 ÷ 10, vagy a 6÷ 12 cm
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tartományban. Egyes esetekben az érzékelő beállítható, az előre rögzített tartományok között kódkapcsolóval választhatunk.
b. mechanikusan állítható érzékelési tartományú eszközök. Az 5.42. ábra alapján
megérthető, hogy ha az optikai és érzékelő rendszer szöghelyzetét állítjuk a
fénysugarak vonatkozásában, akkor az érzékelési tartomány helye és alakja
változni fog. Általában a vevő egység szöghelyzete állítható egy miniatűr csiga
– csigakerekes megoldással, az adó helyzete pedig állandó. A két fénysugár – a
kibocsájtott és a visszavert nyalábok közötti, ebben az esetben állítható szöget
az ábrán a γ szögérték jelöli.
c. elektronikusan, beállító potméterekkel, vagy nyomógombbal vezérelt szoftveres úton állítható, ún. programozható érzékelési tartományú eszközök. Az
elektronikusan állítható tárgyreflexiós érzékelők felépítését mutatja be a 5.43.
ábra. Ennek az ábrának alapján az előbb felsorolt két lehetőség is jobban érthetővé válik.

5.43. ábra. Elektronikusan programozható érzékelési tartománnyal rendelkező, háttérelnyomásos tárgyreflexiós
optoelektronikai közelítéskapcsoló

Az érzékelő fényforrásának fényét egy lencse sugárnyalábba fogja össze. A sugárnyaláb fénye
az útjába kerülő tárgyról visszaverődik. A vevőegység érzékelő egységére akkor jut a visszavert fényből, ha annak optikai része, a lencse megfelelő szögben áll. Ezt gyárilag rögzítik a
típusnak megfelelő érzékelési tartomány szerint. Az érzékelési tartományon belül pontosabb,
finomabban beállítható résztartomány állítható be. Az érzékelő ugyanis két iker-fotódiódából
vagy fototranzisztorból áll. Ezek – az érzékelési tartományon belül különböző arányban részesülnek a visszavert fényből, a tárgy helyzetétől függően. A T jelű érzékelő elem a a legtávolabbi pozícióból a teljes fénysugárból részesül, míg a K jelű érzékelőre ez a legközelebbi
tárgypozíció esetén vonatkozik. A teljes beeső sugár a T és a K érzékelők között a távolság
függvényében 0 ÷100%, ill. 100 ÷0% arányban oszlik meg. A két érzékelő jelének mikrokontroller segítségével végzett szoftveres kiértékelésével, az előre beállított küszöbök figyelembe
vételével pontos - ha szükséges, akkor szűk - szűk érzékelési tartomány, ill. tárgyérzékelés
valósítható meg.
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5.3.1.5.5 Optoelektronikai érzékelők száloptikás kialakítással [15]
Egyes esetekben, amikor közelítéskapcsolók, és ezen belül az optoelektronikai közelítéskapcsolók alkalmazására van szükség, az eddig ismertetett típusok elvi, vagy gyakorlati okokból
nem alkalmazhatóak, pl. az alábbi okok miatt:
- az elektronikus érzékelő az adott, kívánt környezeti feltételek között nem üzemeltethető, pl. magas hőmérséklet, nukleáris sugárzás, agresszív közeg, stb. miatt,
- nincs elég hely az érzékelő elhelyezéséhez, rögzítéséhez, beállításához,
- erős elektromágnesesen zavarok vannak a környezetben, hosszú elektromos vezetékek
alkalmazása kerülendő egyes esetekben.
Az optikai érzékelők esetében ekkor lehetőség van fényvezető szálak alkalmazására. Az optikai szál lényegében a fényforrás és az adólencse, valamint a vevőlencse, és az érzékelő elem
közötti távolság jelentős meghosszabbítását teszi lehetővé. Ezen a módon az érzékelés helye,
és az érzékelő elektronikai rendszer egymástól távol kerülhet. A fényvezető szál lehet műanyag - ez olcsóbb, és egyszerűbben kezelhető - valamint üveg. Az üvegszál, megfelelő bevonattal, magas hőmérsékletig használható. A fényvezető szál vékony, hajlítható, sok környezeti
hatásnak ellenáll. Az érzékelő szál végére el kell helyezni a megfelelő lencsét, ill. a rögzítő
elemeket. Általában egy menetes, rozsdamentes acél hüvely formájú kialakítást használnak,
amiben a típustól függő, megfelelő lencse is elhelyezkedik. Ez az optikai fej egyutas érzékelők esetében egy, kétutas érzékelők esetében két szálat, és a szálhoz tartozó lencsét foglalja
magába. Az 5.44. ábra egy reflexiós, száloptikás optoelektronikai érzékelő rendszert mutat be,
a szál szerkezetének részletezésével.

5.44. ábra Reflexiós, száloptikás érzékelő optoelektronikai rendszer

Száloptikás optoelektronikai szenzorokból igen sokféle típus áll rendelkezésre, így ezekkel
nagyon sokféle feladat rugalmas és praktikus megoldása válik lehetővé. Az 5.45. ábra néhány
száloptikai fejkialakítást, valamint egy reflexiós érzékelő és prizma együttest mutat be.
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5.45. ábra. Száloptikai fejkialakítások, valamint egy reflexiós érzékelő és prizma együttes

A fejkialakítások esetében látható, hogy igen kis átmérőjű fejek, erősen védett korrózióálló
acél flexibilis burkolatú eszközök, valamint egy és két szálat és optikát tartalmazó fejek egyaránt elérhetőek. Keskeny fénynyaláb esetén miniatűr prizma is használható, így az optikai
rendszer minden eleme kisméretű lehet.
Az 5.46. ábra kötegelve szállított, kettős, 10m hosszú műanyag reflexiós fejekkel ellátott optikai szálat, valamint egy szimpla, és egy kettős (két független adó-vevő párost) tartalmazó
optikai egységet mutat be. Az elektronikai egységek általában maguk biztosítják a beállítási
és programozási lehetőséget. Igényesebb, pontos parametrikus mérésekhez, majd a beállításokhoz általában beállító konzol mérőműszer és programozó készülék is rendelkezésre áll sok
gyártó esetében.

5.46. ábra. Optikai szál köteg, ill. száloptikai elektronikai egység mérő és programozó konzol készülékkel

5.3.1.5.6 Optoelektronikai színérzékelők [9] [16]
A közelítésérzékelőkhöz képest sok szempontból hasonló eszközök az elektronikus színérzékelők. Ezeknek az eszközöknek a külső megjelenése, tulajdonságai, működése sok vonatkozásban rokon vonásokat mutat a közelítésérzékelőkhöz, így indokolt a tárgyalásuk ezen a helyen, bár önálló eszközcsaládot képviselnek. Lényegében háromféle feladat, és megoldás létezik:
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a. egy meghatározott színű tárgy kiválasztása a többi közül, tehát egy adott szín érzékelése, vagy egy színjelölés felismerése,
b. az adott tárgy színének meghatározása, vagy színjelölések felismerése,
c. a tárgy színinformációjának teljes meghatározása.
A teljes körű színmeghatározás színes kamera és képfeldolgozó szoftver segítségével valósítható meg, ez a téma nem tartozik ezen fejezet témakörébe.
A legegyszerűbb feladat egy adott szín észlelése. Ehhez két fényintenzitás érzékelő elemre
van szükség. Az egyik a teljes látható tartományban – ismert jelleggörbe szerint – érzékeny a
ráeső fény intenzitására,. A másik érzékelő csak a kiválasztandó színnek megfelelő hullámhosszú fény sugárzásának intenzitására érzékeny. Ha a teljes spektrumon belül érzékelt intenzitáshoz képest a kiválasztott hullámhosszú fény intenzitása kellően nagy, meghalad egy küszöbértéket, akkor a tárgyról megállapíthatjuk, hogy a kiválasztott színnel rendelkezik, ellenkező esetben pedig más színű.
A csak egy meghatározott hullámhosszra, ill. a gyakorlatban egy szűk hullámhossztartományra érzékeny érzékelőt kétféle módon lehet létrehozni:
- egy széles sávban, pl. a látható spektrumban érzékeny érzékelő elé a kiválasztandó
színnek megfelelő színszűrőt helyezünk el, így a kapott eszköz csak a szűrő színe szerint lesz érzékeny a ráeső sugárzásra,
- olyan érzékelő elemet használunk, amely a felépítéséből, működési elvéből adódóan
csak egy adott hullámhossztartományban érzékeny - ilyen lehet pl. egy valamilyen
színű LED, ami érzékelő fotodiódaként használva a saját színére a legérzékenyebb.
Érzékelő elemként a fentiek alapján kettő, vagy több fotodiódából álló érzékelő elemeket
gyártanak. Három, vagy négy, esetleg több, különböző hullámhossz-tartományokban érzékeny érzékelő elem használatával, az érzékelők jeleinek feldolgozásával kiszámítható, beazonosítható egy tárgy színe. Az algoritmus lényege az egyes érzékelőkre eső fényintenzitások
arányának feldolgozása, figyelembe véve az egyes érzékelők hullámhossz szerinti érzékelési
tartományát, és érzékenységi jelleggörbéjét. Az 5.47. ábra kettő, ill. több elemi érzékelőből
álló színérzékelő elemeket, és egy, a bemutatott érzékelők felhasználásával készült, színazonosításra alkalmas áramköri modult mutat be.

5.47. ábra. Színérzékelő elemek, és színazonosító áramköri modul [16]
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A mai színérzékelő eszközök nagy része azonban tartalmazza a szükséges jelfeldolgozó
áramkörök egy részét is, így az előerősítő, analóg/digitális konverter, soros digitális adatátviteli fokozatokat. Ekkor a kivezetések száma alacsony lehet, mindössze két tápvezetékre, és két
adatátviteli vonalra van szükség.
Hasonló alapokon, és hasonló kiviteli formában készülnek egyébként az egyes fénysugárzás
hullámhossz tartományok szerinti spektrális sugárzásintenzitás mérők, pl. az UV-A, UV-B, és
UV-C, valamint a látható fény tartományában sugárzásintenzitást mérő eszközök, de itt az
intenzitás tényleges értéke a fontos. Ilyen érzékelőket használnak pl. egészségügyi célokra,
vagy pl. múzeumi tárgyak, festmények, fényképek védelmére a kiállítás, tárolás, szállítás során, mert a nagyenergiájú sugárzások erősen károsíthatják a tárgyakat, ezért az alacsony sugárzási szint biztosítása, és biztonságos mérése igen fontos. Más esetekben a közeli és a távoli
infravörös sugárzás szintjének meghatározása a cél, hasonló elveken. A korszerű félvezető
technológiák a hősugárzás tartományától a γ sugárzásig a teljes tartományban képesek szelektíven érzékeny szenzor eszközök előállítására.
Az optoelektronikai szenzor egységeket gyártó cégek általában színérzékelő eszközöket is
gyártanak, ezek kinézetre nagyon hasonlítanak az egyéb optoelektronikai érzékelőkre. Színérzékelésnél érthető módon nagyon fontos a megvilágítás fajtája, a megfelelő fényforrás kiválasztása is. Az 5.48. ábra színérzékelő szenzort mutat be. [8]

5.48. ábra. Színérzékelő szenzor száloptikával

5.3.1.6

Különleges közelítéskapcsolók [2] [7]

Az eddig megismerteken kívül egyes esetekben használnak néhány különleges, ritkábban
használt közelítésérzékelőt is. Érdemes ezeket is megismerni, mert speciális körülmények
között esetenként csak ezek használhatóak megbízhatóan:
- mikrohullámú közelítéskapcsoló. Felépítése a tárgyreflexiós optoérzékelőhöz hasonlít,
de ebben az esetben az adó kis intenzitású mikrohullámot sugároz ki a Ghz-es, vagy
10GHz-es tartományban, a vevő pedig a visszavert hullámot érzékeli, ha a kisugárzott
nyaláb útjába tárgy kerül. Az ipari alkalmazások mellett behatolás, azaz betörés elleni
védelemhez is használnak ilyen eszközöket, pl. amikor a piroelektromos érzékelők
nem használhatóak, mert a környezeti hőmérséklet az emberi testhez hasonló hőmérsékletű, így az biztonságosan nem érzékelhető. A mikrohullámú eszközöket egyébként
az iparban inkább szintérzékelésre, a közlekedésben pedig távolság- és sebességmérésre (radar) használják általában.
- ultrahangos közelítéskapcsoló. Felépítésük vagy az egyutas, vagy a tárgyreflexiós
optoérzékelőkhöz hasonlít, de ebben az esetben az adó ultrahangot bocsát ki, általában
www.tankonyvtar.hu
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egy, a 40kHz és 200kHz közötti tartományba eső frekvencián. A vevő az egyutas
esetben a jel megszakadását, a tárgyreflexiós esetben a jel visszaverődését érzékeli.
Ezek az eszközök külső megjelenésükben is hasonlítanak a korábban megismert eszközökre.
Az ultrahang használatának nagy előnye, hogy akár több m-es távolságra is használható nehéz
környezeti körülmények között is, pl. ködös, vizes, vízpárás, olajos környezetben. Ultrahangos palackérzékelést mutat be az 5.49. ábra.

5.49. ábra Ultrahangos palackérzékelés szállítószalagon

Az ultrahang használata robosztusabb megoldást jelenthet, mint az optikai érzékelők alkalmazása, és nem szükséges az optikai eszközöknél néha körülményes beállítási folyamat.
Az 5.50. ábra egy vizes környezetben történő alkalmazást mutat be, egy autómosóban a gépkocsi beállását veszi észre a szenzor.

5.50 ábra. Gépkocsi ultrahangos érzékelése autómosó állomáson
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Hasonló feladatok megoldására sokszor van szükség az iparban és a mezőgazdaságban. Az
ultrahangos eszközöket egyébként a közlekedésautomatizálásban is használják, mint később
látni fogjuk. Ultrahangos érzékelőket használnak sokszor távolságmérésre, ill. ultrahang radar
(szonár) készülékekben.
-

piroelektromos érzékelők. A piroelektromos érzékelők a közelítésérzékelők speciális
fajtái, amelyek a környzetbe belépő, a környezettől eltérő hőmérsékletű tárgyakat észlelik, a piroelektromos hatás felhasználásával. Ezeket az eszközöket leggyakrabban
behatolás-, betörésérzékelés céljára használják, de előfordulnak más, pl. ipari feladatok is. Az eszköz analóg, komplex felépítésű változata a sugárzásos – kontaktmentes
hőmérsékletmérésre használatos.
5.3.1.7

A közelítéskapcsolókhoz hasonló felépítésű egyéb szenzorok

A közelítéskapcsolók néhány fajtáját némi módosítással más, ritkábban előforduló, de
fontos feladatra is fel lehet használni. Ezen alkalmazások közül mutatunk be néhányat az
alábbiakban:
- induktív érzékelő távolságmérésre. Az induktív közelítéskapcsoló oszcillátorának jelszintje a hozzá közelítő tárgy távolságától is függ, amint azt a _3.11._ ábrán láthattuk.
Ha ezt a jelszintet analóg módon értelmezzük, akkor az eszköz - szűk tartományban –
távolságmérésre is alkalmazható, ha egyébként más feltételek a mérés során nem változnak.
Induktív szenzort alkalmaznak pl. az állapotfüggő karbantartás esetén, rezgésdiagnosztikai vizsgálatok során tengelyek mozgásának mérésére az elméleti forgástengely
helyzethez képest, azaz az ún. orbitpálya kiméréséhez.
Az eszköz megfelelő módosítások után kis távolságok, pl. fémfelületen levő festékréteg vastagság mérésére is alkalmas, - pl. gépkocsi festékvastagság meghatározásához.
Az induktív szenzor rezgésszintjét kis kiterjedésű fémtárgyak csak csökkentik, de nem
állítják le az oszcillátort. Ezt a jelenséget ki lehet használni vékony fémfólia táblák
vastagságának meghatározásához. Az elektronikai technológiában használatos vezető
rézfólia vastagsága mérhető pl. ilyen módon, a 10 ÷ 100 µm tartományban.
Az induktív szenzor oszcillátora nagyon érzékenyen reagál az előtte levő, vagy elhaladó fémtárgyak tulajdonságaira. A legjobb tulajdonságokkal rendelkező érmefelismerő
automaták az induktív szenzor működési elve szerint dolgoznak, és nagy biztonsággal
felismerik a különféle, adott esetben azonos méretű pénzérméket, pl. a száz forintos és
az egy eurós pénzdarabot.
-

-

kapacitív érzékelő távolságmérésre. Az induktív érzékelőkhöz hasonlóan a kapacitív
szenzorok is felhasználhatók távolságmérésre, ha előttük pl. más szempontból azonos
paraméterekkel rendelkező műanyag darabok helyezkednek el, kis, mm-es távolságokra. Az eszköz kis folyadékszint-különbségek érzékelésére is használható.
a háttérkitakarásos tárgyreflexiós optoelektronikai érzékelő - mint láttuk - egy iker
fényérzékelő elem analóg jelei alapján érzékeli a meghatározott távolságtartományban
tartózkodó tárgyat, amint azt a _3.41._ ábrán nyomon követhettük. .Az analóg jelek
közvetlen feldolgozásával jó minőségű távolságérzékelő szenzorokat készítenek. Ezek
az érzékelők sokszor távadó típusú kimeneti jelet adnak, tehát pl. 0 ÷10V, vagy 4
÷20mA tartományba eső értéket.
Távolságmérő optikai szenzorra, és kimenő jelére mutat példát az 5.51. ábra.
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5.51. ábra Távolságmérő optoelektronikai szenzor, és kimenő jel [4]

5.3.2 Helyzetszenzorok
Az ipari gyakorlatban, ill. a mindennapi élet számos területén gyakori feladat két pont - objektum – egymáshoz képesti helyzetének, ill. az egymáshoz képesti helyzetük megváltozásának
az érzékelése.
Két pont távolságát értelmezhetjük egy vonal mentén, azaz egy dimenzióban, síkban, azaz két
dimenzióban, és térben, azaz három dimenzióban. A távolság meghatározása a távolságérzékelők feladata. Sokszor egy pont és egy többé-kevésbé vízszintes felület- ideális esetben sík –
távolságát kell meghatározni, erre a feladatra szolgálnak a szintérzékelők.
A másik alapfeladat két-vagy háromdimenziós koordinátarendszerben elhelyezett objektum
helyzetvektorának az irányszögének, pl. a legegyszerűbb esetben egy tengely szöghelyzetének
a meghatározása.
A helyzetmeghatározás történhet a tényleges koordináták vagy szögek megadásával, ezeket
ebben a témakörben abszolút érzékelőknek nevezzük. A másik lehetőség az objektum előző
helyzetéhez képesti változás érzékelése, ezek az útadók. Az útadók egy csoportja rögzített
távolság-közönként, vagy szögváltozás-közönként ad jelet, ezek az inkrementális jeladók. A
helyzetszenzorok kimenő jele lehet analóg érték, vagy digitális kód, az utóbbiakat
enkódereknek is nevezik.
A helyzetérzékelő szenzorok egyik része állandó mechanikus kapcsolatban van az érzékelendő objektummal, ezek az érintkezéses szenzorok. Sokszor néhány szempontból kedvezőbb az
érintkezésmentes szenzorok használata, mert ezek élettartama hosszabb és megbízhatóbbak de drágábbak. Kis távolságok, azaz kis mérési tartomány esetén érintkezéses és érintkezés
nélküli szenzorok is használhatóak, nagyobb mérési tartományok esetében viszont csak az ún.
hullámterjedéses szenzorok használhatóak (ld. később).
A helyzetszenzorok családja igen nagy, ezért a továbbiakban a legfontosabb, legelterjedtebb
eszközök bemutatására szorítkozunk. A egyes eszközök bizonyos csoportokba való besorolása itt is néha önkényes, nem egyszer elterjedt szóhasználaton, megszokáson alapul.
A továbbiakban áttekintjük a helyzetérzékelő szenzorok néhány fontosabb csoportját:
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5.3.2.1

Potenciométer

A potenciométer egy viszonylag egyszerű, passzív, rezisztív áramköri elem. A potenciométer rajzjelét az 5.52. ábra mutatja be.

5.52. A potenciométer rajzjele.

Az 1 és 2 jelű kivezetések között egy villamos ellenálláspálya helyezkedik el. Az ellenálláspálya áramvezető testéhez egy mozgatható érintkező, ún. csúszka csatlakozik. A pálya mentén a
csúszka elmozdításával az ellenállás tetszőleges, a csúszka helyzetének megfelelő arányban
két részre osztható. Ezen a módon az ellenállás 1 és 2 jelű végpontjaira adott feszültség – jele
Ube – a csúszka helyzetének megfelelően leosztódik, az eszköz kimenetén, a 3 jelű ponton
így Uki feszültség jelenik meg. A leosztás ÷ csúszka pozíció függvény általában lineáris. Speciális célokra készítenek logaritmikus, exponenciális, vagy más függvény szerinti karakterisztikájú eszközöket is. A későbbi fejezetben tárgyalt autós alkalmazások között, az üzemanyagszint-érzékelő karakterisztikája pl. nagyjából követheti a tartály alakjához igazodó jelleggörbét.
Az ellenállás anyaga többféle lehet:
 cermet. A cermet magas hőmérsékleten, kiégetéssel előállított kerámia-fém
kompozit anyag.
 vezető műanyag. Hosszú, és nehéz fejlesztő munka eredményeként mára sikerült kiváló minőségű, műanyag alapú rétegellenállásokat készíteni, A műanyag rétegellenállás kedvező felületi, és egyéb tulajdonságokkal is rendelkezik, így felhasználásuk lehetővé tette kis elektromos zajú, a csúszkával
stabil érintkezést biztosító, és a kis kopás miatt hosszú élettartamú potenciométerek készítését. Emellett a vezető műanyag ellenállások ára is igen kedvező.
 ellenálláshuzal, szigetelő csévére tekercselve. A hőmérsékleti stabilitás érdekében a huzal anyaga általában kis hőmérsékleti tényezőjű ötvözet, pl.
konstantán szokott lenni. Huzalpotenciométerek esetében igen nagy linearitás érhető el, akár a 0,01% nagyságrendben. A karakterisztika ugyanakkor
lépcsős, bár a lépcsők igen kicsik lehetnek.
Ha az osztópontot jelentő csúszka kivezetése és az ellenálláspálya egyik végének kivezetése
közötti áramköri elemet vizsgáljuk, akkor az egy egyszerű, a csúszka helyzetétől függő változtatható ellenállás, ami egyszerű áramkörökben hasznos alkatrész. A nem használt pályakivezetést ekkor általában összekötjük a csúszka kivezetéssel, mert így jobb tulajdonságokkal
rendelkezik az eszközünk.
5.3.2.1.1 A potenciométerek elvi kiviteli formái
A potenciométerek igen sokféle formában, méretben, villamos terhelhetőséggel készülnek.
[17] Kiviteli forma szerint néhány alapcsoportba sorolhatóak:
a. lineáris potenciométer. A lineáris potenciométerben az ellenálláspálya téglalap
alakú. Ez az elvileg legegyszerűbb kiviteli forma, a rajzjel is erre utal. Az ellenálwww.tankonyvtar.hu
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lás téglalap hosszabbik élével párhuzamosan általában szintén téglalap alakú, jó
vezető leszedő fémsáv helyezkedik el. Mindkét téglalap egy-egy pontjával érintkezik a hosszirányban elmozdítható csúszka. Az ellenálláspálya két vége, és a leszedő sáv kivezetésekkel van ellátva. A lineáris potenciométer szerkezetét és karakterisztikáját mutatja be az 5.53. ábra.

5.53. ábra. Lineáris potenciométer szerkezete és karakterisztikája.

A lineáris potenciométer, mint útjeladó kimenő feszültségét egyszerűen számíthatjuk:

[5.1. képlet]
Ahol (ld. a _3.40._ ábra jelöléseit is):
Ube = bemenő feszültség,
Uki = kimenő feszültség
l = az ellenálláspálya teljes hossza az 1 és a 2 jelű kivezetések között
x = a csúszka távolsága az ellenálláspálya 2 jelű kivezetésétől
A lineáris potenciométerek pályahossza a 10mm-es tartománytól a több tíz cm-es tartományig
szokott terjedni. Felhasználják pl. kisebb x-y koordinátaasztalok esetében a mozgó szánszerkezetek pozíciójának visszajelzésére (pl. x-y plotter készülékekben).
b. forgatható potenciométer (röviden: forgópotméter). A forgatható potenciométerben
az ellenálláspálya körívet követő sáv alakú. Ez a legelterjedtebb, a kezdetektől
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használatos kiviteli forma. A tengelyes kialakítás miatt könnyebb stabilabb működési típusok kialakítása, valamint a külső hatásokkal szembeni védettsége, és szerelhetősége is egyszerűbben, olcsóbban megoldható. Az ívelt ellenálláspálya mellett, kisebb rádiusszal egy ívelt leszedő sávot, vagy a forgó tengelynél leszedő csúszógyűrűt helyeznek el, ez az osztópont csatlakozása. Az leszedő elemet a csúszkával csúszóérintkező, vagy tekercsrugó kialakítású vezető szál köti össze.
Alapesetben az elfordulási szög korlátozott, hagyományosan 270°. Az ellenálláspálya két vége, és a leszedő érintkező kivezetésekkel van ellátva. A klasszikus forgatható potenciométer
szerkezetét és karakterisztikáját mutatja be az 5.54. ábra.

5.54. ábra. Forgatható potenciométer felépítése, és karakterisztikája (lineáris változat esetén)

A forgatótengelyes potenciométer - mint útjeladó - kimenő feszültségét egyszerűen számíthatjuk:

[5.2. képlet]
Ahol (ld. a _3.40._ ábra jelöléseit is):
Ube = bemenő feszültség,
Uki = kimenő feszültség
φ= az ellenálláspálya teljes szögtartománya az 1 és a 2 jelű kivezetések között, általában 270°.
α = a csúszka szögelfordulás-távolsága (3 jelű kivezetés)az ellenálláspálya 2 jelű
kivezetésétől
A pálya teljes szögtartományának itt tehát a lineáris potenciométer pályahossza ( l => φ), a
csúszka elfordulásának szögének pedig a lineáris potenciométer csúszka helyzete (x=>α) felel
meg.
A korlátozott, jellemzően 270°-os elfordulási tartomány sok esetben elegendő, hiszen nem
egy esetben a mérendő tartomány 90°, vagy 180°. Teljes körbefordulás esetére különleges
megoldások léteznek. Több, átlapoló ellenálláspályával, és ötletes mechanikai konstrukciók-
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kal végtelenített forgatási megoldások is léteznek. A konstrukciós részletek tárgyalása nélkül,
a végtelenített pályájú forgópotencióméterek karakterisztikáját mutatja be az 5.55. ábra.

5.55. ábra. Végtelenített pályájú forgatható tengelyű potenciométer karakterisztikája

c. Helikális potencióméterek. A helikális potencióméterek - a szakzsargonban a
helipot eszközök, nehézkes fordításokban többfordulatú [=multiturn] potenciométerek forgástartománya korlátozott, de több, tipikusan tíz fordulat megtételére képesek. Tekintettel arra, hogy sok szerszámgép, vagy rajzológép esetében is a mozgatás, pl. szánszerkezetet mozgató orsó mozgástartománya korlátozott, ezek az érzékelők a helyzet pontos és teljes leképezésére alkalmasak. A helikális forgatható
potenciométer szerkezetét mutatja be az 5.56.ábra.

5.56. ábra. Helikális potencióméter szerkezete

A helikális potenciométerek esetében az ellenálláspályát egy csavarvonal mentén alakítják ki.
A csavarvonal sok 360°-os fordulatból, tipikusan 10 teljes körülfordulásból áll. A csúszka
általában egy gördülő kapcsolattal érintkezik a leszedő érintkező felülettel. Más vonatkozásban a helipot hasonlít az egyszerű forgatható potenciométerre. A számításokban, a használhatóságban az eltérés az, hogy a teljes elforgathatósági szög a teljes 360°-os tartomány sokszorosa, pl. 3600°.

 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME

www.tankonyvtar.hu

82

SZENZORIKA ÉS ANYAGAI

5.3.2.1.2 A potenciométeres szenzorok tulajdonságai
A potenciométeres szenzorok számos előnyös és hátrányos tulajdonsággal rendelkeznek.
A potenciométer alapú szenzorok legfontosabb előnyös tulajdonságai:
- előnyös ár, alacsony költségek,
- egyszerű, jól ismert, áttekinthető felépítés, könnyű bemérhetőség,
- nagy érzékenység, és nagy kimenő jel a tápfeszültséghez viszonyítva,
- a kimenő jel közvetlenül kijelezhető (pl. Deprez-műszerrel), nincs szükség bonyolult elektronikára,
- elektronikus zavarral, elektroszmoggal szemben érzéketlen,
- viszonylag magas hőmérsékletig (többszáz °C), és széles hőmérséklettartományban használható, fém és kerámia alkatrészek felhasználása esetén,
- igényes, drágább kivitel esetén igen jó paraméterekkel jellemezhető,
- sok gyártó, széles típusválaszték áll rendelkezésre.
A potenciométer alapú szenzorok legfontosabb hátrányos tulajdonságai:
o az ellenálláspályán a csúszka mozgása, valamint a lineáris vezeték, vagy forgó
csapágyazás miatt idővel az eszközben kopás léphet fel, ami geometriai bizonytalanságot, és szennyeződést okozhat, az pedig a pontosság romlását
eredményezheti,
o gyors elmozdulás, mozgás követésére az eszköz korlátozottan alkalmas,
o a befoglaló rendszer mechanikai rezgése, gyorsulása zavarhatja az eszköz működését,
o a kimenő jel zajos lehet,
o jelentős lehet az ismétlési, és a hiszterézis hiba,
o nehéz az eszköz pontos bemérése,
o korlátozott a miniatürizálás lehetősége,
o a lineáris potenciométerek esetében nehéz a stabil egyenesvonalú pálya kialakítása (a gyakorlati alkalmazásukat ez a probléma késleltette korábban),
o a csúszka beállása kritikus probléma, a karakterisztika hibák egyik forrása. A
csúszka mozgásával kapcsolatos gondok a mechanikai statikus és dinamikus
súrlódási tényezővel kapcsolatos. jelenségek érdekes gyakorlati példájára utalnak.
A felsorolt hátrányos tulajdonságok önmagukban véve sokszor jelentéktelenek, a termék élettartama során nem jelentkeznek. További szempont viszont az eszköz rendszerbe illeszthetősége. A ma jellemző digitális rendszerekben ezért használnak sokszor inkább digitális kimeneti jelet adó szenzorokat.
5.3.2.1.3 A potenciométeres szenzorok típusai a gyakorlatban
A potenciométer alapú szenzorokat igen széles típusválasztékban, és általában sok kompatibilis kivitelben sok nagynevű gyártó gyártja. Az alábbiakban gyakorlati kiviteli formákat mutatunk be, érdemes ezeket összevetni az előbbiekben tárgyalt elvi kialakításokkal és tulajdonságokkal.
A lineáris potenciométer néhány könnyebb, és nehezebb ipari kialakítású típusaira mutat példákat az 5.57. ábra.
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5.57. ábra. Néhány ipari kivitelű lineáris potenciométer típus képe [1] [22]

Az egyszerű forgótengelyes, véges pályaszögű potenciométer ipari kialakítású típusaira mutat
példákat az 5.58. ábra.

5.58. ábra. Ipari kivitelű forgótengelyű potenciométerek [17]

A „helipot” lineáris potenciométer néhány könnyebb, és nehezebb ipari kialakítású típusára
mutat példákat az 5.59. ábra.
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5.59. ábra. Néhány ipari kivitelű helipot típus képe

5.3.2.2

Induktív útadók

Az induktív útadók váltakozó árammal működő, elektromágneses elveken alapuló készülékek. Sokféle fajtájuk létezik, de ezek közül csak néhányat használnak elterjedtebben. Működésük elve, hogy a mágneses ellenállás, a kölcsönös indukció két tekercs között, ill. más
elektromágneses tulajdonságok a megfelelő fizikai törvények szerint az induktív alkatrészek
egymáshoz képesti helyzetétől, távolságától és szöghelyzetétől függenek.
Az induktív útadók története a régi időkbe nyúlik vissza, fejlesztésüket a katonai alkalmazások segítették elő pl. szervo mozgatási rendszerekben (pl. radarberendezésekben). Fejlődésük
és alkalmazásuk folyamatos, sok ipari rendszerben is használják sok változatukat. Működési
elvük lehetővé teszi, hogy olyan anyagokból készüljenek, amelyek révén a szenzorok magas,
többszáz °C hőmérsékleten is üzemelhessenek. Több más, különlegesen kedvező tulajdonságuk mellett ellenállnak pl. a nukleáris sugárzásnak. A mai jel/adatfeldolgozó rendszerekbe
való illeszkedésük megoldott. Sok PLV [Programozható Logikai Vezérlő = PLC, Progamable
Logic Controller] eszközkészlet tartalmaz induktív érzékelőkhöz interfész egységet. Emellett
a mai elektronikus jelfeldolgozási lehetőségek révén sokszor kiegészítik őket olyan interfész
egységekkel, amelyek révén kifelé más jellegű szenzoroknak megfelelő jelet adnak ki, pl. a
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végtelenített pályás forgópotmétereket utánozzák az elektromos jellemzők terén (ld. az előző
szakaszt), de nincsenek bennük csúszó vagy kopó alkatrészek.
Az induktív útadók közül két jellegzetes eszközt mutatunk be a továbbiakban.
5.3.2.2.1 Rezolver
A rezolver egy szöghelyzet érzékelő, az ún. törpe villamos gépek csoportjába tartozik. Az
eszköz egy teljes körülforduláson belül jeleket ad ki a tengelye szöghelyzetéről. Sokszor
szervorendszerekben, ill. szervomotorok mellé telepítik, tengelykapcsolóval, vagy esetleg
közös tengelyen. A rezolver elvi felépítését az 5.60. ábra mutatja be.

5.60. ábra Rezolver elvi felépítése

Villamos szempontból a rezolver lényegében két transzformátorból áll. A transzformátor primer tekercse a forgórészen helyezkedik el. A forgó primer tekercs megtáplálása napjainkban a
forgó- és az állórészen kialakított ún. forgó transzformátoron keresztül történik. Ennek a
transzformátornak a primer tekercse az állórészben helyezkedik el, innen tápláljuk váltakozó
feszültséggel a rendszert.
A rezolver forgó tekercse csatolásban van az állórészen elhelyezett, egymáshoz képest villamos és geometriai szempontból 90°-os szögben elhelyezett két álló szekunder tekerccsel. A
forgó primer és az álló szekunder tekercs között mágneses csatolás van. A csatolás akkor a
legjobb, ha a két tekercs egyvonalban áll. Ekkor a rajtuk levő feszültségek aránya megfelel a
menetszámok arányának. Ezt az arányt áttételnek nevezzük:

[5.2. képlet]
ahol:
k = áttételi tényező
nszek = szekunder tekercs menetszám
nprim = primer tekercs menetszám
A két álló tekercs egyforma kialakítású. A forgó tekercs elforgatásakor a forgó és
az álló tekercsek között a csatolás megváltozik, és ezzel a szekunder tekercsekben
indukált feszültség nagysága követi az elfordulás mértékét az alábbi összefüggések szerint:
[5.3. képlet]
[5.3. képlet]
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ahol:
Ube = a rendszert tápláló váltakozó feszültség,
Uki1 = az egyik szekunder tekercs (az ábrán a vízszintes) kimenő feszültsége,
Uki2 = a másik szekunder tekercs (az ábrán a függőleges) kimenő feszültsége,
k = áttétel
α = a tengely elfordulása
Egy robosztus kialakítású rezolver típust mutat az 5.61. ábra.

5.61. ábra. Robosztus kialakítású rezolver

5.3.2.2.2 LVDT
Az LVDT betűszó a Linear Variable Differential Transformer angol elnevezésből származik,
[lineáris változtatható differenciál transzformátor] röviden differencál transzformátoros lineáris érzékelőnek nevezzük. [19] Az eszköz egy lineáris abszolút útjeladó, amellyel akár a µm
nagyságrendben lehet elmozdulást mérni. Az LVDT elvi felépítését az 5.62. ábra mutatja.
-

5.63. ábra. LVDT elvi felépítése

Az 5.64. ábrán egy rövid LVDT térbeli vázlatos felépítését láthatjuk, részletesebb magyarázatokkal.
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5.64. ábra. LVDT elvi felépítése

Az LVDT elektromos felépítését és működési elvét mutatja be az 5.65. ábra.

5.65. ábra. LVDT elektromos felépítése, és működési elve

Az LVDT tehát három réz szolenoid tekercsből áll, amelyek közös, cső formájú tengely mentén helyezkednek el. A középső primer tekercset váltakozó feszültséggel táplálják meg,
amelynek frekvenciája tipikusan néhány kHz vagy néhány 10kHz. A szigetelő csőben mozog
egy nagy permeabilitású anyagból készült hengeres mag, amelyet egy szigetelő rúd segítségével mozgatunk. Az LVDT a lágymágneses mag helyzetét érzékeli. A mag helyzete függvényében változik a mágneses csatolás a primer, és a hozzá képest szimmetrikusan elhelyezett
két szekunder tekercs között. Amikor a vasmag középen, azaz a nulla pozícióban van, mindkét szekunder tekercsben ugyanakkora feszültség indukálódik. Ha ezeket a feszültségeket
ellenfázisban összeadjuk - másként szólva, a két váltakozófeszültség különbségét képezzük az eredő ebben az esetben nulla eredő feszültség lesz. Az ellenfázisú összeadás a gyakorlatban
a két tekercs fázishelyes sorba kötését jelenti. Ha a vasmagot egyik, vagy másik irányban elmozdítjuk, az elmozdulás szerint közelebb levő tekercsben nagyobb, a másikban kisebb feszültség indukálódik. A vasmag helyzete és az indukált feszültség nagysága nem lineáris ösz-
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szefüggés szerint változik, de a két szekunder tekercs összekapcsolásával az összefüggés egy
elég nagy tartományban linearizálható. Az LVDT jelleggörbéit mutatja be az 5.66. ábra.

5.66. ábra. Az LVDT elektromos működési jelleggörbéi

A fent elmondottakból következik, és az ábrán is látható, hogy a nulla pozícióból kiindulva az
elmozdulással az érzékelő kimenő jele mindkét irányban azonos módon növekszik, azonban a
fázisa a primer tekerccsel ellenfázisú irányban dolgozó tekercsben ellenfázisú, tehát, ha a mag
ehhez a tekercshez van közelebb, akkor a kimenő jel a primer tekercset tápláló váltakozófeszültséghez képest ellenfázisú lesz. A kimenő váltakozófeszültségű jel abszolút értéke és fázisszöge alapján egyszerű analóg áramkörrel, vagy digitális feldolgozással a vasmag pozíciója
egyértelműen meghatározható. Erre a funkcionális feladatra több integrált céláramkör is elérhető.
Az LVDT szokásos mérési tartománya a 10mm nagyságrendtől jellemzően 50cm-ig terjed.
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Hátránya, hogy elkészítése munkaigényes, és a felhasznált anyagok drágák. Az LVDT ugyanakkor előnyös tulajdonságai miatt kedvelt szenzor eszköz, ezek a tulajdonságok az alábbiak:
működése súrlódásmentes lehet, a mag és a tekercsrendszer között nincs mechanikus érintkezés, ezért kis, pl. vibrációs elmozdulások mérhetők vele a mérendő rendszer befolyásolása nélkül,
felbontóképessége végtelen, ill. csak a környezeti zavarjelek korlátozzák a kiértékelhető legkisebb elmozdulást, emellett ismétlőképessége rendkívül jó,
mechanikai élettartama korlátlan, ami nagyon lényeges pl. nukleáris erőművi, repülőgép fedélzeti, vagy űrbeli alkalmazásoknál,
az elmozdulás, mint bemeneti jel mérési tartományon kívüli, extrém nagy értéke
sem károsítja az érzékelőt, csak a kimenő jele már nem lesz megfelelő, így pl. szakítógépeken is előnyösen használható,
gyakorlatilag csak a hossztengelyirányú elmozdulásokra érzékeny, a magnak
ezért nem kell pontos egyenes vonalban mozogni, és pl. a hossztengely körül elfordulhat,
a tekercsrendszer és a mag külön térben lehet, tehát pl. a mag mozoghat egy hidraulika rendszeren belül. A cső, amiben a mag mozog, közös teret alkothat a hidraulika rendszerrel, benne akár nagynyomású hidraulika olaj is lehet.
a környezeti hatásokkal szemben robosztus szerkezet. Tekintettel arra, hogy a tekercselést a hengeres házban műgyanta kiöntéssel rögzítik, a szerkezet ütés- és vibrációálló, és a ház anyagának és az árnyékolásnak megfelelően korrózióálló, és elektromos zavarokkal szemben is ellenálló lehet. Szükség esetén magas hőmérsékleten üzemelő típusok is elérhetőek.
az eszköz rövid és hosszú idejű nullpont stabilitása, és ismétlőképessége kiemelkedően stabil, ezért nagypontosságú szervorendszerek fontos része,
a mag helyzetének változását igen gyorsan követi, az érzékelő sebességét inkább
csak a mag tehetetlen tömege, és az ehhez kapcsolódó jelenségek korlátozzák,
a kimeneti jel abszolút, (nem inkrementális), így bekapcsolás után azonnal értékelhető helyzetjelet ad.
5.3.2.2.3 Magnetostrikciós lineáris útmérők. [4] [5]
A magnetostrikciós lineáris útmérők csúcsszínvonalú technikai megoldást jelentenek nagypontosságú (akár µm-es nagyságrendbe eső) távolságmérésekre, akár a m-es nagyságrendben
is. Működésük megértéséhez szükséges a korábbi „A szenzorikában felhasznált fizikai effektusok” fejezetben bemutatott magnetostrikciós hatás, valamint a Villari-hatás, és a Wiedemann-hatás ismerete. A magnetostrikciós lineáris útmérők vázlatos felépítését és működését
mutatja be az 5.67. ábra.
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5.67. ábra. Magnetostrikciós lineáris útmérők elvi felépítése és működése.

Ilyen felépítésű szenzorokat több neves cég gyárt. A következő szakaszban a részletek a
Balluff Kft. termékeire vonatkoznak, más cégek konstrukciói egyes részletekben, szabadalmaztatott megoldásokban eltérhetnek.
A szenzor alapeleme egy magnetostrikciós szál, pontosabban cső. Ennek hossza felel meg
lényegében a mérési tartománynak, A cső 0,7mm átmérőjű, falvastagsága 0,1mm, anyagaFeNi ötvözet. A magnetostrikciós szálon belül egy rézvezető helyezkedik el. Ez az együttes a
szenzor álló része. A szálon, mechanikusan igényesen megvezetve egy gyűrű alakú állandó
mágnes csúsztatható végig, ez az útadó mozgó eleme, aminek a helyzetét kimérjük. (A szemléltető ábrán ezt két önálló mágnes jelképezi, a működés lényegét ez nem zavarja). A mérés
során a réz áramvezető szálon µs-s hosszúságú, 1 ÷2 A erősségú áramimpulzust vezetünk
keresztül, ami hengeres mágneses teret létesít. Ez a mágneses tér az állandó mágnes terével
összeadódva – a Wiedemann-hatásnak megfelelően – torziós deformációt kelt, azaz a szál
megcsavarodik. A deformáció mechanikai hullámot indít el a szálon mindkét irányban, az
alkalmazott ötvözet esetén 2830 m/s sebességgel (ez a hangsebesség az ötvözetben). A hullám
a távolságnak megfelelő késletetéssel jut el a szál elején elhelyezett érzékelő tekercsbe. A
kiértékelő elektronika tulajdonképpen egy időmérő számláló, amely nagy felbontással és pontossággal adja meg a mért távolságot. A teljes rendszer felépítése természetesen nem egyszerű, körültekintő tervezés, gondos gyártás, és igen gyors elektronika szükséges a működőképes
készülék előállításához.
A magnetosztrikciós távolságmérők a nehéz környezeti hatásokkal szemben is ellenálló kivitelben készíthetők. Magnetostrikciós útjeladókat mutat be az 5.68. ábra.
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5.68. ábra. Magnetostrikciós lineáris útmérők

Az ábrán érdemes megfigyelni, hogy több helyzetjelző mágnes is lehet az érzékelőhöz rendelve, így több objektum egyidejű, pontos helyzetmeghatározása is lehetséges. Más cégek előállítanak hajlékony szálas érzékelőket is, így görbült pálya menti úthosszúság is pontosan mérhető.
5.3.2.3

Digitális út- és szögjeladók

A mai világban általában, a gyártásautomatizálás területén is az elektronikus mérő, adatgyűjtő, felügyeleti, vagy irányító rendszerek nagy része digitális működésű, a gépeket többnyire
CNC vezérlés irányítja. Ezek a készülékek képesek analóg jelek fogadására. Az út- és szöghelyzet érzékeléshez azonban viszonylag könnyen kifejleszthetőek eleve digitális jeleket adó
érzékelők. A digitális helyzetszenzoroknak két nagy csoportja van:
 abszolút helyzetérzékelők. Az abszolút helyzetérzékelők a mért adatokat digitális formában, soros vagy párhuzamos adatátviteli csatornákon adják ki.
A számítástechnikában szokásos bináris kódolás a helyzetérzékelők esetében
gondokat jelent. A jelenséget egyszerűen be lehet mutatni egy egyszerű, négybites kódolási példán. (a gyakorlatban, pl. szögjeladóknál előfordul 12 bites
kódolás, ami azt jelenti, hogy a kört 4096 szögcikkre osztják fel, de a probléma
lényegén ebben a vonatkozásban ez nem változtat).

Az 5.69. ábrán a fehér négyzetek jejölik a bináris 0, a fekete négyzetek a bináris 1 értéket.

A kódtábla – értelemszerűen a legfelső sorban és baloldali oszlopban levő részeken kívül –
egy lineáris útjeladó kódcsíkjának felel meg. A példa kedvéért, ha a 0 értéktől indulunk, a
kódcsík mind a négy bináris helyiértéken 0 értéket ad (jelmagyarázat: LSB = Less Significant
Bit, azaz a legkisebb helyiértékű bit, ez a 0., mert a 20 helyiértéket jelöli, (ezek tehát az 1esek. Utána jönnek sorban a 2-esek, 4-esek, majd az MSB [=Most Significant Bit]. a legnagyobb helyiértékű bit, a 23 helyiérték. (tehát a8-asok. Visszatérve a gondolatmenet elejére, a
kiolvasott kód a 0 pozícióban 0000.
Ha a mechanikai rendszer jobb kéz felé halad, akkor eljutunk az 1 jelű pozícióba, itt az 0001
kódot olvashatjuk ki. Egy helyiértéken, a 0. helyiértéken lett egy változás, 0-ból egybe.
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A haladást folytatva, a 2-es pozícióban a 0010 kódot kapjuk. Változás két helyiértéken történt: a 0. helyiértéken 1=>0, az 1. helyiértéken 0=>1 változás történt.
A két helyiértéken elvben egyszerre történő értékváltozás jelenti a gondot. A létező mechanikai és elektromos rendszerek nem végtelenül gyorsak, és pontosak. Ezért a váltás környékén a
szenzor rövid ideig ugyan, de hibás tranziens kódokat is kiadhat, pl. a 0000 vagy 0011 értékeket, ami az érzékelő adatait fogadó feldolgozó rendszert kritikus mértékben megzavarhatja. A
CNC gépekben ezért a természetesen egyszerű bináris kódolás helyett a különböző állapotok
közötti átmenetnél csak egy helyiértéken váló kódolást alkalmaznak. Ilyen pl. a Gray-kód:

5.70. ábra.
Az előző gondolatmenetet a Gray-kód tábla esetében megismételve azt láthatjuk, hogy az
egymás melletti pozíciók között haladva mindig csak egy helyiértéken történik egy változás.
Nem áll fenn tehát átmeneti, bizonytalan állapot sohasem.
A továbbiakban áttekintjük a helyzetérzékelők legfontosabb csoportjait.
5.3.2.3.1 Optikai digitális abszolút útjeladók
Az optikai digitális útjeladók alapeleme egy optikai kódlemez (vagy más néven: skála). A
kódlemez anyaga különleges üveg, ezen alakítják ki a vékonyréteg fém kódcsíkokat. A kódlemez egyik oldalán vékony, párhuzamos nyalábokat kisugárzó fényforrás-rendszer helyezkedik el, a lemez másik oldalán pedig a fényforrás-pontoknak megfelelő fényérzékelő elemek. A
fém kódcsíkok párhuzamos csíkokban helyezkednek el, az egymást követő kettes számrendszerbeli sorrendben, a fentiekben említettek szerint általában Gray-kód szerinti kialakítással.
A fényérzékelő elemek jelét jelfeldolgozó egység erősíti fel, majd analóg komparálás után a
kapott jó minőségű jelet megfelelő formába átkódolják, és a kimeneti interfész egység után
csatlakozóra, vagy kábelkivezetéshez kötik. Optikai abszolút lineáris útjelszenzor szerkezetét
mutatja be az 5.71. ábra.
Az érzékelés során az egymáshoz képesti elmozdulás a fontos, (és ennek pontos geometriájú
pályán kell megtörténnie. Konstrukciótól, cégtől függően vannak álló, rögzített kódadó léces,
és álló, a vázhoz rögzített optoérzékelő páros változatok is, de a működési elv ugyanaz.
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5.71. ábra. Optikai abszolút lineáris útjeladó szerkezete, átvilágított kódlemezzel [21]

Sok esetben az üveg kódlemez két oldalán elhelyezett elektronika nem praktikus, nagy helyigényű, nehezen installálható megoldás. Bonyolultabb szerkezetű, de egyszerűbben használható a reflexiós kódlemezt alkalmazó típus, amelyet az 5.72. ábra mutat be. A kódlemez, vagy
más néven skála anyaga ekkor kis hő tágulású acéllemez is lehet, ami sok szempontból kedvezőbb az üvegnél, pl. nem törékeny.

5.72. ábra. Optikai abszolút lineáris útjeladó szerkezete, tükröző kódlemezzel [21]

5.3.2.3.2 Mágneses digitális abszolút útjeladók
A fent megismert optikai érzékelő mágneses változata is elkészíthető. Ekkor a maszkoló vagy
tükröző kódcsíkok helyett acél kódlemezt használnak, és azon, az egyes helyiértékeknek megfelelően párhuzamos csíkokban észak-dél mágnesezettségű szakaszokat hoznak létre. A mágneses szakaszokat általában Hall-érzékelőkkel detektálják. A gyakorlatban használható eszközökhöz viszonylag széles kódszalag kell (10mm-es nagyságrendben).. Viszonylag ritka eszköz. Egy abszolút lineáris útjeladót mutat be az 5.73 ábra.
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5.73. ábra. Abszolút lineáris útjeladó. [18]

5.3.2.3.3 Optikai digitális abszolút szögjeladók
Az egyszerű abszolút szögjeladók egy körülfordulás során mutatják meg a pontos szöghelyzetet. Az optikai típusokban egy üveg kódtárcsa van, amelynek egy oldalán koncentrikus körsávokban helyezkednek el a vékony fémréteg kódcsíkok. Egy abszolút szögjel kódtárcsát mutat be az 5.74. ábra.

5.74. ábra. Abszolút szögjel kódtárcsa

A helyiértékek kívülről befelé növekednek, mivel a hosszabb körkerületeken a sűrűbb osztás
jobban elhelyezhető. Az egyes sávokat villás, a helyiértékek számának megfelelő számú
elemből – LED fényforrásból és fényérzékelőből álló optokapu érzékeli, az 5.75. ábrán látható
módon. A bemutatott eszköz 10 bites, tehát 1024 részre osztja fel a teljes 360°-os tartományt.
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5.75. ábra. A kódtárcsa és az optikai érzékelőrendszer vázlatos felépítése.

Nagyobb felbontású, magasabb műszaki színvonalú – és drágább eszköz felépítését mutatja
be az 5.76. ábra.

5.76. ábra. Professzionális abszolut szögjeladó belső felépítése [21]

Külső megjelenésükben az abszolút szögjeladók nem különböznek az inkrementális
szögjeladóktól, vagy akár sok más szögjeladótól sem. A csatlakozó pontok, vezetékek száma
viszonylag magas, de ez egyes más típusoknál, speciális kimeneti interfészek esetében is előfordulhat. Az abszolut szögjeladók kimeneti interfésze sokféle kialakítású lehet, jelszint és
kódolás vonatkozásában. Egyes típusok a szögjelet nem közvetlenül, hanem valamilyen soros
interfészen keresztül szolgáltatják az adatfeldolgozó egység felé.
Az 5.77. ábrán abszolút szögjeladó kimenő jeleire láthatunk példát.
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5.77. ábra. Egy abszolút 10 bites szögjeladó kimenő jelei. [ON=Be, OFF=Ki] [9] [14]

Ha a szögjeladó tengelye az óramutató járásával megegyező irányban forog, az ennek megfelelő jeleket az ábrán balról jobbra haladva figyelhetjük meg. Az óramutatóval ellentétes forgás
esetén jobb oldalról balra haladva figyelhetjük meg helyesen a jeleket.
Az egy fordulat kódolására alkalmas szögjeladók használhatósága korlátozott, bár sok esetben
még kisebb szögtartomány is elegendő, pl. merevlemezes meghajtókban a tárolt adatok leolvasását olvasó fej mozgástartománya csak 60°, vagy még kisebb érték. Sok esetben azonban
szükség van több fordulat tartományban működő abszolút szögjeladóra. Készítenek is ilyen
típusokat, de ezek felépítése bonyolult, és igen drágák. A megoldás alapja az, hogy finommechanikai, kotyogásmentesített fogaskerék áttételekkel a bemenő tengely forgását leosztják,
ill. felszorozzák, és ennek megfelelően, az áttételekből adódóan különböző forgási sebességű
minden tengelyre kódtárcsákat helyeznek. Az ilyen eszközök installálása összetett feladat.
5.3.2.3.4 Mágneses abszolút digitális szögjeladók
A mágneses digitális szögjeladók felépítési elve eltér a fent megismert eszközökétől. A forgó
tengely itt egy állandó mágnest forgat, amely sugárirányban van felmágnesezve. A mágnes
síkjában, tehát a forgástengelyre merőleges síkban szöghelyzetérzékelő félvezető integrált
áramkör helyezkedik el. Ez általában magnetorezisztorokat tartalmaz érzékelőelemként, de
Hall érzékelő használata is lehetséges. A működés emlékeztet a rezolverek működésére (ld.
fent). Magnetorezisztorok esetében a mágnes szöghelyzetének megfelelő a két, egymásra merőleges érzékelő elem ellenállása, aminek megfelelő feszültség esik rájuk. Az áramkör többi
része az erősítést, jelfeldolgozást, majd az analóg-digitális konvertálást, digitális jelfeldolgozást, és végül a kimeneti interfész révén a kimenő jelek előállítását végzi. Ezek a mágneses
szögjelérzékelők viszonylag új eszközök. Felbontásuk a pár fokos lépésektől a 13 bites tartományig terjed (ez 8192 lépésre osztja fel a teljes kört). Az érzékelő mechanikai kialakítása
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lehet a hagyományos, más forgó érzékelőkhöz hasonló kivitel, csapágyazott tengellyel. Az
eszköz nagy előnye, hogy érintkezésmentes érzékelő is készíthető ilyen rendszerben, amikor a
jeladó mágnest közvetlenül arra a tengelyre rögzítik, amelynek szögelfordulását mérni szükséges. Az 5.78. ábra a mágneses szögjeladót, és annak felépítését mutatja be.

5.79. ábra. Mágneses abszolút szögjeladó felépítése, az érzékelő áramkör, és egy ipari kivitelű érzékelő [18]

5.3.2.3.5 Inkrementális helyzetérzékelők
Az inkrementális helyzetérzékelők lineáris, vagy szögelfordulás lépésenként adnak ki információt. A lépés nagysága az eszköz felbontása. Az információ kétfázisú jel formájában jelenik meg, a két jel egymáshoz képest – a saját rendszerükben értelmezendő módon - 90°-kal
egymáshoz képest el vannak tolva. A legtöbb érzékelő ezen kívül kiad egy ún. index jelet is,
ami az eszköz nulla – kiindulási – helyzetét jelöli. Forgó jeladóknál ez egy tetszőleges hely a
kör kerület mentén. Lineáris útjeladóknál a nulla pozíció típustól függő helyen, tipikusan a
skála egyik vagy másik vége felé, vagy középen helyezkedik el. Az inkrementális útjeladók
kimeneti jeleit mutatja be az 5.80. ábra.
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5.80. ábra. Inkrementális útjeladók kimeneti jelei [8]

Az inkrementális jeladóból származó jelek alapján az abszolút pozíciót előre-hátraszámláló
egységgel lehet megoldani. Egy jel alapján nem lehetne megállapítani a mozgás irányát. A
két, egymáshoz képest eltolt jel, az ún. kvadratúra jelek biztosítják az irány meghatározását.
Ha a tengely előre forog, akkor az A jel felfutó éle mindig a B jel alacsony szintjénél lép fel.
Ha a tengely az óramutató járásával ellentétes irányban forog, akkor az A jel felfutó éle mindig a B jel magas szintjénél következik be. Az index jel adja a null pozíciót, ekkor az elmozdulás számlálót általában nulla értékre állítják.
A kvadratúra jeleket két érzékelővel állíthatjuk elő. Ha a két érzékelő egy vonalban van, két,
egymáshoz képest eltolt kódsáv, vagy kódcsík szükséges. Ez a korrektebb, pontosabb megoldás. Egy kódcsík vagy sáv esetén a két érzékelőt kell eltolt helyzetbe állítani, ennek megfelelő
kivitelezése nehézkesebb.
Az inkrementális jeladók elterjedt, bevált eszközök. Felépítésük egyszerű, áruk kedvező,
rendszerbe könnyen illeszthetőek. Hátrányuk, hogy bekapcsolás vagy üzemzavar esetén nem
adnak információt az abszolút helyzetről. A másik probléma, hogy ha valamilyen zavar miatt
egy, vagy több lépésjel elvész, vagy feleslegesen generálódik, a hiba a további működésben –
a nulla pozíció eléréséig mindig megmarad.
A továbbiakban áttekintjük az inkrementális útjeladók fő fajtáit:
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5.3.2.3.6 Optikai inkrementális lineáris útjeladók
Az optikai inkrementális útjeladók alapeleme egy optikai kódlemez (vagy más néven: skála).
A kódlemez anyaga különleges üveg, ezen alakítják ki az egy vagy két vékonyréteg fém kódcsíkot és az indexjelet adó csíkot. A kódlemez egyik oldalán vékony, párhuzamos nyalábokat
kisugárzó fényforrás-rendszer helyezkedik el, a lemez másik oldalán pedig a fényforráspontoknak megfelelő fényérzékelő elemek. A fém kódcsíkok párhuzamos sávokban helyezkednek el. Két jeladó csík esetében azok fél csíkszélességgel el vannak tolva egymáshoz képest. A fényérzékelő elemek jelét jelfeldolgozó egység erősíti fel, majd analóg komparálás
után a kapott jó minőségű jelet megfelelő formába átkódolják, és a kimeneti interfész egység
után csatlakozóra, vagy kábelkivezetéshez kötik. Optikai inkrementális lineáris útjelszenzor
szerkezetét mutatja be az 5.81. ábra.

5.81. ábra. Optikai inkrementális lineáris útjelszenzor szerkezete átvilágított skála esetén [21]

Az üveg kódlemez két oldalán elhelyezett elektronika, mint korábban is említettük, nem praktikus, nagy helyigényű, nehezen installálható megoldás. Bonyolultabb szerkezetű, de egyszerűbben használható, szerelhető a reflexiós kódlemezt alkalmazó típus, amelyet az 5.82. ábra
mutat be.

5.82. ábra. Optikai inkrementális lineáris útjelszenzor szerkezete reflexiós skála esetén [21]

5.3.2.3.7 Mágneses inkrementális útjeladók
A fent megismert optikai érzékelő mágneses változata is elkészíthető. Ekkor a maszkoló vagy
tükröző kódcsíkok helyett speciális mágneses ötvözet szalagot használnak, és azon két, pár Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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huzamos, észak-dél mágnesezettségű szakaszokat hoznak létre. Az egyik csík a szalag teljes
hosszára kiterjed, a másik csak az indexjelet tartalmazza. Néha a teljes hosszon több (kéthárom) kódolt indexjelet is elhelyeznek, ezeket a feldolgozó elektronika képes megkülönböztetni. A mágneses szakaszokat általában Hall-érzékelőkkel detektálják. A szalag hossza akár
több méter is lehet. Lineáris inkrementális útjeladókat mutat be a 5.83.ábra.

5.83. ábra. Lineáris inkrementális mágneses útjeladók. [4] [5]

A mágneses lineáris inkrementális útjeladók szerkezetét mutatja – az érzékelő házát transzparensé téve, és a mágneskód sávokra is utalva – az 5.84.- ábra.

5.84. ábra. A mágnese lineáris inkrementális útjeladók vázlatos felépítése [4] [5]

5.3.2.3.8 Optikai inkrementális szögjeladók
Az egyszerű abszolút szögjeladókhoz hasonló, de jóval egyszerűbb szerkezet. Ezekben a típusokban is egy üveg kódtárcsa van, amelynek egy oldalán általában három koncentrikus körsávban helyezkednek el a vékony fémréteg kódcsíkok. Egy inkrementális szögjel kódtárcsa
egyszerűsített vázlatát mutatja be az 5.85. ábra.
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5.85. ábra. Inkrementális optikai szögjel kódtárcsa vázlatos képe

Ez a tárcsa egyvonalban levő ikerérzékelőkhöz használható.
Egy nagy felbontású, magasabb műszaki színvonalú – és drágább eszköz felépítését mutatja
be az 5.86. ábra.

5.86. ábra. Professzionális inkrementális szögjeladó belső felépítése [21]

Ez az érzékelő egy inkrementális kódgyűrűt, és fél osztással egymáshoz képest eltolt optikai
érzékelő elemeket használ.
5.3.2.3.9 Útmérés kisugárzott hullám terjedési-visszaverődési idejének
mérése alapján
Útméréshez háromféle fizikai hullámfajtát használnak, ezek a következők [2] [7], ezeket az
alábbiakban tekintjük át.
5.3.2.3.10 Ultrahangos távolságmérés
Ultrahangos távolságmérés esetén a távolságot a mechanikai hanghullámok terjedési ideje
alapján határozzuk meg. A hang terjedési sebessége levegőben első közelítésben nem függ a
nyomástól, alig függ a nedvességtől, a hőmérséklettel pedig kis mértékben növekszik. Külön Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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böző gázokban a terjedési sebesség különböző. Folyadékokban és szilárd anyagokban a terjedési sebesség lényegesen nagyobb, mint levegőben. Az esetek nagy részében levegőben szükséges távolságot mérnünk, ekkor előnyös, hogy a hanghullám terjedését a füstös, poros, esetleg korrozív anyag tartalmú levegő alig befolyásolja. Zavaróak lehetnek viszont a különböző
visszaverődések, különösen zárt térben. A magasabb frekvenciájú hang jobban fókuszálható,
de erősebben is csillapodik, elnyelődik a levegőben. A gyakorlatban a 40kHz-től pár száz kHz
frekvenciáig terjedő tartományú ultrahangokat használják távolságmérési célra. Egy alkalmas
ultrahang adó, általában piezoelektromos hangszóró egy ultrahang csomagot sugároz ki. Ez a
csomag csillapodik, és visszaverődik a mérendő tárgyról, aminek a távolságát meg akarjuk
határozni. Ideális esetben nincsenek zavaró parazita visszaverődések (ilyen helyzetet látunk az
ábrán), vagy sokkal kisebb az intenzitásuk, mint a hasznos jelé. A gyakorlatban átgondolt
szűrési eljárásokat, szoftveres szűrést is alkalmaznak a hasonló gondok kiküszöbölésére. A
mérést folyamatosan, néhány 10Hz ismétlődési frekvenciával végzik. Az 5.87. ábrán a kisugárzott, és a visszavert hullámcsomag képét, és az időzítési viszonyokat láthatjuk.

5.87. ábra. Ultrahang csomag kisugározása, és visszaverődése [2]

Jelmagyarázat:
I: hang intenzitás
t: idő
tf: hangcsomag felfutási idő
tl: hangcsomag lefutási idő
tv: hangcsomag visszaverődési idő
tr: hangcsomag ismétlődési idő
A tárgy távolsága a visszaverődési időből, és a hang terjedési sebességéből
számítható.
Kisebb távolságok esetén az 5.39. és 5.40. ábrán korábban bemutatott ultrahangos közelítéskapcsolókhoz hasonló kivitelű eszközöket gyártanak. Az alábbiakban néhány eszközt és alkalmazási példát tekintünk át. Az 5.88. ábrán csomagolópapír tekercs átmérőjét mérik ultrahangos szenzorral.
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5.88. ábra. Papírtekercs átmérőjének a mérése ultrahangos szenzorrral. [20]

Az ultrahangos távolságérzékelést sokszor használják szintérzékelésre is. Az 5.89. ábra üzemi
szennyvízcsatorna vízszintérzékelésére mutat példát.

5.90. ábra Ultrahangos szennyvízszintérzékelés.

Ultrahangos szintérzékelést igen nagy tartályokban is használnak, folyadék mellett porszerű
anyagok, pl. cement, homok, vagy szemcsés anyagok, pl. gabona szintjének érzékelésére.
Ezek a feladatok nem egyszerűek, az érzékelendő felület nem vízszintes és nem sík. A jó
megoldáshoz átgondolt konstrukció, és sok tapasztalat szükséges. Nagy tartályokban történő
szintmérésre alkalmas ultrahangos szenzorkészülékeket mutat be az 5.91. ábra.

 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME

www.tankonyvtar.hu

104

SZENZORIKA ÉS ANYAGAI

5.91. ábra. Folyékony és szemcsés anyagok szintérzékelésére alkalmas, nagy tartályokban alkalmazott
ultrahangos érzékelők. [6] [7]

5.3.2.3.11 Rádiófrekvenciás (mikrohullámú) távolságérzékelés
A rádiófrekvenciás távolság-, ill. szintérzékelés a hangrezgések helyett elektromágneses hullámokat, nevezetesen mikrohullámokat használ, pl. a 24 GHz-es frekvenciát. A mérés alapelve megegyezik az ultrahangos érzékelők ismertetésénél leírtakkal. Ipari szintmérésre alkalmas
mikrohullámú szenzorkészülékeket mutat be a 5.92. ábra.
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5.93. ábra. Ipari mikrohullámú szintérzékelő [6] [7]

5.3.2.4

Egyéb, sugárzási elven működő távolságmérő eszközök

Távolság- és szintérzékelésre gamma-sugárzást felhasználó érzékelő műszereket, lézersugaras
eszközöket, és más különleges eszközöket is készítenek és használnak. Ezek az eszközök
azonban ezen fejezet témaköréhez kevésbé tartoznak, így itt nem foglakozunk velük.

5.3.3 Egyéb ipari szenzorok
Az iparban, az előző fejezetekben felsoroltakon kívül természetesen sokszáz mennyiség érzékelésére rendkívül sokféle szenzort használnak. Ezek egyik része közeli rokona a gépjárművekben használt eszközöknek, amelyekkel a következő szakaszban fogunk foglakozni, - és rá
is mutatunk a hasonlóságokra. A terjedelmi lehetőségek korlátai miatt néhány fontosabb további eszköz a jegyzet későbbi, bővített változatában, ill. egyes egyedi kiadványokban kerül
ismertetésre. [1] [2] [21] [22] [24]
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Felhasznált irodalom az 5. fejezetben
[1]http://honeywell.com/Products-Services/Pages/industrial-process-control.aspx
[2]http://www.sick.com/us/en-us/home/solutions/sick_solutions_tour/
Pages/solutions_tour2011.aspx
[2] FESTO: Szenzorika – tanfolyami jegyzet, FESTO, Budapest, 2009
[3] http://www.festo.com/cms/hu_hu/18046.htm
[4] Wimmer Zoltán:Szenzorok a gyártásautomatizálásban, Balluff, Veszprém, 2011
[5] http://www.balluff.hu/balluff.html?gclid=CLni4_qGy7ECFQpd3wodUy0AKw
[6] NIVELCO: Termékek, szoftverek, applikációk – DVD2011, NIVELCO, Budapest, 2011
[7] http://www.nivelco.hu/site.php?upar=PRODUCT&lang=hu
[8] http://industrial.omron.hu/
[9] OMRON: Termékkatalógus DVD 2011 (Adatlapok, felhasználói kézikönyvek, műszaki
leírások), OMRON,Budapest, 2011
[10] http://www.ia.omron.com/support/glossary/atoz/179/index.html
[11] http://www.ia.omron.com/support/guide/18/classifications.html r
[12] http://www.ia.omron.com/support/guide/18/principles.html
[13] http://www.ia.omron.com/support/guide/18/overview.html
[14] http://www.ia.omron.com/support/guide/52/principles.html
[15] http://www.ia.omron.com/product/family/1532/index_fea.html
[16] http://sales.hamamatsu.com/en/products/solid-state-division/color_sensors.php?src=hp
[17] http://www.bourns.com/Library.aspx
[18] http://www.rls.si/en/rls-rotary-and-linear-motion-sensors--15854
[19] http://www.macrosensors.com/lvdt_tutorial.html
[20] https://mysick.com/saqqara/im0028045.pdf ( Sensors and Sensor Systems)
[21] http://www.heidenhain.com/en_US/products-an d-applications/
[22] http://www.turck.hu/download/files/kompakt_katalogus.pdf
[23] http://www.siemens.com/sirius
[24] http://www.automation.siemens.com/mcms/automation/en/industrialcontrols/Pages/default.aspx
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6. Szenzorok a gépjárművekben
6.1 Gépjármű szenzorok fogalma és áttekintése
Az elmúlt évtizedekben az idő múlásával a gépjárművekben található elektronikus rendszerek
száma állandóan növekszik. Az elektronikus rendszerek számára a funkciójuk ellátásához
szükséges információ egy részét különféle szenzorok biztosítják. Ennek a folyamatnak több
oka van [1][2]:
- a járművekkel szembeni elvárások a teljesítendő, egyre nagyobb feladatok és a sokszor
egyre nehezebb körülmények miatt folyamatosan és fokozódó mértékben növekednek,
- a felhasználói igények, és a hatósági előírások kisebb üzemanyag fogyasztás, kisebb
káros anyag emisszió, és nagyobb biztonságosság irányába mutatnak,
- a nehezebb közlekedési körülmények, vagy adott esetben munkavégzési feltételek között indokolt a fokozott műszaki teljesítőképesség, és kényelmes üzemeltethetőség
iránti elvárás,
- a növekvő üzembiztonság iránti igényeket – pl. 10 év vagy 100000 km garancia – a
korábbi módszerekkel és eszközökkel nem lehet elérni,
- a jármű hibátlan állapotának biztosításához, ill. a további fejlesztések alapjául szolgáló
információ megszerzéséhez állandóan üzemelő, és igény szerint naplózó diagnosztikai
rendszer szükséges,
A felsorolt célok gyors és hatékony elérésére serkenti a fejlesztőket a piaci verseny, munkájukat viszont segíti az elektronikai eszközök, közöttük a szenzorok (és a feldolgozó mikroszámítógépek) jelenlegi lendületes fejlődése, aminek egyik mozgató ereje maga a közlekedési
ágazat, ill. a járműipar.[3][4][5][6][7][8][9]
A szenzorok között a gépjármű szenzorokat önálló csoportnak szokták tekinteni, és ezen csoport tagjai sokszor valóban ránézésre felismerhetőek, sokszor be is azonosíthatóak. A gépjármű szenzorokat sokszor erre a feladatra szakosodott cégek, vagy részlegek állítják elő. A téma
részletesebb kifejtése előtt érdemes ezen a ponton áttekinteni a gépjárművek nagy csoportjait:
 szárazföldi járművek, ezen belül
kötetlen pályás járművek:
- személygépkocsik,
- tehergépkocsik, kamionok
- helyi és távolsági autóbuszok
- kerékpár, motorkerékpár,
- mezőgazdasági erőgépek,
- erdőgazdasági erőgépek,
- bányászati erőgépek,
- épület- és útépítő gépek,
kötöttpályás járművek:
- villamos,
- elővárosi vasút,
- távolsági vasút, személy- és teherszállítás
- trolibusz
 vízi járművek
- édesvízi és tengeri hajózás,
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 légi járművek.
A téma nagysága, és a korlátozott terjedelem miatt a vízi és a légi járművek kérdését itt nem
részletezzük.
A járművek energiaforrása is sokféle lehet, pl.:
- benzin,
- diesel,
- alkohol, (metil, etil, stb.),
- szénhidrogén gáz,
- hidrogén,
- elektromos energiaforrás,
- hibrid energiaforrás,
- lendkerék,
- és még sok más lehetőség..
A fenti felsorolásnak, és a lehetőségek átgondolásának azért van jelentősége, mert a mai helyzetben jellemző, hogy szakosodott elektronikai cégek teljes szenzorkészletet gyártanak pl.
földmunkagépekhez, vagy teljes elektronikai eszközkészletet kínálnak (vezérlőegységgel,
szenzorokkal, és illesztő elemekkel) elektromos kerékpárokhoz [10][11].

6.2 Gépjármű szenzorok közös jellemző tulajdonságai
A gépjárművek mobil gépek, amelyek speciális körülmények között üzemelnek, és jól behatárolható követelményeknek kell megfelelniük. Ennek megfelelően, a gépjármű szenzorok jellemző tulajdonságai sokszor jelentősen eltérnek pl. az épületgépészeti, vagy a gyártásautomatizálásban alkalmazott eszközöktől.
A gépjármű szenzorok általában jellemző tulajdonságai:
- robosztus felépítés,
- nagy megbízhatóság, hosszú élettartam,
- zavarérzéketlenség,
- sokszor fontos a kis méret, kis tömeg,
- gyors, egyszerű cserélhetőség, csereszabatos pótalkatrészek,
- gyorsan bontható és zárható, szétcsúszás ellen biztosított, környezeti káros hatások ellen védett, össze nem téveszthető, és helytelen pozícióban nem összedugható csatlakozók,
- hosszan tartó, drága fejlesztés és tesztelés,
- adott funkció adott helyen történő teljesítésére kialakított eszközök, tehát nem általános célra (előre ismeretlen helyen ismeretlen feladatra) tervezett termékek,
- hosszú termékélettartam,
- alacsony ár.

6.3 Gépkocsi szenzorok
A következő szakasz alapvetően a személygépkocsik szenzorainak témakörével foglalkozik.
A személygépkocsik igen nagy darabszámban készülnek, és alkatrészeik rendkívül árérzékeny
termékek. A személygépkocsik esetében ugyanakkor az elvárt élettartam és megbízhatóság
általában kisebb, mint professzionális közúti járművek esetében. A személygépkocsikban alkalmazott megoldások jelentős részének valamilyen változata ugyanakkor megtalálható a
többi közúti járműben is. Hasonló megoldások szélesebb körben is léteznek, pl. a személygépkocsi utasterének komfortigénye ma összevethető egy tehergépkocsi, vagy akár egy munkagép vezetőfülkéjének követelményeivel (klimatizáltság, üvegpárásodás elleni védelem, levegő tisztaság figyelés stb.).
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A személygépkocsik esetén a fedélzeti elektromos és elektronikus rendszerei 12V-os egyenfeszültségű táplálással működnek. Fontos különbség, hogy nagyobb közúti gépjárművek, és
munkagépek esetében a tápfeszültség 24V.
A gépkocsikon levő eszközök igen komoly környezeti hatásoknak vannak kitéve:
- erős vibráció, ami sok problémához, pl. fáradásos törésekhez, vagy bizonytalan működéshez vezethet,
- elsősorban balesetek esetén nagy, akár 1000g értéket elérő gyorsulás, ill. lassulás,
minden irányban,
- széles tartományban változó hőmérséklet, páratartalom, légnyomás. A mai fedélzeti
elektronikák elvárt működési hőmérséklettartománya -40°C ÷ + 140°C.
- különféle vegyi anyagokkal, köztük agresszív anyagokkal való érintkezés lehetősége:
víz, ásványi olaj, szilikon olaj, fékfolyadék, fagyásálló hűtőfolyadék, sav, kátrány, útszóró só stb.,
- por, homok, korom, szilárd szennyeződések, folyadékokkal elegyedve,
- javítás, szervizelés, gyorsszervizelés során szakszerűtlen bánásmód
- biológiai hatások, pl. rágcsálók, amelyek kedvelik a műanyagokat,
- erős napfény, hő és UV sugárzás,
- külső elektromágneses zavarok, elektroszmog (pl. vasúti átjáró, vagy távvezetékek közelében).

6.4 Személygépkocsi szenzor csoportok
A régebbi gépkocsikon a szenzorok elsősorban a vezető tájékoztatásához nyújtottak információt, így a műszerfalon megjelent a sebesség, motor fordulatszám, üzemanyagszint, hűtővíz
hőmérséklet, akkumulátor töltöttségi szint értéke.
Ma egy felső kategóriájú kocsi fedélzetén akár száz mikroszámítógépes rendszer üzemel, és a
hozzájuk csatlakozó szenzorok száma ennek többszöröse. A fedélzeti szenzorokat működési
területük, a jármű szempontjából tekintett feladatuk szerint csoportokba szokás sorolni. Ez a
csoportosítás természetesen sok vonatkozásban önkényes. Egy szenzor sok esetben több feladat elvégzéséhez szolgáltat információt. Az egyes feladatokat ellátó rendszerek – a számítógép-hálózatokhoz hasonlóan – általában összetett, többszintű hálózati rendszerben magasabb,
vagy alacsonyabb szinten egymással együttműködhetnek.
Az alábbiakban egy részletes, de messze nem a teljesség igényével készült felsorolást adunk a
gépjárművek szenzorairól, szenzorcsoportok szerint. Ez az összesítés sok irodalmi forráson
alapuló szintézis eredménye, és sok szempontból kritizálható, ill. javítható – a célja egy kiindulási alap biztosítása a téma további tárgyalásához. Fontos megjegyezni, hogy ezeknek az
eszközöknek a rövid műszaki bemutatása is messze túlnyúlik ezen jegyzet keretein. Az érdeklődő olvasónak azonban egy elég tág körképet ad a témában való elmélyülés megkezdéséhez.

6.5 Gépjármű szenzorok fontosabb fajtái felhasználási
területek szerint
a)







Hajtáslánc szenzorok
motor főtengely forgás- és szöghelyzet érzékelő
motor vezérműtengely forgásérzékelő
motor kopogásérzékelő
motor olajnyomás érzékelő
motor olajhőmérséklet érzékelő
motor olajállapot (tisztaság, viszkozitás) érzékelő
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motor hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelő
gázpedál helyzet érzékelő
sebességváltó helyzet érzékelő
üzemanyagtartály nyomás érzékelő
üzemanyag fajta azonosító és minőség érzékelő
sebesség érzékelő
lambda szonda - oxigén érzékelő - primer/szekunder pozícióban
üzemanyag nyomás érzékelő a befecskendező rendszerben
atmoszférikus légnyomás érzékelő
áramló levegő tömeg érzékelő
EGR szabályozás (kipufogógáz részleges visavezetése) érzékelője
töltőnyomás érzékelő – (elektronikus Diesel szabályozás)
nyomásérzékelés – váltóvezérlés,
akkumulátor töltöttsége, állapota

b)















Aktív ütközés, ill. balesetmegelőzés
karosszéria magasság, terhelés miatti statikus dőlés
kormánykerék szög, szögsebesség, nyomaték
kerekek szögsebessége, szöggyorsulása,
dőlés, pördülés, borulás szenzorok,
kanyarodás irány, sebesség, gyorsulás
ütközésmegelőző szenzorrendszerek,
parkolás segítő szenzorrendszerek,
sávelhagyást figyelő szenzorok,
eső, üvegvizesség érzékelés,
üveg, lámpa szennyeződés érzékelés,
szemközti sávban jövő kocsi fényszóró szenzor
úttest állapota, jegesedés, fekete jég veszély
környezeti meteorológiai tényezők,
vezető tájékozódását segítő eszközök (iránytű, GPS, útkereszteződés, rádiós útinformáció, sebességmérő helyek jelzése)

c)




Passzív védelmi rendszerek
ütközés, ill. ütésérzékelők
légzsák nyomás érzékelő
ülés terhelés érzékelés

d)





Diagnosztika
fékbetét kopás szenzor
rezgésdiagnosztika
olaj viszkozitás és szennyezettség érzékelés
lámpa kiégés/zárlat érzékelés

e)





Vezető és utas komfort
légkondicionáló rendszer szenzorai, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás,
pára, harmatlecsapódás, köd, (látótávolság)
levegőszennyezettség szenzorok,
levegő elhasználtság szenzor
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 személyazonosító szenzorok ülésbeállításhoz
 napállás szenzor
 visszapillantó tükör szögbeállítás

f)













Vagyonvédelem és utasbiztonság
ajtó csukott állapot érzékelés
ajtó (kulccsal, vagy hasonló módon) zárt állapot érzékelés
rf távirányítás
ablakhelyzet érzékelés
naptető helyzet érzékelés
ablakemelő erő érzékelés
behatolás érzékelés
üvegtörés érzékelés
emelés/döntés érzékelés
vibráció/vontatás érzékelés
csomagtartó csukott, ill. zárt állapota
motorháztető lecsukott állapota

A szenzorcsoportok, és a szenzorok áttekintése nem egyszerű feladat. A tervezés, üzemeltetés,
szerviz esetén ezeknek az eszközöknek együtt kell működniük, vagy legalábbis nem zavarhatják meg rendszerszinten egymás működését. További fontos szempont, hogy normál működés
esetén is, de különösen baleseti vészhelyzetben, amikor egyes részrendszerek nem működnek,
vagy hibásan működnek – pl. a szenzorok érvénytelen adatokat szolgáltatnak, ami rosszabb,
mintha semmi jelet nem adnának, mert ebből meghibásodásuk nyilvánvaló – milyen rendszerben, hierarchiában működjön tovább a legkevesebb emberi és vagyonkár érdekében a
szenzorokon alapuló elektronikus vezérlésrendszer.
A gépjármű szenzorokat gyakran látványos ábrákon is bemutatják, ami legalábbis a feladat
összetettségét szemlélteti. A 6.1. ábrán a gépkocsi fő szenzorcsoportjait, és legfontosabb elemeinek felsorolását mutatjuk be.
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6.1. ábra. Szenzorcsoportok és néhány jellegzetes/fontosabb szenzor a személygépkocsik fedélzetén

Megjegyzés: A szenzorok helyét nemegyszer mutatóvonalakkal jelölik, azonban az így kapott
ábra vagy csak néhány eszközt mutat be, vagy nehezen értelmezhető, pókhálószerű ábrákon
kell bogarásznunk.
A gépjárművek a műszaki termékek között az egyik legnagyobb darabszámban gyártott,
nagyszerű műszaki alkotások. (Talán meglepő, de a kezdetektől a legnagyobb példányszámban gyártott műszaki termékek korábban a vezetékes, ma a mobil telefonok, és ezekben is
rengeteg, és egyre több szenzor van….). Sokak számára azonban nagyobb élményt nyújt egy
kanadai erdészeti rönkszállító tehergépkocsi vagy egy építőipari/földmunka erőgép technikai
szépsége, a benne rejlő megoldásokkal, szenzorrendszerekkel. Igazi mérnöki vénával rendelkező kollégáknak érdekes élményt jelenthet ilyen vagy hasonló gépek és felhasznált
szenzoraik megismerése.

6.6 Néhány jellegzetes gépjármű szenzor bemutatása
A továbbiakban a gépjárművek fedélzetén működő, vagy a közlekedésautomatizálásban használt szenzor eszközt mutatunk be. A cél – a feladat nagyságához, és a lehetőségek korlátaihoz
igazodva – egy minél színesebb, ugyanakkor az eszközök fontosságát szem előtt tartó körkép
bemutatása. A továbbiakban, jelen jegyzet frissítése, ill. a tantárgy előadóinak döntése, szemlélete alapján a bemutatott eszközök köre remélhetőleg – a hallgatók befogadóképességének
felső határáig – bővülni fog. A bemutatásban az egyes szenzorok, csoportok sorrendje mögött
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a legfontosabb eszközök bemutatásán, és a látókör szélesítésén túl más szempont nem játszik
szerepet.

6.6.1 Áramlásmérő szenzorok gépjárműveken
Az áramlás mérése ősi, és fontos feladat. Általában cseppfolyós, vagy légnemű közegek áramlásának a mérése a célunk. Az áramlásszenzorok alapjában háromféle jellemzőt érzékelhetnek:
- áramlási sebesség,
- térfogatsebesség,
- tömegáram.
Az áramlásmérés, ha a részletekbe belemerülünk, meglehetősen összetett, nehéz feladat, különösen, ha nagy pontosságra van szükség. A mai helyzetet megkönnyíti, hogy az elektronikus informatikai jel- és adatfeldolgozó rendszerek sok, korábban megoldhatatlannak tűnő
feladatot képesek elvégezni.
Az áramlás mérésének a helye lehet a szabad tér, pl. amikor a szélsebességet határozzuk meg,
vagy egy kötött áramlási pálya, pl. csatorna, vagy egy patak, és zárt tér, azaz cső belseje is.
Az áramlásmérők egyik része mechanikus elven működik, mozgó, pl. forgó alkatrészeket tartalmaz, ún. precíziós törpe gépek. Az áramlásérzékelők másik csoportja nem tartalmaz mozgó
alkatrészeket, ahelyett hőtani, áramlástani, és más effektusokat hasznosítva szolgáltatják a
kívánt információt. Az áramlásérzékelők választéka rendkívül széles.
A gépjárművek vonatkozásában két áramlásmérési feladatot tekintünk át.
6.6.1.1

Üzemanyag fogyasztás mérése átfolyásmérővel [12][13]

Az üzemanyagfogyasztás mérése többféle szempontból érdekes:
- jellemző a jármű állapotára,
- jellemző a vezetési stílusra,
- befolyásolja az üzembentartási költségeket,
- befolyásolja a rendelkezésre álló üzemanyaggal megtehető távolságot.
Az üzemanyag áramlása zárt csőben történik. Ebbe a csőbe legegyszerűbben mechanikus elven működő eszköz beépítése valósítható meg. A 6.2. ábra. forgó turbinakerekes áramlásérzékelőt mutat be.

6.2. ábra. Forgó turbinakerekes áramlásérzékelő

A forgó turbinakerék, más néven rotor tengelye ennél a típusnál a közeg áramlási irányával
párhuzamos. A pontos mérés, és a kis megszólalási érzékenység érdekében fontos a kis súrlódású csapágyazás, ezért a tengely vége kis átmérőjű acél csap, vagy csúcs, a csapágy anyaga
pedig sokszor drágakő, pl. zafír. A turbinakereken egy vagy több kis állandó mágnest helyeznek el. Ezek a mágneses érzékelőben jelet keltenek. Az érzékelő sokszor digitális Hall érzékelő, aminek a jelét közvetlen fel tudja használni a hozzá kapcsolódó értékelő-szabályozó-mérő
elektronika.
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Az áramló közeg mozgási irányára merőleges tengelyű, forgólapátos, ill. szárnyaskerekes
érzékelőket is készítenek. Forgólapátos áramlásérzékelő vázlatát mutatja be a 6.3. ábra.

6.3. ábra. Forgólapátos áramlásérzékelő vázlatos felépítése

Az ábrán nincs feltüntetve, de a forgómozgás érzékelése megegyezik az előbbi esetben bemutatott megoldással. Az érzékelő által szolgáltatott, az eszközön áthaladó folyadékkal arányos
mennyiségű impulzusok gyakorisága a pillanatnyi áramlási sebességet (adott esetben a pillanatnyi fogyasztást, az impulzusok integrált száma pedig a teljes átfolyt térfogatot adják meg.
A 6.4. ábra forgólapátos üzemanyag (vagy hasonló közeg) áramlásának érzékelésére szolgáló
eszközt mutat be.

6.4. ábra. Forgólapátos áramlásérzékelő

A forgó turbina vagy lapátkerekes szenzorok pontossága néhány százalék. Nagypontosságú
mérésekhez, pl. motorok fogyasztásának pontos minősítéséhez, vagy más eszközök hitelesítéséhez alternáló, vagy forgódugattyús szenzorok használhatóak. Ma már a forgódugattyús eszközök az elterjedtek. Forgódugattyús áramlásmérő elvi működését, és gyakorlati felépítését
mutatja be a 6.5. ábra. Az ábrán látható kivitelen kívül számos más, hasonló megoldás létezik.
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6.5. ábra. Forgódugattyús áramlásérzékelő

Az áramló közeg a két forgó dugattyút mozgatja. Egy körülfordulás során az átmenő, átengedett térfogat igen pontos, és állandó érték, a mérési kvantálásra jellemző konstans. Forgódugattyús szenzorokkal ezrelékes, vagy nagyobb pontossággal lehet átfolyó térfogatot mérni.
6.6.1.2

Levegő tömegáramlás szenzorok [14]

A belső égésű motorok vezérlése során az üzemanyagfogyasztás csökkentése, a károsanyag
emisszió csökkentése, és a motor optimális üzemeltetése érdekében az üzemanyag szenzorok
adatai mellett fontos tényező a motorba az égési folyamathoz bejutó friss levegő tömegének
az ismerete. Diesel motorok esetében a kipufogó gáz egy részét a káros anyag kibocsájtás
csökkentése érdekében a bejövő friss levegőhöz keverik (EGR rendszer), ekkor is fontos a
levegő tömegáram mérése. Végül, a levegő tömegáram mérése a hajtáslánc/motor diagnosztikai megfigyelése szempontjából is érdekes.
A korábbi levegő tömegáram szenzorok általában torlasztónyomásos elven működtek, nyomáskülönbség érzékelők, vagy mechanikusan elmozduló lapátok szöghelyzetének mérésével.
A feladat nem egyszerű, mivel a minimális és maximális levegőmennyiség, így áramlási tömegsebesség jellegzetesen akár 1...100 arányban változik, a legnagyobb mérendő tömegáram
pedig 1000kg/h felett is lehet.
A ma használatos eszközök mozgó alkatrészeket már nem tartalmaznak, viszont erőteljesen
kihasználják a korszerű szenzorok és az informatikai feldolgozó eszközök által kínált lehetőségeket, beleértve a DSP [Digital Signal Processor = digitális jelfeldolgozó processzor] eszközök által biztosított eljárásokat.
A mai korszerű levegő tömegárammérő szenzorok között kiemelkedő minőségű termék a Siemens VDO cég SIMAF típusa. A mai lehetőségek jellemzéséhez ezt a típust mutatjuk be
tömören. [SIMAF = Siemens VDO Integrated Mass Airflow Sensor]
A 6.6. ábra a szenzor külső megjelenését mutatja be.
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6.6. ábra. A SIMAF szenzor külső megjelenése

A szenzor működése a fűtött hőfilmes anemométer elv egyik alkalmazási változatán alapul.
Az érzékelő elvi felépítési vázlatát mutatja be az 6.7. ábra.

6.7. ábra. A SIMAF szenzor vázlatos elvi felépítés

Az áramló levegő egy részét elterelik a szenzor elemek felé. Az R s jelű hőmérsékletérzékelő a
bejövő levegő hőmérsékletét érzékeli. Az RT jelű hőmérsékletérzékelőt a vezérlő elektronika
szabályozottan fűti, a beömlő levegő hőmérsékletéhez képest rögzítetten különböző, magasabb hőmérsékletre. Amennyiben a levegő áramlása kicsi, az kevéssé hűti a fűtött RT ellenállást, így kis árammal fel lehet azt a rögzített hőmérsékletkülönbség-értékre fűteni. Nagy légáramlási sebesség esetén az áramló levegő jelentősen lehűti a fűtött ellenállást, hőáramlás
révén elvezeti a disszipált hőmennyiség jelentős részét, így az érzékelő hőmérsékletértékkülönbségen tartásához nagyobb energia, áram szükséges. A mérőellenállás fűtéséhez szükséges áram jól kiértékelhető analóg, ill. konvertálás után digitális jelet ad.
A bemutatott elven működő eszköz más, pl. korábbi mechanikus érzékelőkhöz képest számos
jó tulajdonsággal, előnnyel rendelkezik, ezek közül néhány fontosabb jellemző:
- pontos méréseket tesz lehetővé,
- pontossága hosszú távon is stabil,
- a hengerek működésének pulzáló hatására érzéketlen,
- a mérete kicsi, beleillik a környezetbe,
- nagy a hőmérséklettartománybeli stabilitása,
- mérési tartománya széles,
- bekapcsolás utáni feléledési ideje rövid,
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az átáramló teljes levegőmennyiséghez képest csekély nyomásveszteséget okoz,
elektronikusan, könnyen hitelesíthető.

6.6.2 Erő, nyomaték, és nyomás szenzorok a gépjárművekben
A mechanikában az erő az alapmennyiség. Amennyiben erő mérésére alkalmas érzékelő elem
rendelkezésre áll, a nyomás és a nyomaték mérése arra alapozva – természetesen megfelelő
kiegészítő elemekkel, csatlakoztatással, rögzítéssel – megoldható feladat.
6.6.2.1

Erőmérő szenzorok [15][16][17]

Az erő mérésére különféle elveken működő elemcsaládok állnak rendelkezésre:
6.6.2.1.1 Rugalmas alakváltozás alapján működő eszközök
Az első erőmérő érzékelők a mechanikus szerkezeteket utánozták. Az erő hatására megfelelő
anyagban rugalmas deformáció lép fel, pl. egy tekercsrugó megnyúlik. Ha a rugó egy potenciométer csúszkáját mozgatja, a potenciométer feszültségosztása, vagy egyszerűen az ellenállása az erővel arányos lesz.
Ebben az esetben tehát követett érzékelésről van szó, az erő hatására lineáris elmozdulás,
vagy elfordulás, tehát geometriai deformáció lép fel, és a deformációt érzékeli a második
szenzor elem.
Ezt az elvet ma is használják, de az eszközök mérete lecsökkent, az elmozdulás mérésére pedig sokféle elvet hasznosítanak, amelyek közül többet a közelítés és távolságérzékelők fejezetben ismerhettünk meg. Egy érdekes példa, amikor a rugalmasan deformálódó anyaghoz kis tükröt rögzítenek, arra fénysugarat vetítenek, és a visszavert
fénysugár helyét érzékelik optikai érzékelővel.
6.6.2.1.2 Nyúlásmérő bélyegek
A nyúlásmérő bélyegek működési elve igen egyszerű. Egy fém vezető húzó vagy nyomó
mechanikai feszültség hatására megváltoztatja alakját, pl. húzáskor hosszabb lesz, és lecsökken a keresztmetszete. Egy vezető ellenállását az alábbi kifejezés írja le:

Ahol:
R: a vezető ellenállása
: a fajlagos ellenállás
l : a vezető hossza
A: a vezető keresztmetszete
A nyúlásmérő bélyeg tehát makroszkópikus deformációját ellenállásváltozás formájában követi. Egy nyúlásmérő bélyeg kialakítását mutatja be a 6.8. ábra.
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6.8. ábra. Nyúlásmérő bélyeg

A nyúlásmérő bélyeg tehát deformáció hatására közvetlenül ad villamos jelet
ellenállásváltozás formájában.
A nyúlásmérő bélyegeket lényegében kétféle módon használják. Az egyik az erőmérő berendezések, műszerek területe, ahol a nyúlásmérő bélyeget ismert rugalmassági állandóval és
egyéb paraméterekkel rendelkező mérőtestekre ragasztják fel. A cella így végülis a mérőtest
deformációját méri, a mért erő pedig kiszámítható. Az 6.9. ábrán egy erőmérő mérőtest látható. Az eszköz közepében helyezkednek el a nyúlásmérő bélyegek, és a feldolgozó elektronika.

6.9. ábra. Mérőtest erő méréséhez

A másik alkalmazás a nyúlásmérő bélyegek fix telepítése. Ilyen jellegű feladatok sokszor vázszerkezeteknél, pl. hidaknál, tornyoknál, szélerőmű tartószerkezetében, stb. használják.
Nyúlásmérő bélyeges célberendezéseket, készülékeket alkalmaznak szállítmányok súlyának,
járművek terhelésének mérésére is. A mérőeszköz lehet a közúton az út síkjába épített, fix
mérőállomás. Egyes esetekben viszont feladat lehet a szállítmány súlyának folyamatos jellegű
követése. Benzinszállító tartálykocsiknál pl. a tartály súlyát a felerősítési pontokon elhelyezett
nyúlásmérő bélyegek jeleinek kiértékelésével végzik el, ami összetett feladat, hiszen a tartály
nem vízszintesen áll, a felerősítési pontokon nem csak egyszerű nyomófeszültség van, és a
tartályban a folyadék többféle módon mozog, hullámzik.
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A nyúlásmérő bélyegeket a hőmérsékletfüggés minimalizálása érdekében konstantán ötvözetből készítik, szabványos névleges ellenállásértékük 120Ohm, 350Ohm, vagy 600Ohm. A fém
nyúlásmérő bélyegek régóta használt elterjedt eszközök, annak ellenére, hogy használatuk sok
nehézséggel is jár. A gyakorlatban – a részletek mellőzésével – a mérendő erő számításához
pl. nem egyszerű feladat egy 100 Ohm nagyságrendű ellenállás milliOhm nagyságrendű változását megmérni.
A nyúlásmérő bélyegek előnyei:
- kicsi méret,
- stabilitás,
- pontosság,
- a kicsi belső impedancia miatt jó távadhatóság.
A nyúlásmérő bélyegek hátrányai:
- néhány alkalmazott ellenállásanyag esetleges hőmérsékletfüggése,
- a próbatest hőtágulásából származó hiba,
- a ragasztásból származó hiba (kúszás jelensége),
- kicsi érzékenység.
A nyúlásmérő bélyegeket egyrészt a zavaró hatások kiküszöbölése, másrészt a mérés megkönnyítése érdekében mindig legalább párban, de tipikusan hídkapcsolásban, tehát négy érzékelő felhasználásával végzik. Ha a mechanikai feszültség iránya is ismeretlen, minden egyes
érzékelő helyett három érzékelőt használnak, így végülis egy mérés során nagyszámú érzékelőre lehet szükség.
6.6.2.1.3 Félvezető piezorezisztív érzékelők
A mechanikai feszültség hatására a makroszkópikus méretváltozás következtében fellépő
ellenállásváltozás mellett a fémekben és a félvezetőkben létezik egy, az atomi méretek szintjén bekövetkező hatás, az ún. piezorezisztív effektus is. Ez fémek esetében igen kicsi, félvezetők esetében viszont jelentős. Sokféle, bonyolult és összefüggő jelenségek együtteséről van
szó, amelyek során pl. az atomtörzsek távolsága megváltozik, és a töltéshordozók
energiasávszerkezete is módosul – végeredményben a töltéshordozó mozgékonyság változik
meg jelentősen.
A félvezető piezorezisztív érzékelőket a fém nyúlásmérő bélyegekhez hasonlóan mérőtestekre ragasztják, ha erőmérés a cél. Monolit félvezető piezorezisztív érzékelő
elemet mutat be a 6.10. ábra.

6.10. ábra. Félvezető piezorezisztív érzékelő elem

6.6.2.1.4 Piezoelektromos erőmérők
A piezoelektromos érzékelők érzékelő eleme egy piezoelektromos tulajdonságokkal jellemző,
anizotróp kristály, pl. a ritkább perovszkit, és a jól ismert kvarc. Ezek esetében nyomás vagy
húzás hatására töltésszétválasztódás, vagy más szóval polarizáció lép fel. A mechanikai
igénybevétel hatására dipólusok keletkeznek, vagyis a pozitív és a negatív töltések súlypontjai
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eltolódnak, illetve a meglevő dipólusok iránya is megváltozik, azok elfordulnak. A töltések
által létrejövő elektromos erőtér iránya a húzó, ill. nyomó feszültség szerint alakul ki.
A 6.11. ábra piezoelektromos terhelésérzékelő cellákat mutat be.

6.11. ábra. Piezoelektromos terhelésmérő cellák

6.6.2.1.5 Kompozit anyagból készült erőmérők
Erőmérésre alkalmas eszközöket kompozit anyagok felhasználásával is lehet készíteni. Ezek
különféle, kerámia és műanyag anyagok, és technológiák felhasználásával készülnek.
Vastagréteg eszközöknél kerámia, általában aluminiumoxid hordozót használnak, amely a
rugalmas, deformálódó alaptest szerepét is betölti. Ezen alakítják ki piezorezisztív vastagréteg
paszta alapanyagból az ellenállásokat, amelyeket azután beégetnek. Műanyag alapon készül
az FSR néven ismert eszköz [Force Sensitive Resistor]. Egy FSR érzékelőt mutat be a 6.12
ábra.

6.12. ábra. Egy kerek érzékelő felületű FSR szenzor a kivezetésekkel

Az FSR felépítését mutatja be a 6.13. ábra.
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6.13. ábra. Az FSR szenzor vázlatos felépítése.

Az alsó műanyag hordozón helyezkedik el a két elektromos kivezetés, amely az érzékelő felület két széléhez vezet. Az érzékelő felületen apró, egymással nem érintkező fém felületek,
szigetek helyezkednek el. A felső, rugalmas műanyag hordozó felületére nagy fajlagos ellenállású félvezető ellenállásréteget visznek fel. Az alsó és a felső hordozót ragasztó réteggel
egyesítik. Erőhatás hiányában a félvezető ellenállásréteg nagy ellenállását mérhetjük a kimeneten. Erő, ill. nyomás hatására az ellenállásréteg egyre nagyobb felületét a vele érintkező
fémszigetek rövidre zárják, így az ellenállás lecsökken.
Külső erőhatás hiányában ezek az eszközök igen nagy ellenállásúak, pl. 10MΩ nagyságrendben, de már egy emberi ujj nyomását jól értékelhető módon érzékelik, az ellenállásuk pedig
nagy erő hatása alatt a száz Ohmos nagyságrendig is lecsökkenhet. Nem pontos eszközök (kb.
10% nagyságrendű), többnyire felhasználói igények szerint, és nem katalógustípusok formájában készülnek. Felhasználásuk az érintőklaviatúráktól a járműterhelésig terjed, pl. alkalmas
annak az érzékelésére, hogy a gépkocsiban egy ülésen ül-e valaki, és nagyjából mekkora a
súlya. Érdekes alkalmazás az elektromos érintkező, azaz csúszkamentes lineáris és
forgópotméter, amelyik súrlódó érintkező hiányában nem használódik el.
6.6.2.2

Nyomásérzékelő szenzorok

A gépjárművek fedélzetén ma egyre több nyomásérzékelő eszközt is találhatunk. Az
elektronikus motorvezérlés révén az olajnyomás mellett pl. az üzemanyaggal, a külső
légköri nyomással, ill. a kipufogógázzal kapcsolatban is alkalmazunk nyomásérzékelőket.
Személygépkocsik esetében a legfontosabbak:
- az olajnyomás,
- szívótér nyomás,
- töltőnyomás,
- a külső légnyomás,
- a kerék abroncs nyomás,
- az üzemanyagtartály nyomás érzékelő eszközök.
A nyomásmérő szenzorok felépítésének alapja erőmérő szenzorelem együttesek alkalmazása
egy rugalmas membránon. A szenzor, a szenzorház, a csatlakozások kialakítása, és természe-
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tesen a szenzorelemek megválasztása a mérési tartománytól, a mérendő közegtől, a közeg
hőmérsékletétől függ.
Félvezető alapú nyomásérzékelőket használnak általában kisebb nyomásértékek, és nem túl
magas hőmérséklet esetén. Félvezető nyomásérzékelő belső felépítését mutatja be a 6.14. ábra

6.14. ábra. Félvezető nyomásérzékelő felépítése

A 6.15. ábra félvezető nyomásérzékelő eszközöket mutat be.

6.15. ábra. Félvezető nyomásérzékelők.

Az a, b, és c típusok légköri nyomás, vagy tengerszint feletti magasság mérésére szolgálnak.
[18][19][20] Az a. típus 10*10mm, a c. típus 3*5mm területet foglal el. Fogyasztásuk igen
alacsony, így karórába is beépíthetőek, és sok mobiltelefonban is megtalálhatóak. A gépkocsikban az utaskomfort kialakításánál használják az adataikat, ill. magasabb járműkategóriáknál a motorvezérlésnél is figyelembe veszik a légnyomást is. Az eszközök tartalmazzák a feldolgozó elektronikát, és digitális interfésszel rendelkeznek. A d. jelű eszköz egy korábbi fejlesztés, egy sok tagból álló termékcsalád tagja. [21] Működése analóg. Abszolut, relatív és
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differenciál nyomás mérésére szolgáló fajtái vannak. A különféle típusok mérési tartománya
igen széles, a levegő és vérnyomásmérés mellett 1000 kPa nyomásig működő változatok is
léteznek.
Nagyobb nyomások, ill. agresszív közegek esetében a kerámia membrán használata jellemző.
Egy, négy darab egyedi érzékelő vastagréteg piezorezisztor elemből kialakított szenzor együttest, az összeköttetéseket, és a csatlakozó kivezetési pontokat hordozó kerámia membránt láthatunk a 6.16. ábrán.

6.16. Kerámia alapú nyomásérzékelő alkatrész

Ezek az érzékelők természetesen robosztus házba, tokozásba kerülnek. Felhasználásuk sokfelé, a járműiparban tehergépkocsik és munkagépek hidraulika rendszereiben fordulnak elő.
Egy ipari, kerámia membrános nyomásérzékelőt mutat be a 6.17. ábra.

6.17. ábra. Ipari kerámia membrános nyomásérzékelő (HYDAC gyártmány)

A nyomásérzékelőkkel kapcsolatban nem közismert, hogy működő belsőégésű benzines és
Diesel motorok hengereiben is lehet nyomást mérni. Ezt különleges járművek esetében üzemszerűen, más esetekben mérésekhez, fejlesztésekhez használják. a 6.18. ábrán a hengerekben
mérő, piezoelektromos elven működő szenzorokat láthatunk.
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6.18. ábra. Motor hengerekben mérő nyomásszenzorok [22]

Az a. eszköz gyújtógyertya és nyomásérzékelő integrált eszköz. A b. és c. jelű eszközök paraméterei, és szerelhetőségük különbözik.
6.6.2.3

Nyomatékérzékelők

A nyomaték érzékelését a nyomásérzékeléshez hasonlóan nem közvetlenül, hanem
erő, ill. deformáció, adott esetben torziós hatás mérésével oldják meg. Statikus nyomaték így
viszonylag könnyen mérhető. Elmozdulás, forgás esetében a döntő kérdés az, hogy az elfordulás szöge mekkora, egy teljes fordulatnál kisebb, vagy néhány fordulat, vagy pedig folyamatos forgó mozgás. Személygépkocsik esetében feladat lehet a kormánykerékre kifejtett
forgatónyomaték meghatározása. A kormánykerék tengelyére rögzített erő, ill. deformáció
érzékelő (pl. nyúlásmérő szenzor) segítségével, az erőkar ismeretében a nyomaték meghatározható. Mivel a kormánykerék elfordulási szögtartománya véges, a jelek kivezetése több
módon, pl. magas flexibilitású vezetékek segítségével is megoldható.
Ipari berendezésekben alkalmazható az a megoldás, hogy a forgó tengely egy szakaszába tengelykapcsoló jellegű eszközt építenek be. Ebben azonban erő, ill. nyúlásmérő érzékelők vannak, a feldolgozó elektronikával, és rádiófrekvenciás adóval együtt. A frekvencia a
szokásos, szabadon használható 2,4GHz szokott lenni. Mivel a vevő az adó közvetlen közelében lehet, a teljes elektronika fogyasztása ma már igen csekély, így a készülék elemes táplálású lehet, és az elem üzemideje meghaladja az egy évet. Ezzel a módszerrel természetesen igen
pontos méréseket lehet végezni. Az 6.19. ábra rádiófrekvenciás adatátvitellel működő ipari
nyomatékmérőt mutat be.

6.19. ábra. Ipari, rádiófrekvenciás adatátvitellel működő forgó nyomatékmérő

Személygépkocsik esetében a forgatónyomaték folyamatos mérése a vezérlés szempontjából
előnyös lenne, de megoldása nehéz. Egyes esetekben, néhány típusnál kísérleteztek különféle
megoldásokkal, és új módszereket is fejlesztenek. [23]
Az egyik megoldás, a tengely torziójának optikai érzékelése alapján, a 6.20. ábrán látható.
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6.20. ábra. Forgó tengely által átvitt nyomaték mérése optikai módszerrel

A bemutatott rendszer azonban kényes, működése nem eléggé megbízható. A működési elv
lényege az, hogy az átvitt forgatónyomaték hatására a tengely torziósan deformálódik, elfordul. A két rögzítési pont közötti szakasz szögelfordulását az ipari forgásszenzorokhoz hasonló
módon, optikai kódtárcsákkal, és megfelelő fényforrással és fényérzékelővel meg lehet határozni. A szögelfordulásból a nyomaték kiszámítható. Egy mobil gép fedélzeti körülményei
között azonban ez az eszköz nagyon nehéz feltételek között kell, hogy ellássa a feladatát.
Kísérleteznek kapacitív elven működő forgó nyomatékszenzorral is. A 6.21. ábra kapacitív
elvű nyomatékmérési módszert mutat be.

6.21. ábra. Forgó tengely által átvitt nyomaték mérése kapacitásváltozás alapján

A szenzor működése sok szempontból hasonlít az előző, a feladatot optikai érzékelésre átvezető megoldásra. Itt azonban egy álló kondenzátor-lemez csomag van a tengelyhez rögzítve,
amihez képest a torziós tengelyszakasz a deformációjától függően más szöghelyzetbe hozza
az elmozduló, koncentrikus kör mentén elhelyezett másik kondenzátorlemez csomagot. A
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tengelyt terhelő nyomatéktól függően a lemezek egymáshoz képesti szöghelyzete, ezzel a
szemben álló felületük, és így a kapacitás értéke megváltozik. A következő feladat a változó
kapacitásérték megmérése. Ezt pl. úgy oldják meg, hogy a tengellyel együtt forgó kis induktivitást kapcsolnak a kapacitáshoz, azaz egy rezgőkört képeznek. A mai elektronikus eszközök
birtokában ennek a rezgőkörnek a rezonanciafrekvenciája viszonylag könnyen és pontosan
meghatározható, aminek alapján végülis a tengely által átadott forgatónyomaték kiszámítható.

6.6.3 Hőmérséklet mérése gépjárművekben
6.6.3.1

Hőmérséklettel kapcsolatos alapismeretek

A hőmérséklet fizikai alapmennyiség, egyszerűen szólva az elemi részecskék – atom, molekula – mozgási energiájával kapcsolatos fogalom. A hőmérséklet skalár mennyiség. Mérése első
közelítésben egyszerűnek tűnik, úgyszintén a hőmérsékletérzékelők hitelesítése is, gyakorlati
feladatok megoldása során azonban meglepő problémák sorával szembesülhet az ember.
A hőmérséklet ismerete sok szempontból fontos, hiszen szinte minden anyagjellemző és természeti folyamat hőmérsékletfüggő. Ennek megfelelően sokféle hőmérsékletmérési módszer
és érzékelő létezik. A feladatot megnehezíti, hogy az anyagok hőmérsékletfüggő paraméterei
többnyire egyéb tényezőktől is függenek.
A hőenergia a magasabb energiaszintű helyről az alacsonyabb energiaszintű hely felé áramlik.
A hőenergia hővezetés, hőáramlás, és hősugárzás útján terjed.
A hőmérsékletérzékelők két csoportba sorolhatóak:
- kontakt eszközök
- nem-kontakt eszközök
A kontakt hőmérsékletérzékelők közvetlenül érintkeznek a mérendő objektummal, átveszik a
mérendő objektum termikus energiájának egy részét, vagy energiaátadás történik, hővezetés
vagy hőáramlás útján. A kontakt hőmérő mindig megzavarja a mért rendszert, hűthet és fűthet
is,
hosszú távon egyensúlyi folyamat állhat be, a hiba időben állandósul.
A véges mérési hiba – érdekes probléma. (Nagy pontossági igény esetén komoly probléma.)
A nem kontakt, más szóval érintkezésmentes hőmérsékletmérő eszközök a mérendő test hősugárzását mérik. Egy test hősugárzása a hőmérsékletétől függ, első megközelítésben ez tehát
egy ideális mérési módszer lehetne. A problémát az jelenti, hogy a sugárzás a hőmérsékleten
kívül a test ún. emissziós tényezőjétől is függ a gyakorlatban létező testek esetében, és ezt a
tényezőt nem egyszerű meghatározni. Gépjárművek esetében sugárzás alapján történő hőmérsékletmérés tipikusan csak diagnosztikai módszerként fordul elő, így a továbbiakban itt nem
foglalkozunk vele.
Gépjárművek esetében a hőmérsékletmérés több, de jól behatárolt cél eléréséhez szükséges.
Elsősorban a következő helyeken lehet szükséges a hőmérsékletmérés [24]:
- utastér,
- külső légtér,
- hűtővíz,
- motorolaj,
- sebességváltó olaj,
- motorblokk,
- üzemanyag,
- motorba kerülő levegő,
- kerékabroncs.
A gépjármű fedélzeten jellemzően kontakt hőmérsékletérzékelőket használnak. Ezek egy része nem a hőmérséklet folyamatos, analóg jellegű mérésére, hanem ki/bekapcsolás jelleggel
üzemel. Az elterjedtebb hőmérsékletérzékelő fajták [25]:
 RTD - huzal, vagy réteg technológiával készült fém/fémötvözet anyagú eszköz,
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 termisztor (fémoxid, vagy más vegyület, kerámia, nem monolit, félvezető jellegű ellenállas, PTC és NTC típusok léteznek),
 termoelem,
 szilícium, vagy más monolit félvezető ellenállás,
 szilícium p-n átmenet.
6.6.3.2

Az RTD szenzor

Az RTD betűszóval jelölt szenzor magyar elnevezése: fém ellenálláshőmérő. [RTD =
Resistance Temperature Detector, vagy ResistiveThermal Device]. Az érzékelő a fizikai effektusok ismertetésénél bemutatott módon, azon alapul, fogy a fémek ellenállása a hőmérséklettel egyenesen arányosan növekszik (igen jó közelítéssel), ha a hőmérsékletváltozás során
zavaró hatás, pl. anyagszerkezeti fázisátalakulás nem lép fel. Az alkalmazott anyagok, és fő
jellemzőik:
- platina – drága, széles hőmérséklet tartományban használható (-260°C ÷ +850°C),
legjobb a stabilitása és a linearitása, korróziónak ellenálló,
- nikkel – olcsó, nagy az érzékenysége,
- réz – igen jó a linearitása,
- vas -nikkelötvözet– olcsó, legnagyobb az érzékenysége.
Az ellenálláshőmérőket szabványos névleges ellenállásértékek szerint gyártják, a legáltalánosabban használt érték: 100 Ohm 0ºC-on tipikus, de más értékek előfordulnak. (A hozzávezetések szempontjából pl. kedvezőbb az 1000 Ohm-os érték).
Az RTD érzékelő elemek kivitele alapjában véve kétféle szokott lenni:
- szigetelő hengeres testre tekercselt huzal,
- szigetelő lapkán vékonyréteg, tömb jellegű anyagszerkezeti tulajdonságokkal.
Korszerű RTD kiviteleket mutat be a 6.22. ábra

6.22. ábra. Korszerű ellenálláshőmérő kivitelek, az ábrákon platina alapú szenzorok láthatóak

A tekercselt szenzorok esetében kvarcüveg csévetestet is használnak. Az érzékelő felületét
sokszor kerámia, vagy üveg réteggel, vagy lapkával zárják le.
Az 6.23. ábra ellenálláshőmérő karakterisztikákat, és mérési tartományukat mutatja be.
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6.23. ábra. Ellenálláshőmérő karakterisztikák

Az ellenálláshőmérőket alacsonyabb hőmérsékleten, pl. emberi környezetben akkor használják, ha nagy pontosságra, és stabil mérésekre van szükség. Átlagos körülmények között olcsóbb, és könnyebben rendszerbe illeszthető megoldások az elterjedtebbek. 500°C felett a
termoelemek használata a tipikus.
6.6.3.3

Termoelemek [26]

A termoelem, vagy más néven hőelem [thermocouple] két különböző, praktikus szempontok
alapján kiválasztott anyagból levő fémszál, amelyeket egyik végüknél hegesztéssel összekötnek. A kötési pontot melegpontnak hívjuk, a vezető szálakat hőálló szigeteléssel vonják be, és
megfelelő távolságra csatlakozóra vezetik ki, amelyek manapság szabványosak, jól felismerhetőek. A csatlakoztatott pontokat nevezzük hidegpontoknak, bár a melegpont azoknál hidegebb helyen is mérhet. Az eszköz működése a Seebeck effektuson alapul. Anyagpártól függően, ha a melegpont a hidegponttól eltérő hőmérsékleten van, akkor a hidegpont kivezetések
között 10µV/°K nagyságrendben keletkező feszültség mérhető. A termoelemek a legmagasabb hőmérsékletig (>1500°C) mérni képes kontakthőmérők. Előnyük, hogy széles hőmérséklettartományban működőképesek, robosztusak, karakterisztikájuk lineáris. Hátrányuk a kis
érzékenységük, valamint a hidegponttal kapcsolatos bonyodalmak. Ezeknél ugyanis úgyszintén jelentkezik a Seebeck effektus, így vagy pontosan állandó hőmérsékleten kell azokat tartani, vagy mérni kell a hőmérsékletüket, és a melegpontnál keletkező feszültséget megfelelő
algoritmus szerint korrigálni kell a helyes hőmérséklet meghatározásához.
A Seebeck effektus, és a mérés egyébként megfelelő félvezető anyagok esetében is természetesen létezik, és ki/felhasználható.
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A mérési elrendezést mutatja be a 6.24. ábra.

6.24. ábra. A hőelemes mérés elrendezése

A hőelemeket ma sokféle kivitelben, és sokféle anyagpárosítással gyártják, az elvárt paramétereknek megfelelően optimális kivitelben (pl. működési hőmérséklettartomány, mérendő
közeg és körülmények, pontosság, ár, stb.).
A 6.25. ábrán különféle, gyakrabban használt hőelem típusok karakterisztikáit láthatjuk.

6.25. ábra. Néhány fontos termoelem karakterisztikája.

A termoelemek használatát többféle módon, fajta szerinti betüjellel, ennek megfelelő színkódolással, felcserélhetetlen mechanikai kialakítású csatlakozókkal különböztetik meg, a felhasználó munkájának megkönnyítése érdekében. A termoelemek, mint szenzorok tulajdonságait, a felsorolt külső jellemzőkkel együtt szabványok rögzítik. Ennek ellenére, neves gyártók
esetében is, a részletes adatlapokon sokszor eltéréseket találhatunk, így érdemes minden esetben a részletekre is kellő figyelmet fordítani.
A fenti ábrán bemutatott karakterisztikájú érzékelők főbb tulajdonságai:
• B típus. Mindkét vezető platina-ródium ötvözet, de az első vezető 30%, a második 6%
ródiumot tartalmaz. 50°C alatt pontatlan értékeket adnak, egyébként 1800 °C –ig
használhatóak.
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•

E típus. Kromel és konstantán vezetőkből áll, nagy az érzékenysége, (68µV/°C
(−40°C÷ +750°C tartományban ajánlott a használata), és nem mágneses anyag. Használata kriogén berendezésekben különösen előnyös.
• J típus. Vas-konstantán alapú eszköz, viszonylag szűk mérési tartományban működik,
(−40°C ÷ +750°C), de az érzékenysége kedvező, 55µV/°C. 770°C felett a vas Curiepontja tönkreteszi a karakterisztikáját.
• K típus. Kromel-aluminel ötvözet vezetőkből készül. A legelterjedtebben használt
termoelem érzékelő, érzékenysége kb. 41µV/°C. Olcsó eszköz, a mérési tartománya
változattól függően −200°C ÷ +1350°C. Kellemetlen összetevője a nikkel, amely Curie hőmérsékleténél (kb. 354°C) anomáliát okoz a karakterisztikában.
 R, S típusok. Platina és platina-ródium alapú eszközök. A legstabilabb, és legmagasabb hőmérsékletig használható eszközök. Érzékenységük viszont kicsi, kb. 10µV/°C,
és meglehetősen drágák.
• A fentieken túl, ritkábban még számos más, többek között aranyat tartalmazó termoelemet is készítenek, speciális célokra (pl. N, T, C, M, stb. típusok.
A 6.26. ábra példaként egy jellegzetes kivitelű, K típusú termoelemet mutat be.

6.26. ábra. Szabványos kivitelű K típusú termoelem

A termoelemek (és egy nagyobb kitekintéssel, a termikus feszültség mérése), és/vagy kutatási
felhasználása komoly elméleti hozzáértést igényel, (a fizikai részletek ismeretkörében való
alapos tájékozottságot), és az eredményes munkát a szakmai tapasztalat is segíti, sőt, az nem
egyszer nélkülözhetetlen. A műszaki és természettudományok terén nélkülözhetetlen ún. integrált tudás hiányában, hiteles és valódi eredményeket csak véletlenül lehet elérni.
A gépjárművek fedélzetén termoelem szenzorokat nemigen találunk. A gépjárműgyártás során, valamint a javítási és karbantartási munkák során azonban szükség van magas hőmérsékletek mérésére, nemegyszer kellemetlen, korrodatív közeg jelenlétében.
6.6.3.4

Polikristályos félvezető hőmérsékletérzékelők

A félvezető hőmérsékletérzékelő eszközöket széles körben használják az emberi tevékenység
szinte minden területén, mivel általában elmondható, hogy egyszerű, olcsó, sok alkalmazásban kielégítően pontos, kisméretű eszközök. Mérési tartományuk viszont viszonylag szűk,
nagyjából az emberi környezetben működő berendezésekben alkalmazhatóak. Az érzékelő
elem vonatkozásában négy alaptípus jellemző, amelyekből aztán igen sokféle termék készül:
- NTK termisztorok. Az NTK [NTK = Negatív TemperaturKoeffizient, vagy NTC =
NegativeTemparatureCoefficient] nagy negatív hőmérsékleti együtthatóval rendelkező
polikristályos félvezető ellenállások. Az átmeneti fémek, különösen a vascsoport és
környékének elemeinek – króm, mangán, vas, kobalt, nikkel oxidjaiból készülnek,
megfelelő adalékok hozzáadásával. A fémoxidok ezen csoportja félvezető jelleggel
bír, alapesetben félvezető szigetelő tulajdonságokat mutat. Az érzékelőkhöz felhaszwww.tankonyvtar.hu
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nált fizikai jelenség lényege, hogy az átmeneti fémek bizonyos körülmények között
megváltoztatják vegyértéküket, így félvezető donor vagy akceptor atomként képesek
viselkedni, alkalmas adalékok esetében.
Néhány példa:
a. vas-oxid (Fe2O3) alapanyag esetében pl. csekély mennyiségű titán adalékolásával
Tí4+ ionok helyettesítenek Fe3+ ionokat. Az érdekes jelenség az, hogy ekkor a Ti
atomtörzsek közelében a vas atomtörzsek közül néhány Fe2+ állapotúvá alakul át,
és a közelükben ott marad egy kötetlen töltéshordozó elektron. A hőmérséklet
emelkedésévével ez az elektron elegendő energiával rendelkezik ahhoz, hogy szabadon mozogjon, így az anyag n típusú adalékolt félvezető jelleget mutat.
b. nikkel-oxid,(NiO) vagy kobalt-oxid (CoO) alapanyag esetében az alapionok két
vegyértékűek, Ni2+, ill. Co2+. Ezeket az atomokat adalékolással, ritkán lítummal helyettesítve, Ni3+, ill. Co3+ ionok keletkeznek. Kaptunk tehát egy, első közelítésben
befagyott lyuk típusú töltéshordozót, és ezzel egy p típusú félvezetőt. A hőmérséklet emelkedésével ez a lyuk elegendő energiával rendelkezik ahhoz, hogy szabadon
mozogjon, így az anyag p típusú adalékolt félvezető jelleget mutat.
Az eszközök stabilitásának, hosszú távú reprodukálhatóságának, így végülis az egyes típusok
karakterisztikája állandó voltának biztosításához további adalékok, és eljárások beiktatása
lehet szükséges.
A jelleggörbe matematikai megadása hosszasabb számításokat igényel, de végülis az NTC
leíró egyenlete a legegyszerűbb formában az alábbi:
[6.1]

ahol:
R: az ellenállás T abszolút hőmérsékleten,
A,B : anyagra, ill. érzékelő alakra jellemző konstansok. A konstansok elméleti alapokról kiindulva, vagy valós létező érzékelő eszközök mérési eredményei alapján is jól meghatározhatóak.
Több gyártó lényegesen bonyolultabb összefüggéseket közöl, vagy pl. két exponenciális tag
összegét adja meg az az eszköz jellemzéséhez.
A 6.27. ábra két NTC eszköz jelleggörbéje látható.

6.27. ábra. NTC jelleggörbék, és a tűrés megadása
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Az NTC alkatrészek formai szempontból hengeres, tárcsa, csepp, ill. újabban SMD kivitelben
készülnek, és előfordulnak csavarral rögzíthető fém alaplapon kialakított változatok is. A
6.28. ábrán néhány termisztor kiviteli forma látható.

6.28. ábra. Termisztor kiviteli formák

Az NTC termisztorok kedvező tulajdonságai:
•
érzékeny eszközök, kis hőmérsékletváltozásra is nagy válaszjelet adnak,
•
egyszerű, olcsó, kisméretű eszközök,
•
pontosságuk az átlagos napi gyakorlatban általában kielégítő (légkondicionálás, hűtőgép hőfokszabályozás, gépkocsiban hőmérsékletszabályozás, stb.
•
szűkebb mérési tartományban karakterisztikájuk lineárisnak is tekinthető,
•
széles értéktartományban beszerezhetőek. A névleges értéket általában 25°C
esetére adják meg, ez az 1kΩ÷1MΩ tartományban szokott lenni.
Az NTC eszközöknek vannak kellemetlen tulajdonságaik is:
•
nagyobb mérési tartományban a karakterisztika görbültsége nehezen kezelhető,
•
pontosságuk korlátozott, az egyes példányok között az eltérés zavaró lehet,
•
polikristályos voltuk, és más okok miatt öregedésre hajlamosak.
- PTK termisztorok. Az PTK [PTK = PozitivTemperaturKoeffizient, vagy PTC =
PositiveTemparatureCoefficient] nagy pozitív hőmérsékleti együtthatóval rendelkező
polikristályos félvezető ellenállások. Az alapanyag báriumtitanát, vagy báriumtitanát
és stronciumtitanát szilárd oldata. Az alapanyaghoz kis mennyiségben fém-oxid adalékokat is kevernek, és magas hőmérsékleten, oxigénban gazdag atmoszférában
szinterezik, kiégetik. A kapott eszköz polikristályos félvezető, de emellett a
báriumtitanát tartalom miatt ferroelektromos jelenséget is mutat. (Megjegyzés: a
báriumtitanát sok szempontból különleges anyag, pl. relatív dielektromos állandója
1000 körüli érték. A PTC-k működése összetett és bonyolult, a részletei túlnyúlnak
ennek a fejezetnek a keretein.
A 6.29. ábra a PTC jellegzetes karakterisztikáját mutatja be, mellette összehasonlításul
egy NTC jelleggörbéje is látható.
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6.29. ábra. PTC érzékelő jelleggörbéje

A PTC eszköz alacsony és magas hőmérsékleten – az adalékolt félvezető jelleg miatt – az
NTC eszközhöz hasonlóan viselkedik. A TS környezetében azonban a ferroelektromos effektus dominál. Ekkor a báriumtitanát anyag eléri a ferroelektromos Curie-pontot, a dielektromos
állandója radikálisan lecsökken, (ettől az energiasávszerkezetben a potenciálgátak nagysága
ugrásszerűen megnő), és az eszköz ellenállása százezerszeres nagyságrendben megnövekszik.
A PTC-k alkalmazása két csoportba osztható. Az egyik esetben a PTC a külső hőmérsékletet
érzékeli, és annak mérésére szolgál. Fontosabb ennél a hőmegfutás elleni védelem, azaz, ha
egy berendezés túlmelegszik, a PTC ellenállása megnő, és kikapcsolja azt – természetesen
megfelelő teljesítmény kapcsoló eszköz közbeiktatásával. A másik alkalmazásban a PTC-n
átfolyó áram melegíti azt, és ha az áram túl nagy, a PTC maga „kikapcsol”, így megvédi azt
az áramkört, aminek maga is tagja. Régebbi, érdekes alkalmazás volt a mágneses eltérítésű
elektronsugárcsövek (TV képcső) bekapcsolás utáni, egyszerű áramimpulzussal történő ún.
demagnetizálása. Hidegen a PTC bekapcsolta a lemágnesező tekercset, majd felmelegedve,
kikapcsolta azt. Az újbóli lemágnesezés a következő bekapcsoláskor történt meg.
6.6.3.5

Terjedési ellenállás elve alapján működő hőmérsékletérzékelők

A terjedési ellenállás változásán alapuló félvezető hőmérsékletérzékelők igen egyszerű felépítésűek. A félvezetők ellenállását a bennük levő szabad töltéshordozók mennyisége, és azok
mozgékonysága szabja meg. A terjedési ellenállás-hőmérő, vagy más néven szilícium termisztor gyengén adalékolt n típusú egykristály, amely nagyjából -50°C és + 150°C között
használatos. Ekkor gyakorlatilag minden adalékatom ionizált állapotban van, a szabad töltéshordozó koncentráció állandó. A hőmérsékletfüggés oka a mozgékonyság, ami az abszolút
hőmérséklet vonatkozásában
arányossági tényezővel jellemezhető.
A terjedési ellenállás elvű félvezető morzsát mutatja be a 6.30. ábra.
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6.30. ábra. Monolit terjedési ellenállás elvű hőmérsékletérzékelő felépítése

Az eszköz alsó kivezetése nagy kiterjedésű, a felső kivezetés viszont a félvezető technológiában szokásos igen nagy pontosságú kör alakú fémezés. Az eszközök egymáshoz képesti pontossága, a reprodukálhatóság ezért igen nagy.
A félvezető elemeket sokféle tokozásba szerelik, a felhasználástól függően. Terjedési ellenállás hőmérsékletérzékelők tokozási körvonalrajzait mutatja be a 6.31. ábra.

6.31. ábra. Terjedési ellenállás alapú hőmérsékletérzékelők tokozási megoldásai.

A tokozás sok fontos tulajdonságot hordoz, pl. befolyásolja a szerelhetőséget, a helyigényt, a
környezeti hatásokkal szembeni védettséget, és emellett pl. a termikus időállandót, a változások követési sebességét is. A KTY19-6 kivitel autóelektronikai szintű kivitel, a menetes rögzítés és a hőátadó csap rézötvözet alapanyagú, és feltételezhetően folyadéktérben funkcionál,
így nem lesz túl hosszú a termikus időállandója.
6.6.3.6

Félvezető PN átmenetes hőmérsékletérzékelők

A korszerű elektronikus eszközökben, integrált áramkörökben pn átmenetet használnak hőmérsékletérzékelési célokra. A pn átmenet a félvezető technológia alapvető építőeleme, minden vonatkozásban igen nagy pontossággal gyártható, és mérhetetlenül olcsó.
A félvezető dióda, fizikailag egy nyitó irányba előfeszített pn átmenet viszonylag erős hőmérsékletfüggést mutat. Nevezetesen, pl. ha állandó áramot kényszerítünk az eszközre, akkor a
nyitó irányú feszültsége (szilícium eszköz esetében) kb. – 2mV/°C állandó paraméter szerint
www.tankonyvtar.hu

 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME

6. SZENZOROK A GÉPJÁRMŰVEKBEN

135

csökken. A paraméter pontos értéke kismértékben a beállított áramértéktől is függ. Az összefüggést részleteiben a 6.32. ábra mutatja be.

6.32. ábra. A dióda nyitófeszültségének hőmérsékletfüggése

Az ábrán a színes vonalak mutatják a diódán átfolyó áramot. A nyitófeszültség jele U F [az U
Forward kifejezésből]. Belátható, hogy állandó áramú táplálás mellett - ami az elektronikában
egyszerű feladat - a hőmérséklettel arányos, pontos feszültséget kaphatunk, mérhetünk a diódán. Egyszerű mérőkapcsolást mutat be a 6.33. ábra.

6.33. ábra. Diódás hőmérsékletérzékelő alapkapcsolás

A tápfeszültségforrás energiájából az áramgenerátor eszköz állandó ID áramot vezet át a D
diódán. A dióda UF feszültsége a dióda hőmérsékletét követi lineáris összefüggés szerint. A pn átmenet hőmérsékletérzékelő viselkedését ma sok ezer féle szenzorban használják ki. Ezek
kimenete lehet feszültség, áram, digitális kód, ill. sokféle távadó, és egyre terjednek a nagyon
kis fogyasztású naplózó eszközök is.
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6.6.4 A lambda szonda [27]
A lambda szonda ( más írásmóddal: λ szonda) a Bosch cég fejlesztése, és az elnevezése is
ettől a cégtől származik. Az eszközt 1972-ben kezdték el sorozatban gyártani, válaszul a belsőégésű motorok vezérlésénél fellépő igényekre. Nevezetesen, két témában kellett előre lépni:
- a belső égésű motorok okozta környezetszennyezés a 60-as évek elejétől vált a káros
emissziót csökkentő megoldásokat kikényszerítő problémává,
- az üzemanyagfogyasztás csökkentése állandó, fokozódó jelentőségű célkitűzés.
A kiindulási alapgondolat az lehet, hogy a motorban elégő üzemanyag és az égéshez szükséges oxigén aránya feleljen meg az elméleti kémiai folyamat ideális anyagmennyiség arányának. Ezen az alapon definiálták a λ tényezőt:

A motor optimális üzemelése megköveteli, hogy a λ tényező egy ezrelék nagyságrendbeli
pontossággal szabályozható legyen. A feladat megoldásához a megfelelő szabályozó elektronikára, a levegő és az üzemanyag mennyiségét szabályozó elemekre, és a λ értékét érzékelő
eszközre van szükség.
A gyakorlatban az elképzelés megvalósítása a szabályozás vonatkozásában nem egyszerű, és
további megfontolásokat kíván. A motor által kibocsájtott káros anyagok sokfélék, a széndioxid mellett szerepel a szénmonoxid, szénhidrogének, nitrogénoxidok, stb. Az egyes káros
anyagok emissziójának minimalizálásához más és más λ érték a legkedvezőbb. Ez a téma sok
kutatás tárgya, és természetesen óriási az irodalma. A továbbiakban itt csak az érzékelő kérdésével foglalkozunk.
A λ szondát a szakirodalom EGO érzékelő [Exhaust Gas Oxygen = kipufogó gáz oxigén],
vagy egyszerűen oxigénérzékelő néven is említi. Az eszköz egy speciális Nernst-cella, aminek
felépítését és működését a 6.34. ábra mutatja be.

6.34. ábra. A λ érzékelő cella elvi felépítése és működése
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Az érzékelő cella két oldalán porózus kivezető elektródák találhatók, ezek anyaga esetünkben
platina. A két elektróda között elektrolit van, a lambda szonda esetén ez szilárd cirkóniumdioxid, amely 300°C hőmérséklet felett viselkedik elektrolitként. A cella két oldalán eltérő
oxigén koncentrációjú közeg van. Az oxigénmolekula a platina elektródán disszociál. Az
elektroliton belül az oxigén ionok a magasabb koncentrációjú helyről az alacsonyabb koncentrációjú hely felé vándorolnak. A két elektródán az eltérő ionkoncentráció miatt elektromos feszültség jelenik meg, ami megfelel a koncentrációk különbségének.
A 6.35. ábra a λ szonda elhelyezkedését mutatja vázlatosan a kipufogócsőben.

6.35. ábra. A λ szonda elhelyezkedése a kipufogócsőben. A szonda a csőben áramló kipufogó gáz oxigén
koncentrációját érzékeli a szabad térihez képest.

A szonda a motor indulásakor még nem üzemképes, amíg az elektrolit kialakulásához szükséges hőmérsékletet el nem éri. Kívánatos már az induláskor a szabályozás megvalósítása, ezért
a szondákba gyors fűtőbetétet is be szoktak építeni. Az eszköz kb. 800°C hőmérsékletig működőképes, de ennél magasabb hőmérsékletet is elvisel károsodás nélkül.
A λ szonda jelleggörbéjét mutatja be a 6.36. ábra.

6.36. ábra. A λ szonda jelleggörbéje

Az ujj alakú λ szondák kivitele jellegzetes formát mutat. A 6.37.ábra λ szondákat ábrázol.
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6.37. ábra. Jellegzetes kivitelű λ szondák

Az eredeti λ szonda konstrukciókhoz képest ma már sokféle új változatot is használnak. Sok
gépjárműben két érzékelőt is használnak ezekből. Az újabb típusok egy része lineárisabb,
kevésbé élesen változó karakterisztikával rendelkezik, így másfajta szabályozási stratégiák is
megvalósíthatóak.
A λ szonda egyik hátrányos tulajdonsága, hogy a kipufogó gáz oxigéntartalmát a környezeti
levegő oxigéntartalmához viszonyítja, az pedig bizonyos határok között változhat.
Más elvek alapján működő oxigén szenzorokat is gyártanak. Ezek egyike titándioxid alapú. A
titándioxid félvezető anyag, vezetőképességét az elnyelt oxigén csökkenti. A hatás az oxigén
parciális nyomásától, és a hőmérséklettől függ, így nincs szükség referencia közegre.

6.6.5 Mágneses terek érzékelésére szolgáló szenzorok
Mágneses teret áramjárta vezetők, vagy állandó mágnesek keltenek. A mágneses tér egy érzékelő szempontjából lehet állandó, vagy lassan változó – pl. a Föld mágneses tere – és lehet
változó, vagy gyorsan változó, pl. áramjárta vezetőben gyorsan változó/váltakozó áram, vagy
gyorsan mozgó állandó mágnes, vagy állandó mágnes terében mozgó eszköz által érzékelt
változás miatt.
Megjegyzés: a váltakozó, latin eredetében alternatívnak nevezett változás szigorúan és egyértelműen KETTŐ (=2) állapot közötti változásra utal, - az ettől eltérő szóhasználat alapvető,
súlyos műveltségbeli hiányosságra mutat.
A váltakozó mágneses tereket az induktív szenzorokkal lehet érzékelni, a nyugalmi indukció
(Faraday), vagy a mozgási indukció (Lenz) törvénye alapján.
A gépjárművekben az induktív érzékelőket pl. a gyújtógyertya áramimpulzusának érzékelésére használják fel. Lényegében egyszerű felépítésű vasmagos tekercsekről van szó, amelyek
jeleit az ECU dolgozza fel. Az 6.38. ábra egy induktív gyújtásimpulzus érzékelőt mutat be.
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6.38. ábra. Induktív gyújtásimpulzus érzékelő

Az induktív érzékelők mágneses erőtér változás esetén azt a bennük indukálódó feszültség
révén érzékelik. Egy induktív forgásszenzort mutat be a 6.39. ábra. Maga az érzékelő tekercs
a fenti ábrán láthatóhoz hasonló kivitelű lehet.

6.39. ábra Induktív forgásérzékelés

Az állandó mágnes tere a ferromágneses anyagból készült fogaskerék helyzetétől függően
alakul. a tekercsben a fluxussűrűség nagyobb, ha előtte kerékfog, (mivel az erővonalak kisebb
mágneses ellenállású pályán záródnak), és kisebb, ha fogköz van. A forgás során a fluxus így
periodikusan változik, ami a tekercsben feszültségimpulzusokat indukál. A fogaskerék használata helyett egyszerűbb, ha a forgó hengeres tárgy kerületén felváltva Észak és Dél polaritású mágneses ívszegmenseket állítunk elő – ekkor természetesen az állandó mágnesre nincs
szükség. A feszültségimpulzusok jelfeldolgozása a mai elektronikai rendszerekben népszerűtlen feladat. Az érzékelő tekercs helyett félvezető mágneses tér érzékelők is használhatóak,
amelyek a mai technikai lehetőségek mellett előnyösebb megoldást kínálnak.
Félvezető mágneses tér érzékelők
A félvezető mágneses tér érzékelők alapjában két fő csoportba tartoznak: a Hall effektus,
vagy a magnetorezisztancia jelensége alapján felépített eszközcsaládokba. Ezeken a csoportokon belül sokféle alváltozat létezik, amelyek részben további, rokon jellegű effektusokat is
kihasználnak.
6.6.5.1

A Hall effektus, és a Hall érzékelők [28][29]

A Hall effektus a galvanomágneses jelenségek egyik csoportja. Ezt a témát az 1800-as években kezdték el tanulmányozni, a hatást Kelvin feltételezése alapján a John Hopkins egyetemen Edwin Hall, mint ifjú doktorandusz fedezte fel 1879-ben. Az első, műszaki gyakorlatban
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használható eszközt a múlt század ötvenes éveiben indium-arzenid alapú félvezető felhasználásával fejlesztették ki, és a következő évtizedekben az áruk jelentősen csökkent.
Az effektus lényege, hogy ha egy vezető vagy félvezető anyagban elektromos áram folyik, és
azt az áram irányára merőleges mágneses térbe helyezzük, akkor a mozgó töltéshordozókra
ható Lorentz-erő miatt – az áramvezetés és a mágneses tér irányára merőleges irányban – potenciálkülönbség lép fel, ami elektromos erőteret létesít. A Lorentz erő és az elektromos erőtér
egyensúlyban áll egymással. Fémek esetében a szabad elektronmozgás miatt a feszültség nem
mérhető, a potenciálkülönbség azonnal kiegyenlítődik. A jelenség félvezetők esetében viszont
hasznosítható, a hatást a nagy töltéshordozó mozgékonyság, és a kis töltéshordozó koncentráció erősíti. Az elsődleges töltéshordozók n típusú adalékolt félvezető esetén az elektronok, p
típusú anyag esetén a lyukak.
A Hall érzékelő vázlatos felépítését mutatja a 6.40. ábra.

6.40. ábra Hall érzékelő vázlatos felépítése.

A Hall érzékelő, ami a Hall effektust a gyakorlatban hasznosítja, egy vékony (az ábrán w vastagságú), és keskeny (az ábrán h szélességű) téglatest alakú félvezető lapka. Monolit áramkörök esetében ez az anyag szilícium, vagy gallium-arzenid; érzékenyebb, de hibrid áramkörök
esetében antimon, indium, arzén, foszfor, gallium alapú vegyület ( III-V) félvezetők.
A félvezető lapka kontaktusain keresztül I áramot vezetünk át. Ha a lapka síkjára merőlegesen
B térerejű mágneses tér hat, a töltéshordozók, elektronok, vagy lyukak, a lapka hosszirányától
eltérő, görbült pályára kényszerülnek, és a lapka hosszirányú oldalain felhalmozódva erőteret,
feszültséget létesítenek. Ez a feszültség az UH Hall feszültség. Bár sok paraméter és feltétel
együttes hatásáról van szó, összességében és általában elmondható, hogy érzékelő alapelem
esetében a mérőáram mA, a Hall feszültség µV nagyságrendben van.
A Hall érzékelő elem felhasználásával rengeteg érzékelő eszköz készül. Ezek egy része a
mágneses tér analóg mérésére, a másik része mágneses térerősség küszöbértékek átlépésének
érzékelésére szolgál.
A Hall érzékelők tokozása a mikroelektronikai chip kiviteltől, a műanyagtokozásoktól a korrózióálló acél, vagy műanyag ipari házakig terjed.
A Hall érzékelők előnyei:
- a karakterisztikája közel lineáris,
- érzékeli a mágneses tér irányát,
A Hall érzékelők hátrányai:
- kicsi, és anyagfüggő az érzékenysége. Szilícium alapon az érzékenység igen kicsi, viszont monolit integrált áramkör formában teljes érzékelő eszköz valósítható meg.
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Vegyületfélvezetők esetében sokszor az érzékelő elem és a feldolgozó áramkör külön
chip eszköz, az érzékelő hibrid integrált áramkör formájában készülhet el,
hőmérsékleti érzékenysége nagy, ezért általában csak hídkapcsolásban, vagy kompenzáló áramkörrel együtt használható,
mechanikai feszültségekre érzékeny, ami megnehezíti pl. a tokozást – a hídkapcsolás
ezen a téren is megoldást jelenthet.
a magnetorezisztorokhoz képest némileg bonyolultabb és drágább technológia.
6.6.5.2

Magnetorezisztív érzékelők [30][31]

A vezető anyagokra, jellemzően a fémekre, és az adalékolt félvezetőkre, a külső mágneses tér
sokféle módon hat. A magnetorezisztív érzékelők két fő csoportja az alábbi:
- ferromágneses, jellemzően NiFe ötvözetből készülő érzékelők. A működés alapja az,
hogy a ferromágneses anyag mágneses doménszerkezettel rendelkezik. Az anyagon
elektromos áramot átvezetve, az egy adott ellenállásértéket mutat. Ha az eszköz síkjához, ill. az áramkivezetések helyéből adódó töltéshordozó áramlás irányához képest
megfelelő irányú külső mágneses erőtér hat az eszközre, akkor a mágneses
doménokban a mágneszettség iránya ennek megfelelően elfordul, és az elfordulással
együtt az áramutak meghosszabbodnak. Emiatt az eszköz ellenállása megnövekszik. A
gyakorlatban az érzékelő eszközt sok ilyen elemi kis érzékelőelem sorbakapcsolásával
állítják elő, és az ellenállásváltozás így jelentős mértékű lehet.
- a félvezető érzékelőkben a külső mágneses tér hatására általában két effektus is jelentkezik, a konstrukciótól függően. Az első hatás hasonló az előbbiekben megismertekhez, a mágneses tér hatására a töltéshordozók a kivezetések közötti egyenes pálya helyett a Lorentz erő miatt görbült pályára kényszerülnek. Az áramút hossza megnövekszik, ezzel az eszköz ellenállása is megnő – ez az érzékelhető kimeneti jele az eszköznek.
Félvezető magnetorezisztor felépítését, és működésének alapjait mutatja be az 6.41.
ábra.

6.41. ábra. Félvezető magnetorezisztor vázlatos felépítése és működése

A magnetorezisztorokban egy érdekes kvantummechanikai hatás is fellép. A mágneses tér a
töltéshordozók egy részét az alaphelyzetükhöz képest más energiasáv pályára kényszeríti,
amely pályán a töltéshordozómozgékonyság kisebb, így az érzékelő elem ellenállása megnő.
A magnetorezisztív érzékelőket a nagyobb érzékenység és érzékelő felület eléréséhez sok
elemi érzékelő elem sorbakapcsolásával alakítják ki. Az 6.42. ábra félvezető magnetorezisztív
érzékelő felépítését mutatja be.

 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME

www.tankonyvtar.hu

142

SZENZORIKA ÉS ANYAGAI

6.42. ábra. Félvezető magnetorezisztív érzékelő

Az effektusok kedvező kihasználásához az érzékelő anyaga általában indium-antimon
vegyületfélvezető.
A magnetorezisztorok jelleggörbéjét mutatja be a 6.43. ábra.

6.43. ábra. Félvezető magnetorezisztorok jelleggörbéje.

Az ábrán jó megfigyelő számára felfedezhető, – és mélyebb ismeretek birtokában meghatározható az egyenlettel leírható, - a lényegében négyzetes jellegű karakterisztika.
A félvezető magnetorezisztorok hőmérsékletfüggése jelentős, ezt szemlélteti a 6.44. ábra.
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6.44. ábra. Félvezető magnetorezisztor hőmérsékletfüggése

A magnetorezisztív szenzorok előnyei:
- az érzékelő és a mágnes, ill. az érzékelendő objektum között nincs mechanikai érintkezés, így súrlódás, vagy kopás nem lép fel, az eszköz élettartama gyakorlatilag korlátlan,
- az egyszerű és robosztus felépítés miatt nagy a megbízhatósága,
- mérőáramkörbe, rendszerbe illeszthetősége egyszerű, érzékenysége nagy, széles mágneses tér jeltartományban üzemképes,
- az offszet hiba kicsi és stabil, a mágnestér érzékenység nagy; és ezek a jellemzők eszköz szinten a gyártás során trimmelhetőek,
- mechanikai feszültségekkel, vibrációval szemben érzéketlen,
- magas hőmérsékleten is üzemel,
- állandó, lassan változó, ás gyorsan változó mágneses tér érzékelésére egyaránt alkalmas, (0Hz ÷1MHz), a változásokra így gyors választ ad,
- mérete kicsi lehet, ára kedvező.
A magnetorezisztív szenzorok hátrányai:
- külső, zavaró mágneses terekre is reagál,
- a mágneses tér irányát nem érzékeli,
- a hőmérséklet befolyásolja a működését, jelentős lehet a drift hiba,
- a karakterisztikája szűk jeltartományban tekinthető lineárisnak.
A mai technikai-technológiai szinten az eszköz előnyei egyre inkább dominálnak, így a felhasználásuk más mágneses szenzorokkal szemben növekszik, pl. az alábbi területeken:
- tengely / kerék forgási sebesség szenzorok,
- szögelfordulás, botkormány szöghelyzet szenzorok,
- lineáris elmozdulás érzékelés,
- gyenge mágneses terek olcsó érzékelése, pl. Föld mágneses tere, azaz iránytű alkalmazások, elektromos áram által keltett mágneses erőtér érzékelése, fémek által keltett
mágneses mező anomáliák érzékelése (fémérzékelők), stb.
A mai helyzetben a Hall-érzékelők, és a magnetorezisztorok sok esetben, sok alkalmazásban
versenytársak, a választást sokszor viszonylag kis műszaki paramétereltérések mellett technológiai lehetőségek és összefüggések motiválják.
A gépjárművekben a kerekek forgási sebességének érzékelésére félvezető, ezen belül ma még
inkább Hall érzékelőket használnak. Erre mutat példát a 6.45. ábra.
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6.45. ábra. Gépjármű kerék forgásérzékelő

Az érzékelő pl. az ABS, ASR, ill. TPMS rendszereknek nyújt információt.
A félvezető mágneses érzékelőket sok más helyen is felhasználják, pl. a motorban a főtengely,
vezérműtengelyek, a kormánykerék forgásának érzékelésére, a hengerek helyzetének érzékelésére (pl. három magassági ponton), üzemanyag szint meghatározásához, vagy a gázpedál
helyzetének érzékelésére is. Utóbbira mutat példát a 6.46. ábra.

6.46. ábra. Gázpedál helyzetének érzékelése Hall érzékelővel.

A mágneses érzékelők a közlekedésautomatizálásban is szerepet játszhatnak. Az útburkolatba
beépített eszközök a felettük elhaladó jármű által a Föld mágneses terének kismértékű deformálását érzékelik, és sokszor a jármű fajtájáról – kerékpár, személygépkocsi, nagyobb jármű
– is információt képesek szolgáltatni.
Belső égésű motorokban a forgás, ill. a szöghelyzet érzékelésére ma úgyszintén mágneses
érzékelőket, jellegzetesen Hall-szenzorokat alkalmaznak. Korábban a jeladó egy fogaskerék
jelleggel kiképzett tárcsa volt, a szenzor mellett pedig egy állandó mágnes kapott helyet. Ma,
a mechanikai megmunkálás helyett a jeladó egy körlap tárcsa, amelynek kerületét mágnesezik
fel észak-dél polaritású szegmenssorozattal. Egy szegmens tipikusan 6° kiterjedésű, kivéve a
tengely nullapozíciót, ahol a szegmenspár szélesebb, pl. kétszeres kiterjedésű.
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A felsoroltakon túl, mivel bevált és kiforrott technikáról és technológiáról van szó, félvezető
mágneses érzékelőket gyártótól, típustól, fajtától függően váltózó mennyiségben, de mindenféle gépjárművön nagy számban találhatunk.

6.6.6 Optikai szenzorok a gépjárművekben
A mai gépjárművekben optoelektronikus eszközöket egyrészt önállóan, másrészt összetett
szenzorokban az elsődleges érzékelő elem, pl. erő hatására elmozduló tükör helyzetéből elektronikus kimeneti jel előállítására használjuk. Az optikai szenzorok a látható, ill. az infravörös
és ritkábban az ultraibolya fénytartományokban dolgoznak. A fény elektromágneses hullám,
és mivel a gépjárművekkel kapcsolatban sok feladat kapcsán alkalmazzuk ezeket a hullámokat, a témát az elektromágneses hullámok tulajdonságainak áttekintésével kezdjük.
Elektromágneses hullámok. A fény elektromágneses hullám, az elektromágneses hullámok
azon szűk tartománya, amelyet az emberi szem észlelni képes. A különböző élőlények más
spektrumban látnak, pl. a macska a számunkra láthatatlan infravörös tartományban is érzékeli
esetleges zsákmányát, és a kígyók is jó érzékelési képességekkel rendelkeznek az infravörös
tartományban. Az elektromágneses hullámokat az ember műszereivel megdöbbentően széles
tartományban tanulmányozza, nagyjából a 10–7 Hz frekvenciától a 1026Hz frekvenciáig. Az
elektromágneses hullámok spektrumáról ad egy alapvető képet a 6.47. ábra.
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6.47. ábra. Az elektromágneses hullámok spektruma

A korszerű járműipar ebben a spektrumban meglehetősen sok és sokféle eszközt használ, és
sokféle effektust hasznosít.
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Az elektromágneses sugárzás érdekes jellemzője, hogy kettős, részecske és hullámtermészete
van. A hullámterjedés során elektromos és mágneses erőtér átalakulások következnek be. Az
elektromágneses hullámterjedést szemlélteti a 6.48. ábra.

6.48. ábra. Az elektromágneses hullámok terjedése

6.6.6.1

A látható fény színei

Az emberi szem receptor idegsejtjei a látható spektrumot rövid, közép, és hosszú hullámhossz
sáv szerint érzékelik, a rövid hullámhossz az ibolya-kék, a középső a zöld-sárgászöld, a hoszszú a piros színnek nevezett tartomány. Az ember által érzékelt színek vagy monokróm, azaz
egy hullámhosszúságú sugárzások, amint azt a fenti ábra mutatja, vagy különböző színekből
összekevert, összeadott sugárzások. Ez az érdekes jelenség sokat tanulmányozott kérdés, és a
közlekedésben, az ember, és az automatikus érzékelés vonatkozásában is sok problémát vet
fel. A színek egyértelmű kezelésére több próbálkozás született, az egyik a CIE szabványosító
szervezet CIE1931 elnevezésű színdiagramja, amit a 6.49. ábra mutat be.

6.49. ábra: színdiagram
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Ez az ábra nem annyira elméleti megfontolások, mint inkább gyakorlati kísérletsorozatok
alapján készült. Röviden, azt mutatja, hogy különböző frekvenciájú, vagy hullámhosszú fénysugárzásokból az emberi szem milyen színt érzékel, Középen van a fehér tartomány. (Sokakkal pl. nehéz megértetni, hogy egyetlen pn átmenetből álló fehér LED előállítása lehetetlen,
mert a fehér szín több alapszín keveréke. Az viszont igaz, hogy az ún. színpatkó szélén látható, jelölt hullámhosszúságú monolit fényforrások előállítása ma már nagyrészt megoldott. A
színpatkón belül látható még egy íves fekete vonal. Ez az izzó „fekete test” színét mutatja,
hőmérséklete függvényében. (Ez a téma pl. a hőkamerás diagnosztikai méréseknél fontos elméleti alapismeret).
6.6.6.2

Fényérzékelő eszközök gépjárművekben

A fény a legfontosabb információhordozó az ember számára. A vezető tevékenységét fényérzékelő eszközökkel, és azokhoz kapcsolódó, minél „intelligensebb” informatikai és beavatkozó rendszerekkel nagy mértékben meg lehet könnyíteni.
A mai körülmények között a legelterjedtebb fényérzékelő eszköz a félvezető fotodióda. A
fotodióda egy speciális ( pl. mert átlátszó tokozású ) dióda, szilárdtestfizikai szempontból
egy pn átmenet. Egy félvezető dióda optoelektronikai szempontból fontos karakterisztikáját
mutatja be a 6.50. ábra.

6.50. ábra. Fotodióda karakterisztikája

Jelmagyarázat:
U: a diódán levő feszültség
I: a diódán átfolyó áram
E: a diódát megvilágító fény intenzitása
Uk: a dióda ún. küszöbfeszültsége, ami felett zárt kapcsolóként modellezhető
A félvezető eszközöket, ha azokat fénnyel világítjuk meg (vagy más módon energiát adunk),
akkor azokban töltéshordozó párok generálódnak. Ha a dióda eredetileg lezárt állapotban volt
(záróirányú feszültséget adtak rá), akkor a fény hatására szivárgó áram lép fel, ami a fény
energiájával jó lineáris kapcsolatban a fényerőséggel arányos, annak érzékelésére alkalmas.
Ha a dióda felülete kicsi, akkor csekélyek a kapacitások, az eszköz gyors működésű lesz.
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Ilyen alkatrészeket használnak az optikai adatátvitelnél (magasabb kategóriájú járművekben
is). Ha a diódát a negyedik térnegyedben üzemeltetjük, akkor az energiaforrásként viselkedik,
a fényenergiából villamos energiát állít elő. Természetesen ebben az üzemmódban is alkalmas
fényerő érzékelőként, hiszen csak egy feszültség, vagy árammérőt kell hozzákapcsolni. Ebben
az üzemmódban az eszközt inkább energiatermelésre használjuk, nagy fényelnyelő felülettel,
ami lassú működést is okoz, de ez az energia vonatkozásában közömbös.
A fotodióda elektronikus áramkörökben való felhasználása egyszerű. A legegyszerűbb
fényintenzitásmérő kapcsolást mutatja be a 6.51. ábra.

6.51. ábra. Fényintenzitásmérő alapkapcsolás

A fényérzékelő dióda a tápfeszültség forrásból Utáp záróirányú tápfeszültséget kap. Megvilágítás hiányában ilyenkor az áramkörben áram nem folyik. E fényáram megvilágítás hatására a
félvezetőben töltéshordozó párok generálódnak, az áramkörben I áram folyik, - a fenti ábrának megfelelően, ami az R munkaellenálláson feszültséget hoz létre, ami a megvilágítással
arányos.
A monolit fényérzékelő eszközök működése a fentiekben leírt alapokon nyugszik. A mai félvezető technológia már lehetővé teszi, hogy egy félvezető hordozón egyetlen hibás alapeszköz nélkül több tízmillió fényérzékelő diódát hozzunk létre – így lehetséges a digitális kamerák, fényképezőgépek megalkotása. Egy érdekes megjegyzés: az emberi szem kb. 6 millió
képpont feldolgozására képes, a nagyobb felbontású kamerák képeit csak részleteikben tudjuk
áttekinteni.
6.6.6.3

A fényérzékelő eszközök spektrális érzékenysége

A környezetünkből nagyon nagy mennyiségű információ érkezik fény hordozó formájában.
Adott feladat szempontjából ebből az információhalmazból ki kell szűrni a hasznos tartalmat.
Például, ha egy jármű forgalmi sávot vált, és fel van szerelve nem szándékos sávváltás elleni
védelemmel, akkor – merthogy éjjel és nappal működnie kell a rendszernek – a járműnek beazonosítható infravörös megvilágítással meg kell világítania az úttestet, és a feldolgozó érzékelőnek – ebben az esetben ez infrakamera – be kell tudnia azonosítania a feladat szempontjából hasznos jelet.
A félvezető fényérzékelők spektrális tulajdonságai nagyon különbözőek. A szilícium széles
tartományban, és leginkább az infravörös tartományban érzékeny. Egyes esetekben ez előnyös. Sok esetben azonban az olcsó szilícium érzékelő elé árnövelő színszűrő elemeket kell
elhelyezni, vagy spektrálisan szűk tartományban érzékeny eszközöket kell alkalmazni.
Egyszerű fényszenzor alkalmazások gépjárműveken
A gépjárművek esetében fényérzékelő eszközöket ma már sokféle célra használnak, de az
alkalmazások jelentős része inkább csak a magasabb kategóriájú típusokban jelenik meg. Néhány fényérzékeléssel kapcsolatos funkció:
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A műszerfal megvilágítása a környezeti fény szintjének megfelelően szabályozható.
Éjszakai sötétben a műszerfal nagy fényereje vakíthatja, zavarhatja a vezetőt.
A gépkocsi világítását a fényérzékelő által mért külső fényviszonyok alapján automatikusan be lehet kapcsolni.
Többsávos úton szembejövő jármű fényszórójának érzékelésekor a saját távolsági
fényszórót automatikusan át lehet váltani a közeli fényszóróra.
A szélvédő, ill. a hátsó ablak nedvesedése, tehát pl. esőtől való vizesedés optikai módszerrel érzékelhető. Az üveget az utastérből ferde irányban infravörös LED fényforrással világítják meg. A száraz üveghez képest a vizes üvegről a fény jelentősen eltérő
módon, szögben verődik vissza, ami optikai szenzorral jól érzékelhető. Az üveg vizesedése esetén automatikusan beindul az ablaktörlő.
(Megjegyzés: az optikai ablaknedvesség érzékelés mellett kapacitív elven működő
rendszereket is használnak).
A víz mellett a fényszórók esetében a szennyeződések okoznak problémát, mivel erősen lecsökkenthetik az út megvilágításának hatékonyságát. A lámpabúra szennyezettsége az előbbiekben leírtakhoz hasonlóan érzékelhető, és a lámpabúra törlő automatikus beindítását vezérelheti.
Az utastérben lehet, hogy elhasználódott a levegő, lecsökkent az oxigéntartalma, és
feldúsult a széndioxid. Egy másik probléma lehet, ha a külső térből, pl. forgalmi dugó
esetén szennyezett, ill. mérgező anyagokat tartalmazó levegő jut be az utastérbe. Az
első esetben szellőztetésre, a második esetben a levegő szűrésére, tisztítására van
szükség. A különféle anyagok fény elnyelési színképe jellegzetes, ezért gázanalízisre
pl. már régen használják. Ezt az érzékelési módszert ma már a felső kategóriájú járművek fedélzetén is megtalálhatjuk.
A jármű működése során a motorolaj elhasználódik, szennyeződik, színe megváltozik.
Az olaj állapotára jellemző néhány paraméter az átlátszóság, ill. az elnyelési tulajdonságok érzékelésével követhető, és adott küszöbérték esetén a vezető számára, ill. a fedélzeti elektronikus naplózó eszköz számára jelzést ad.
Az ütközéses balesetek aktív megelőzésére az új gépjárművekben sok radar, szonár,
ill. LIDAR rendszert alkalmaznak. Ezek mikrohullámú elektromágneses, ultrahang, ill
fényhullámokat bocsájtanak ki, és a visszavert hullámok alapján figyelmeztetik a vezetőt az esetleges veszélyhelyzetre, vagy adott esetben önállóan, gyorsan be is avatkoznak a jármű haladásának irányításába is. Az optikai rendszerek általában vagy
diszkrét lézerfény-forrásokkal és érzékelőkkel dolgoznak (egy személygépkocsin akár
száz db ilyen eszköz lehet), vagy infravörös fényforrásokkal és infrakamerákkal.
Ezeknek a rendszereknek a részletes tárgyalása azonban túlnyúlik ezen jegyzet keretein.

-

-

-

-

-

6.6.7 Páratartalom érzékelők a gépjárművekben [32] [33]
A természetben az ember számára az egyik legfontosabb anyag a víz, amely mind a három
egyszerű halmazállapotú formában előfordul: a szilárd jég, a cseppfolyós víz, valamint a légnemű gőz, vagy gáz állapotokban. Szilárd anyagok víztartalmát nedvességtartalomnak, a levegő gőztartalmát páratartalomnak nevezzük. Pára akkor képződik, amikor a cseppfolyós víz
felmelegszik, és a vízmolekulák egy hányada vízgőz formájában a levegőbe kerül. Ha jobban
melegszik a víz, azzal több vízgőz kerül a levegőbe. A levegő melegedésével együtt a légkör
páratartalom kapacitása növekszik. A páratartalom megadására két lehetőségünk van:
- abszolút vízgőztartalom
- relatív vízgőztartalom
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Az abszolút vízgőztartalom megmutatja azt, hogy 1 m3 térfogatú levegő hány gramm vízgőzt
tartalmaz. Az abszolút páratartalom értékét ritkán használjuk, a gyakorlatban általában a relatív páratartalom ismerete a fontosabb.
Relatív vízgőztartalom: Megadja a levegőben lévő vízpára %-os értékét, az adott hőmérsékleten, a vízgőzzel teljesen telített levegő víztartalmához képest.
Fontos, rokon jellemző még a harmatpont, ez az a hőmérséklet, amikor a levegő páramegtartó
képessége telítődik, és a telítési páratartalom feletti víz abból harmat formájában kicsapódik.
A víz fizikai viselkedése az elsőnek egyszerűnek gondolhatóhoz képest bonyolult kérdés,
amivel önálló tudományág foglalkozik, ill. sok területen vizsgálják a problémakör egyes vonatkozásait. A mérnökhallgatóknak érdemes ezeken a területen legalább az alapismereteket
elsajátítani, mert a köznyelvben, ill. a képzetlen emberek szóhasználatában sok a téves szóhasználat. A levegő pl. általában párát tartalmaz, és nem nedvességet, kivéve pl. ha a köd
formájában kicsapódó pára folyadékfázisú cseppeket képez.
Gépjárművek esetében az utasfülke páratartalma a vezető és az utasok komfortérzésének
egyik tényezője más paraméterek, pl. a hőmérséklet mellett. Az üvegeken, a szélvédőn kicsapódó pára, a harmat, a látást, tájékozódást zavarja. A harmatképződés technikai módszerekkel
való automatikus megakadályozása különösen nehéz természeti körülmények között dolgozó
munkagépeken fontos.
A belsőégésű motor működése szempontjából nem elhanyagolható tényező a beszívott levegő
páratartalma, aminek mérése ma már meglehetősen elterjedt.
Gépjárműveken a nedvességérzékelés nem megszokott feladat. Felső kategóriájú gépkocsik
esetében az üzemanyag egyéb jellemzői mellett annak nedvességtartalmát is szokták mérni,
ellenőrizni.
A biztonságos közlekedés szempontjából természetesen igen fontos a járművet körülvevő
környezet és a víz „viszonya”, pl. a látótávolság – amit ma szenzorokkal is érzékelni lehet, - a
kerekek tapadása, az úttest jegesedése, és pl. a különösen veszélyes monolit fekete jég képződése. Ezeknek az izgalmas kérdéseknek a tárgyalása azonban más tananyagrészhez tartozik.
6.6.7.1

A relatív páratartalom érzékelése

A páratartalom meghatározása lényegében háromféle a mérési elv alapján történhet, ezek közül kettővel a „Fizikai hatások” témájával foglalkozó fejezetben már találkoztunk.
 Száraz – nedves hőmérős mérés. A még be nem mutatott elv a kettős, száraz és nedves
hőmérős megoldás. A méréshez két hőmérő kell. Az egyiket szigorúan szárazon kell
tartani, így az megmutatja a környezet valódi hőmérsékletét. A másik hőmérő érzékelő
részét valamilyen módon folyamatosan és egyenletesen nedvesen kell tartani. Legegyszerűbb megoldás erre laborkörülmények között vízzel átitatott géz használata. A víz
párolog, a párolgás sebessége a környező levegő páratartalmától (is) függ, és, mivel a
párolgás hőmennyiség-elvonással jár, ez a hőmérő lehűl. A két hőmérő által mutatott
hőmérséklet, ill. a száraz hőmérséklet, és a két mért hőmérséklet különbsége alapján a
relatív páratartalom számítható, meghatározható. A leírt módszer pontos eredményt
ad. Talán meglepő, de ezt a mérési elvet ma, viszonylag új, mikroelektronikai technológiákkal megvalósított korszerű eszközökben ismét gyakrabban hasznosítják. Az
ilyen eszközök használata azonban gépjárművek esetében nem jellemző.
 Rezisztív és kapacitív páratartalom szenzorok. Ezeknek az eszközöknek a működési
alapelvét korábban már megismerhettük. A 6.52. ábra a kapacitív és a rezisztív páratartalom érzékelők sematikus felépítését mutatja be.
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6.52. ábra. Kapacitív és induktív páratartalom érzékelők vázlatos felépítése

Mindkét érzékelő esetében fontos az érzékelő hatást biztosító, a vízmolekulákat elnyelő réteg
védelme szennyeződések ellen. Ezt a burkolat, ill. az érzékelő elem felett elhelyezett különleges szűrő használatával biztosítják. Ennek ellenére a szennyeződés, és az érzékelő „mérgek”
hatása elkerülhetetlen, így a szenzorokat meghatározott időnként tisztítani, kalibrálni, vagy
cserélni kell.
Kapacitív elv esetén a víz nagy dielektromos állandója a páratartalomnak megfelelően megnöveli az érzékelő kondenzátor kapacitását. A rezisztív érzékelő esetében a víz disszociál és
vezet. Ezt a hatást különféle módszerekkel, pl. az érzékelő elemben kis mennyiségű, erősen
higroszkópos tulajdonságú só használatával fokozni lehet, ill. az érzékenység így megnövelhető.
Az 6.53. ábra páratartalom érzékelő alkatrészeket mutat be.

6.53. Páratartalom érzékelő elemek, tokozatlan, és tokozott (burkolattal védett) formában

A jobboldali eszköz rezisztív típus, ezek általában nagyobb méretűek, és pontosabbak.
Az 6.54. ábra kapacitív páratartalom érzékelő alkatrészeket mutat be.
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6.54.Kapacitív páratartalom érzékelő alkatrészek

Az a. jelű típus analóg kimeneti jelet ad, hagyományos lábkivezetéses, Honeywell gyártmány.
A b. jelű típus digitális soros buszon kommunikál, felületszerelt, Sensirion gyártmány. A c.
jelű eszköz, digitális soros buszon kommunikál, finom osztású kivezetőkkel rendelkezik, az
Innovative Sensor Technology cég terméke.
A c. jelű típus esetében jól megfigyelhető az érzékelő elemet védő kör alakú szűrő, valamint
az érzékelő ablak körüli O gyűrű, ami megkönnyíti az eszköz vízálló tokozású készülékekbe
történő beépítését. Az ilyen újabb eszközökre jellemző az igen kis fogyasztás is, így elemes,
karóra jellegű készülékekbe is beépíthetőek.
A kapacitív és a rezisztív páratartalom érzékelők működése hőmérsékletfüggő, ezért ma már
általában hőmérsékletérzékelővel együtt készülnek. A digitális változatok esetében a jelfeldolgozást az érzékelők melletti mikrokontroller azonnal elvégzi, ez a helyzet a képeken látható eszközök esetében is.
A páratartalom érzékelők alkalmazási köre igen széles. A szobai páratartalom mérő készülékek a kínálatban a legegyszerűbbek. Sok páratartalom érzékelőt használnak az iparban, ezen
belül a papír-, textil-, és vegyiparban, a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, raktározásnál. Az autópályák melletti, a mezőgazdasági, és a környezettudományos meteorológia
állomások nélkülözhetetlen eleme.
Az épületgépészetben a megfelelő klíma biztosításához szükséges a páratartalom érzékelők
használata. Ezeket a rendszereket gyakran a HVAC betűszóval jelölik, aminek a jelentése
igen egyszerű: fűtés, szellőztetés, légkondícionálás [Heating, Ventillating, and Air
Conditioning]. Ezt a kifejezést a személygépkocsi klímarendszerek megjelölésére is használják.

6.7 A rezisztometria alapjai
A szenzorelemek egy jelentős része a bemeneten érzékelt más fizikai, kémiai, biológiai, stb.
mennyiségből a kimeneten ellenállásértéket, változást szolgáltat. Az érzékelési feladat végrehajtásához nehezebb feladatoknál esetenként nagyon pontos ellenállás érték meghatározásra,
vagy nagyon kis változások pontos kimérésére van szükség. A feladat emiatt sokszor messze
nagyobb, mint azt sokan elsőre feltételezik. Az alábbi pontokban az ellenállásmérés alapismereteihez adunk bevezetést.
A rezisztometria fogalma és tárgyköre [34]
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A vezető anyagdaraboknak két pontja között elektromos feszültség hatására áram folyik. A
feszültség és az áram egyszerű esetben, pl. fém tömbjellegű anyag esetén, és
fázisátalakulásmentes hőmérséklettartományban egyenesen arányos, az arányossági tényező
pedig az ellenállás. Ezt az összefüggést rögzíti az Ohm törvény:

Ahol:
R: az anyagdarab ellenállása a megtáplálási pontok között[Ohm = Ω]
U: az anyagdarabra adott feszültség [Volt]
I: az anyagdarabon keresztül folyó áram [Amper].
Az ellenállás az Ohm törvény alapján, a feszültség és az áram ismeretében kiszámítható.
A gyakorlatban az ellenállás meghatározása általában nem okoz gondot, de sok esetben az
igényesebb mérések elvégzése nem egyszerű feladat. Az ellenállás mérése az alábbi esetekben
igényelhet fokozott gondosságot:
- nagy pontosságú értékmeghatározásra van szükség,
- kis értékű ellenállások értékét kell meghatározni, pl. 10 Ohm alatt,
- nagy értékű ellenállások értékét kell meghatározni, pl. 10MOhm érték felett,
- nagy a távolság a mérendő ellenállás és a mérőeszközök között, hosszúak a vezetékek,
- erős elektromágneses zavar lehet a mérés helyén,
- gondot okozhat a csatlakozási pontokon az eltérő anyagú vezetők használata,
- az ellenállás értékét, és a mérés lefolyását befolyásolja a hőmérséklet,
- gyors mérésekre van szükség.
A fenti feladatok, problémák megoldása az elektromos, ill. elektronikus szakterületen önálló
témának számít, amit tudományosan rezisztometriának neveznek.

6.7.1 Az ellenállásmérés alapkérdései
Egyszerű áramkör modellezés és a valóságos rendszerek
A kapcsolási rajzokon az ellenállás egy olyan rajzelem, ami feltételezi, hogy maga az ellenállás pontszerű, csak egyenáramú ohmos ellenállása van, és a kivezetései ideálisak, az ellenállás
jellemzőit semmilyen módon nem befolyásolják. A valóságban az ellenállás egy véges geometriai méretekkel rendelkező test, amelyiknek ún. parazita alkotóelemei, nevezetesen soros
induktivitása, és párhuzamos kapacitása is van. A mérésekről többnyire hallgatólagosan feltételezzük, hogy lassúak, azaz szakszerű fogalmazással a rendszer állandósult állapotban van,
nincsenek benne átmeneti jelenségek, és emellett az egyenáramú mérés is sokszor magától
értetődőnek tűnik.
A gyakorlatban, ha pl. egy szenzor ellenállását másodpercenként sokszor, pl. 10ms gyakorisággal kell megmérni, akkor a parazita elemek hatását is, - az egyéb feltételek függvényében
– szükséges lehet figyelembe venni. A mai elektronikus mérőrendszerekben a mérést sokszor
nem egyenfeszültséggel, hanem valamilyen periodikus jellel, pl. háromszög vagy fűrész jelalakkal végzik, ami az egyszerű, lassú egyenáramú mérésekhez képest más megfontolásokat
igényelhet.
Az ellenállásmérés esetében mindig fontos feladat magának az ellenállásnak, és a kivezetéseinek, vagy az elvezető huzaloknak az összekötése, más szóval kontaktálása, majd az elvezetések hossza, ellenállása, sokféle lehetséges zavaró hatása.
Ideális és valóságos mérőműszerek
A mérési kapcsolási elrendezéseken szereplő feszültség- és árammérőknek ideális jellemzőket
tulajdonítunk. Eszerint a feszültségmérő nem befolyásolja a mérendő áramkört, mert belső
ellenállása végtelen, fogyasztása pedig nulla. Az árammérő belső ellenállása nulla, a rajta eső
www.tankonyvtar.hu
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feszültség ezért szintén nulla, fogyasztásával együtt. Elektromos eszközökkel ezek a feltételek
nem teljesíthetőek, a nem ideális műszerek ezen hibáit viszonylag összetett számításokkal
lehet korrigálni. További kérdés a műszerek mérési hibája, ami értelemszerűen megegyezik a
szenzorok alapismereteinél felsorolt részletekkel.
Az alapvető ellenállásmérési módszerek bemutatása
Az alábbiakban – a téma alapjainak bemutatásaként – bemutatunk néhány alapvető
ellenállásmérési módszert.
A legegyszerűbb esetben rendelkezésre áll egy ellenállásmérő műszer, amely ma sokszor egy
analóg, vagy digitális multiméter része. A mérési elrendezést a 6.55. ábra mutatja be. A műszer csatlakozó pontjait A és B betűk jelölik.

6.55. ábra. Egyszerű ellenállásmérés ellenállásmérő műszerrel.

Az ábrán, a szemléletesség kedvéért egy ellenálláshőmérő (RTD) ellenállásának a megmérése
a feladat, pl. egy alapesetben 0°C-on 100Ω értékű Pt100 típusú szenzor esetében. Ha a mérőműszerünk ideális, abban az esetben is az érzékelő ellenállásához hozzáadódik a hozzávezetések ellenállása, tehát a mért eredő ellenállás:

Ahol:
RE : eredő ellenállás
Rv1 : egyik hozzávezető huzal ellenállása
Rv2: második hozzávezető huzal ellenállása
RRTD : az érzékelő ellenállása
A mérési eredményt tehát a hozzávezetések ellenállása meghamisítja. A jelenséget befolyásolja a hozzávezetés hossza, és más paraméterei, többek között a hőmérséklete, ami a mérővezeték ellenállásváltozását okozza. Ez az elrendezés tehát pontos, és reprodukálható mérésekhez
nem igazán alkalmas. Az összeállítás további tulajdonságait akkor lehet elemezni, ha a mérőműszer tulajdonságai részleteiben ismertek.
A továbbiakban kissé részletesebben elemezzük a problémát, és a gyakran alkalmazott megoldást is bemutatjuk.
A 6.56. ábra az ún. két- és négyvezetékes mérési elrendezést mutatja be.
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6.56. ábra. Két és négyvezetékes ellenállásmérés

Az a. jelű ábra az egyszerű ellenállásmérés egyik lehetséges kivitelezését mutatja be részletesebben. Az ellenállásmérő műszer a csatlakozó A és B jelű pontjaitól – kapcsaitól – balra
helyezkedik el. A tápfeszültségforrás feszültsége szabályozott, vagy mért, pontosan ismert
érték. Az U jelű feszültségmérő belső ellenállása végtelennek tekinthető, rajta keresztül így
áram nem folyik. Az A-B pontok közötti feszültség és a tápfeszültség ismeretében az Im mérőáram kiszámítható, de akár mérhető is. Az A és B pontokra a jobb oldalon kapcsolt áramkörrész ellenállása így kiszámítható. A probléma az, mint fent is láthattuk, hogy az RTD
ellenálláshőmérő ellenállását csak a hozzávezetések ellenállásával (jelük Rv) együtt lehet így
meghatározni.
A b. jelű ábra a négyvezetékes – más néven: Kelvin elvezetéses – ellenállásmérést mutatja be.
Az IDC mérőáram ismert, szabályozott, vagy mért érték. Ez az áram az RTD ellenállásán feszültséget hoz létre, ami független a hozzávezetések RS soros ellenállásának értékétől. A feszültséget az U jelű feszültségmérő méri, amely működését nem befolyásolja a mérővezetékek RM ellenállása. Az érzékelő ellenállása így pontosan meghatározható, és a mérést elvben
nem befolyásolja a mérőeszköz és az érzékelő távolsága. A megoldáshoz viszont kettő helyett
négy vezeték szükséges.
A négyvezetékes megoldást sok esetben alkalmazzák a gyakorlati életben, és a kutatófejlesztő munka során is. Sok érzékelő alkatrész a benne levő érzékelő elem végpontjaitól
gyárilag két-két kivezetéssel készül. Nehézségek azonban ennél az elrendezésnél is előfordulhatnak, pl. a hosszú vezetékek antennaként nagy környezeti zavarjeleket vehetnek fel.
Az ellenállások meghatározására számos más megoldás is létezik. Ezek közül – különösen
tudományos kutatások során – sokat használták a hidas méréseket, pl. a ma is alkalmazott
Wheatstone-hidas eljárást. Egy másik út, ha az ellenállással egy oszcillátor áramkört építenek,
amelynek időbeli paraméterei függenek az ellenállástól, így a mérés időmérésre vezethető
vissza.
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7. Függelék
7.1 Félvezetők
A félvezetők olyan kristályos, vagy amorf szilárd anyagok, amelyeknek fajlagos elektromos
ellenállása szobahőmérséklet környezetében 109-103 1/cm –azaz nagyobb, mint a fémeké és
kisebb, mint a szigetelőké. A félvezetőkben a vezetést elektronok (tehát nem ionok) közvetítik. Vannak elemi félvezetők, mint a szilícium vagy a germánium, és vegyület-félvezetők, pl.
a gallium-arzenid (GaAs). Ezek tehát önmagukban, akár mint kémiai elemek, akár mint vegyületek rendelkeznek a félvezetők tipikus tulajdonságaival. A legfontosabb félvezető anyag
napjainkban a szilícium (Si).

7.1.1 Kristályos anyagok vezetése, a sávmodell
A továbbiakban röviden ismertetjük a kristályos anyagok vezetési tulajdonságaira vonatkozó
sávmodell egyszerűsített, kvalitatív változatát. Kvantummechanikai megfontolások alapján
bizonyítható, hogy adott kristályszerkezetben található elektronok energiája csak egy meghatározott intervallumrendszerbe eső értékeket vehet fel [1]. Ezt az intervallumrendszert sávszerkezetnek nevezzük. A kristály építőkövein -az egységcellát alkotó atom-, ion- vagy molekulacsoportokon- az elektronok meghatározott energiájú nívókon helyezkednek el, ha ezek a
csoportok izoláltak. A kristálybeli kölcsönhatás miatt azonban az izolált egységek azonos
elektronállapotainak energiája egymáshoz képest eltolódik, az energiaszintek felhasadnak,
mégpedig annyi állapotra, ahány ismétlődő egységből (cellából) épül fel a kristály. Így érvényesülhet a jól ismert Pauli-elv, mely szerint egy elektronállapotot legfeljebb két, ellentétes
spinű elektron tölthet be. A felhasadás mértéke annál nagyobb, minél erősebb az eredeti nívók
közötti kölcsönhatás. A külső pályák energiái hasadnak fel leginkább. A felhasadás mértéke
fémeknél és kovalens kristályoknál a legjelentősebb. A felhasadt nívók egy energiatartományt
– sávot – alkotnak. A sávok közötti energiák tiltottak, ez a tiltott sáv, vagy angol szóval gap.
A 0° K hőmérsékleten az elektronok a legmélyebb nívókat töltik be. A szigetelők (7.1c. ábra)
és a félvezetők (7.1d. ábra) sávjai vagy teljesen be vannak töltve, vagy teljesen üresek. A legfelső teljesen betöltött sávot vegyértéksávnak, a felette lévő üres sávot vezetési sávnak nevezzük. A fémek esetében a legfelső teljesen betöltött sáv felett egy részben betöltött vezetési sáv
van, illetve a vegyértéksáv és a vezetési sáv átlapolódik. Az alkáli fémek pl. egyetlen vegyérték-elektronnal rendelkeznek, mely egy s pályán helyezkedik el. Az atomi s pályákból kialakuló sávban N atom esetén 2N elektron számára van hely, így ez a sáv félig lesz betöltve
(7.1a. ábra). Az alkáli földfémek esetében viszont, ahol mindkét s pálya be van töltve, a vegyértéksáv és a vezetési sáv átlapolódásáról van szó (7.1.b. ábra).

7.1. ábra Fémek (a,b), szigetelők (c), és félvezetők (d) vegyérték- és vezetési sávjai [1].
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Elektromos vezetésre az olyan nívókon elhelyezkedő elektronok képesek, melyek felett tetszőleges kis távolságban van üres energiaszint. Csak ebben az esetben tud tetszőleges kis
elektromos tér energiát közölni az elektronnal, a tér irányával párhuzamos sebességre felgyorsítani, ezzel elektromos áramot hozni létre. A vezetési sávban lévő vezetési elektronok szabadon mozoghatnak a kristályban, nincsenek meghatározott ionhoz, atomhoz vagy molekulához
kötve. Szabad elektronoknak is hívjuk őket. Szabad elektronokat szigetelőkben és félvezetőkben is kelthetünk, ha a kötött, vegyértéksáv-beli elektront a tiltott sáv szélességénél nagyobb
energiával a vezetési sávba gerjesztjük. Az elektron gerjesztésével viszont egy üres nívó marad a vegyértéksávban. Ezt betöltheti egy másik elektron, de akkor annak a helye marad üres.
Az üres hely -lyuk- úgy viselkedik, mint egy pozitív töltésű szabad részecske, és az elektronnal együtt hozzájárul az elektromos vezetéshez.
A félvezetők sávszerkezete 7.1.(d). ábra a szigetelőkétől annyiban különbözik, hogy a gap
nagysága viszonylag kicsi 7.1.(c). ábra. A tiltott sáv szélessége germániumra 0,72 eV, szilíciumra 1,1 eV, gyémántra 6-7 eV. Az elektronok gerjesztésére, azaz elektron-lyuk pár képzésére sok lehetőség van, pl. elektromágneses sugárzás (fény, röntgensugárzás, stb..) fotonjainak
elnyelésével, ha ezek energiája meghaladja a tiltott sáv energiáját.

7.1.2 Tiszta (intrinsic) félvezetők
Félvezetőknél az elektron-lyuk pár keltéséhez szükséges energiát már a kristály hőenergiája
fedezi. A véletlenszerű hőmozgás következtében egyes elektronok elég nagy energiára tesznek szert a „gap” leküzdésére, így a vezetési sávba kerülnek, miközben a vegyértéksávban
egy mozgékony lyukat hagynak maguk után. Ezt a folyamatot termikus egyensúlyban az
elektronok és lyukak egymásra találásakor bekövetkező rekombináció ellensúlyozza, amikor
az elektron "beleesik" a lyukba, az elektron-lyuk pár eltűnik. Az ilyen, a hőmozgás következtében bekövetkező gerjesztést termikus gerjesztésnek nevezzük. Emiatt egy szobahőmérsékletű intrinsic (adalékmentes) félvezetőnek a vezetési sávja nem teljesen üres, a vegyértéksávja
pedig nincs teljesen betöltve, hanem a vezetési sávban lévő elektronokkal megegyező számú
elektronhiányt -lyukat- tartalmaz. Növelve a hőmérsékletet, a tiszta félvezető egyre jobban
vezet, mert egyre több szabad töltéshordozó jön létre benne termikus gerjesztéssel. Ez ellen
hat, hogy a szabad töltéshordozók egyre gyakrabban ütköznek a rácsrezgő atomjaival vagy
egymással. Egy ilyen ütközésben a szabad töltéshordozó elveszti az elektromos tértől szerzett
többlet-sebességét, és felveszi az adott hőmérsékletre jellemző sebességeloszlásnak megfelelő
véletlenszerű sebességet. A fémeknél a szabad elektronok száma adott, ezért itt a hőmérséklet
növekedésével az ütközések száma nő, a fajlagos vezetés csökken. Innen érthető, hogy a fémek elektromos vezetőképessége a hőmérséklettel csökken. (elektromos ellenállás pozitív
hőfoktényezője, lásd Járműanyagok c. jegyzet.)

7.1.3 Adalékolt félvezetők
A szilícium kristály gyémántszerkezetű, a 4 vegyértékű atomok tetraéderes kötéssel kapcsolódnak a körülöttük levő négy másik atomhoz. Helyettesítsük egy ilyen kristályban az egyik
Si atomot egy ötvegyértékű atommal (pl. arzénnel, antimonnal vagy foszforral)!
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7.2. ábra As-atomokkal adalékot Ge kristály elektronszerkezetének sematikus ábrája[2].

Az adalék atom 4 vegyértékelektronja blokkolódik a négy szomszédos atommal való kötés
kialakításakor, az ötödik viszont felesleges. Ezt az elektront csak viszonylag gyenge Coulomb
erő köti az adalék atom törzséhez, melyről könnyen leszakad, így szabaddá válik. A sávszerkezetben ezek a kötésben részt nem vevő ötödik elektronok a tiltott sávban megjelenő donornívón helyezkednek el, néhány század eV távolságban a vezetési sáv aljától (7.2.a. ábra). Már
a szobahőmérséklet elegendő ahhoz, hogy az összes donor –egy-egy elektront juttatva a vezetési sávba- ionizálódjon. A donor jellegű adalékot tartalmazó félvezetőt n-típusúnak nevezzük, mert az elektromos vezetést csaknem teljesen elektronok -negatív töltéshordozók- hozzák
létre. A donoratom gerjesztésével csak szabad elektron keletkezik, a visszamaradt pozitív töltés most a donoratomhoz kötődik, lokalizált. Sőt, a donoroktól származó elektronok vissza is
szorítják a lyukképződést. A szabad elektronok és lyukak koncentrációja között ugyanis a
következő összefüggés áll fenn:
ne*n1=ni2

(1)

ahol „ne” a szabad elektronok, „nl” a lyukak koncentrációja, „ni” pedig az adalékmentes félvezetőben az adott hőmérsékleten termikus gerjesztéssel létrejövő elektron-lyuk párok koncentrációja (intrinsic koncentráció).

7.3. ábra a: n-típusú, b: p-típusú félvezető sávszerkezete[1].
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Az intrinsic koncentráció erősen hőmérsékletfüggő. Adalékolt félvezetőkben viszont a donornívók szobahőmérsékleten már gyakorlatilag teljesen kiürülnek, a töltéshordozó-koncentráció
gyakorlatilag megegyezik az adalék koncentrációjával. Magasabb hőmérsékleten (néhány 100
°C) azonban az intrinsic koncentráció túlhaladhatja a donorkoncentrációt, és újból mindkét
típusú töltéshordozó szerepet játszik a vezetésben. Nemcsak 5 vegyértékű adalékokat vihetünk be a kristályrácsba, hanem 3 vegyértékűeket is, mint pl. bór, gallium, indium.

7.4. ábra B-atomokkal adalékolt Si-kristály elektronszerkezetének sematikus ábrája [2].

Ilyen esetben a tetraéderes kötés kialakításához az adalék atomról hiányzik egy elektron. Az
adalék atom, hogy kötést kialakíthasson, elragad egy elektront valamelyik közeli Si atomról,
így az elektronhiány - a lyuk vándorolni fog a kristályban. Az ilyen típusú adalékokat akceptoroknak nevezzük, az így adalékolt félvezetőt pedig p-típusúnak, mely az előző, donor
adalékolt kristálytól abban különbözik, hogy az elektronok és a lyukak szerepet cserélnek, a
vezetést túlnyomórészt a pozitív töltéshordozók hozzák létre. Az anyag sávszerkezetében ez a
7.4.(b) ábrán látható módon jelentkezik: a vegyértéksávhoz közel létrejön egy ún. akceptor
szint, ami abszolút zéró Kelvin-fokon elvileg betöltetlen, szobahőmérsékleten pedig gyakorlatilag az akceptor-koncentrációval egyező számú elektron tölti be, azonos számú lyukat hozva
létre a vegyérték sávban. A p-típusú félvezetőben a pozitív töltésű lyukak a többségi töltéshordozók.
A félvezető kristály donor illetve akceptor atomokkal történő adalékolását idegen eredetű
szóval doppolásnak is nevezzük. Az adalékolással az intrinsic koncentrációt több nagyságrenddel meghaladó töltéshordozó-koncentrációt biztosíthatunk a félvezetőben. A létrejövő nvezetőben az elektronok, a p-vezetőben a lyukak vezetik túlnyomórészt az áramot, ezeket
többségi töltéshordozóknak nevezzük. Az áram egy -bár jóval kisebb- részét az n-vezetőben a
lyukak, a p-vezetőben az elektronok szállítják. Ezek az ún. kisebbségi töltéshordozók.

7.1.4 A p-n átmenet
Adalékoljuk egy félvezető kristály egyik felét n-típusúra, a másikat p-típusúra (7.3. ábra). A
p-típusú és n/típusú tartomány közötti határfelületet p-n átmenetnek nevezzük.
Vizsgáljuk meg, milyen lesz a szabad töltéshordozók eloszlása a p-n átmenet környezetében!
A szabad töltéshordozók véletlenszerű termikus mozgásukat végezve átjutnak a p- és n-típusú
tartományt elválasztó határfelületen, és mivel az n-típusú részben nagyobb az elektronok kon Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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centrációja, mint a p típusúban, természetesen több elektron érkezik időegység alatt a p-típusú
tartományba, mint onnan vissza. Ugyanígy, a p-típusú részből több lyuk jut át az n-típusúba,
mint elektron. Tulajdonképpen az "elektron gáz" és "lyuk gáz" diffúziójáról van szó a p-nátmeneten keresztül. A p-n átmeneten átdiffundáló töltéshordozók azonban nem maradnak
"szabadok", hanem legnagyobb részük rekombinálódik az azon a részen lévő többségi töltéshordozóval: a p-típusú részben a lyukakkal, n-típusúban az elektronokkal. A rekombinációs
folyamat miatt a p-n átmenet mindkét oldalán egy szabad töltéshordozókban szegény kiürített
réteg jön létre. A szabad töltéshordozók ugyanakkor töltéssel bíró részecskék. A p-típusú részt
mind a beérkező elektronok, mind a távozó lyukak negatívvá teszik, míg az n-típusú részben a
szabad töltéshordozók diffúziója miatt pozitív többlettöltés halmozódik fel. Ennek következtében a p-n átmenet körül a p-típusú oldalon negatív, az n-típusúban pozitív töltéssűrűség jön
létre. Ez a tértöltés tartomány a kiürített (rekombinációs) rétegre terjed ki. A töltések elektromos teret hoznak létre, az elektromos tér iránya a pozitív tértöltésű tartománytól a negatív
felé, azaz az n-rétegtől a p-réteg felé mutat. Ennek megfelelően az n-típusú tartomány elektromos potenciálja pozitívabb, mint a p-típusú tartományé. A p-n átmeneten kialakult feszültség, a küszöbfeszültség végül megakadályozza a szabad töltéshordozók további átvándorlását
az ellentétes típusú tartományba. A küszöbfeszültség értéke a dióda anyagától függ, egyéb
tényezőktől közel független. Szilíciumdiódáknál a tipikus érték 0,7 V.

7.5. ábra a,: a töltéseloszlás és b.,: az elektromos potenciál változása (leegyszerűsítve) a p-n átmenet
környezetében. [1]

7.2 Néhány mágneses jelenség és anyagtulajdonság
A mágneses anyagok alkalmazásaik területei - a már korábbiakban is ismertetett mágnesezési
görbe jellemző adatai alapján jelölhetők ki. (7.6. ábra)

7.6. ábra A mágnesezési görbe alakja lágymágneses anyagok esetén [3]
www.tankonyvtar.hu
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A mágnesezési görbe a külső mágneses tér (H) és annak hatására a mágneses anyagban keletkező indukció (B) viszonyát mutatja a tér periodikus változásának függvényében. Az ábrán
látható jelölések: Bs: telítési indukció, Br remanens indukció, -Hc koercitív erő, max maximális permeabilitás, in kezdő permeabilitás Wh hiszterízis veszteség.
A mágnesezési görbe konkrét alakja a külső mágneses tér változása miatt alakul ki.
Az anyag válaszát fejezi ki a mágneses tér változására. A hiszterézis hurok alakja tehát részben anyagi tényezőktől, részben a mágnesezési folyamat sebességétől függ. A használati,
igénybevételi körülmények közül tehát a legfontosabb szerepe a mágnesezési ciklus frekvenciájának, valamint a mágnesező tér nagyságának van. A tér periodikus változására (a tér mindenféle, nem csak periodikus változására!!) az anyag a domén-szerkezet átrendeződésével
válaszol. A doménszerkezet átrendeződésének egy része irreverzibilis, így hiszterézis jelenség
jön létre. Az ábrán látható hiszterízis hurok területe azonos a mágnesezési folyamat veszteségével, ami hő formájában szabadul fel (a transzformátorok működés közben ezért melegednek). Ha a Járműanyagok c. jegyzet ábráját szemügyre vesszük, láthatjuk, hogy a gépjárművekben alkalmazott lágymágneses anyagok túlnyomó többsége a különböző motorok vasmagjaiként kerül felhasználásra (indítómotor, tükörállító, űlésállító, ablakmozgató, szélvédőtörlő
stb. motorok). Ezek rendszerint egyenáramú működési elvűek. Vasmagjaik hagyományos
anyagokból készülnek (kristályos, Fe-Si ötvözetek) és a lágymágneses anyagok nagymennyiségű felhasználását jelentik.
A mágneses elven működő szenzorok anyagai eltérnek a „hagyományos” - ötvözetektől, (hálózati transzformátorok anyagai) valamennyiük jellemzésére, ill. alkalmazási területeik kijelölésére a fentiekben ismertetett mágnesezési görbe alapján történik. Ezek a szenzoranyagok a
hagyományos ötvözetektől eltérően- csak igen kis mennyiségben kerülnek felhasználásra,
különleges tulajdonságaik miatt- jelentőségük mégis kiemelkedő. Az egyik legalapvetőbb
rendező elv, amelynek alapján a mágneses anyagokat kiválasztjuk az a tulajdonság, hogy az
átmágnesezési folyamat sebességére milyen választ adnak, vagyis, miként változik a mágnesezési görbe alakja a mágnesezési folyamat sebességével? Ennek bemutatását láthatjuk az 7.7
ábrán.

7.7. ábra Hagyományos lágymágneses anyag mágnesezési görbéjének alakváltozása a mágnesezési folyamat
frekvenciájának növekedésével [4]

Az 7.7. ábra mutatja, hogy egy hagyományos lágy mágneses anyagjellemző viselkedését ebben a folyamatban. Növekvő frekvenciával kétféle jelenség mutatkozik: Látható, hogy a
hiszterízishurok növekvő frekvenciával kiszélesedik, és fokozatosan „hordó-alakú” lesz, vagyis területe (a hiszterízis veszteség) növekszik, és alakja is megváltozik. A hagyományos
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anyagok közül tipikusan a Fe-Si hengerelt lemezekre jellemző ez a viselkedés. Ezek nagyfrekvenciás felhasználásra (elsősorban a veszteség nagymértékű növekedése miatt) nem alkalmasak.
A mágnesezési görbe másik tulajdonság azzal áll összefüggésben, hogy adott nagyságú külső
gerjesztő tér mekkora indukciót hoz létre a mágneses anyagban. Ezt a tulajdonságot a mágnesezési görbén a „permeabilitás” fejezi ki. (lásd 1.6. ábrán) Látható, hogy a permeabilitás a
mágnesezési görbe adott pontjára illeszthető egyenes iránytangense, ez az érték tehát a görbén
pontról pontra változik.

7.8. ábra A lágymágneses anyagok telítési indukciójának és a relatív permeabilitásnak kapcsolata 1 kHz
átmágnesezési frekvencia esetén [5].

A mágneses anyagoknak ezt a jellemzőjét az anyagokhoz mellékelt katalógusokban ajánlják
meg (megadják, hogy adott munkapontban mekkora pl. a permeabilitás, vagy a mágneses
eszközt (kész tulajdonságra beállított induktív elem!) a gyártó cégtől eszerint rendelik meg).
A lágymágneses anyagok tulajdonságainak áttekintéséről már a Járműanyagok c. jegyzetben
is szó esett. Nagy gyakorlati jelentősége miatt ezt az ábrát itt újra idézzük: (7.8. ábra) Térképszerűen láthatjuk itt az anyagcsaládok két fontos tulajdonságát, a már említett permeabilitást a
telítési indukció (Bs) függvényében. Ezek a legfontosabb tulajdonságok ugyanis a
lágymágneses anyagok adott célra történő kiválasztásában. Az ábrán a hagyományos ferromágneses anyagokat a MnZn ferritek és a FeSi ötvözetek képviselik. Látható, hogy a FeSi
ötvözeteknek nagyobb a telítési értéke, de relatív permeabilitása kisebb. A ferritek ilyen
szempontból előnyösebbek, de hátrányuk a jóval kisebb telítési érték. Itt jegyezzük meg, hogy
a telítési mágnesezettség nagysága elsősorban az összetételnek függvénye, ugyanis a ferromágneses komponensek atomjaihoz kötött mágneses momentumok nagyságától és a ferromágneses komponens koncentrációjától függ. Ezt az értéket tehát elsősorban a kémiai összetétellel módosíthatjuk. (pl. a Fe-Si acélokban a Fe atomok százalékos aránya nagyobb, mint a
ferritekben, ezért a telítési érték jóval nagyobb!) Ugyancsak alapvetően az összetétel függvénye a mágneses ötvözet Curie-hőmérséklete (vagyis a ferromágneses állapot termikus stabilitása) is. (lásd Járműanyagok c. jegyzet.) (Az újtípusú lágymágneses ötvözetek fejlesztése az
7.8. ábrán feltüntetett két tulajdonság egyidejű növelésének irányába halad, azonban itt mindig kompromisszumok árán valósulhat meg egy-egy tulajdonság kiemelkedő javítása. Ilyen
kompromisszum eredménye volt az amorf és nanokristályos lágymágneses ötvözetek kifejlesztése. Különös figyelmet érdemel a Co-alapú, ú.n. zero-manetostrikciós amorf ötvözetek
www.tankonyvtar.hu
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helyzete. Ezekre a kiemelkedően nagy permeabilitás a jellemző, ugyanakkor telítési értékük a
Fe-alapú ötvözeteké alatt marad (a magas Co-tartalom miatt.) Ez utóbbiak kifejezetten a
szenzorikában kerülnek alkalmazásra.
Ugyancsak itt kell megjegyeznünk, hogy a permeabilitás értékét (általában a mágnesezési
görbe alakját) döntő mértékben az előállítási körülményekkel befolyásolhatjuk. Ezek között
fontos szerepük van a hőkezeléseknek. A továbbiakban ezért ezzel foglalkozunk.

7.3 Hőkezelési folyamatok szerepe a lágymágneses
ötvözetek tulajdonságainak alakításában
A lágymágneses alkalmazásokhoz szükséges szerkezeti tulajdonságokat és mágneses
jellemzőket hőkezelésekkel alakítják ki. A hőkezelések közvetlen céljai a következők
lehetnek:
Feszültségek csökkentése. A fémes kristályos lágymágneses ötvözeteket hengerelt lemezek
formájában állítják elő. A lemezek előállítása hideg, vagy meleg hengerléssel történik. Mint
minden képlékeny alakítás, ezek a műveletek is diszlokációk keletkezésével,
felhalmozódásával járnak. A hengerelt termékben ezek az anyaghibák a mágnesezési
folyamatokat (a doménfalak mozgását) gátolják. A mágneses jellemzőkben ezek a műveletek
tehát a koercitív erő növekedését eredményezik. Egy hidegen hengerelt lemez mágnesezési
görbéjében ez a mágnesezési veszteséget növeli. A hőkezelések során ezek a hibák az
anyagból „kihőkezelődnek”, ezáltal a doménfalak mozgása könnyebbé válva, a koercitív erő
is csökken.
Textúrásító hőkezelések célja a határozott kristálytani orientáció létrehozása. A Járműanyagok
c. könyvben már beszéltünk arról, hogy a ferromágneses kristályokban könnyű és nehéz
mágnesezési irányokat különböztetünk meg.

7.9. ábra Vas egykristály mágnesezési görbéi. Láthatjuk, hogy az [100] és vele egyenértékű irányok könnyű, míg
az [111] és egyenértékű irányai nehéz mágnesezési irányok [6]. 7.10. ábra Textúrásító hőkezelések hatása a
Fe(Si) ötvözetek permeabilitására[7].

Ezt látjuk a 7.9. ábrán egy Fe-egykristályra vonatkozóan. A mágnesezési görbék eszerint a
különböző kristálytani irányokban eltérő meredekségűek. Az [100] és vele egyenértékű irányok könnyű, míg az [111] és egyenértékű irányai nehéz mágnesezési irányoknak felelnek
meg. A textúrásító hőkezelések célja, hogy a könnyű mágnesezési irányokat lehetőség szerint
a külső, (üzemszerű felhasználás által megszabott) mágnesező tér irányába állítsa be Ez a művelet megfelelő idejű és hőmérsékletű hőkezelésekkel történik. Ezáltal a mágnesezési veszte Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME
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ségeket csökkenthetjük. A 7.10. ábrán Fe(Si) ötvözetek permeabilitását láthatjuk a gerjesztő
tér függvényében az említett kétféle technológiai módszerrel előállított anyagmintán: a
meleghengerelt lemezekhez képest a szemcseorientáló, textúrásító hőkezelés láthatóan többszörösére növeli a permeabilitást.

7.4 Fém-gáz reakciók lágymágneses ötvözetek
hőkezelése során
Amikor a fém a környezetében lévő gázzal egyensúlyba kerül, a gázra vonatkozó egyensúlyi
egyenlet a következő:
Gn (gáz)  nG (oldott).
(2)
Ez az egyensúly azt fejezi ki, hogy a környező gázból a gáz-atomok egy része a fémben oldódik. Az oldódás mértéke a hőmérséklettől és a környező gáz parciális nyomásától függ.
A fém-gáz reakciók tárgyalásakor megkülönböztetjük az izoterm és izobár folyamatokat, vagyis vizsgálhatjuk a gázoldódást állandó hőmérsékleten vagy állandó nyomáson. Az egyensúlyt kifejező kétirányú nyíl azt jelzi, hogy a reakció mindkét irányban végbemehet, ha a körülmények (nyomás és hőmérséklet) változnak. Adott hőmérsékleten és nyomáson az egyensúlyt a K egyensúlyi állandó fejez ki [6]:
,
(3)
ahol
pGn
A Gn parciális nyomása a gáztérben;
k
az oldatban lévő gáz relatív koncentrációja;
K állandó fejezi ki tehát azt a tényt, hogy állandó hőmérséklet mellett, egyensúlyban a fémes mátrixban oldott és a gáz fázisban lévő gáz kémiai potenciálja
azonos. Ez az úgynevezett Sieverts-törvény:
,

(4)

ahol
pGn
Q
C

A Gn parciális nyomása a gáztérben;
a fémben pGn parciális nyomás mellett oldódó gáz mennyisége;
az adott hőmérsékleten 0,1 MPa Gn nyomáson oldódó gáz mennyisége.

Általában a H teljes oldódási folyamata (beleértve a felületi disszociációt és az oldódási hőt)
fémekben lehet endoterm (H>0), neutrális (H=0) vagy exoterm (H<0). Ha a fémmel
érintkező gáztérben a gáz nyomása egységnyi, az oldódó gáz mennyisége a következőképpen
függ a hőmérséklettől:
ln C 

H
R T

b,

(5)

ahol
C
R
T
b
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a gáz koncentrációja a fémben 0,1 MPa nyomáson, T hőmérsékleten;
az egyetemes gázállandó;
az abszolút hőmérséklet,
adott fém-gáz pároshoz tartozó állandó.
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Ennek egyszerűbb formája H<0 esetén:
lg C  

A
T

B,

(6)

ahol A és B egy adott fém-gáz pároshoz tartozó állandók.

7.5 A hidrogénoldódás hőmérsékletfüggése a
gyakorlati esetekben
A fent tárgyalt egyenletek alapján láthatjuk, hogy a gázok oldódásának jelenségét vizsgálhatjuk állandó hőmérsékleten, a nyomás függvényében, vagy állandó nyomáson, a hőmérséklet
függvényében. (Az előbbit a Sieverts összefüggés írja le.) Minthogy a gyakorlati alkalmazás
szempontjából az izobár körülmények nagyobb jelentőségűek, ezzel az esettel részletesebben
foglalkozunk.
Ha lg(C)-t 1/T függvényében ábrázoljuk, egyenest kapunk. Ugyanazon fém olvadék és kristályos állapotához, valamint különböző allotróp módosulataihoz más-más egyenes tartozik.
Példaként láthatjuk az egyensúlyi hidrogéntartalom hőmérsékletfüggését különböző fémekben
a hőmérséklet függvényében az 7.11 ábrán.

7.11. ábra Az egyensúlyi hidrogéntartalom hőmérsékletfüggése különböző fémek esetén[8]

 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME

www.tankonyvtar.hu

168

SZENZORIKA ÉS ANYAGAI

7.12. ábra A C maximális oldékonysága a 3d átmenetifémek allotróp módosulataiban [9]

Eszerint izobár hidrogén-abszorpció szempontjából a fémeknek két csoportját különböztethetjük meg:
-H>0 esetben az oldott H mennyisége a hőmérséklettel növekszik. Ilyen fémek pl. a Ni, Fe,
Cu és a Pt. E fémek közül 1 atm külső nyomáson láthatóan a Ni old legtöbb hidrogént. Figyelemreméltó a Fe viselkedése: a vizsgált hőmérséklet tartományban ugyanis a Fe-nak allotrópmódosulat változása van. Látjuk, hogy az fcc fázis megjelenésével a H-oldékonyság ugrásszerűen növekszik, majd pedig a -ferrit tartományban hirtelen lecsökken. Látható ebből, hogy az
oldékonyság a kristályszerkezettől is függ. Megjegyezzük, hogy a H-oldékonyság ugrásszerű
változása az allotróp átalakulás hőmérsékletén egy általános jelenségcsoportba tartozik, a
metalloidok oldékonyságát illetően. Ugyanilyen törésszerű változást mutat a Fe-ban az N, sőt
a már jól ismert C is (az utóbbinak rendkívüli metallurgiai jelentőségére utaltunk a Járműanyagok c. jegyzetünkben). Erre a figyelemreméltó jelenségre az 7.12. ábra világít rá. A C
maximális oldékonyságát látható itt a 3d átmenetifémek allotróp módosulataiban. Az fcc rácsokban a karbon oldékonysága is mindig nagyobb, mint a bcc típusú módosulatokban.(egyezésben 7.12. ábrán látható tendenciával). A mélyebb elektronszerkezeti okok is kiolvashatók az ábrából: a 3d elektron-héj teljes betöltöttsége esetén, (Cu-ben) az fcc rácsban is
minimálisra csökken a C és H oldékonysága is.
A 7.12. sz. ábrán látható fémek másik csoportját azok képviselik, amelyekben az oldódási
entalpia
Ezek a fémek nagyobb H-tartalom esetén hidrid-fázisokat képeznek (lásd Járműanyagok c.
jegyzet).
Két figyelemreméltó tényre hívjuk itt fel az olvasó figyelmét: az ellentétes előjelű oldáshőkhöz nagyságrendekkel különböző maximális telítési H-koncentrációk tartoznak. A másik fontos jelenség, hogy ötvözetekben az eltérő affinitású komponensek hatása egymást kiolthatja,
mégpeddig atomi szinten, vagyis a H-tartalom hőmérséklet-függetlenné is válhat az ellentétesen viselkedő komponensek hatásának eredményeként (Pd-Pt esete).
A Hidrogén oldódás hatásával azért foglalkoztunk részletesen a hőkezelési folyamatok kapcsán, mert a fém-gáz reakciók közűl ennek van kiemelkedő jelentősége, amikor az oldott
szennyezéseket (elsősorban a karbont) el kell távolítanunk. Ennek tehát szennyezés-eltávolító
szerepe van, ez a gáz-kölcsönhatás a hőkezelési folyamatnak része. A hőkezeléskor
alkalmazott környező (védő)gáz atmoszférának számos esetben csak protektív hatása van.
Ilyen eset akkor fordul elő, ha a lágymágneses anyagot nemesgáz (pl.Ar) atmoszférában
hőkezeljük Ezeket nevezzük védőgázas hőkezeléseknek. Célja csupán az oxidáció elkerülése,
a nemesgázok a fémekben ugyanis nem oldódnak. Más esetben, pl. H2 tartalmú atmoszféra
alkalmazásakor a két célkitűzés gyakran összemosódik, ugyanis az oxidképződés elleni
védelem és a szennyezés eltávolítása egymással párhuzamosan is lejátszódhat.
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A szennyezések csökkentésén tehát igen gyakran a karbon-mentesítést (dekarbonizálást) vagy
más interstíciós elem eltávolítását értjük. Említettük, hogy a lágymágneses jellemzőkre
leginkább a karbon szennyezés a káros. Az oldott karbon, vagy- akár a karbid vagy grafit
formájában kiváló C a doménfalak mozgását (vagyis az átmágnesezési folyamatot) gátolja.
Ezt mutatja a 7.13.a. ábra, ahol a hiszterízisveszteség alakulását láthatjuk Fe-4%Si
ötvözetben, a karbontartalom, és néhány tipikus szennyező koncentrációjának függvényében.
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy igen kis mennyiségű C-tartalomról van szó, tehát jóval az
edzhetőségi határ alatti C-koncentrációkról beszélünk! Mint ismert, a karbon oldékonysága a
ferrit fázisban (bcc) rendkívül csekély. Ezért érthető, hogy nagyobb koncentráció esetén már
grafit formájában is jelen lehet a karbon.
Hasonlóan káros a mágneses tulajdonságokra a kéntartalom is. Mindkét szennyező jelentősen
csökkenthető oxigént, vagy hidrogént tartalmazó atmoszférában történő hőkezeléssel. A
karbontartalom „kiégetési folyamatára látunk eredményt az 7.13.b ábrán. Nyilvánvaló a Ctartalom távozásának eredményét látjuk a permeabilitás gyors növekedésében. Azonos
atmoszferikus körülmények között a hőmérséklet növelésével ez a folyamat exponenciálisan
felgyorsul (7.13.b) ábra).

7.13. ábra ábra (a) A Fe hiszterízisveszteségének változása néhány metalloid koncentrációjának függvényében.
[7] 13.b : A Fe maximális permeabilitásának változása különböző hőmérsékletű izoterm kiégető hőkezelések
hatására [7]

A 7.13.a ábrán látható C,P,S, O szennyezések csökkentése tehát nagy hőmérsékleten, fémgáz reakciók útján megy végbe. A reakcióban aktív gáz rendszerint H2 (esetleg kis
oxigéntartalmú gázelegy). A reakciók minden esetben az ötvözet határfelületén zajlanak
annak ellenére, hogy a hidrogén diffúziósebessége a fémekben igen nagy. Az abszorbens vasalapú ötvözet (pl FeSi). A H2 disszociációja a határfelületen mindig endoterm, ugyanis a H2
molekula disszociációhoz aktiválási energia szükséges. Maga az oldódás is endoterm
folyamat, ha a Fe-ról van szó. Ennek eredménye, hogy- a 7.11. ábrán láthatóan, - a hidrogén
oldódása a Fe-ban csekély, és mértéke a hőmérséklettel növekszik. Az oldott karbon és a H2
közötti határfelületi (ún. heterogén) reakció az alábbi részfolyamatokból áll:
H2 2H (határfelület, H  0)
4H + C = CH4 (határfelület, H  0),

(7)
(8)

A két reakció összességében exoterm, mivel a metán képződése jelentős hőfelszabadulással
jár. Ez a folyamat azonban csak olyan sebességgel haladhat előre, amilyen sebességgel az
oldott C atomok a határfelületre érkeznek. Így, ezt az ún. „dekarbonizációs” folyamatot tehát
a C atomok Fe-ban történénő diffúzió-sebessége határozza meg.
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7.14. ábra Néhány interstíciós elem diffúziós állandója Fe ill. Nb fémekben [8]

A diffúzió sebessége azonban a hőmérséklettől és a diffúzióban résztvevő atom koncentrációjától is függ. A diffúziósebesség hőmérsékletfüggését (lásd Anyagismeret) az alábbi egyenlet
fejezi ki:

D  D0  e



Ea
R T

(9)

Ea

a diffúzió aktiválási energiája,

T

a hőmérséklet,

R

az egyetemes gázállandó,

D0

hőmérséklettől független, elempárra vonatkozó anyagi állandó.

A diffúziósebesség hőmérséklet-függését a fenti (9) egyenlet szelleméből következőennéhány interstíciós elemre az 1.14. ábrán láthatjuk Fe ill. Nb fémekben.
Általában elmondható, hogy az intersticiós atomok diffúziósebessége nagyobb, mint a
szubsztitúciósan oldott ötvözőké, de ezek közül is kiemelkedő a H atomok diffúziósebessége.
Ez utóbbi még a hőmérséklet csökkenésével is csak kevéssé változik. Vagyis kis
hőmérsékleteken is jóval nagyobb, mint a többi oldott atomé. Ennek alapján azt várnánk,
hogy a metán molekula képződése már szilárd fázison belül is végbemegy. Hogy ez mégsem
így történik, annak oka az, hogy a reakciótermék (molekula) képződéshez szükséges rácsközi
helyek mérete nem engedi meg az atomoknál jóval nagyobbb méretű molekulák képződését a
Fe kristály-rácsán belül. Ez a „térfogati gát” csak a határfelületen szűnik meg, ezáltal válik a
reakció „határfelületi” folyamattá.

7.6

Nem-egyensúlyi mágneses ötvözetek (fémüvegek
és nanokristályos ötvözetek) hőkezelése

Nemcsak a hagyományos lágymágneses ötvözeteket, hanem a „metastabil” fémüvegeket, ill.
nanokristályos ötvözeteket is hőkezelési folyamatnak vetik alá a mágneses tulajdonságok
optimalizálása céljából. A hőkezelések célja és módja azonban a hagyományos anyagokétól
különbözik.
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A hőkezelések egyik célja itt is a feszültségek (koercitív erő) csökkentése. A feszültségek
eredete ezekben az anyagokban magából az előállítási folyamatból származik. Tudjuk, hogy
ezeket az amorf ötvözeteket olvadékok gyorshűtésével állítják elő kb. 25-30m vastag
szalagok formájában. (Járműanyagok c. jegyzet.) A 105/K nagyságrendű hűtési sebesség miatt
az egyensúlyi - kristályos - fázisok nem alakulnak ki, hanem olvadékszerű, rendezetlen
szerkezet képződik, amelyben sűrűségfluktuációk fagynak be. Ez rövid távú (néhány atomi
rácstávolságra kiterjedő) feszültségtereket hoz létre. A folyamat hasonlít a martenzit fázis
képződéséhez, amelynél a képződött szerkezet ugyancsak nem homogén, hanem többnyire- az
át nem alakult- túlhűtött ausztenit fázis egyidejű jelenlétéből adódóan - ugyancsak atomi
szintű - feszültségek keletkeznek. E szubmikroszkópos kiterjedésű feszültségek jelenléte miatt
a koercitv erő viszonylag nagy a gyorshűtési folyamatot követő állapotban. Önmaguktól e
feszültségek nem oldódnak fel szobahőmérsékleten, ehhez kellenek a „relaxációs”
hőkezelések. Ezeket a feszültségeket oldja fel a kristályosodási hőmérséklet alatt végrehajtott
„szerkezeti relaxációs” hőkezelés. A szóbanforgó hőkezeléseket azonban a már elkészített,
kész eszköz formájú vasmagokon végzik. Az automatizált gyorshűtéses folyamatban a
hűtőhengerről nagy sebességgel (16-20m/sec) távozó szalagot a folyamattal szinkronizált
csévélés után több száz kg-os adagban szállítják a hőkezelések szinhelyére, ahol a
meghatározott méretű toroid alakú tekercseket állítanak belőlük elő. A hőkezelést
megelőzően adott méretre tekercseléssel készítik el a vasmagot. (A hőkezelések során ezek a
szalagok rideggé válnak, felcsévélési folyamatban eltörnének.) A feszültségmentesítő,
relaxációs hőkezeléseket a kristályosodás hőmérséklet alatt végzik. A tokozott vasmagokat
ezek után egyedileg minősítik.
A nanokristályos ötvözetek hőkezelése ú.n. amorf prekurzorokból indul ki. Ezek ugyancsak
gyorshűtéssel készült folytonos amorf szalagok, amelyek ugyancsak hőkezelési folyamatokban
válnak végleges tulajdonságú mágneses anyaggá. A hőkezelési folyamat itt részleges
kristályosítást jelent (Járműanyagok c. jegyzet.). E hőkezelés során, az amorf állapot részleges
bomlásával alakul ki a nanokristályos szerkezet. Jelenleg többféle hőkezelést alkalmaznak, a
kitűzött műszaki célnak megfelelően.
A cél legtöbbször az extrém kis veszteség elérése, ill. a mágnesezési görbe alakjának
formálása. (lásd. 7.15. ábra). Példaként látható itt, miként változik a frekvencia függvényében
a nanokristályos vasmagok hiszterízisvesztesége.
A 7.15.a ábrán látható pl., hogy a hiszterézisveszteség két nagyságrenddel csökkenthető a
hőkezelési hőmérséklet változtatásával. A legkisebb veszteség a nanokristályos szerkezet
kialakulásához köthető.
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7.15. ábra A FINEMET típusú nanokristályos ötvözet veszteségének frekvenciafüggése, különböző
hőmérsékletű izoterm hőkezelések után (a) A permeabilitás térfüggésének változása izoterm hőkezelések után a
gerjesztés függvényében (b,c) [10]

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy miként változik a permeabilitás függése a külső gerjesztő
tértől, különböző hőmérsékletű izoterm hőkezelések hatására. (A görbék maximuma a
maximális permeabilitásnak felel meg.) Látható, hogy a hőkezelési hőmérséklet növelésével
egyre kisebb gerjesztésnél jelentkezik a max. permeabilitás. Ezt a hőkezelés típust ú.n.
négyszöges hiszterízis-hurok kialakítására alkalmazzák.

7.7 Mágnesteres és mechanikai feszültség alatti
hőkezelések
Mind a mágnesteres, mind a feszültség alatti hőkezeléseket a mágnesezési görbe alakjának
módosítására használják hagyományos és nem-egyensúlyi mágneses ötvözetekben egyaránt.
Példaként egy permalloy típusú ötvözet maximális permeabilitásának növekedését láthatjuk a
mágneses tér erősségének függvényében a 7.16. ábrán. Nyilvánvaló, hogy a permeabilitás
telítési értéket ér el a térerő növelésével. A 7.17. ábra a mágnesezési görbe alakjának
változását mutatja ugyancsak Permalloy ötvözet esetében, összehasonlítva a tér nélküli és
mágneses tér eredményeként kialakult mágnesezési görbét. A tér hatására láthatóan
négyszöges hiszterízishurok alakul ki igen csekély mágnesezési veszteséggel.
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7.16. ábra Egy permalloy ötvözet maximális permeabilitásának változása az alkalmazott külső térerő
növekedésével.[7] 7.17. ábra Permalloy ötvözet mágnesezési görbéinek összehasonlítása mágneses tér nélküli és
mágnesteres hőkezelések utáni állapotban. [7]

Nem-egyensúlyi ötvözetek esetében ugyancsak alkalmazzuk a mágnesteres és feszültség alatti
hőkezeléseket. Az 7.16. ábrán két, nanokristályosítás során, a hőkezeléssel egyidejűen
alkalmazott, de egymásra merőleges irányú tér hatására kialakuló mágnesezési görbét
láthatunk. Hasonlóan négyszöges és elnyújtott hiszterízis alak az eredménye a Co-alapú, ún.
zéró-magnetostrikciós ötvözeteken végzett mágnesteres hőkezelésnek is. Az elnyújtott
hiszterízis alak húzófeszültség alatti hőkezelés eredményeként állt elő.
Az elnyújtott hiszterízis-alak létrejöttének rövidtávú szerkezeti átrendeződést is
tulajdonítanak, amelyekben az ötvőzet átmenetifém komponenseinek helyi eloszlás-változását
mérték. Ezt mutatja a 7.18.sz. ábra, ahol sematikusan a teljesen véletlenszerű atomi
elrendeződést (a), a tökéletesen rendezett állapotot (b) és az egyirányú rendeződés (c)
állapotát láthatjuk, aminek eredménye a mágneses anizotrópia. Ehelyütt jegyezzük meg, hogy
– bár az amorf szerkezet elvben izotróp (vagyis nem mutatja nyomát a kristályos anyagokra
jellemző anizotrópiának) – számos tulajdonságában mégis mutat anizotrópiát. Ilyen pl. a
mágneses anizotrópiája egy gyorshűtéssel előállított amorf szalagnak. Könnyű mágnesezési
irányt mutatnak ezek a szalagok a szalag hossza mentén, míg erre merőleges irányban a „nehéz” mágnesezési irányról beszélhetünk Ez az anizotrópia azonban kizárólag a gyártási folyamatból ered, hasonlóan, mint pl. a kristályos fémek és ötvözetek” hengerlési anizotrópia
(hengerlési textúra), amelyhez azonban, mint tudjuk, határozott kristálytani szemcseelrendeződés (tehát szerkezetileg is azonosítható struktúra) tartozik.
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7.18. ábra A lehetséges atomi eloszlások megvalósulásai gyorshűtés utáni alapállapotban (a, véletlenszerű), tér
nélküli hőkezelés után, (b, rendezett) mágnesteres hőkezelések hatására: a, véletlenszerű, b, rendezett, c.,
irányított eloszlások ), szerint, amelykhez a mágnesezési görbék adott alakjai rendelhetők hozzá.[11]
7.19. ábra Nanokristályos ötvözetek mágnesezési görbéinek alakjai kétféle hőkezelés után: a., térnélküli
nanokristályosító hőkezelés után, b., a szalag irányára merőleges mágneses térben történő nanokristályosítást
követően [12]

7.20. ábra zéró-magnetostrikciós,(0-alapú fémüvegszalag mágnesezési görbéje a. feszültségmentes
hőkezelés után, b. feszültség alatti hőkezeléstkövetően. [13]
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7.21 ábra A 0- maganyag mágnesezési görbéje és a mágnesező háromszög alakú áram viszonya [14]

Az 19-20 sz. ábrák összevetése alapján látható, hogy mind a mágnesteres, mind a feszültség
alatti hőkezelések alkalmasak a mágnesezési görbe alakjának formálására. A zeromagnetostrikciós (igen kis koercitív erővel rendelkező fémüvegszalag alkalmasságát mutatja
kis mágnesterek mérésére a 7.21. ábra. Ezen az ábrán a mágneses térmérő működésének elvét,
a 0- maganyag mágnesezési görbéjét és a mágnesező háromszög alakú áram viszonyát láthatjuk. A szaggatott vonal mutatja a hisztérízis görbe eltolódását külső mágneses tér hatására
[14].

7.8 A magnetostrikció, magnetostriktív anyagok
A mágneses alapjelenségek tárgyalása során szót ejtettünk a magnetostrikció jelenségéről.
(Járműanyagok, 127. oldal) A magnetostrikció oka, hogy az anyagok mérete megváltozik a
mágnesezési folyamat során és ezt a méretváltozást nevezzük magnetostrikciónak (). A jelenség eredete atomi szintű: a ferromágneses csatolásban a mágneses momentumokat kordozó
d-elektronok spinjei a Curie hőmérséklet alatt párhuzamosan és azonos irányban állnak be. Ez
a változás nagyobb atomi térfogattal jár mint az elektronok ú.n. „spinkompenzált” elrendezése
(lásd Bethe-Slater görbe: Járműanyagok 4.6 ábra).
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7.22. ábra A magnetostrikció jelenségének sematikus ábrázolása: a. szilárd anyag a Curie-hőmérséklet fölött,
(paramágneses állapotban) b. a Curie-hőmérséklet alatt (amikor az anyagban a spontán mágnesezettség
megjelenik. c. Mágnesesen telített állapotban[3]

Ha a jelenséget tekintjük, a magnetostrikciónak két lépcsőjét különböztethetjük meg: az első
lépés, amikor az anyag a Curie- hőmérséklet alatt mágneses doménekbe rendeződik (1.22.b
ábra. Ekkor jelenik meg ténylegesen a ferromágneses állapot. A jelenség másik része a térindukált magnetostrikció, amikor a mágneses domének a külső tér hatására a tér irányába rendeződnek.
Az ábráról nyilvánvaló, hogy nem izotróp térfogatváltozásról van szó. Ez utóbbi rendeződés a
mágneses doménszerkezet térirányos beállását jelképezi. Ez azt is jelenti, hogy a
megnetostrikciós állandó a külső tér és a H mágnesező tér irányának viszonyától is függ, de
mint jelenséget, relatív hossz-változásként definiáljuk:
 

l
l0

(10)

(ahol l a hosszváltozás, l az eredeti hossz, l0 pedig a már ismert magnetostrikciós állandó)
A 7.23. ábrán láthatjuk, hogy a magnetostrikció a külső tér erősségével változik, és előjele is
van. (pozitív és negatív egyaránt lehet, sőt a Fe-nál a tér függvényében előjelet is vált).
Eszerint a ferromágneses viselkedést mutató atomok közül pl. a Fe és Ni ellentétesen viselkedik. Míg a Fe atomi térfogata növekszik, a Ni atomoké csökken a külső mágneses tér növekedésével (tehát a felmágnesezési) folyamat során. Ezt úgy írjuk le, hogy a magnetostrikció
előjele a két anyagban ellentétes.
Minthogy a magnetostrikció a ferromágneses állapotú anyagot alkotó atomoknak egyedi sajátsága, az ötvözés felhasználható a magnetostrikció csökkentésére. Közel zéró-magnetostrikciós ötvözetek is előállíthatók, amelyek a szenzorikában is alkalmazást nyernek. Erre
vonatkozó adatokat már az előzőekben ismertetett, a szenzorikai anyagok között is láttunk
(Co-Fe ötvözésével pl. csökkenthető a  .
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7.23. ábra (a) A magnetostrikciós állandó változása a mágnesezési tér erősségével, (b) Nagy magnetostrikciójú
ritkaföldfém ötvözet magnetostrikciójának változása külső tértől való függése különböző nyomásokon [3]

A magnetostrikció telítési értéket ér el a külső mágneses tér növekedésével, amint ezt az
7.23.a,b ábrákon láthatjuk. Ezt nevezzük telítési magnetostrikciónak. A telítési érték értelemszerűen különböző térerőknél érhető el a kristálytani irányoktól függően. (Könnyű, vagy nehéz mágnesezési irányok.) Polikristályos anyagoknál ez a kristálytani irányfüggés azonban
kiátlagolódik, mint minden irányfüggő fizikai tulajdonság. Minthogy a mágnesezési folyamat
térfogatváltozással jár, érthető, hogy pl. a Fe esetében (ahol a felmágnesezést
térfogatnövekedés kiséri) a külső nyomás növekedésével csak növekvő térerő mellett érhető
el a telítési érték. (7.22.b ábra A piezo jelenség, piezo-kristályok)
A piezo-jelenség nagymértékben hasonlít a magnetostrikcióra: Mint láttuk, a mágnesezettség
változásának következménye lehet az anyag méretváltozása. A piezojelenség esetében a méretváltozást a külső elektromos tér változása idézi elő bizonyos anyagokban. A piezo kristályok fontos tulajdonsága tehát, hogy azoknak mérete külső elektromos térerő hatására a rugalmasság határain belül megváltozik. Belátható ennek alapján, hogy ezzel az elektromos
energia mechanikai energiává alakítható. Másrészt - ennek ellentéteként - ha egy piezo kristályt mechanikai behatás ér, a kristályban felületi töltés keletkezik, vagyis az ilyen anyag
szenzorként használható fel.
A piezo-jelenség alapja a külső elektromos tér vagy mechanikai behatás következtében bekövetkező töltés-polarizáció.
Egyes anyagtípusokban a töltéspolarizáció tehát külső hatásra alakul ki. Ez az aszimmetrikus
töltés-eloszlás, ami a külső tér hatására jön létre, amint ezt az 7.23. ábra mutatja. A szemmetrikus elektronfelhő torzulása ílymódon dipólusokká alakítja az atomokat. Makroszkópos következménye ennek az, hogy a makroszkópos test felületén töltés-polarizáció jelenik meg
(7.24. (a) ábra).

 Bánlaki Pál, Lovas Antal, BME

www.tankonyvtar.hu

178

SZENZORIKA ÉS ANYAGAI

7.24. ábra Az eredetileg gömbszimmetrikus töltéseloszlás torzul a külső elektromos tér hatására. Ennek
megfelelően makroszkópos polarizáció jeleneik meg az anyagban. [2]

7.25. ábra ábra A polarizálhatóság összetevőinek frekvenciafüggése[15]

A teljes polarizálhatóság három különböző részjelenségből állhat: elektron, ion, és dipoláris
polarizáltságról beszélhetünk (7.25. ábra) Az elektronok járuléka az elektronburok és a mag
töltésének egymáshoz képesti szimmetria-eltolódásából ered. Beszélhetünk ezenkívül egy
töltéssel rendelkező ionnak a többi ionhoz viszonyított elmozdulásáról is (ion-polarizáció).
Ilyen esetet látunk a 7.26. b ábrán. Végül beszélhetünk egy eleve poláros molekulának a tér
hatására bekövetkező további polarizációjáról (dipoláris polarizáció).
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Az anyagoknak azt a csoportját, amelyekben spontán dipólus momentum alakul ki,
ferroelektromos anyagoknak is nevezzük. Ez annyit jelent, hogy minden külső behatás nélkül
az anyagot alkotó molekulákon belül, vagy a kristályrács elemi celláján belül, dipólusok alakulnak ki az elektronszerkezet torzulása miatt. Ennek a spontán torzulásnak okát az alkotó
atomok eltérő elektronegativitása okozza. A 7.25. ábrán a polarizáltságot előidéző külső elektromos tér frekvenciájának függvényében ábrázolták. Ebből láthatjuk, hogy a tér frekvenciájának változása tekintélyes része az optikailag látható spektrum tartományába esik.
A polarizáció kialakulásának molekulán belül- a legismertebb példája a vízmolekula szerkezetéhez tartozó poláris jelleg, amint ezt a 7.26. sz. ábrán láthatjuk.

7.26. ábra A vízmolekulán ülő állandó (spontán) dipólusmomentum [16]

7.27. ábra Az ion-polarizáció mechanizmusa a ferroelektromos Ba-titanát kristály esetében [2]

Minthogy a molekulát alkotó atomok elektronegativitása közül az oxigéné lényegesen nagyobb, a kialakuló primer, kovalens jellege nem tiszta, hanem dipólus alakul ki, amelynek
negatív pólusa az oxigénen, pozitív pólusa pedig a H atomokon van. Ezért az ábrán látható
töltéspolarizáció alakul ki.

7.8.1 A piezoelektromosság
A fentiek alapján könnyen belátható, hogy a ferroelektromos állapotú kristályok piezoelektromos tulajdonságot is mutatnak. Ennek alapja az, hogy a kristályra ható Z nagyságú feszültség az elektromos polarizációt megváltoztatja.
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Példaként, a piezoelektromos hatás mechanizmusát kvarc-kristály esetében mutatja be a 7.28.
ábra.

7.28. ábra A kvarckristály piezoelektromos viselkedése: nyomó és húzóerő hatására kialakuló töltéspolarizáció
megjelenése [17]

A piezoelektromos kristályok a gyakorlatban szinterezéssel előállított polikristályos tömbi
anyagok, amelyeknek gyártástechnológiájához egy adott polarizációs állapot létrehozása is
társul. Kerámiaszerű anyagokról van szó, amelyek a gyakorlatban 106 Pa tartományban dl/l=
10-4 nagyságrendű relatív méretváltozást mutatnak. Az 1.1. táblázatban néhány piezoelektromos anyag (vegyületkristály) legfontosabb technikai jellemzőit foglaltuk össze. Ezek között
kiemelkedő a kvarc és a Ba-titanát.
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