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1 Bevezetés
Ezzel a jegyzettel a Mechatronikai rendszerek érzékelői és aktuátorai című kollokvium
anyagának elsajátításához kívánunk segítséget nyújtani. A jegyzet az Irodalomjegyzékben
hivatkozott művek alapján készült, az alaposabb ismeretekre vágyóknak elengedhetetlen az
idézett könyvek részletesebb tanulmányozása. A jegyzet anyaga nem teljes, így nem helyettesíti
az előadásokon elhangzottakat. Az aktuátorokkal foglalkozó alfejezetekben nem foglalkozunk
a különböző motorok matematikai modelljeinek leírásával, modellszámításokkal, mivel az
ilyen jellegű ismeretek más tantárgyak keretében szerezhetők meg. A elektronikus jegyzet
anyagát a jövőben fokozatosan bővítjük. Az 1-5. fejezetek Szalai István, a 6. fejezet Horváth
Barnabás munkája.
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2 Villamos mennyiségek mérése
A különböző szenzorok többnyire nem villamos mennyiségeket alakítanak át villamos
alapmennyiségekké. Napjainkban elvárás az érzékelőkkel szemben, hogy átalakítás utáni
kimenő jelük áramerősséggel, feszültséggel vagy impedancia változással legyen arányos. Így a
szenzor kimenő jelének feldolgozása szempontjából kiemelt jelentősége van az áramerősség, a
feszültség, az egyenáramú ellenállás és a váltakozó áramú impedancia mérésének.

2.1 Árammérés
Az áramerősség SI alapegysége az amper, amit az alábbiak szerint jelölünk:

[ I ] = 1A.

(1)

Az árammérő műszert (ampermérőt) sorosan kapcsoljuk a vizsgálandó fogyasztóval,
alkatrésszel. Az ideális árammérő műszer belső ellenállása zérus: Rb = 0 . A digitális technika
kialakulása előtt az egyenáramot az áram és a mágneses tér kölcsönhatása alapján működő
galvanométerekkel mérték. A méréshatár váltását sönt-ellenállásokkal biztosították. Manapság
az áramerősséget analóg-digitális átalakítót (A/D konvertert) tartalmazó digitális műszerekkel
mérik. Az ilyen jellegű műszerekben megfelelő referencia áram- vagy feszültséggenerátor
biztosítja a mérés pontosságát. A váltakozóáram mérését, a legtöbb esetben, egyenirányítás
után egyenáram mérésére vezetjük vissza.

2.2 Feszültségmérés
Az elektromos feszültség egysége a volt , amit az alábbiak szerint jelölünk:

[U ] = 1V.

(2)

A feszültségmérő műszert (voltmérőt) párhuzamosan kapcsoljuk a vizsgálandó fogyasztóval,
alkatrésszel. Az ideális feszültségmérő műszer belső ellenállása végtelen: Rb = ∞ . Az A/D
konverterek megjelenése előtt a feszültség mérését legtöbbször áramerősség mérésére vezették
vissza, amit a már említett áram – mágneses tér kölcsönhatás alapján mértek. A feszültségmérő
műszerek méréshatárát előtét-ellenállásokkal változtatták. A modern digitális feszültségmérők
A/D konverterei egy belső referencia feszültséggenerátor feszültségével hasonlítják össze a
mérendő feszültséget. A váltakozófeszültség mérése diódás egyenirányítás segítségével
egyenfeszültség mérésére vezethető vissza.

2.3 Ellenállásmérés
2.3.1 Ellenállásmérés Ohm törvénye alapján
Az elektromos ellenállás egysége az ohm , amit Ohm törvénye alapján származtatunk, és az
alábbiak szerint jelölünk:
[ R] =

[U ]
V
= 1 = 1ohm= 1Ω.
[I ]
A

Az ellenállás mérése a legegyszerűbben szintén Ohm törvénye alapján történhet, azaz
megmérjük a fogyasztón áthaladó áramerősséget és a fogyasztón eső feszültséget, majd az
R = U / I összefüggés alapján kiszámítjuk az ellenállást.
9

(3)

2.3.2 Kiegyenlített Wheatstone-hidas ellenállásmérés
Tekintsük az 2.1. ábrán vázolt Wheatstone-hidas kapcsolást, ahol Rx egy ismeretlen
ellenállás, R1 és R2 ismert értékű ellenállások, R p pedig egy változtatható ellenállás
(potenciométer), amelynek értéke egy analóg vagy digitális skálán pontosan leolvasható.
Amennyiben R p változtatásával elérjük, hogy a galvanométeren áthaladó áram erőssége
I G = 0 legyen, úgy a Kirchhoff törvények alapján beláthatjuk, hogy

Rx R p
=
,
R1 R2
vagyis az ismeretlen ellenállás kiszámítható, és Rx = R p ( R1 / R2 ) .

2.1. ábra Kiegyenlített Wheatstone-hidas kapcsolás.

2.3.3 Kiegyenlítetlen Wheatstone-hidas ellenállásmérés
A szenzorok ellenállás-változása a kiegyenlített Wheatstone-hidas méréssel csak
körülményesen lenne mérhető, mivel a hidat R p változtatásával állandóan ki kellene
egyenlíteni. Ezért a szenzortechnikában a kiegyenlítetlen Wheatstone-hidas kapcsolást
alkalmazzák az érzékelők ellenállás-változásának mérésére. Az 2.2. ábrán látható módon egy
adott állapotú szenzor Rs ellenállásával azonos, vagy ahhoz közeli R ellenállásokkal
kiegészítve valósítják meg a hídkapcsolást. Így a szenzor ellenállásának változása az A és B
pontok között U AB feszültséget generál, amelynek nagysága arányos Rx = Rs változásával. A
híd feszültségjelét többnyire csak sokszoros erősítés után dolgozzák fel.
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(4)

2.2. ábra Kiegyenlítetlen Wheatstone-hidas kapcsolás.

2.4 Impedanciamérés
Impedancián egy passzív kétpóluson eső feszültség komplex amplitúdójának és a két pólus
között folyó áram komplex amplitúdójának hányadosát értjük. A definícióból következik, hogy
az impedancia komplex mennyiség.
Z=

U
,
I

ahol a vastagított betűk a fizikai mennyiségek komplex jelölésére utalnak. Az impedancia
egysége szintén az 1 ohm. Határesetben előfordulhat, hogy az impedancia képzetes vagy a
valós összetevője zérus. Ekkor ohmos ellenállásról, illetve ideális kapacitásról vagy ideális
induktivitásról beszélünk.

2.3. ábra Impedanciamérés hídkapcsolással.

Az impedancia mérése során arra törekszünk, hogy azt az ω körfrekvencia függvényében
tudjuk megadni. Az impedancia mérésére alkalmas hálózatok (műszerek) többsége szinuszos
mérőjellel dolgozik. Egy adott körfrekvencián (frekvencián) két mérési eredményt lehet nyerni,
11

(5)

mivel a szinuszos vizsgáló jelnek két független paramétere van (amplitúdója és fázisa).
Impedanciamérésre a legtöbb esetben a Wheatstone-féle hídkapcsoláshoz hasonló
impedanciamérő hidakat használnak. Ezek sokfélesége miatt részletekbe itt nem bocsátkozunk,
a szakirodalomban számos megoldást találhat az olvasó. A 2.3. ábrán látható hídkapcsolás
esetén a kiegyenlítés (a nulla indikátor zérus jelzése) feltétele:
Z1 Z3
=
.
Z2 Z4

(6)

Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez egy komplex számok közti egyenlőség, aminek két valós
egyenlet felel meg. Egyrészt az impedanciák nagysága (abszolút értéke) között teljesülnie kell
az alábbi egyenletnek
| Z1 || Z 4 |=| Z 2 || Z3 |,

(7)

másrészt az impedanciák fázisszögeinek ki kell elégítenie az alábbi egyenletet

ϕ1 + ϕ4 = ϕ2 + ϕ3 .
Fontos megjegyeznünk, hogy impedanciamérés során fokozott figyelmet kell fordítani a szórt
impedanciák kiküszöbölésére, mert azok nagymértékben meghamisíthatják a mérési
(számolási) eredményeket.
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(8)

3 Mechatronikai rendszerek érzékelői
3.1 Helyzet-, pozíciómérés és érzékelés
3.1.1 Optikai elmozdulásérzékelés
Inkrementális enkóderek

3.1. ábra Szögelfordulás (szögsebesség) mérése inkrementális optikai enkóderrel.

Az optikai elven működő forgójeladóknál egy átlátszó műanyagból vagy üvegből készült
tárcsára egyenletes eloszlásban világos (átlátszó) és sötét (átlátszatlan) osztásokat visznek fel.
Az így kapott sávot a tárcsa egyik oldaláról jól fókuszált, keskeny, a tárcsára merőleges
fénynyalábbal világítják át. Fényforrásként általában az infravörös hullámhossz-tartományban
üzemelő LED-et vagy lézerdiódát alkalmaznak. A fénynyalábot a tárcsa másik oldalán egy
optoelektronikus érzékelő, általában egy fototranzisztor fogadja. (A fényforrás (adó) és a
detektor (vevő) együttesét optokapunak is nevezzük.) A tárcsa elfordulása során az osztások a
fényutat megszaggatják, s azt az optoelektronikai érzékelő feszültségimpulzusokká
(leggyakrabban TTL jelsorozattá) alakítja, amit elektronikus számláló áramkörökkel
megszámlálhatunk. Ha a tárcsán egy teljes sávban N 0 sötét osztást alakítottak ki, és a
számlálás során Nα impulzust számláltunk, akkor a tárcsa elfordulásának szöge (fokokban
kifejezve):

α = 360α

Nα
.
N0

A feszültségimpulzusok számlálása alapján a forgásirányt nem lehet megállapítani. A
forgásirány maghatározásához a tárcsára egy második sávot is felvisznek, amelynek osztásai
90 -os fáziskülönbséggel helyezkednek el az első sáv osztásaihoz képest. Ezt a második sávot
egy újabb LED-del világítják át, illetve egy újabb fototranzisztorral detektálják a
fényintenzitást a tárcsa másik oldalán. A 3.1. ábrának megfelelően az első optokapu logikai
jelsorozatát A -val, a második optokapuét B -vel jelöltük. Az A és B "csatornák" jelei
egymáshoz képest 90 -os fáziskülönbséggel rendelkeznek, amelyek vizsgálatából
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meghatározható a tárcsa forgásiránya. A tárcsa abszolút pozíciójának detektálásához egy
harmadik C csatornát is felvisznek, ami azonban csak egy osztást tartalmaz. A C csatorna
jelét index-változónak is hívják. (Természetesen C kiolvasásáról egy harmadik optokapu
gondoskodik.) Gyakran nem az A vagy a B jelsorozatot számlálják, hanem A és B
jelsorozatból egy EXOR logikai kapu beiktatásával újabb jelsorozatot állítanak elő. Az EXOR
kapu kimenetén az A (illetve a B ) jelsorozat frekvenciájának duplája jelenik meg, ami
egyúttal a tárcsára felvitt osztásoknak megfelelő felbontást megduplázza. A felbontás újabb
duplázása érhető el, ha a számlálás során az EXOR kapu mindegyik élénél léptetik a számlálót.
(Így elektronikusan megnégyszerezhető az optikai beosztásoknak megfelelő felbontás.)
Manapság az üveg vagy műanyag tárcsákon az osztásokat fototechnikai, kémiai eljárásokkal
hozzák létre. Tárcsánként az osztásrészek száma 100 N N 0 N 10.000 között változhat, ami
3, 6α 
∆α 0, 036α szögfelbontású méréseket tesz lehetővé. Az ipari inkrementális

enkóderek esetén az A , B és C logikai jeleken kívül azok negáltjait: A , B és C is
hozzáférhetővé teszik a felhasználók számára. Az inkrementális enkóderek kedvezőtlen
tulajdonsága, hogy segítségükkel abszolút szöghelyzet csak az index ponthoz viszonyítva
határozható meg. Ez azt jelenti, hogy egy készülék bekapcsolása után a forgástengelyhez
kapcsolt inkrementális enkóderrel csak az indexpozícióra (referenciapontra) állás után lehet
követni a tengely abszolút pozícióját.

3.2. ábra Inkrementális enkóder tengelyes csatlakozással.

3.3. ábra Inkrementális enkóder átmenő furatú tengellyel.

Az 3.2. és 3.3. ábrákon ipari alkalmazásokra gyártott inkrementális enkódereket mutatunk be.
Abszolút enkóderek
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3.4. ábra Az abszolút enkóder felépítése.

Az inkrementális enkóderekkel szemben az abszolút enkódereket úgy tervezték, hogy
kiolvasásukkal minden egyes időpillanatban ismert legyen a tárcsa (és így a forgástengely)
abszolút pozíciója. Működésük alapelve azonos az inkrementális enkódernél ismertetett sötét és
világos szegmensek optoelektronikai érzékelésével, csak az optokapuk számában és a kódolás
módjában van különbség. A forgó tárcsa koncentrikus gyűrűkre van felosztva úgy, hogy a belső
körgyűrű két részt, egy sötét és egy világos szegmenst tartalmaz. Ez a belső gyűrű adja a bináris
kód legnagyobb helyiértékű bitjét. A sugár mentén kifelé haladva az egymást követő gyűrűk
szegmenseinek száma megduplázódik az előzőhöz képest. Ha pl. a tárcsa 10 gyűrűt tartalmaz,
akkor a külső gyűrű 1024 szegmenst tartalmaz. A külső gyűrű adja a bináris kód legkisebb
helyértékű bitjét. A gyűrűk kódjának kiolvasása sugárirányban elhelyezett optokapuk
segítségével történik. A már említett 10 gyűrű esetén 10 bites abszolút enkóderről beszélünk.
Ebben az esetben a sugárirányban elhelyezett optikai kapuk 1024-féle pozíciót tudnak
kiolvasni, ami ∆α = 360α /1024  0,35α szögfelbontást eredményez. (Az egyszerűség
kedvéért a 3.4. ábrán egy 3 bites abszolút (bináris) enkódert mutatunk be.) Az ilyen módon
kódolt tárcsa esetén egy adott pozícióból a szomszédosba forgatva a tárcsát egyszerre több bit is
megváltozik. Egy-egy bit hibás kiolvasása ezért nagy hibát okozhat az abszolút pozíció
meghatározása során. Ezért bináris kódolású tárcsákat csak a kis felbontású forgójeladókban
használnak. A kiolvasási hiba csökkentésére vezették be a Gray-kód tárcsákat, amelyek esetén
a szomszédos szögpozíciókba való átlépés során a kódban csak egy bit változik. A legtöbb
optikai elven működő abszolút enkóderben ezt a kódolási módszert használják. Összehasonlítás
céljából a következő két táblázatban szemléltetjük a 4 bites bináris és a 4 bites Gray-kódokat.
1. táblázat 4 bites bináris kód.
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2. táblázat 4 bites Gray-kód.

0
1. bit (LSB)
2. bit

1

2

3

4

 


3. bit



5

6















4. bit (MSB)

7

8

9




10 11 12 13 14 15






































Az 1. táblázat 3. oszlopából a 4. oszlopra áttérve látható, hogy három bit is változik. Hasonlóan
a 7. oszlopról a 8. oszlopra való áttérés során mind a négy bit megváltozik. Ezzel szemben a 2.
táblázatszomszédos oszlopaira való áttérés során mindig csak egy bit változik.
Optikai lineáris útmérők
A lineáris mozgás forgó mozgás mechanikai átalakításával is létrehozható. Ilyen átalakítás
végezhető pl. a fogaskerék – fogasléc, vagy a golyósorsó – golyósanya párosokkal. Ezen
átalakítók közbeiktatásával egy lineáris elmozdulás a megfelelő forgó tengelyre szerelt
forgójeladóval (optikai enkóderrel) is mérhető. Az ilyen mérési eljárások során a mechanikai
átalakítók holtjátéka, súrlódás általi melegedése szisztematikus és véletlen hibákat egyaránt
okozhat. Ezért a közvetlen (átalakítás nélküli) lineáris mérés pontosabban megvalósítható. A
forgójeladókhoz hasonlóan megkülönböztetünk inkrementális lineáris útmérőket és abszolút
lineáris útmérőket. Az inkrementális lineáris útmérőkben a periodikus mérőosztásokat üvegvagy acéllemez felületen alakítják ki. A leggyakrabban alkalmazott osztástávolságok: 5, 10, 20,
50 és 100 µ m. Az üveglap és a detektor relatív elmozdulását a korábbiakban már ismertetett
transzmissziós optikai kapuval érzékelik. Az átlátszatlan hordozón (pl. acéllemez) kialakított
skála és a detektor relatív elmozdulását a reflektált fény detektálásával lehet érzékelni. A
mozgásirány eldöntéséhez az inkrementális optikai enkódereknél ismertetett két sávban történő
detektálás szükséges. Abszolút lineáris helyzet méréséhez szintén egy referenciapont (index
pont) bevezetése szükséges. Az inkrementális lineáris útmérők szintén az A , B és C kimenő
jelekkel (valamint ezek negáltjaival: A , B és C ) rendelkeznek. Az A és B kimenő jelek
pillanatnyi frekvenciájának mérésével a relatív elmozdulás sebessége és gyorsulása is
meghatározható. Az abszolút lineáris útmérők esetén a pillanatnyi pozíció elmozdulás nélkül is
kiolvasható. Így egy bekapcsolt készülék aktuális pontjának pozíciója azonnal
(referenciapontra állás nélkül) meghatározható. Ehhez az útmérőléc felületén az abszolút
enkódereknél látott bináris vagy Gray-kód sávok és a megfelelő optoelektronikai kiolvasó
rendszer kialakítása szükséges.
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3.1.2 Potenciométeres elmozdulásmérés
Lineáris huzal potenciométerek
A huzal potenciométerek egy szigetelő anyagból készült hengerre felcsévélt ellenálláshuzalból
és az azon elmozdítható csúszkából állnak. A potenciométernek három elektromos kivezetése
van: a huzal két vége és a csúszka. Jelöljük a RAB -vel a huzal teljes ellenállását, RAC -vel pedig
a huzal A -val jelölt vége és a csúszka érintkezési pontja ( C ) közötti ellenállást.
(Nyilvánvalóan igaz, hogy RAB = RAC + RCB .) Amennyiben a csúszka elmozdulása egy
0 ≤ x ≤ l lineáris szakaszra korlátozott, úgy a potenciométer RAC ellenállásából a csúszka
pozíciója (elmozdulása) meghatározható:
x=l

RAC
,
RAB

(10)

3.5. ábra Pozíció érzékelése potenciométerrel.

s így a helyzetérzékelés ellenállásmérésre vezethető vissza. Amennyiben a potenciométert a
3.5. ábrán látható módon egy feszültségforrásra ( U AB ) kapcsoljuk, úgy a pozíció
meghatározása az U AC feszültség mérésére vezethető vissza:
x=l

U AC
.
U AB

Lineáris réteg-potenciométerek
Manapság elterjedt, hogy a fémes vagy műanyag vezető réteget ragasztással vagy
felpárologtatással viszik fel egy szigetelő (műanyag vagy kerámia) lapka felületére. A csúszka
mozgatása az előzőekben ismertetett lineáris pályán történhet. A csúszka pozíciója a (10) és
(11) egyenletek alapján számítható. Mivel a réteg-potenciométerek nem tartalmaznak
felcsévélt vezetőt, ezért induktivitásuk a legtöbb alkalmazás esetén elhanyagolható.
Körpályás potenciométerek
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3.6. ábra Körpályás huzalpotenciométer.

Amennyiben a vezető réteget egy körív mentén alakítják ki, úgy körpályás potenciométerről
beszélünk. Ebben az esetben az elektromos kontaktust biztosító csúszkát a körív középpontján
átmenő tengely forgatja az adott körpályán (lásd 3.6. ábra). Így a potenciométer szögelfordulás
detektálására alkalmas. A körpályás potenciométereket réteg-potenciométer formában
valósítják meg, de még elvétve huzalpotenciométer formában is megtalálhatók. Általában
0α ≤ α ≤ 300α szögelfordulások detektálására alkalmasak, a mechanika nem teszi lehetővé a
többszöri körülfordulást. Egy α 0 szögtartományú vezetőpályát tartalmazó potenciométer
esetén a szögelfordulás és a megfelelő ellenállások közötti kapcsolat:

α = α0

RAC
,
RAB

ahol α a potenciométer tengelyének elfordulási szöge.
Helikális huzal potenciométerek
Amennyiben a csúszkát egy csavarmenetes mechanika egy hengeres felületre felcsévélt huzal
mentén helikális pályán mozgatja, úgy helikális potenciométerhez jutunk, ami szintén a
szögelfordulás mérésére alkalmas (lásd 3.7. ábra). Egy tíz-fordulatú helikális potenciométerrel
a 0α ≤ α ≤ 3600α szögtartományban mérhetünk elfordulási szöget.

3.7. ábra Helikális potenciométer.

Összefoglalás
A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy mind az elmozdulás, mind a szögelfordulás mérésére
alkalmas potenciométerek lineáris karakterisztikával (lásd (10), (11) és (12) egyenletek) bírnak.
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Ez azonban csak akkor igaz, ha a csatlakozó huzalok ellenállása elhanyagolható a
potenciométer ellenállásához képest. A lineáris karakterisztikához még annak is teljesülnie
kell, hogy a potenciométerhez kapcsolódó terhelés (pl. feszültségmérő műszer) ellenállása
jóval nagyobb legyen, mint a potenciométer ellenállása. Ellenkező esetben nemlineáris (de
továbbra is monoton) működési karakterisztikát kapunk. A potenciométeres útadók,
helyzetmérők legnagyobb hátránya, hogy működtetésük során az ellenálláspálya és a súrlódó
csúszka között történik az áramátvezetés. A csúszka és az ellenálláspálya kopása, a súrlódás
miatt az ilyen érzékelők hiszterézissel rendelkeznek, precíziós mérésekre nem alkalmasak.
Huzal-potenciométerek ellenálláspályáját legtöbbször konstantán huzalokból alakítják ki, míg
a réteg-potenciométerek ellenálláspálya anyaga a cermet nevű kompozit. A csúszka érintkező
elektródját, a minél biztosabb vezetés érdekében, nemesfém ötvözetből gyártják. A csúszkát
mozgató tengelyt a súrlódás csökkentése érdekében csapágyazzák.

3.1.3 Elmozdulás mérése induktív érzékelőkkel
Egy tekercs légrésében elmozduló vasmag a tekercs önindukciós tényezőjének ( L )
megváltozását okozza. Két vagy több tekercsben elmozduló közös vasmag a tekercsek
kölcsönös indukciós tényezőinek ( Lij ) változását eredményezi. Az indukciós tényezők
változása az induktív ellenállás változásában jelenik meg:
X L = Lω ,

(13)

ahol ω a tekercsen áthaladó váltakozó áram körfrekvenciája.
Pozíciómérés elmozduló vasmaggal
Tekintsünk egy olyan elrendezést, amelyben a vasmag egy mozgó rendszerrel van
összekapcsolva. Amennyiben a tekercs egyrétegű, úgy önindukciós tényezője a szolenoidokra
levezetett formula alapján számítható:
L = µ0 µ r n 2V ,

(14)

ahol µ0 a vákuum abszolút permeabilitása, µr a tekercs belsejében lévő anyag relatív
permeabilitása, n a tekercs egységnyi hosszra jutó menetszáma ( n = N / l ) és V a tekercs
menetei által körbezárt térfogat. Amennyiben az l hosszúságú vasmag középpontjának
koordinátáját x -el jelöljük, úgy a vasmag tekercsbe való betolása, majd a másik oldalon való
kihúzása során x a [0, 2l ] intervallumban változik. Ezen mozgatás során az önindukciós
tényezőt úgy számíthatjuk ki, hogy a (14) egyenletben szereplő µr -t egy effektív relatív
permeabilitással ( µr* ) kell helyettesítenünk:
*
vasmag
mmmm
+ (l − x) rlevego ≈ x rvasmag , ha 0 ≤ x ≤ l ,
r = x r

(15)

levego
ahol felhasználtuk, hogy mm
 rvasmag . A vasmag kihúzásának szakaszára pedig írhatjuk,
r
hogy:
*
vasmag
mmmm
+ ( x − l ) rlevego ≈(2l − x) rvasmag , ha l ≤ x ≤ 2l.
r = (2l − x ) r
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3.8. ábra Tekercs önindukciós tényezője a vasmag pozíciójának függvényében. (Az ideális tekercs viselkedésére a
folytonos vonalak, a reális tekercs viselkedésére pedig a szaggatott vonalak utalnak.) Az ábra alsó részén az
áramgenerátorosan meghajtott tekercsen eső feszültség effektív értékének lefutását mutatjuk be.

A 3.8. ábrán látható, hogy a tekercs önindukciós együtthatója kezdetben lineárisan növekszik,
majd lineárisan csökken. (Valóságos, többrétegű tekercs esetén, az erővonalak szóródását is
figyelembe véve belátható, hogy a görbék a 0 , l és 2l pontok környezetében eltérnek a
lineáris viselkedéstől.) A tekercset AC áramgenerátorosan meghajtva, a tekercsen eső
feszültség effektív értéke a vasmag elmozdulásának függvényében szintén az 3.8. ábrán látható
lefutást mutatja. Az így kapott görbe – viszonylag rövid lineáris szakasza – jól használható
elmozdulás mérésére. Sokkal szélesebb lineáris karakterisztikát kaphatunk az ún. differenciál
transzformátoros lineáris érzékelőkkel.
Pozíciómérés differenciál transzformátoros lineáris érzékelőkkel (LVDT)

3.9. ábra Az LVDT elvi felépítése, a szekunder tekercsek önindukciós tényezőinek változása és a tekercsekben
indukálódó feszültségek abszolút értékeinek különbsége.(A vonalak jelentése megegyezik az előző ábránál
használtakkal.)

A lineárisan változtatható differenciál transzformátor LVDT betűszóval való rövidítése a
megfelelő angol elnevezésből (Linear Variable Differential Transformer) származik. Egy ilyen
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eszközhöz jutunk, ha a két tekercset egymás mellett helyezzük el úgy, hogy közös
légmagjukban egy szigetelő szárra rögzített vasmag elmozdulhasson. Ezeket a tekercseket
szekunder tekercseknek ( A és C ) nevezzük. A rendszer elektronikus működtetéséhez egy
primer tekercs is szükséges ( B ), amelyet általában a két tekercs között helyeznek el. A három
koaxiális tekercs légmagjában elmozduló l hosszúságú vasmag hatására megváltozik a
tekercsek önindukciós (és kölcsönös indukciós) együtthatója. Ideális körülményeket
feltételezve az előző pontban ismertetetteknek megfelelően a 3.9. ábrán feltüntettük az A és
C tekercsek önindukciós tényezőjének változását a vasmag pozíciójának függvényében. (A
tekercsek induktív ellenállásának vasmagpozíció függése hasonló lefutást eredményez.) Ha a
B primer tekercsen keresztül egy szinuszosan váltakozó feszültséggel tápláljuk az LVDT-t,
akkor a szekunder tekercsekben indukálódó feszültségek effektív értéke a vasmagpozíció
függvényében a 3.9. ábrához hasonló lefutást eredményez. (A primer tekercs gerjesztéséhez
tipikusan néhány kHz-es frekvenciájú szinuszos feszültséget használnak.) Amennyiben az A
tekercs U A feszültségének abszolút értékéből kivonjuk a C tekercs U C feszültségének
abszolút értékét, úgy a 3.9. ábra alján látható görbéhez jutunk. Látható, hogy az l ≤ x ≤ 3l
intervallumban az így kapott feszültség az elmozdulás (előjeles) lineáris függvénye. Egy ilyen
lineáris abszolút útadóval akár µ m-es felbontással is meg lehet határozni a pozíciót. Egy
másik jelkondicionálási módszer, hogy a szekunder tekercsek feszültségeit ellenfázisban
összeadják (a két váltakozófeszültség különbségét képezik). Ebben az esetben is lineáris
összefüggést kapunk a vasmagpozíció és a különbségi feszültség között. Ekkor azonban az
elmozdulás irányának megállapításához a primer feszültség és a különbségi feszültség
fáziskülönbségének ismeretére is szükség van. Elterjedt tekercselési módszer az is, hogy a
primer tekercsre csévélve közvetlenül egymás mellett alakítják ki a két szekunder tekercset. Az
LVDT-k szokásos mérési tartománya a néhány mm-es tartománytól az 50 cm-es tartományig
terjedhet. Robosztus kialakításukkal a legelterjedtebb ipari útadók közé tartoznak. Elektronikus
jeleik feldolgozása nem egyszerű, de erre a célra több gyártó is forgalmaz speciális integrált
áramköröket (pl. AD598). A szögelfordulás detektálására kifejlesztett változatukat RVDT-nek
nevezzük (Rotary Variable Differential Transformer). Az LVDT-k hátránya, hogy viszonylag
drága érzékelők. Előnyük, hogy nagy felbontóképességűek, hosszú élettartamúak, dinamikus
mérésekre (vibrációk vizsgálatára) is alkalmasak, abszolút érzékelők, így bekapcsolás után
egyből az abszolút pozíciót jelzik.
Rezolverek
Az enkóderek mellett a rezolverek a legelterjedtebb abszolút szöghelyzet adók. Míg az
enkóderek digitális információt szolgáltatnak a szögelfordulásra, addig a rezolverek a
szögelfordulással arányos analóg kimeneti jellel bírnak. Ennek megfelelően leggyakrabban
szervomotorokban használatosak. A rezolverek felépítése a váltakozó áramú motorokéhoz
hasonló. Álló részük, a 3.10. ábrának megfelelően, két egymásra merőlegesen elhelyezett
tekercs, amelyek egy transzformátor szekunder tekercseit képezik.
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3.10. ábra Rezolverek elvi kapcsolása.

A transzformátor primer tekercsét a forgórész tekercse adja. A forgórész tengelyét a
vizsgálandó rendszer tengelyével kell összekötni. Mivel a primer tekercs a forgórészen
helyezkedik el, ezért az adott frekvenciájú tápfeszültségét csúszóérintkezők és kefék
segítségével lehet biztosítani. Napjainkban egyre több gyártó forgalmaz ún. forgó
transzformátoros rezolvereket, amelyekben a primer tekercs táplálását egy súrlódó
kontaktusoktól mentes forgó transzformátor látja el. A primer oldali gerjesztő jelet
referenciajelnek is szokás nevezni. Az állórész szekunder tekercseiben indukálódó feszültségek
amplitúdójának modulációja a primer tekercs szöghelyzetének függvénye. A forgó
transzformátor által betáplált referenciafeszültséget az alábbiak szerint írjuk fel:
U r = U 0 sin ωt ,

(17)

ahol U 0 a referenciafeszültség amplitúdója, ω pedig annak körfrekvenciája. Az állórész
(mérő)tekercseiben indukálódó feszültségek:
U s = TU r sin θ
U c = TU r cos θ ,

(18)

ahol az U s feszültség a rotor szögelfordulásának szinuszával, az U c feszültség pedig a rotor
szögelfordulásának koszinuszával arányos feszültségek, T pedig a rezolver mint transzformátor
áttételére jellemző szám. A két feszültség hányadosából formálisan kiszámítható a rotor
pozíciójára jellemző θ szög:

θ = arctan(U s / U c ).
Mivel az U s és U c feszültségek a zavaró körülményekre (pl. hőmérséklet változása)
hasonlóképpen változnak, a hányadosképzés miatt ezek a változások kiesnek, ami növeli a
szögérzékelés pontosságát. A rezolverek referenciajeléül általában néhány kHz-es szinuszos
váltakozó feszültséget használnak. Az U s és U c jelek feldolgozására célintegrált áramkörök
(resolver-to-digital converter) állnak rendelkezésünkre. (Pl. az Analog Devices AD2S1205
integrált áramköre.)

3.1.4 Elmozdulás mérése kapacitív érzékelőkkel
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Egy síkkondenzátor kapacitása az alábbiak szerint számítható ki:
C = ε 0ε r

A
,
d

(20)

ahol ε 0 a vákuum abszolút permittivitása, A az egyik elektróda (lemez) felülete, d a
lemezek távolsága, ε r pedig a lemezek között lévő dielektrikum (szigetelő anyag) relatív
permittivitása. Egy síkkondenzátor több módon is alkalmazható elmozdulás detektálására.
Kapacitásváltozás a lemezek relatív elmozdulásával
a) Ha a lemezeket egymással párhuzamosan mozdítjuk el, úgy a hatásos felület csökken, ami
A -ban lineáris viselkedést eredményez. Hasonló elv alapján működnek az ún.
forgókondenzátorok, amelyek esetén egy forgatható tengelyhez rögzített félkör alakú lemezek a
hasonló felépítésű állórész lemezeinek légréseibe fordulnak bele, ami az elfordulási szöggel
arányos kapacitásváltozást okoz.
b) Ha a lemezek közti távolságot változtatjuk, akkor a (20) egyenlet alapján látható, hogy a
kapacitás a távolság növekedésével csökken.
Kapacitásváltozás a dielektrikum mozgatásával
Feltételezzük, hogy a kondenzátor lemezei között egy hasáb alakú szilárd halmazállapotú
dielektrikum (szigetelő műanyag) helyezkedik el, amelyre A = ab . Ha a hasábot az a éllel
párhuzamosan úgy mozdítjuk el, hogy abból egy x hosszúságú rész a lemezeken kívülre
kerüljön, a megváltozott kapacitást két rész-kondenzátor kapacitásainak összegeként
számíthatjuk ki:
Cx = C1 + C2 = ε 0

(a − x)b ε 0b
xb
=
( x + ε r (a − x)).
+ ε 0ε r
d
d
d

A (21) egyenlet alapján látható, hogy Cx az x lineáris függvénye. A kondenzátor elektromos
terének a lemezek szélein történő szóródása miatt (a szórt kapacitások miatt) ez a közelítés
azonban csak nagyon kicsi d esetén érvényes.
Differenciál kondenzátor kapacitásának változása

3.11. ábra Differenciál kondenzátor.
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A differenciál kondenzátor olyan síkkondenzátor, amelynek két álló és egy köztük
szimmetrikusan elhelyezkedő mozgó elektródája van. A mozgó elektród elmozdulásának
iránya a felületekre merőleges irány. A 3.11. ábrának megfelelően tekintsünk egy szimmetrikus
felépítésű differenciál kondenzátort. Az elmozdítható fegyverzet legyen középen, azaz legyen
d a távolsága mindkét álló elektródától. A mozgó fegyverzet x nagyságú elmozdulása esetén
a megfelelő távolságok d + x és d − x lesznek. Ha a két rögzített fegyverzet között U 0
potenciálkülönbséget hozunk létre, akkor a C1 és a C2 kondenzátorokon eső U1 és U 2
feszültségekre nyilvánvalóan igaz, hogy:
U 0 = U1 + U 2 .

(22)

Mivel a kondenzátorlemezek között kialakuló elektromos tér homogén, az egyes feszültségek
az alábbiak szerint fejezhetők ki:
U1 = U 0

d+x
,
2d

(23)

U2 = U0

d−x
.
2d

(24)

illetve

A fegyverzetek közti feszültségkülönbségre pedig írhatjuk, hogy:
∆U = U1 − U 2 =

U0
x,
d

(25)

ami azt jelenti, hogy ilyen mérési elrendezésben a differenciál kondenzátor lineáris ∆U ( x)
karakterisztikával rendelkezik. A feszültség különbségek helyett a részkapacitások különbségét
felírva azt kapjuk, hogy:
∆C = C2 − C1 =

ε 0ε r A ε 0ε r A
d−x

−

d+x

=

ε 0ε r A 
d

1
1 
−

=
 1− x / d 1+ x / d 

 2ε ε A
ε 0ε r A  x x 2
x x2
1
...
1
+
+
+
−
+
− 2 + ...  ≈ 0 2r x.

2
d  d d
d d
d

Ami azt jelenti, hogy kis elmozdulások esetén a kapacitások különbsége szintén lineáris
függvénye az elmozdulásnak. (A (26) egyenlet levezetése során kihasználtuk, hogy x / d  1 ,
s ezért az 1/ (1 ± x / d ) kifejezések geometriai sorba fejthetők.) A különbségi kapacitást a 3.12.
ábrának megfelelően egy műveleti erősítős kapcsolással alakíthatjuk a mérendő V0
feszültséggé.
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3.12. ábra Műveleti erősítős kapcsolás differenciál kondenzátor jelének feldolgozására.

A +Vs és a −Vs pontokba ellentétes fázisú szinuszos feszültséget kell alkalmazni. Az
invertáló bemenetre felírt csomóponti törvény alapján a megfelelő feszültségek effektív értékei
között az alábbi összefüggés áll fenn:
V0 =

C2 − C1
Vs .
CF

A kapcsolási rajzon Cs a szórt kapacitásokat reprezentálja. A kapacitásváltozást a Sauty-féle
hídkapcsolással is feszültségváltozássá alakíthatjuk, ennek vázlatos kapcsolási rajzát a 3.13.
ábrán mutatjuk be. Amennyiben a mozgó elektróda pontosan a két álló fegyverzet között
helyezkedik el ( x = 0 ), úgy a híd kiegyenlített, s az U váltakozó feszültség effektív értéke
zérus. A szimmetria felbomlása ( x ≠ 0 ) egy U ≠ 0 feszültség megjelenését eredményezi.

3.13. ábra Sauty-hidas kapcsolás.

3.1.5 Elmozdulás mérése mágneses tér érzékelésével
Mágnesszalagos inkrementális lineáris útmérők
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Ha az optikai inkrementális lineáris útmérőknél megismert skálázott mérőlécet
mágnesszalaggal az optoelektronikai érzékelőt pedig egy mozgatható mágneses érzékelővel
(pl. Hall-érzékelővel) helyettesítjük, úgy mágnesszalagos útmérőhöz jutunk. A legegyszerűbb
lineáris útmérő egy rögzített mágnesszalagból és egy ahhoz képest elmozdítható mágneses
mérőfejből áll. A mágnesszalagot egy hordozó fémszalagra felvitt mágnesezhető réteg alkotja.
A mágnesezhető réteget egy periodikusan ismétlődő távolságnak (0,5-5 mm) megfelelően
egymást követő északi és déli pólusok szerint felmágnesezik. Az olvasófejben több szenzort is
elhelyeznek, hogy a fej mozgatása során a változó mágneses tér érzékelhető legyen, s a
szenzorok a mozgásirány meghatározásához szükséges fázistolást is érzékeljék. Inkrementális
mérésről lévén szó, a mágnesszalagon (mágneses) referenciapontok rögzítése is szükséges. A
mágnesszalagos inkrementális lineáris útmérők érintkezésmentes mérést tesznek lehetővé,
egyszerűen szerelhetők és kevésbé érzékenyek az ipari környezetben megjelenő
szennyeződésekre. Nagy előnyük, hogy ívelt felületek mentén is alkalmazhatók.

3.1.6 Közelítés kapcsolók, végállás érzékelők
Induktív végállásérzékelők, kapcsolók
Ha egy fémes vezető anyagot (lemezt) egy áramjárta szolenoid egyik végéhez közelítünk,
akkor a szolenoidnak megváltozik a mágneses tere. A változás nagysága függ a közelített
vezető anyagi minőségétől is. Ferromágneses anyagoknál az effektus nagyobb, mint az egyéb,
diamágneses vagy paramágneses vezetőknél, amelyek esetén csak az örvényáramú
veszteségeket érzékeli az induktív szenzor. A szenzorban az L önindukciós tényezőjű
szolenoid általában egy C kapacitású kondenzátorral párhuzamosan kapcsolva egy LC
oszcillátor passzív elemeit képezik. Az érzékelő az oszcillátor frekvencia, illetve jósági tényező
változása alapján detektálja a fémes vezető anyag (lemez) pozícióját. Az induktív
közelítésérzékelők (egy távolság intervallumon belül) a vezető anyag érzékelőtől mért
távolságával arányos analóg feszültségjelet adnak. Egyes típusok egy adott távolságnál
kapcsolójelet szolgáltatnak. Az induktív közelítéskapcsolók jelentős hiszterézissel
rendelkeznek.
Hall-érzékelők

3.14. ábra Hall-feszültség mérése.

Ha a 3.14. ábrán látható – külső mágneses térben lévő – félvezető lapkán I erősségű
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stacionárius áram halad keresztül, akkor az áram és a tér irányaival párhuzamos lemezfelületek
között U H nagyságú feszültség lép fel. Ezt a jelenséget Hall-effektusnak nevezzük. Az U H
ún. Hall-feszültség az alábbiak szerint fejezhető ki:
U H = RH

IB
,
d

ahol az RH arányossági tényezőt Hall-állandónak nevezzük. A (28) egyenletben B a
mágneses indukciót, d pedig a félvezető lapka B -vel párhuzamos vastagságát jelöli. A
Hall-effektus annak következménye, hogy a mágneses térben v sebességgel mozgó e
nagyságú töltésekre a mágneses tér F = ev × B erőt gyakorol. Ez az erő a félvezető lapka
áramiránnyal és mágneses térrel párhuzamos oldalai mentén különböző nagyságú
töltéssűrűségeket eredményez. Ennek következménye a két oldal között mérhető U H
Hall-feszültség. A Hall-effektus a mágneses indukció mérésére, mágneses érzékelők
konstrukciójára egyaránt használható. Amennyiben a mágneses indukció iránya az
ellenkezőjére változik, úgy a Hall-feszültség is előjelet vált. (Ugyanez érvényes a stacionárius
áram irányának megváltozására.) Közelítésérzékelőkben a Hall-szenzor egy, a szenzorhoz
közelített permanens- vagy elektromágnes terét érzékeli, s az indukcióval arányos
feszültségjelet ad. Közelítéskapcsolók esetén a mágneses indukció egy adott értékénél az
érzékelő kapcsolójelet szolgáltat. Az érzékelők mellé gyakran jelkondicionáló áramköröket is
integrálnak, és a szenzort tokozott integrált áramköri formában forgalmazzák, ilyen pl. az
SH248-as Hall-kapcsoló. Egy északi és déli pólusokkal rendelkező mágnesgyűrű vagy
mágneses fogakkal bíró tárcsa Hall-szenzor előtti elforgatásával a szögelfordulás illetve a
fordulatszám is pontosan mérhető. Megbízhatóságuk miatt a gépjárműtechnikában számtalan
helyen használnak analóg illetve digitális Hall-szenzorokat. Pl. a gázpedál pozíciójának
(szögelfordulásának) detektálására is alkalmasak az analóg Hall-érzékelők.
Reed relés kapcsolók

3.15. ábra Reed relék.

A reed relé egy védőgázzal töltött zárt üvegcsőből és az üvegcsőbe forrasztott két egymáshoz
közeli rugalmas elektródából áll (lásd 3.15. ábra). Az elektródák túlnyúlnak egymáson, de
alapállapotban nem érintkeznek, s üvegcsövön kívül is hozzáférhetők. A kapcsoló kontaktusok
ferromágneses anyagot is tartalmaznak, így megfelelő irányú és intenzitású külső mágneses tér
hatására összezáródnak, s így egy külső áramkör zárását teszik lehetővé. A mágneses tér
megszűnésével az elektródák ismét eltávolodnak egymástól, s megszakítják a külső áramkört.
Ha egy mozgó rendszerhez kisméretű permanens mágnest rögzítünk, akkor az a reed reléhez
közelítve azt bekapcsolhatja. Szolenoid légrésébe helyezett mikroméretű reed reléket integrált
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áramköri tokozásban is forgalmaznak, amelyekkel galvanikusan elválasztott áramkörök ki-be
kapcsolására van lehetőség. Az elektromos kontaktusok a védőgázas izoláció miatt hosszú
élettartamúak.
Optokapus végállás kapcsolók
A transzmissziós optokapuk (fénykapuk) egymástól néhány milliméterre, néhány centiméterre
elhelyezett fényemittáló diódából (LED) mint adóból és fototranzisztorból mint vevőből állnak.
A LED általában 800 nm körüli hullámhosszú fénynyalábot bocsát ki, amit a fototranzisztor
detektál, ha nem zárja el a köztük lévő fényutat semmilyen tárgy sem. Ha a fényútba egy, a
fénysugarat megszakító lemezt tolunk, az a tranzisztor kollektor-emitter köri áramának
nagyságrendi változásához vezet. A kollektoráram megváltozása egy munkaellenálláson
feszültségváltozássá alakítható, ami egy kapcsolási jelet szolgáltat. Reflexiós optokapuk esetén
a különböző felületi minőségű anyagokról visszaverődő fénysugarat használjuk kapcsolójel
előállítására.
Mechanikai végálláskapcsolók
A mechanikus végálláskapcsolók esetén az érzékelendő test fizikai érintkezésbe kerül az
érzékelővel, elmozdítja a kapcsoló mozgó érintkezőjét, s ezáltal elektromos kontaktust hoz
létre, vagy elektromos kontaktust szakít meg. Az érintkező elmozdításához erő vagy
forgatónyomaték szükséges, csak ott alkalmazhatók, ahol a mechanikai rendszer alkalmas a
megfelelő erő vagy nyomaték kifejtésére. A kisméretű mechanikai kapcsolókat
mikrokapcsolóknak nevezzük. Az ipari kapcsolóknak élettartamuk alatt több millió kapcsolást
kell hibamentesen elvégezni. A mikrokapcsolók előnye az alacsony áruk, hátrányuk, hogy
működtetésükhöz közvetlen kontaktus szükséges. Idővel az érintkező kontaktusok
eloxidálódnak, ami az elektromos kapcsolás bizonytalanságához, a hiszterézis növekedéséhez
vezethet.

3.2 Sebességmérés és érzékelői
A pillanatnyi sebesség leszármaztatott mennyiség, amit lineáris mozgás esetén az alábbiak
szerint definiálunk:
v=

dx
,
dt

(29)

vagyis a sebesség az elmozdulás idő szerinti differenciálhányadosa. A pillanatnyi sebesség jól
közelíthető egy ∆t időintervallumra vett átlagsebességgel: v = ∆x / ∆t , ha ∆t kellően kicsi.
Szögelfordulás esetén a lineáris mozgás pillanatnyi sebességének megfelelő mennyiség a
szögsebesség, amit az alábbiak szerint definiálunk:

ω=

dα
.
dt

Az átlag szögsebesség v -hez hasonlóan definiálható: ω = ∆α / ∆t .
Sebesség meghatározása digitális útadók jeleiből
A definíciónak megfelelően a lineáris sebességet pl. az optikai vagy mágneses lineáris
inkrementális útadók impulzus jeleinek számlálása alapján lehet meghatározni. Az
osztásrészek közötti ∆x távolság és a ∆t időintervallumban beérkező impulzusok n száma
alapján az időintervallumra eső átlagsebesség egyszerűen meghatározható ( v = n∆x / ∆t ).
Hasonlóan a forgójeladók esetén az átlagos szögsebesség ω = n∆α / ∆t .
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Sebességérzékelés tachométerekkel
Az egyenfeszültségű ún. tachométer dinamók kapocsfeszültsége a forgórész fordulatszámával
arányos. Felépítésük megegyezik egy későbbi fejezetben ismertetendő egyenáramú
kommutátoros motorok felépítésével. A különbség az inverz működésben van, vagyis az
elektromágnest tartalmazó rotor külső mágneses térben való forgatása következtében a
rotorban feszültség indukálódik. Az indukált váltakozó feszültséget a kommutátor
egyenirányítja, így a tachométer dinamó a fordulatszámmal arányos egyenfeszültséget ad. Az
egyenfeszültség polaritásából a forgásirány is meghatározható. Az egyenáramú motorokhoz
hasonlóan az állandómágneses szinkronmotorok tengelyét megforgatva azok váltakozó áramú
generátorként működnek. Az indukált váltakozó feszültség amplitúdója (effektív értéke)
arányos a forgatás szögsebességével. A különböző armatúra tekercsek fázisviszonyainak
összehasonlításából a forgásirány is meghatározható.
Szögsebesség, fordulatszám mérése stroboszkóppal
A stroboszkópok adott, de változtatható frekvenciával villogó lámpák. A stroboszkóppal meg
kell világítani a forgó vagy rezgő testet. Amennyiben a villogás frekvenciája megegyezik a
forgó tárgy fordulatszámával, úgy a tárgy állni látszik. Ebben az esetben a fordulatszám a
műszer skáláján leolvasható. A stroboszkópok nagy előnye, hogy kontaktusmentes mérést
tesznek lehetővé.

3.3 Mechanikai feszültség és elmozdulás mérése nyúlásmérő
bélyeggel
Az ellenállásváltozáson alapuló szenzorok közé tartoznak a mechanikai feszültség, a
megnyúlás érzékelésére konstruált nyúlásmérő bélyegek. Egy l hosszúságú és A
keresztmetszetű vezető huzal elektromos ellenállása:
R=ρ

l
,
A

ahol ρ a vezető anyagának fajlagos ellenállása. Ha a vezetőt a rugalmassági határon belül ∆l
-el megnyújtjuk, akkor a keresztmetszete ∆A -val csökken, és a fajlagos ellenállása is
megváltozhat ∆ρ -val. A (31) egyenlet alapján látható, hogy az első két változás az ellenállás
növekedését okozza. Ahhoz, hogy egy ilyen mérőhuzalból megfelelő szenzort készíthessünk,
amely egy felület egy pontja körüli deformációt képes érzékelni, a méretet csökkenteni kell. A
nyúlásmérő bélyeg eredeti formájában egy szigetelő lapra cikk-cakk alakzatban rögzített
(felragasztott) elektromos vezetőből állt. Felületére a külső behatások megakadályozására egy
védőréteget vittek fel. Felhasználása során a nyúlásmérő bélyeget az igénybe vett felület
vizsgálandó pontjára ragasztják, és az elektromos csatlakozó lábakon keresztül egy, az
ellenállásváltozást detektáló műszerhez kapcsolják.
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3.16. ábra Nyúlásmérő bélyegek

Jelölje ∆R az említett alakváltozások hatására történő ellenállásváltozást. A (31) egyenlet
alapján az R ( ρ , l , A) függvényt Taylor-sorba fejtve és az elsőrendű tagokat megtartva a relatív
ellenállásváltozásra azt kapjuk, hogy:
∆R ∆l ∆A ∆ρ
≈ −
+
.
R
l
A
ρ

(32)

A relatív megnyúlás

ε=

∆l
l

(33)

segítségével a keresztmetszet megváltozása is kifejezhető:
∆A
= −2 µε ,
A

(34)

ahol µ a szilárd testek mechanikájából ismert Poisson-tényező. Így a (32) egyenlet alapján a
relatív ellenállásváltozás:
∆R
∆ρ
≈ (1 + 2 µ )ε +
.
ρ
R

(35)

A fenti (35) egyenletben a ∆ρ -t tartalmazó tag a legtöbb esetben elhanyagolható. A (35)
egyenlet gyakorlati számításoknak megfelelőbb alakja:
∆R
= Gε ,
R

ahol G az ún. bélyeg állandó (gauge factor). Manapság a modern nyúlásmérő bélyegek már
nyomtatott áramköri technikával készülnek, ennek megfelelően nem vezető huzalokat, hanem
vezető fóliákat (vékony rétegeket) tartalmaznak. A fémfóliás nyúlásmérő bélyegekre általában
G ≈ 2 − 2, 4 . A fémfóliás nyúlásmérő bélyegek alapellenállása (deformáció nélküli ellenállás)
R = 120Ω . Manapság egyre több nyúlásmérő bélyeg félvezető alapú (lásd 3.16. ábra). A
p-típusú félvezetőt tartalmazó bélyegek esetén G ≈ +100... + 200 , míg n-típusú félvezetőt
tartalmazó bélyegek esetén G ≈ −50... − 100 . A nyúlásmérő bélyegek szokásos hossza 1-50
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mm. A nyúlásmérő bélyegek a mérési irányban nagyságrendekkel érzékenyebbek, mint az arra
merőleges irányban. A bélyegeket olyan speciális ragasztókkal kell a vizsgált felülethez
ragasztani, amelyek rugalmasak és kellően erősek ahhoz, hogy a felület deformációit átvigyék a
bélyegre.
Az ellenállásváltozás mérése
Nyúlásmérő bélyegek esetén az ellenállásváltozást leggyakrabban a már ismertetett
Wheatstone-hidas módszerrel mérik. Egy hídban több nyúlásmérő bélyeg is elhelyezhető.
A hőmérséklet hatása
Az előzőekben már láttuk, hogy a hőmérséklet változása szintén relatív ellenállás-változással
jár. Azért, hogy a deformációból eredő ellenállásváltozást elkülönítsük a
hőmérsékletváltozásból adódó ellenállásváltozástól, a nyúlásmérő bélyegeket célszerű olyan
ötvözetekből készíteni, amelyek fajlagos ellenállása kevésbé érzékeny a hőmérséklet
változásokra. Ilyen pl. a konstantán ( 54% Cu, 45% Ni, 1% Mn). A hőmérséklet
kompenzáció egy másik lehetséges módja, hogy a vizsgálandó felületen a deformáció
szempontjából egy aktív és egy passzív (azonos anyagú) bélyeget is elhelyeznek. Elektromos
szempontból mindkét bélyeget ugyanahhoz a Wheatstone-hídhoz kell kapcsolni. Mivel a két
bélyeg hőmérsékleti karakterisztikája azonos, így a hőmérséklet változásából adódó
ellenállásváltozást a híd kompenzálja.
Erő, súly mérése nyúlásmérő bélyeggel

3.17. ábra Erő (súly) mérése nyúlásmérő bélyeggel.

Amennyiben a nyúlásmérő bélyeget/bélyegeket a 3.17. ábrán látható módon egy rugalmasan
deformálható testre rögzítjük, úgy a mérési elrendezés erő, súly mérésére egyaránt
alkalmazható. Több erőmérő szenzorban nyúlásmérő bélyegeket alkalmaznak az erőhatás
következtében fellépő deformáció érzékelésére.
Gyorsulás mérése nyúlásmérő bélyeggel
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3.18. ábra Gyorsulás mérése nyúlásmérő bélyeggel.

Ha egy nyúlásmérő bélyegekkel ellátott rugalmas lemezhez m nagyságú tehetetlen tömeget
rögzítünk, majd azt a 3.18. ábrán látható irányba a nagyságú gyorsulással mozgatjuk, akkor az

F = ma
tehetetlenségi erő meghajlítja a lemezt, ami a nyúlásmérő bélyegek deformációját okozza. Egy
ilyen érzékelővel a gyorsulás mérését ellenállásváltozás mérésére vezethetjük vissza. Három
egymásra merőleges irányban kialakított érzékelővel tetszőleges irányú gyorsulás
meghatározható.
Gázok nyomásának mérése nyúlásmérő bélyeggel
Gázok nyomáskülönbségének mérésére gyakran membrános differenciál nyomásmérőt
használnak. A 3.19. ábrán látható módon a mérés alapja a két különböző nyomású oldalt
elválasztó membrán deformációjának detektálása. Amennyiben a membránra egy speciálisan
kialakított nyúlásmérő bélyeget rögzítenek, úgy a nyomáskülönbség mérése ellenállás mérésére
vezethető vissza. Ha az egyik cellában vákuumot alakítanak ki, úgy az érzékelő abszolút
nyomás mérésére is alkalmas.

3.19. ábra Nyomás (nyomáskülönbség) mérése nyúlásmérő bélyeggel.
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3.4 Nyomásmérés, nyomásérzékelők
3.4.1 Piezoelektromos nyomásérzékelők
Egyes kristályok határfelületein a kristály deformációja során polarizációs töltések
halmozódnak fel. A jelenséget a Curie fivérek 1880-ban turmalin kristályon fedezték fel. A
legismertebb piezoelektromos anyag a kvarc egykristály, ami hatszöges rendszerben
kristályosodik úgy, hogy a rácspontokon felváltva helyezkednek el a pozitív és negatív parciális
töltéssel bíró szilícium ill. oxigén (2 db) atomok. Ha a kvarc egykristályból alkalmasan
kimetszett lapkát párhuzamos fémlemezek közé helyezzük, majd azokat összenyomjuk, akkor a
lemezek között – az összenyomó erővel arányos – feszültségkülönbség mérhető. Az így mért
feszültséget piezoelektromos feszültségnek nevezzük. A jelenség az összenyomás hatására
megjelenő polarizációs töltésekkel értelmezhető. Az F összenyomó erőre merőleges felületen
Q = kpF

(38)

nagyságú töltés jön létre. A +Q és −Q töltések a kvarc és a fémlemezek alkotta C
kapacitású síkkondenzátor lemezei között
U=

Q
C

(39)

feszültségkülönbséget hoznak létre. A k p -t a kvarc piezoelektromos állandójának hívjuk (
 −12 As/N). Ha a kvarc lapka felülete A , vastagsága pedig d akkor a megfelelő
k p = 2,310
síkkondenzátor kapacitása
C = ε 0ε r

A
,
d

(40)

ahol ε r = 4,5 a kvarc relatív dielektromos permittivitása. Így a (39), (38) és (40) egyenletek
alapján a piezoelektromos feszültségre azt kapjuk, hogy:

U=

k pd

ε 0ε r A

F=

k pd F
,
ε 0ε r A

(41)

vagyis a piezoelektromos feszültség egyenesen arányos a felületeket összenyomó erővel, illetve
a nyomással, p = F / A . (A (41) egyenlet egy d = 4 mm vastag kvarc lapka esetén p = 1 bar=

105 Pa nyomás hatására U ≈ 20 V piezoelektromos feszültséget eredményez.) Nagyobb
feszültségek előállítására több kristályt mechanikusan sorba kell kapcsolni. A
feszültségméréshez elektronikus erősítőt kell használni. A legtöbb esetben a piezoelektromos
töltést hordozó kondenzátort egy R ellenállással zárják le, amin keresztül a C kapacitású
kondenzátor kisül. A kondenzátor kisülését az alábbi exponenciális függvény írja le:
U = U 0 e − t /t ,

ahol τ = RC a rendszer időállandója. Ahhoz, hogy egy C ≈ 100 pF kapacitású érzékelő
esetén a mérés ideje alatt lényegesen ne csökkenjen a mérendő feszültség, R ≈ 1012 ohm
nagyságú ellenállást kell használni (ekkor τ ≈ 100 s). Nagy R ellenállások esetén a mérés
zajos lehet. A modern méréstechnikában töltés-erősítőkkel célszerű feldolgozni a
piezoelektromos érzékelők jelét. A piezoelektromos átalakítók legnagyobb előnye, hogy
dinamikus mérésekhez is használhatók. Manapság a piezoelektromos egykristályokon kívül
egyre több speciális piezoelektromos kerámiát (pl. PZT (polycrystalline lead zirconate
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titanate)) használnak a megfelelő érzékelőkben. A piezoelektromos hatás fordítottja az
elektrostrikció, ami abban nyilvánul meg, hogy a megfelelő egykristály lapokra kapcsolt
feszültség hatására alakváltozás jön létre. Ezen elv alapján működnek a kvarckristály alapú
elektronikus oszcillátorok, amelyek segítségével a kvarckristály mechanikai rezonancia
frekvenciájának megfelelő rendkívül stabil elektromos rezgéseket lehet előállítani. Az
elektrostrikció alapján működő aktuátorokat egy későbbi fejezetben fogjuk tárgyalni.
Erőmérés piezoelektromos átalakítókkal
Egy nyomótest közvetítésével a piezoelektromos kristály felületére merőleges erőt
gyakorolnak. Az erővel arányos polarizációs töltésmennyiséget vagy a piezoelektromos
feszültséget mérik. Gyakran a piezoelektromos kristály mellé integrálják a jelkondicionáló és
az erősítő elektronikát is. A mérés érzékenységét több kristály mechanikusan soros,
elektromosan párhuzamos kapcsolásával lehet növelni.
Nyomásmérés piezoelektromos átalakítókkal
A nyomást a nyomóerő és a nyomott felület hányadosával definiáljuk ( p = F / A ). Ennek
megfelelően az alkalmasan kialakított felületű piezoelektromos érzékelőkkel nyomást is
mérhetünk. A gépjárműtechnikában a motor vezérléséhez gyakran alkalmaznak
piezoelektromos szenzorokat a hengerben uralkodó nyomás mérésére.
Piezoelektromos gyorsulásérzékelők
Amennyiben a piezoelektromos kristály vagy kerámia összenyomását egy m tehetetlen tömeg
végzi, úgy Newton II. törvényének értelmében az F = ma egyenlet alapján a piezoelektromos
feszültség arányos lesz a gyorsulással. Három egymásra merőlegesen elhelyezett érzékelővel
nemcsak a gyorsulás nagysága, hanem annak iránya is meghatározható. Gyorsulásérzékelők
segítségével egy mechanikai (mechatronikai) rendszer rezgései is tanulmányozhatók. (Jó
frekvenciaátviteli karakterisztikájuk miatt a piezoelektromos érzékelők erre kifejezetten
alkalmasak.)
Gázelegyek piezoelektromos meggyújtása
A speciális piezoelektromos anyagok hirtelen ütésszerű összenyomásával több ezer voltos
piezoelektromos feszültség is előállítható. Ez a feszültség alkalmas arra, hogy egymástól 2-3
mm-re elhelyezett elektródák között elektromos kisülést (szikrát) eredményezzen. Az ilyen
szikrák egy éghető gázkeverék meggyújtására is alkalmasak. Manapság többféle, földgázzal
működő készülék automatikus begyújtására alkalmaznak piezoelektromos szikrakeltőket.
Egyes gázöngyújtók szintén piezoelektromos anyagokat tartalmaznak.
Ultrahangos távolságérzékelők
Piezoelektromos kerámiák (kristályok) rezgésbe hozatalával ultrahangok (20 kHz-nél nagyobb
frekvenciájú mechanikai rezgések) hozhatók létre. A távolságérzékelőkben az adó mellett egy
vevőt, egy "mikrofont" is elhelyeznek. A piezoelektromos adók periodikusan néhány
hullámból (impulzusból) álló hullámcsomagot sugároznak ki. Egy adott tárgyról visszaverődő
hullámcsomagok vevő általi detektálásával a tárgy távolsága meghatározható. Ehhez csak a
hullámcsomag kibocsátása és a visszaverődés utáni detektálása között eltelt időt kell mérni. Az
időtartam és a hangsebesség ismeretében a távolság kiszámítható.
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3.20. ábra Piezoelektromos ultrahang adó (vevő) kapszula.

3.5 Gyorsulásmérés és érzékelői
A lineáris mozgás pillanatnyi gyorsulása leszármaztatott mennyiség, amit az alábbiak szerint
definiálunk:
a=

dv d 2 x
=
.
dt dt 2

(43)

Szögelfordulás esetén a szöggyorsulás ( β ) definíciója az alábbiak szerint írható:

β=

d ω d 2α
= 2.
dt
dt

A megfelelő átlagos gyorsulások lineáris mozgásra a = ∆v / ∆t
szögelfordulás esetén β = ∆ω / ∆t .

(44)
ill. a szöggyorsulás

Gyorsulás meghatározása digitális útadók jeleiből
Az optikai és mágneses elven működő lineáris inkrementális jeladók impulzusainak
számlálásából meg lehet határozni az elmozdulás sebességét, annak változásából pedig az
átlagos gyorsulást. A gyorsulás, vagyis az elmozdulás idő szerinti második deriváltjának
kiszámítása a differenciahányadosok közelítésére származtatott formulák segítségével
történhet. Hasonló igaz a szöggyorsulásra is.
A gyorsulás dinamikai érzékelése
Egy tehetetlen tömeg gyorsításához erő szükséges. A gyorsító erő mérésével, Newton II.
törvénye alapján a gyorsulás is meghatározható. Amennyiben a gyorsító erő rugalmas testek
deformációját okozza, úgy a deformáció (elmozdulás) mérése történhet nyúlásmérő bélyeggel,
LVDT-vel vagy differenciál kondenzátorral is. A piezoelektromos effektussal történő erőmérés
szintén alkalmas a gyorsulás meghatározására. A kapacitív és piezoelektromos elven működő
gyorsulásérzékelők különösen alkalmasak a miniatürizálásra. Napjainkban a
gyorsulásérzékelők nagy része az ún. MEMS (Microelectromechanical Systems) technológiák
alapján készül. A 3.21. képen egy piezoelektromos gyorsulásérzékelőt mutatunk be.

35

3.21. ábra Piezoelektromos gyorsulásérzékelő.

3.6 Hőmérsékletmérés, hőmérsékletérzékelők
3.6.1 Fémek ellenállásváltozásán alapuló hőmérsékletérzékelők
A fémek fajlagos ellenállása ( ρ ) a hőmérséklet emelkedésével növekszik. Ez egyben azt is
jelenti, hogy egy fémes vezető ellenállása növekvő hőmérséklettel szintén növekszik. Kis
hőmérsékletváltozási intervallumokban ez mennyiségileg az alábbiak szerint fogalmazható
meg:

ρT = ρT (1 + α [T − T0 ]),
0

(45)

ahol α az ellenállás hőmérsékleti tényezője (temperatúra-koefficiense), T0 pedig egy
referencia hőmérséklet. Fémekre α pozitív előjelű. Nagyobb hőmérséklet intervallumokban a
lineáris viselkedés nem teljesül. Ahhoz, hogy a fajlagos ellenállás hőmérsékletfüggését leírjuk,
a hőmérséklet magasabb hatványaira is szükségünk van:

ρT = ρT (1 + α [T − T0 ] + β [T − T0 ]2 + γ [T − T0 ]3 ),
0

ahol β és γ szintén az anyagi minőségtől is függő állandók. Bár az ellenálláshőmérők
bevezetésének idején réz, nikkel és platina ellenállás hőmérsékletérzékelőket egyaránt
használtak, mára a főszerep ezen területen egyértelműen a platináé. Manapság az iparban
használt ellenállásváltozáson alapuló hőmérséklet érzékelők szinte kizárólag platinából
készülnek. Ipari szabványnak fogadták el, hogy platinahuzal szigetelő kerámiára való
felcsévélésével, vagy platina réteg felpárologtatásával 0  C-on R0 = 100 ohm vagy
R0 = 1000 ohm értékű hőmérsékletérzékelőket készítenek.
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3.22. ábra Platina hőmérsékletérzékelő tömbfázisbeli méréshez.

3.23. ábra Platina hőmérsékletérzékelő felületi méréshez.

A felcsévélt vagy felpárologtatott Pt-rétegeket egy újabb kerámia réteggel zárják le. Az
érzékelők két elektromos csatlakozási pontját vastagabb Pt-huzallal vezetik ki. Más fémekkel
szemben a Pt indifferens fém, jól ellenáll a környezeti hatásoknak (pl. levegőn nem oxidálódik).
A 3.22. és a 3.23. ábrákon kerámia foglalattal ellátott Pt hőmérséklet érzékelőket láthatunk. A
kialakításoktól függően az érzékelők felületi vagy térfogati hőmérsékletérzékelésre
alkalmasak. A Pt-érzékelőket a −100  C ≤ T ≤ 500  C intervallumban használhatjuk
hőmérsékletmérésre. A hőmérséklet mérése ellenállásmérés alapján történik, a mért
ellenállásból (a (46) egyenlet alapján) az alábbi egyenlet segítségével számoljuk ki a
hőmérsékletet:
RT = RT (1 + α [T − T0 ] + β [T − T0 ]2 + γ [T − T0 ]3 ),
0

ahol 100 ohmos Pt-érzékelő esetén T0 = 0  C és R0 = 100 ohm. Az α , β és γ paraméterek
a Pt-érzékelő megfelelő állandói. Az ellenállás mérése az ismertetett Wheatstone-hidas
kapcsolások bármelyikével történhet. Megjegyezzük, hogy a viszonylag kis
ellenállásváltozások miatt a mérési eredményeket az alkalmazott vezetékek ellenállása is
befolyásolhatja. Ennek kiküszöbölése 3 ill. 4 vezetékes mérési módszerekkel lehetséges. A
Pt-érzékelő
ellenállásának
változása
egy
áramgenerátoros
meghajtás
esetén
feszültségváltozássá konvertálható. (Ügyelni kell arra, hogy a Pt-érzékelőn minél kisebb áram
folyjon át, mert a nagyobb áramerősség az érzékelő melegedését okozhatja, ami meghamisítja a
hőmérsékletmérést.) Manapság olyan célintegrált áramkörök is készülnek, amelyek
tartalmazzák a meghajtó áramgenerátort és a feszültségméréshez szükséges nagy felbontású
analóg-digitális (A/D) átalakítót. Pt-érzékelőkkel az említett hőmérséklet intervallumban akár
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∆T = 0, 01 C-os felbontás is elérhető.

3.6.2 Termisztorok
A félvezető alapú hőmérsékletérzékelőket termisztoroknak nevezzük. A tiszta félvezetők
fajlagos ellenállása a hőmérséklet növekedésével általában csökken. A tiszta félvezetők n ill. p
típusú szennyezésével a fémeknél nagyságrendekkel érzékenyebb ellenállás alapú
hőmérsékletérzékelőket lehet előállítani. Az olyan (szennyezett) félvezetőket tartalmazó
termisztorokat, amelyek fajlagos ellenállása a hőmérséklet emelkedésével csökken, negatív
hőmérsékleti koefficiensű termisztoroknak (NTC) hívjuk. Ellenkező esetben pozitív
hőmérsékleti koefficiensű (PTC) termisztorokról beszélünk. Mindkét típushoz tartozó
érzékelők R (T ) hőmérsékleti karakterisztikája erősen nemlineáris, legtöbbször exponenciális
függvénnyel közelíthető:

R(T ) = A exp( B / T ),
ahol A és B a termisztor anyagára jellemző állandók. Az NTC termisztorok legtöbbször
tiszta ill. keverék fém-oxidokból (pl. MnO, NiO) készülnek. Az érzékelők hiszterézisének
kiküszöbölésére az elkészült termisztorokat mesterségesen öregítik (többszöri
hőmérsékletváltozásnak teszik ki). A 3.24. ábrán fém-oxid alapú gyöngytermisztorokat
mutatunk be. A szenzor érdekessége, hogy az érzékelő félvezető morzsa tömege csak néhány
milligramm, ami kis hőtehetetlenséget eredményez. A termisztorokkal történő
hőmérsékletmérés ellenállásmérésre vezethető vissza, ami pl. Wheatstone-hidas elrendezéssel
könnyen megoldható. Az áramgenerátoros meghajtás, majd az érzékelőn eső feszültség mérése
szintén alkalmazható a termisztorok esetén is.

3.24. ábra Gyöngytermisztoros hőmérsékletérzékelők.

3.6.3 Termoelemes hőmérsékletérzékelők
Ha két különböző fémből vagy félvezetőből álló vezetőkör egyik érintkezési (forrasztási) helyét
a másik érintkezési (forrasztási) helyhez képest felmelegítjük, akkor a zárt áramkörben áram
folyik. Ezt a jelenséget Seebeck-effektusnak nevezzük. A termoelemes hőmérsékletmérés a
Seebeck-effektuson alapul. A termoelemes hőmérsékletmérés a 3.25.ábrán látható módon
valósítható meg. A két különböző anyagi minőségű fémhuzalból (vas és konstantán) két
érintkezési (forrasztási) pontot tartalmazó áramkört hozunk létre, amelybe egy feszültségmérő
műszert is beiktattunk.
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3.25. ábra Termoelemes hőmérsékletmérés elvi kapcsolása.

Az egyik érintkezési pontot T0 állandó hőmérsékleten termosztáljuk (pl. olvadó jéggel
T0 = 0  C-on tartjuk), a másik érintkezési ponttal pedig mérjük egy T hőmérsékletű objektum
hőmérsékletét. A voltmérő által mért termoelektromos feszültség a ( T − T0 )
hőmérsékletkülönbség függvénye. A termofeszültség a hőmérsékletkülönbségen kívül függ a
két fém anyagi minőségétől, de nem függ az érintkező vagy összeforrasztott felületek
nagyságától és a forrasztásra használt fém anyagi minőségétől. A termoelemek viszonylag
széles hőmérséklettartományban alkalmazhatók. Az ipari méréstechnikában a platina –
platina-ródium ( 0 − 1500  C, ún. R-típusú termoelem) a vas – konstantán ( −200 − 800  C, ún.
J-típusú termoelem) és a nikkel – nikkel-króm ( −180 − 1200  C, ún. K-típusú) termoelemeket
alkalmazzák leggyakrabban. A termoelemek előnye, hogy az érintkezési (forrasztási)
pontoknak megfelelően pontszerű hőmérsékletmérést tesznek lehetővé. Hátránynak tűnhet,
hogy az egyik érintkezési (forrasztási) pontot egy fix hőmérsékleten kell tartani. Ez azonban
egy elektronikus kompenzációval is kiváltható, amire manapság egyes gyártók megfelelő
integrált áramköröket készítenek. A termoelemek hőmérsékleti tényezőjének definíciója:

 dE 
α =  ,
 dT T =T0

(49)

ahol E a termoelem elektromotoros feszültsége, T0 pedig a referencia hőmérséklet. Így
lineáris közelítésben egy termoelem elektromotoros feszültsége:
E ≈ α (T − T0 ).
A leggyakrabban használt termoelemekre az α hőmérsékleti tényező kicsi, néhányszor tíz
µV /  C , ezért a termoelektromos feszültséget mérés előtt erősíteni kell. Ezt a gyakorlatban
differenciálerősítős áramkörökkel oldják meg. A 3. táblázat összefoglalja néhány, az iparban is
alkalmazott termoelem legfontosabb tulajdonságait.
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3. táblázat A leggyakrabban alkalmazott termoelemek.

Termoelem Hőmérséklettar Hőmérsékleti
tomány
tényező
Platina (6%)
Ródium –



38–1800

Ipari jelölés

C

7,7 µ V /  C

B

C

16 µ V /  C

C

75 µ V /  C

E

C

55 µ V /  C

J



39 µ V /  C

K

11,7 µ V /  C

R

45 µ V /  C

T

Platina (30%)
Ródium
Volfrám (5%)
Rénium –



0–2300

Volfrám (26%)
Rénium


Króm –
Konstantán

0-950

Vas –
Konstantán

-200–800

Króm–
Alumínium

-180–1200
C

Platina (13%)
Ródium –

0–1500

C




C

Platina
Réz –
Konstantán

-180–400



C

3.6.4 Speciális félvezetős hőmérsékletérzékelők
A félvezető diódák nyitóirányú feszültségének hőmérsékleti tényezője α ≈ 2mV / α C . Számos
hőmérsékletérzékelő szenzor működik ezen tulajdonság felhasználásával. Mivel a diódán kívül
más kompenzáló és erősítő egységekre is szükség van egy ilyen szenzorban, ezért ezeket az
érzékelőket eleve integrált áramkörös kivitelben készítik. Ilyen pl. a két terminálú AD590-es
hőmérsékletérzékelő integrált áramkör. Az IC lényegében egy 1 µ A /  C hőmérsékleti
tényezőjű áramgenerátor, amely megfelelő ellenállással sorba kapcsolva alkalmas a
hőmérséklet – feszültség konverzióra. Az IC a −40 
C − 150 C hőmérséklettartományban
alkalmazható, ahol lineáris karakterisztikával rendelkezik.

3.6.5 Pirométerek
A kontaktusmentes hőmérsékletmérés a testek hőmérsékleti sugárzásának mérése alapján
valósítható meg. A hősugárzást érzékelő szenzorokat tartalmazó műszereket pirométereknek
nevezzük. Működésük a Stefan-Boltzmann törvényen alapul, amely szerint egy test összes
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emisszióképessége ( j ) az alábbiak szerint fejezhető ki:
j = εσ T 4 ,
ahol ε a sugárzó test emissziós tényezője, σ pedig a Stefan-Boltzmann állandó. A
pirométerek egy része mikrotechnológiával előállított termoelemeket, másik részük pedig az
infravörös tartományban érzékeny fotodiódákat tartalmaz detektorként. A félvezető diódás
detektorok (kvantumdetektorok) gyorsabb működésűek, mint a termoelemeket tartalmazó
detektorok. Működésük során a λ = 1 − 12 µ m hullámhossztartományba eső infravörös
sugárzást detektálják.
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4 Mechatronikai rendszerek aktuátorai
4.1 Egyenáramú motorok
Az egyenáramú motorok (a DC motorok) olyan aktuátorok, amelyek az egyenáram elektromos
energiáját forgó mozgássá, rotációs mechanikai energiává alakítják.

4.1.1 Mechanikus kommutátorú egyenáramú motorok
A DC motorok az elektromos és mechanikai felépítés szempontjából az alábbi fontosabb
részegységekből állnak: állórész állandó mágnes (vagy állórész tekercselés), állórész test,
állórész pólusok, tekercselt forgórész, forgórész tengely, forgórész csapágyazás, kommutátor,
kefék és kefetartók.

4.1. ábra Az egyenáramú mechanikus kommutátorú motor működési elve.

A 4.1. ábrán látható módon a motor rotorjául szolgáló elektromágnes egy permanens mágnes
biztosította mágneses térben forog. A forgó mozgást az azonos mágneses pólusok közti taszító,
illetve az ellentétes mágneses pólusok közti vonzó erők forgatónyomatékai eredményezik.
Amennyiben a forgórész tekercsében folyó áram iránya változatlan, úgy maximum 180 -os
elfordulás lehetséges, majd a rotor megáll, mivel az ellentétes mágneses pólusok
szembenállásával a forgatónyomaték megszűnik. Amennyiben a holtpont elérésekor
(helyesebben az azon történő minimális átlendülés pillanatában) a forgórész
elektromágnesében megváltoztatjuk az áram irányát, s ezzel a mágneses pólusok polaritását,
úgy a rotor forgása folyamatossá tehető. Az áram irányának periodikus megváltoztatásáról a
forgórész forgástengelyére szerelt kommutátor gondoskodik. A kommutátor két egymástól
elszigetelt vezető (általában réz) félgyűrű, amelyekhez a tekercs két végét csatlakoztatják. Az
áram bevezetése kefék segítségével történik. A kefék csak elhanyagolható mértékű súrlódási
veszteséggel terhelik a folyamatos forgómozgás létrejöttét. Az állórész (armatúra) és a
forgórész (rotor) mágneses póluspárjainak növelésével a forgás egyenletesebbé tehető. Több
póluspár esetén természetesen a kommutátor szegmenseinek számát is növelni kell. A forgó
kommutátor és az álló kefék érintkezési helyein elektromos kisülések (szikrák) keletkeznek,
ami csökkenti az áramátvitel hatékonyságát. A kefék kopásakor keletkező szennyezések
szintén csökkentik az áramvezetés hatékonyságát. Az egyenáramú motorok élettartamát a
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csapágyazáson kívül a kommutátor és a kefék élettartama határozza meg. Manapság a
ritkaföldfém permanens mágnesek elterjedésével jó térfogat ill. tömeg egységre vonatkoztatott
teljesítménysűrűség adatok érhetők el DC motorokkal. A DC motorokat a felhasználói
igényeknek megfelelően hengeres, hasáb vagy tárcsás kivitelben készítik. A permanens
mágnesű motorok állórészén a pólusok kialakítása a mágnes célszerű kialakításával történik. A
pólusokat egy alkalmasan kialakított acél test fogja körül, ez alkotja az állórész testet. A
forgórész tekercselés lehet önhordó vagy vasmagos kivitelezésű. A vasmagos kivitelezéshez
laminált acél lemezcsomagot használnak, amelyben a lemezeket hegesztik, szegecselik vagy
ragasztják. Az így összerakott lemezcsomagok hornyaiban helyezik el a szigetelt, előre
elkészített rézhuzal tekercseket. A kisebb tehetetlenségi nyomatékú önhordó tekercseléseket
speciális módszerekkel alakítják ki. A kefék leggyakrabban grafit alapanyagúak, amelynek
mechanikai és elektromos tulajdonságait különböző adalékanyagokkal javítják. A keféket
meghatározott pozíciójú (állítható) kefetartókban helyezik el, ahol rugók gondoskodnak a kefék
kommutátorhoz való hozzányomásáról.

4.1.2 Elektronikus kommutátorú DC motorok
Ezek a motorok permanens mágnesből álló rotort és tekercsekből álló armatúrát tartalmaznak.
A motort egyenárammal táplálják ám a tekercsek áramát elektronikus kapcsolók (bipoláris
tranzisztorok, MOSFET-ek) kapcsolgatják, a rotor pozíciójának megfelelően. A forgórész
helyzetét általában Hall-szenzorokkal érzékelik. Gyakoriak a három Hall-szenzort tartalmazó
motorok, amelyekben a szenzorokat egymáshoz képest 120 -os szögben helyezik el.
Hátrányuk, hogy alacsony fordulatszámon lüktetnek, előnyük, hogy nem tartalmaznak súrlódó
kommutátort és keféket. Élettartamukat a csapágyazás minősége határozza meg.

4.2 Váltakozóáramú motorok
A váltakozó áramú motorokat egyfázisú és többfázisú motorok csoportjára oszthatjuk. Mindkét
csoporton belül megkülönböztetünk szinkron és aszinkron (vagy indukciós) motorokat.

4.2.1 Szinkronmotorok
Fázistekercseket tartalmazó állórészből és állandómágneses forgórészből épülnek fel (lásd 4.2.
ábra). Előfordulnak olyan szinkronmotorok is, amelyekben a forgórész mágneses mezejét
elektromágnessel hozzák létre.
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4.2. ábra Állandó mágnes forgórészt tartalmazó egyfázisú váltakozó áramú szinkronmotor működési elve.

4.3. ábra Elektromágnes forgórészt és permanens mágnes armatúrát tartalmazó egyfázisú váltakozó áramú
szinkronmotor működési elve.

Ebben az esetben a forgórész gerjesztése csúszógyűrűkön és keféken keresztül történik (lásd
4.3. ábra). (Szervohajtásokban gyakorlatilag csak a kefe nélküli, tehát állandómágneses
forgórészű szinkronmotorokat használják.) A szinkronmotorok inverz üzemmódban
generátorként működnek. A szinkronmotorok álló része, megfelelő vezérlés esetén, forgó
mágneses teret hoz létre, amelyben az állandómágneses forgórész a tér körfrekvenciájának
megfelelő fordulatszámmal forog. A forgó mágneses tér kialakulása a legegyszerűbben a
háromfázisú árammal táplált motorok esetén értelmezhető. Ezek állórésze három egyforma
elektromágneses póluspárt tartalmaz, amelyek tengelyei 120 -os szöggel követik egymást. A
tekercspárok egyik végét egy közös 0-ponthoz, másik végeit pedig a háromfázisú áramforrás
R , S és T vezetékeihez kapcsoljuk. A háromfázisú gerjesztésnek megfelelően a
tekercspárok által létrehozott mágneses térerősségek:
H1 = H 0e1 sin ωt ,
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H 2 = H 0e 2 sin(ωt − 2π / 3),

(53)

H 3 = H 0e3 sin(ωt − 4π / 3),

(54)

ahol H 0 a mágneses térerősség amplitúdója, ei -k pedig ez egyes póluspárok tengelyirányaiba
mutató egységvektorok. A tekercspárok síkját x − y síknak tekintve mindhárom mágneses
térerősség vektor járulékot ad a mágneses tér H x és H y komponenseihez. Ha az x -tengely
irányát az e1 irányába vesszük fel írhatjuk, hogy:
H x = H1 + H 2 cos(2π / 3) + H 3 cos(4π / 3),

(55)

H y = H 2 sin(2π / 3) + H 3 sin(4π / 3).

(56)

illetve
A fenti egyenletekből egyszerű számolások után azt kapjuk, hogy:
Hx =

3
H 0 sin ωt ,
2

(57)

Hy =

3
H 0 cos ωt.
2

(58)

Az pedig mechanikából jól ismert, hogy ennek a két komponensnek az eredője egy ω
szögsebességgel forgó (3 / 2)H 0 nagyságú vektor. A háromfázisú szinkronmotorokban az
állandó- vagy elektromágnest tartalmazó forgórész szinkronban mozog a forgó mágneses térrel.
Az álló forgórész elindítása azonban nehézségekbe ütközik, mivel a szinkronmotoroknak nincs
indító nyomatéka. Ezért aztán a forgórészen néhány rövidrezárt menetet alakítanak ki (lásd
kalickás aszinkron motor), s így a szinkronmotor aszinkron motorként indul. A szinkron
fordulatszám közelében aztán "beugrik" a megfelelő szinkron fordulatszámra.

4.2.2 Aszinkron vagy indukciós motorok
Háromfázisú kalickás forgórészű motorok

4.4. ábra Háromfázisú kalickás aszinkron motor.
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Az egyszerűség kedvéért először tekintsünk egy háromfázisú aszinkron motort (lásd 4.4. ábra).
A motor armatúrája (állórésze) három tekercspárt tartalmaz, amelyek tengelyei 120 -os
szögben követik egymást. A tekercseket háromfázisú árammal gerjesztve az armatúra az áram
szögsebességének megfelelő ωa forgó mágneses teret hoz létre. A forgórész lemezelt
lágyvasból áll, amelynek furataiban alumínium rudakat helyeznek el. Az alumínium rudak a
forgórész két homlokfelületén egy-egy alumínium gyűrűvel rövidre vannak zárva. Innét
származik, hogy az ilyen típusú motorokat kalickás forgórészű vagy rövidre zárt forgórészű
motoroknak nevezzük. (Nagyobb teljesítményű motorok esetén a rudak és a lezáró gyűrűk is
vörösrézből készülnek.) Ha a tengelyre szerelt forgórészt az állórész forgó mágneses terébe
helyezzük, akkor az forgásba jön a benne indukálódott áramok és a forgó mágneses tér
kölcsönhatása következtében. A forgórész szögsebessége ω f azonban nem érheti el a forgó
mágneses tér ωa szögsebességét, mert abban az esetben benne áram már nem indukálódna.
(Ha a forgórészben nem indukálódik áram, akkor az állórész forgó mágneses tere sem tud
forgatónyomatékot gyakorolni a forgórészre.) Az aszinkron motorokban növekvő terheléssel a
rotor fordulatszáma csökken, ami az indukált áram növekedését eredményezi mindaddig, amíg
az emiatt megnövekedett forgatónyomaték el nem éri a megfelelő terhelőnyomatékot. (Mindez
persze csak akkor működik, ha a motor teljesítménye elegendő a megfelelő forgatónyomaték
kifejtéséhez.) A kalickás forgórészű motorok nagy indítónyomatékával szemben a
csúszógyűrűs forgórészű motorok kisebb indítónyomatékkal rendelkeznek, ami lágyabb
indítást tesz lehetővé.
Egyfázisú kalickás forgórészű motorok
Egyfázisú tekercspárral nem lehet forgó mágneses teret kialakítani. Egy szinuszos váltakozó
áram B = B0 sin ωt mágneses indukciót hoz létre, amelynek iránya a tekercspár tengelyének
irányába mutat. Ez a mágneses indukció felbontható két azonos nagyságú, egymással szemben
forgó mágneses indukciójú mágneses térre. Ha ebbe a térbe egy álló kalickás forgórészt
helyezünk, akkor az nem jön forgásba, mivel a két ellentétesen forgó tér azonos nagyságú, de
ellentétes irányú forgatónyomatékot gyakorol rá. Ha a forgórészt külső nyomatékkal megfelelő
szögsebességű forgásba hozzuk, akkor ez a szimmetria felborul, és a külső nyomaték
megszűnése után is érvényesül a tér forgató hatása. A külső nyomatékot a főfázis tekercspár
tengelyére merőleges irányban elhelyezett segédfázistekercsekkel biztosítják. A segédfázis
tekercseit a főfázistekercsek áramához képest 90 -kal eltolt fázisú árammal táplálják. A
fázistolást kapacitív (kondenzátor) vagy induktív (tekercs) elemekkel érik el. Az indítás után,
megfelelő fordulatszámot elérve, a segédfázis tekercseket ki lehet kapcsolni. Háztartási
gépeink jó részét egyfázisú kalickás motorok hajtják meg. Precíz mechatronikai rendszerekben
– a háromfázisú indukciós motorokkal szemben – ezeket a motorokat csak ritkán alkalmazzák.
Háromfázisú csúszógyűrűs forgórészű motorok
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4.5. ábra Háromfázisú armatúrájú és forgórészű csúszógyűrűs motor.

A háromfázisú csúszógyűrűs forgórészű motorok állórészének felépítése megegyezik az előző
pontban ismertetettel. A forgórész lágy lemezelt vasmagon elhelyezkedő három
csillagkapcsolású tekercset tartalmaz (lásd 4.5. ábra). A tekercsek szabad végei
csúszógyűrűkhöz kapcsolódnak, amelyekhez a keféken keresztül három közös végpontú indító
ellenállás kapcsolódik. Az ellenállások indításkor korlátozzák a forgórész áramát, ezért lágyabb
indítást tesznek lehetővé. A rotor felpörgése után az ellenállásokat kiiktatják, s ezáltal a
tekercseket rövidre zárják.

4.3 Léptetőmotorok

4.6. ábra Az állandó mágneses forgórészű léptetőmotor működési elve.

A léptetőmotorok olyan motorok, melyek rotorja az állórész megfelelő bemenetére kapcsolt jel
hatására adott szögben elfordul. Az elfordulás szöge a motor típusától, a vezérlés módjától is
függ. Forgórészük nem tartalmaz elektromágnest, így a forgórésznek áram hozzávezetésre
sincs szüksége. Előnyük, hogy kommutátor és érintkező kefék hiányában élettartamukat
lényegében a forgórész csapágyazása határozza meg. Kis terhelő nyomatékok esetén a
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léptetőmotorok működtetése nyílt hurkú vezérléssel is lehetséges. (A pontos szöghelyzetre
álláshoz nem igényelnek ellenőrzést, visszacsatolást.) Léptetőmotorok segítségével nagyon
alacsony fordulatszám is elérhető, s ebben az esetben a terhelés áttétel, hajtómű nélkül
közvetlen a tengelyre köthető. A rotor elfordulási szöge arányos a vezérlőelektronikának
küldött impulzusok számával. Hátrányuk, hogy viszonylag bonyolult meghajtó-, vezérlő
elektronikát igényelnek. Helytelen vezérlés esetén rezonálnak, nagy forgási sebességeknél a
léptetőmotorokat nehéz működtetni.

4.3.1 Állandó mágneses léptetőmotorok
Az állandó mágneses (PM, Permanent Magnet) léptetőmotorok forgórésze egy sugár irányban
felmágnesezett permanens mágnes. Az állórész, a 4.6. ábrának megfelelően, függetlenül
gerjeszthető elektromágneseket tartalmaz. Egyfázisú vezérlés során az ábrán látható tekercsek
közül csak az egyiket ( A ) gerjesztjük. A gerjesztő áram irányát úgy kell megválasztani, hogy a
forgórész mágneses pólusai beforduljanak az A tekercs ellentétes polaritású mágneses pólusai
közé. A következő vezérlési lépésben megszüntetjük az A tekercs áramát, s egyidejűleg a B
tekercset gerjesztjük. Megfelelő irányú áram hatására a forgórész ∆α =90  -os szöggel
elfordul. A gerjesztési folyamatokat periodikusan ismételve a rotor kvázi-folytonos
forgómozgást végezhet. Kétfázisú gerjesztés során mindkét tekercset egyszerre gerjesztve az
állandómágneses forgórész a megfelelő két pólus közti szimmetriatengely irányába áll be. (Az
áramirányok alkalmas megválasztásával ebben az irányban lesz maximális az elektromágnesek
által keltett mágneses tér.) Amennyiben az egyik tekercsben megváltoztatjuk a gerjesztő áram
irányát, úgy a rotor ismét ∆α =90  -os szöggel fordul el. Az előzőek alapján látható, hogy
"modell motorunk" lépésszöge egy- és kétfázisú vezérlés esetén is ∆α = 90α . Féllépéses
vezérlésről beszélünk, ha az egyfázisú és a kétfázisú vezérlési lépéseket egymás után vegyesen
alkalmazzuk. Ekkor "modell motorunk" rotorja fél lépésenként ∆α =45  -ot fordul el. Egy
léptetőmotor esetén a féllépéses vezérlés (üzemmód) megduplázza egy adott szögelforduláshoz
szükséges lépések számát. Az állandómágneses léptetőmotoroknak a tekercsek gerjesztetlen
állapotában is van tartónyomatékuk. (A mágneses forgórész akkor van stabil egyensúlyi
helyzetben, ha pólusai az állórész lágyvas pólusaival szemben állnak meg.) A rotor
forgásirányát a gerjesztő áramok iránya határozza meg. Mikrolépéses vezérlésről beszélünk
abban az esetben, amikor a szomszédos állórész pólusok elektromágneseit különböző nagyságú
áramokkal gerjesztjük, s így a ∆α egész lépéses szögtartományban különböző irányú
mágneses tereket hozunk létre. A forgórész mágneses dipólusa a külső mágneses tér irányába
áll be. Ezzel a technikával egy egész lépés akár 256 mikrolépésre is felbontható. A
mikrolépéses üzemmód megvalósítása csak viszonylag bonyolult elektronikával lehetséges.
Nagy felbontású mikrolépéses üzemmód esetén a lépéshibák elkerülése érdekében célszerű zárt
hurkú vezérlést alkalmazni. A PM léptetőmotorok tipikus lépésszöge ∆α =1,8  .
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4.7. ábra Változó reluktancia léptetőmotor álló- és forgórésze.

4.8. ábra Hibrid léptetőmotor forgórésze.

4.3.2 Változó reluktancia léptetőmotorok
A változó reluktancia (VR, Variable Reluctance) léptetőmotorok forgórésze fogazott
mágnesesen lágy vasmag. Állórészük fogazott elektromágnes (lásd 4.7. ábra). A forgórész
fogainak száma kisebb, mint az állórész fogszáma. Az állórész két egymással szemben lévő
tekercsének gerjesztése során a mágneses erővonalak a forgórészen is áthaladva záródnak. A
rendszer reluktanciája (mágneses ellenállása) úgy tud csökkenni, ha az állórész fogaival
szembe fordul a forgórész két megfelelő fogazata. Az állórész tekercseinek egymásutáni
gerjesztése során a forgórész mindig a legkisebb reluktanciájú állapotba áll be. Precíz
kivitelezés esetén a reluktanciamotorok szöglépése kisebb, mint a megfelelő állandó mágneses
léptetőmotoroké. Mivel a reluktancia léptetőmotorok forgórésze vasmag, ezért kikapcsolt
állapotban nincs tartónyomatékuk. (Lágyvas és lágyvas között nincs mágneses kölcsönhatás.)
Ezek a motorok nagy fordulatszámon is képesek működni, forgatónyomatékuk azonban kisebb
a megfelelő PM léptetőmotorok nyomatékánál.

4.3.3 Hibrid léptetőmotorok
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A hibrid motorok ötvözik a reluktancia és az állandó mágneses motorok előnyeit. Az ilyen
motorok forgórésze két fogazott lágyvas tárcsából áll, amelyek forgástengelye egy axiális
irányú rúdmágnest is tartalmaz (lásd 4.8. ábra). (Ez azt jelenti, hogy míg az egyik tárcsa összes
foga északi, addig a másik tárcsa összes foga déli polaritással rendelkezik.) A két fogazott
tárcsa egymáshoz képest fél foggal el van forgatva. A hibrid motorok állórésze fogazott lágyvas
pólusokból áll, amelyeket elektromágnesek gerjesztenek. A rotor forgatása a PM motoroknál
megismert mechanizmus szerint történik. A hibrid léptetőmotoroknak a PM motorokhoz
hasonlóan van tartónyomatékuk. Nagy fordulatszámon is képesek működni, többnyire nagy
pontosságú pozicionáló berendezésekben alkalmazzák őket. Lépésszögük akár ∆α = 0,36α is
lehet, ami mikrolépéses üzemmódban tovább finomítható. A 4.9. és 4.10. képeken hibrid
léptetőmotorokat mutatunk be.

4.9. ábra Kétfázisú hibrid léptetőmotor.

4.10. ábra Hajtóművel ellátott ötfázisú hibrid léptetőmotor. (A motort a lépésszög további csökkentése érdekében
hajtóművel is felszerelték.)
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4.11. ábra Unipoláris léptetőmotor és vezérlése.

4.3.4 Léptetőmotor meghajtó elektronikák
A kétfázisú (két fázistekercset tartalmazó) léptetőmotorok vezérlése (tekercselése) unipoláris
vagy bipoláris lehet. A 4.11. ábrának megfelelően az unipoláris léptetőmotorok hat kivezetéssel
rendelkeznek. A négy tekercsvégi kivezetés mellett egy-egy kivezetés a fázistekercsek
középkivezetését adja. (Gyakran a két középkivezetést egy közös huzalon keresztül hozzák ki,
ebben az esetben az unipoláris motornak csak öt kivezetése van.) A középkivezetéseket pozitív
tápfeszültségre, a tekercsvégeket pedig tranzisztorok kollektor körébe kapcsolva az unipoláris
motorok vezérlése 4 kapcsolótranzisztor segítségével megoldható. Az alábbi két táblázatban az
egész- ill. féllépéses vezérlést foglaljuk össze. A táblázatokban "1" a bekapcsolt, "0" a
kikapcsolt tranzisztorra utal. (A bekapcsolt tranzisztor kollektor-emitter körében folyik áram, a
kikapcsoltéban nem.)

4. táblázat Unipoláris léptetőmotor egész lépéses vezérlése

Tranzisztorok
Lépésszám

1

2

3

4

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

5. táblázat Unipoláris léptetőmotor fél lépéses vezérlése

Tranzisztorok
Lépésszám

1

2

3
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4

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

Az unipoláris módban vezérelt tekercsek esetén minden egyes bekapcsoláskor csak a tekercs
felén keresztül folyik áram, ezért a "rézmennyiség" másik fele kihasználatlan. A kapcsolás
előnye, hogy a vezérléshez csak 4 tranzisztor szükséges. Ezzel szemben a kétfázisú bipoláris
léptetőmotorok vezérléséhez 2 × 4 = 8 tranzisztor szükséges, mivel egy fázistekercs
vezérléséhez 4 tranzisztorra van szükségünk. A 4 tranzisztoros ún. H-hidas kapcsolás az áram
ki-bekapcsolása mellett annak irányváltását is lehetővé teszi. Egy fázistekercs H-hidas
kapcsolását a 4.12. ábrán tüntettük fel.

4.12. ábra Bipoláris fázistekercs vezérlése H-hidas meghajtóval.

A H-hídban mindig csak az egyik átló mentén lévő tranzisztorok vannak bekapcsolva (a másik
átló tranzisztorai kikapcsolt állapotban vannak), s így a tekercsben egy adott irányban folyik az
áram. Ha kikapcsoljuk ezeket a tranzisztorokat, majd bekacsoljuk a másik átló tranzisztorait,
úgy az áramirány a tekercsben az ellenkezőjére változik. A diódák a tranzisztorokat védik a
ki-bekapcsolás során a tekercsekben keletkező önindukciós feszültségekkel szemben. Egy
kétfázisú bipoláris léptetőmotor vezérléséhez a 4.13. ábrán látható módon két H-hidas
kapcsolás szükséges.
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4.13. ábra Kétfázisú bipoláris léptetőmotor meghajtása H-hidakkal.

A következő táblázatokban egy bipoláris léptetőmotor egész- és fél lépéses üzemű vezérlését
mutatjuk be.
6. táblázat Bipoláris léptetőmotor H-hidas egész lépéses vezérlése

Tranzisztorok
Lépésszám

1 és 4

2 és 3

5 és 8

6 és 7

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0
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7. táblázat Bipoláris léptetőmotor H-hidas fél lépéses vezérlése

Tranzisztorok
Lépésszám

1 és 4

2 és 3

5 és 8

6 és 7

1

0

1

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

Azt, hogy a H-hidakban egyszerre ne lehessen bekapcsolni mindkét átló tranzisztorait, logikai
áramkörökkel oldják meg. Manapság a léptetőmotorok vezérlését és teljesítménymeghajtását
célintegrált áramkörökkel valósítják meg. Ezek az integrált áramkörök egy bemeneti impulzus
hatására egy lépést generálnak a léptetőmotorban. Külön bemenet logikai szintjével lehet
kiválasztani a forgásirányt (SAA 1027). Az integrált áramkörök figyelik az egyes tekercseken
átfolyó fázisáram értékét is. Túlmelegedés vagy a terhelés hirtelen növekedése esetén (amit
okozhat a tengely megszorulása is) a tekercsek árama növekedhet, ebben az esetben a meghajtó
IC egy "Alarm" jellel figyelmezteti a felhasználót a problémára. Az összetettebb vezérlő IC-k
féllépéses és mikrolépéses üzemmódnak megfelelő meghajtó jeleket is képesek generálni
(TMC 246). Az ilyen vezérlő és meghajtó IC-k megfelelő mikrokontrolleres, számítógépes
interfésszel is rendelkeznek, így programozásuk magasabb szintű nyelveken is könnyen
megoldható. Egyes gyártók precíziós meghajtásokhoz három és öt fázisú léptetőmotorokat is
forgalmaznak. Ezek vezérlése, meghajtása összetett feladat. Ipari környezetben a
léptetőmotorokat meghajtó elektronikus egységeket a fokozott zajvédelem miatt optikailag
leválasztott bemenetekkel látják el, amelyek közvetlenül PLC-hez vagy számítógéphez
csatlakoztathatók. A 4.14. ábrán egy kétfázisú léptetőmotor vezérlő- és meghajtóegységet
mutatunk be.
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4.14. ábra Ipari léptetőmotor vezérlő- és meghajtóelektronika.

4.4 Piezoelektromos aktuátorok

4.15. ábra Lineáris piezoelektromos motor elvi működése.

A piezoelektromos kristályokra (kerámiákra) feszültséget kapcsolva azok mérete megváltozik.
Ezen effektus alapján működnek a piezoelektromos aktuátorok. A bőséges irodalom ellenére itt
csak egy ilyen aktuátorral, a piezoelektromos motorral foglalkozunk.
Lineáris piezoelektromos motor
A motor működését a fenti elvi ábra alapján mutatjuk be (4.15. ábra). Az ábrán látható rúd az
A , B és C piezoelektromos egységek alakváltozása következtében jobbról balra halad. Az
alakváltozást (a megnyúlást) az egységekre kapcsolt (nagy)feszültség idézi elő. Az 1) fázisban
az A rudak megnyúlnak, s így megfogják a szimmetriatengely mentén elhelyezkedő rudat. A
2) fázisban a B szegmens megnyúlik, s így jobbról balra elmozdítja az A szegmensek által
"megfogott" rudat. (A C szegmensek inaktívak, nem "fogják" a rudat.) A 3) fázisban az A
szegmenseket kikapcsoljuk ( B még mindig aktív), a C szegmenseket pedig bekapcsoljuk,
azok megnyúlnak és "megfogják" a rudat. A 4) fázisban kikapcsoljuk a B szegmenst, ami
visszanyeri eredeti méretét, s ezáltal jobbról balra elmozdítja a rudat. Ezután az 1) fázishoz
visszatérve egy újabb periódus kezdődhet. Egy teljes periódusban a B szegmens
piezoelektromos megnyúlásának megfelelően kétszer [ a 2.) és a 4.) fázisban] mozdul el a rúd.
Mozgását tekintve a lineáris piezoelektromos motor egy lineáris léptetőmotor.
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4.5 Elektro- és magnetoreológiai aktuátorok
4.5.1 Elektroreológiai folyadékok és aktuátorok
Az elektroreológiai folyadékok onnan kapták a nevüket, hogy külső elektromos tér hatására
látszólagos viszkozitásuk ugrásszerűen megnő. ER-folyadékhoz úgy juthatunk, hogy egy ε f
dielektromos permittivitású folyadékban ε p > ε f dielektromos permittivitású, szilárd fázisú
részecskéket diszpergálunk. Egy tipikus ER-folyadékban a diszpergált részecskék mérete 0,1 és
100 µ m közötti. A részecskék kiülepedése elkerülhető, ha a hordozó folyadék és a diszpergált
anyag sűrűsége közel van egymáshoz. A szuszpenzió stabilitása felületaktív adalékanyagokkal
is biztosítható, ami megakadályozza a szemcsék összetapadását. Ha egy ilyen rendszert külső
elektromos tér hatásának teszünk ki, a diszpergált részecskéknek indukált dipólusmomentumuk
keletkezik. Az indukált dipólusmomentum nagysága az alábbi összefüggéssel adható meg:

m = 4pε f ε 0

εp −ε f 3
a E,
ε p + 2ε f

(59)

ahol a a diszpergált részecskék sugara, ε 0 a vákuum permittivitása, E pedig a külső
elektromos tér erősségének nagysága. Két párhuzamos indukált dipólus kölcsönhatási energiája
az alábbiak szerint adható meg:
u (r , f ) = −

m1m2
(3cos 2f − 1),
4πε f ε 0 r 3
1

ahol φ a dipólusok centrumait összekötő tengely és a dipólus tengelye által bezárt szög, illetve
r a kölcsönható dipólusok centrumainak távolsága. A (60) egyenlet alapján látszik, hogy φ =
0  esetén a legnegatívabb a kölcsönhatási energia, ami az ún. "nose to tail" konfigurációnak
felel meg. (Az egyik dipólus eleje (orra) a másik végéhez (farkához) csatlakozik.) Ennek
következtében a polarizált részecskék párokba, majd a külső elektromos térrel párhuzamos
láncokba szerveződnek. A kialakult láncok egymással párhuzamosan is összekapcsolódhatnak,
oszlopszerű struktúrát alakítva ki. Ez a külső elektromos tér hatására kialakuló szerkezet felelős
a folyadék viszkozitásának növekedéséért. A gyakorlati felhasználás szempontjából az
ER-folyadékok elsősorban az elektromos térrel kapcsolható nyomatékátviteli mechanikák,
hidraulikus szelepek, fékberendezések, felfüggesztések, rezgéselnyelő szerkezetek területén
jutnak szerephez. Az ilyen rendszerek nagy előnye, hogy elektronikus úton szabályozhatók, és
ms nagyságrendű válaszidővel rendelkeznek.

4.5.2 Magnetoreológiai folyadékok és aktuátorok
Mágneses kolloidokhoz (mágneses folyadékokhoz) juthatunk, ha 10-100 nm átmérőjű
mágneses dipólusmomentummal rendelkező részecskéket folyadékban diszpergálunk. A
ferromágneses anyagok szerkezete domén struktúrát alkot, ezért ezen anyagok többsége
makroszkopikusan nem mutat mágnesezettséget. Ha azonban rendkívül kis átmérőjű (d ≈
10-100 nm) ferro- vagy ferrimágneses részecskéket állítunk elő, azok csak egy doménből
állnak (mono-domének), ezért nem-zérus mágneses dipólusmomentummal rendelkeznek. Ilyen
anyag pl. a magnetit Fe3O 4 , a leggyakoribb mágneses folyadékok alapanyaga. A mágneses
folyadékok a részecskék kis mérete miatt nem ülepednek ki, általában fekete színű olaj-szerű
folyadékok. (Ha egy kémcsőben lévő mágneses folyadékhoz mágnest közelítünk, akkor annak
meniszkusza eltolódik, megváltozik a külső mágneses tér hatására.) Ha egy µ f mágneses
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(60)

permeabilitású folyadékban µr > µ f mágneses permeabilitású (0,1-50 mikrométer átmérőjű)
részecskéket diszpergálunk, úgy magnetoreológiai folyadékhoz jutunk. Ilyen pl. ha egy
magnetit alapú mágneses folyadékban durvább szemcseméretű magnetit- vagy vasrészecskéket
diszpergálunk. A magnetoreológiai folyadékok ugyanúgy viselkednek külső mágneses térben,
mint az elektroreológiai folyadékok külső elektromos térben, vagyis részecskéik láncokba,
oszlopokba szerveződnek, s ezzel nagyságrendekkel növekszik a fluidum viszkozitása. A
mágneses tér kikapcsolása után a láncosodás néhány ms időtartam alatt megszűnik, a
viszkozitás visszaáll az eredeti értékére. Ezt az effektust több magnetoreológiai aktuátorban is
felhasználják: ilyenek pl. a magnetoreológiai tengelykapcsolók és a rezgéscsillapítók. A 4.16.
ábrán egy magnetoreológiai rezgéscsillapító elvi felépítését mutatjuk be. A dugattyúban lévő
elektromágnest bekapcsolva, a dugattyú és a henger fala közti résben áramló magnetoreológiai
(MR) folyadék beláncosodik, megnő a viszkozitása, s ezáltal jobban csillapítja a
dugattyúszárhoz kapcsolt mechanikai rendszer rezgéseit. A láncosodás mértéke az
elektromágnest gerjesztő elektromos áram erősségével szabályozható. Néhány felső kategóriás
személygépkocsi lengéscsillapítását MR csillapítók autonóm szabályozásával oldják meg.

4.16. ábra Magnetoreológiai rezgéscsillapító elvi elrendezése.
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5 Szenzorok, aktuátorok, mechatronikai rendszerek
modellezése
5.1 Elsőrendű rendszerek
Kondenzátor feltöltése ellenálláson keresztül

5.1. ábra Kondenzátor feltöltése ellenálláson keresztül.

A 5.1. ábrán látható módon egy R nagyságú ellenálláson keresztül a t = 0 időpontban
bekapcsolt E elektromotoros erejű feszültségforrás segítségével töltsünk fel egy C
kapacitású kondenzátort. A feltöltési folyamat minden időpillanatában érvényes Kirchhoff II.
törvénye (a huroktörvény), vagyis írhatjuk, hogy az ellenálláson és a kondenzátoron eső
feszültségek összege egyenlő a hurokban lévő feszültségforrás elektromotoros erejével:
U R (t ) + U C (t ) = E.

(61)

Nyilvánvaló, hogy U R (t ) = RI (t ) és U C (t ) = Q(t ) / C , ahol Q(t ) a kondenzátor töltését,
I (t ) pedig az ellenálláson átfolyó áram erősségét jelöli. Az áramerősség és a töltés nem
függetlenek egymástól, hanem:
I (t ) =

dQ(t )
.
dt

(62)

Így a (61) egyenlet alapján írhatjuk, hogy:
R

dQ 1
+ Q = E,
dt C

ahol az időfüggés jelölését az egyszerűség kedvéért elhagytuk. Mivel a feltöltést a t = 0 -ban
kezdtük, nyilvánvaló, hogy teljesül a Q(t = 0) = 0 kezdeti feltétel. A fentiek alapján a
feltöltést leíró differenciálegyenlet, a megfelelő kezdeti értékkel:
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(63)

1
dQ
E
Q= ,
+
dt RC
R
Q(t = 0) = 0.

(64)

A rendszert tehát egy elsőrendű inhomogén differenciálegyenlet írja le. Az ilyen egyenletek
általános megoldását a homogén egyenlet általános megoldása és az inhomogén egyenlet egy
partikuláris megoldásának összege adja. A megfelelő homogén egyenlet:
dQ 1
+ Q = 0,
dt t

(65)

ahol bevezettük a τ = RC jelölést, τ -t a rendszer időállandójának hívjuk. A (65) egyenlet
szeparálható, formális integrálással írhatjuk, hogy:

∫

dQ
dt
= −∫ ,
Q
t

(66)

vagyis
t
ln Q = − + const ,

t

(67)

ahol const egy integrációs állandó. Ebből a töltést kifejezve, azt kapjuk, hogy
Q = Ae − t /t ,

(68)

ahol A egy konstans ( A = econst ), amit majd a kezdeti feltétel alapján határozunk meg.
Könnyen (az egyenletbe való behelyettesítéssel) belátható, hogy a (64) inhomogén egyenletnek
a Q = CE egyenlet megoldása, s így az inhomogén egyenlet általános megoldása:
Q = Ae − t /t + CE.

(69)

A kezdeti feltétel ( Q(t = 0) = 0 ) alapján a (69) egyenletből A -ra azt kapjuk, hogy:

0 = A + CE ,

(70)

vagyis A = −CE , amit a (69) egyenletbe visszahelyettesítve adódik a (64) kezdeti érték
probléma megoldása:
Q(t ) = EC (1 − e − t /t ).

(71)

A töltőáram időfüggését a (62) egyenlet alapján határozhatjuk meg:
I (t ) =

dQ E − t /t
= e .
dt
R
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(72)

5.2. ábra A kondenzátor töltésének és az ellenálláson átfolyó elektromos áram erősségének alakulása az idő
függvényében.

A kondenzátor töltésének időbeli változását és a töltőáram időfüggését a (71) és a (72)
egyenletek alapján a 5.2. ábrán mutatjuk be. Látható, hogy t → ∞ esetén a kondenzátor eléri a
Q = CE formulának megfelelő egyensúlyi értéket, s ebben az esetben a töltőáram zérushoz
tart. A fenti modellt egy elsőrendű differenciálegyenlet írta le, ezért a rendszert elsőrendű
rendszernek nevezzük. (Másképpen is megfogalmazhatjuk: a rendszer egy energiatároló
elemet, egy kondenzátort tartalmaz, ezért elsőrendűnek nevezzük.)
Tartály feltöltése folyadékkal

5.3. ábra Tartályból kiáramló folyadék térfogatáramának számítása.

Tekintsük a 5.3. ábrán bemutatott rendszert: q1 jelölje az A keresztmetszetű tartályba befolyó
folyadék térfogatáramát, q2 pedig a kifolyó folyadék térfogatáramát. Lamináris áramlást
feltételezve igaz, hogy:
q1 − q2 = C
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dp
,
dt

(73)

ahol C a tartály hidraulikus kapacitása, p pedig a folyadék nyomása. (A hidraulikus
kapacitás C = A / ( ρ g ) , ahol ρ a folyadék sűrűsége, g pedig a nehézségi gyorsulás.) A
kifolyó folyadék térfogatáramát az alsó csap hidraulikus ellenállása ( R ) határozza meg:
Rq2 = p1 − p2 .

(74)

Figyelembe véve, hogy a ( p1 − p2 ) nyomáskülönbséget a h magasságú folyadékoszlop
hidrosztatikai nyomása okozza, azaz
p1 − p2 = ρ gh.

(75)

Így q2 = ρ hg / R , és a (73) egyenlet alapján azt kapjuk, hogy
q1 −

hρ g
d (hg ρ )
=C
.
R
dt

(76)

dh g ρ
h = q1 ,
+
dt
R

(77)

Az egyenletet átrendezve
A

amit a megfelelő kezdeti feltétellel kiegészítve
q
dh(t ) g ρ
h(t ) = 1
+
dt
AR
A
h(t = 0) = h0

(78)

a (64) egyenlettel analóg egyenlethez jutunk. Tehát a folyadékoszlop magasságát a tartályban
egy elsőrendű differenciálegyenlet írja le. Megállapíthatjuk, hogy egy elfolyót is tartalmazó
tartály töltése szintén elsőrendű rendszerként modellezhető.
Hőmérséklet-kiegyenlítődés
A folyadék térfogati áramok közti (73) összefüggést hőáramok (energia áramok) között is fel
lehet írni:
q1 − q2 = C

dT
,
dt

(79)

ahol qi a hőáramokat, C a rendszer hőkapacitását, T pedig a pillanatnyi hőmérsékletet
jelöli. A hőkapacitás C = mc a rendszer tömegének ( m ) és fajhőjének ( c ) szorzata. (Gázok
esetén meg kell különböztetnünk az állandó nyomáson ill. állandó térfogaton vett fajhőket,
szilárd-, és folyadékfázisok esetében a kettő közelítőleg egyenlő.) A (79) egyenlet lényegében
az energia megmaradását fejezi ki. Amennyiben egy T hőmérsékletű hőmérőt egy T f
hőmérsékletű folyadékba helyezünk, úgy a hőmérő és a folyadék közti hőáramra írhatjuk, hogy:
q=

Tf − T
R

,

ahol R a hőmérő és a folyadék közötti termikus ellenállás. Jelen esetben q1 = q és q2 = 0 .
Mindezt felhasználva a (79) egyenletben, a hőmérő által érzékelt T hőmérsékletre az alábbi
differenciálegyenletet kapjuk:
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(80)

dT
+ T = Tf ,
dt
T (t = 0) = T0 ,

RC

(81)

ahol a kezdeti feltételt is rögzítettük. Matematikai szempontból a (64), (78) és (81)
differenciálegyenletek megegyeznek, ún. elsőrendű rendszerek időbeli viselkedését írják le. A
kondenzátor feltöltésénél részletezett megoldási módszer az utóbbi két esetben is alkalmazható,
és a kezdeti értékektől függő, de hasonló alakú megoldásokhoz vezet.

5.2 Másodrendű rendszerek
Soros RLC kör bekapcsolása

5.4. ábra Soros RLC áramkör bekapcsolása.

Tekintsük a 5.4. ábrán látható kapcsolási rajzot: a sorosan kapcsolt RLC elemekre t = 0 -ban
rákapcsoljuk az E elektromotoros erejű feszültségforrást. Kirchhoff II. törvénye alapján
írhatjuk, hogy:
U R + U L + UC = ε ,

(82)

ahol U R az ellenálláson, U L az induktivitáson és U C pedig a kondenzátoron eső
feszültségek. Az egyszerűség kedvéért jelöljük u -val a kondenzátoron eső feszültséget, azaz
u = U C . Ohm törvénye alapján írhatjuk, hogy U R = IR . Az induktivitáson eső feszültségre
pedig igaz, hogy U L = L(dI / dt ) . Ezeknek megfelelően a fenti (82) egyenlet alapján írhatjuk,
hogy:
IR + L

dI
+ u = ε.
dt

(83)

Mivel az I erősségű áram a kondenzátort tölti, ezért I = C (du / dt ) . Ennek az áramnak az idő
szerinti differenciálhányadosa
dI d  du 
d 2u
= C
=
C
.

dt dt  dt 
dt 2
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(84)

Ezen két reláció alapján a (83) egyenlet az alábbi alakba írható:
LC

d 2u
du
+ RC
+u = ε,
2
dt
dt

(85)

vagyis egy másodrendű differenciálegyenlet írja le a feltöltés folyamatát. Ez összhangban van
azzal, hogy a rendszerünk két energiatároló elemet (egy kondenzátort és egy induktivitást)
tartalmaz, vagyis a rendszer másodrendűnek tekinthető. A differenciálegyenlet konkrét
megoldásának megadásához két kezdeti feltételt is rögzíteni kell, s így a kezdeti érték
problémát az alábbi egyenletek határozzák meg:

d 2u
du
+ RC
+u = ε
2
dt
dt
u (t = 0) = 0, u (t = 0) = a.
LC

(86)

A differenciálegyenlet megoldását a későbbiekben ismertetjük.
Csillapított rezgéseket végző mechanikai rendszer

5.5. ábra Csillapított rezgéseket végző mechanikai rendszer modellje.

Tekintsük a 5.5. ábrán vázolt mechanikai rendszert, amely egy m tehetetlen tömegből, egy k
rugóállandóval jellemzett rugóból, egy c csillapítási tényezőjű csillapító elemből áll. A
rendszert t = 0 -kor egy F erő hatásának tesszük ki. Határozzuk meg a rendszer lineáris
mozgását leíró x = x(t ) függvényt! Az m tömegű testre ható erők eredője (az x tengely
irányában):
F = F −c

dx
− kx.
dt

(87)

Newton II. törvénye alapján ez az erő egyenlő a tehetetlen tömeg és a gyorsulás szorzatával
F = ma . A gyorsulást a kitérés ( x ) idő szerinti második deriváltja adja ( a = d 2 x / dt 2 ), így
írhatjuk, hogy:
m

d 2x
dx
+ c + kx = F .
2
dt
dt

Mivel a rendszer az F erő bekapcsolása előtt nyugalomban volt, így a fenti másodrendű
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(88)

differenciálegyenletet az x(t = 0) = 0 és a dx / dt (t = 0) = 0 kezdeti feltételekkel kell
kiegészítenünk. Így a kezdeti érték problémát az alábbi egyenlet rögzíti:
d 2x
dx
m 2 + c + kx = F
dt
dt

x(t = 0) = 0, x (t = 0) = 0.

(89)

Az energia tároló elemek száma ismét kettő, hiszen a rendszer az energiát potenciális és
kinetikai energia formájában tárolhatja. Matematikai szempontok alapján a (88)
differenciálegyenlet megoldását célszerű a homogén F = 0 egyenlet megoldásával kezdeni.
További egyszerűsítést jelent, ha először egy csillapítás nélküli rendszerrel foglalkozunk,
vagyis az ún. szabad rezgés differenciálegyenletével:
m

d 2x
+ kx = 0.
dt 2

(90)

A rendszer ω02 = k / m sajátfrekvenciájának bevezetésével az egyenlet egyszerűbb alakja
d 2x
+ ω02 x = 0,
2
dt

(91)

x = A sin ω0t + B cos ω0t.

(92)

amelynek általános megoldása:
Az A és B ismeretlen konstansok, amit a kezdeti feltételek ( x(t = 0) és x (t = 0) értékei)
határoznak meg. Visszatérve a (88) egyenletre, az előzőeket is figyelembe véve, célszerűbb azt
az alábbi alakban felírni:
d 2x
dx
F
+ 2xω0
+ ω02 x = ,
2
dt
dt
m

(93)

ahol 2ξω0 = c . A megfelelő (konstans együtthatós) homogén egyenlet:
d 2x
dx
+ 2xω0
+ ω02 x = 0,
2
dt
dt

(94)

amelynek általános megoldását lineárisan független
x(t ) = eλt

(95)

típusú megoldások szuperpozíciójaként állítjuk elő. A (95) függvényt a (94) egyenletbe
behelyettesítve λ -ra egy másodfokú egyenletet kapunk:

λ 2 + 2ξω0 λ + ω02 = 0.

(96)

A másodfokú egyenlet gyökeit a szokásos módon kaphatjuk meg

−2ξω0 ± 4ξ 2ω02 − 4ω02
λ1,2 =
,
2

(97)

λ1 = −ξω0 + ω0 ξ 2 − 1, λ1 = −ξω0 − ω0 ξ 2 − 1.

(98)

azaz
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A ξ paraméter nagysága alapján a megoldásra háromféle esetet különböztetünk meg.
Túlcsillapított rendszer
Ha ξ > 1 , akkor mindkét gyök valós és a gyökök különböző nagyságúak, a homogén
egyenlet általános megoldása ebben az esetben:
λt

λ t

x = Ae 1 + Be 2 ,

(99)

ahol A és B a kezdeti feltételek által meghatározott konstansok. Mivel λ1 és λ2 egyaránt
negatívak, a (99) egyenlet gyorsan csillapodó függvényt ír le, amelynek nincsen periodikus
része.
Alulcsillapított rendszer
Ha ξ < 1 , akkor a (98) egyenletben a négyzetgyökök alatt negatív szám áll, ezért két
különböző, de komplex gyököt kapunk. Be lehet látni, hogy ebben az esetben a megoldás az
alábbi alakba írható:

x = ( A cos ωt + B sin ωt )e

−xω0t

,

(100)

ahol ω = ω0 1 − ξ 2 . A (100) egyenlet egy olyan csillapodó rezgőmozgást ír le, amelynek
periodikus része is van.
Kritikus csillapítású rendszer
Ha ξ = 1 , akkor λ1 = λ2 = −ξω0 , és a homogén egyenlet megoldása:

x = ( At + B)e

−ω0t

,

(101)

ami szintén egy periodikus komponens nélküli csillapítást ír le.
Visszatérve a (93) inhomogén egyenletre, annak általános megoldását a homogén egyenlet
általános megoldása, plusz az inhomogén egyenlet egy partikuláris megoldása adja. Egyszerű
behelyettesítéssel belátható, hogy az x = F / (mω02 ) = F / k konstans egy partikuláris
megoldása a (93) egyenletnek. Így az idézett tételnek megfelelően a különböző csillapítási
eseteknek megfelelő általános megoldások: túlcsillapított rezgésekre
λt

x = Ae 1 + Be

λ2t

+ F / k,

(102)

alulcsillapított rezgésekre

x = ( A cos ωt + B sin ωt )e

−xω0t

+ F / k,

(103)

és végül a kritikusan csillapított rezgésekre

x = ( At + B)e

−ω0t

+F /k

(104)

alakba írhatók. Mint azt már említettük, az A és B konstansok értékeit a kezdeti feltételek
határozzák meg. Az utóbbi egyenletekből látható, hogy t → ∞ esetben mindhárom megoldás
a "steady-state" állapotnak megfelelő xt = ∞ = F / k egyensúlyi értékhez tart.
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6 A GPS helymeghatározás elve és elektronikus
érzékelői
6.1 Globális navigációs műholdrendszerek
Azokat a műholdakon alapuló rádiónavigációs rendszereket amelyek a világ bármely pontján,
folyamatosan a nap 24 órájában képesek korlátlan számú felhasználó számára navigációs
szolgáltatást nyújtani globális navigációs műholdrendszereknek (Global Navigation Satellite
System, GNSS) nevezzük. Ezek a rendszerek háromdimenziós helyzet-, sebesség-, és
időinformációt szolgáltatnak, amely a megfelelő passzív vevőkészülékkel rendelkező
felhasználó számára időjárástól függetlenül, a földfelszín bármely pontján vagy annak
közelében elérhető. A globális lefedettség biztosításához 20-30 darab közepes magasságú (kb.
20000 km) Föld körüli pályán több pályasíkban keringő műholdra van szükség. A
pozíciómeghatározás pontossága jellemzően tíz méter körül alakul, de különféle kiegészítő
módszerekkel a centiméter alatti pontosság is elérhető.
A legelső globális lefedettségű navigációs műholdrendszer az USA védelmi minisztériuma
által, elsődlegesen katonai igények kielégítésére létrehozott és üzemeltetett Navstar Global
Positioning System (GPS, globális helymeghatározó rendszer). A GPS fejlesztése 1973-ban
kezdődött, teljes funkcionalitását 1995-ben érte el, napjainkban pedig a legelterjedtebben
használt műholdas navigációs rendszer.
Jelenleg a GPS-en kívül az Oroszország által üzemeltetett GLONASS navigációs rendszer
nyújt globális elérhetőséget, melynek fejlesztését az egykori Szovjetunió kezdeményezte
1976-ban. A GLONASS műholdak első példánya 1982-ben állt pályára, a 24 aktív műholdból
álló teljes konstelláció pedig 1995-ben épült ki teljesen. A 90-es évek vége felé a korlátozott
élettartalmú műholdak pótlása finanszírozási nehézségek miatt problémákba ütközött, így a
2001-re már csak hat működő műholdból álló rendszer nem nyújtott globális lefedettséget. Az
új generációs szatellitek pályára állításával 2011-től kezdve a GLONASS rendszer újra teljes
kiépítettségű. A civil felhasználói szegmensben egyre több olyan készülék jelenik meg, amely a
GPS mellett a GLONASS műholdak jeleit is képes felhasználni, így növelve a
helymeghatározás pontosságát.
A GPS és a GLONASS rendszerek kifejlesztését elsősorban katonai igények kielégítése
vezérelte. Ezzel szemben az Európai Unió és az Európai Űrügynökség (ESA) által közösen
fejlesztett, jelenleg kiépítés alatt álló Galileo navigációs rendszer polgári célokat szolgál. A
Galileo képes együttműködni a többi meglévő globális navigációs műholdrendszerrel. Ez azt
jelenti, hogy lehetővé válik olyan vevőkészülékek gyártása, amelyek több működő GNSS
szolgáltatás alapján, kiegészítő módszerek nélkül is képesek elérni akár a centiméteres
pontosságot is.
A globális navigációs műholdrendszerek mellett léteznek regionális rendszerek is, amelyek
csak korlátozott területen alkalmasak helymeghatározásra. Ilyen a kínai BeiDou, az indiai
IRNSS és a japán QZSS. A Kína által katonai és polgári célokra létrehozott BeiDou rendszer
továbbfejlesztett változata (BeiDou-2, más néven COMPASS) a tervek szerint már globális
lefedettséget fog biztosítani.

6.2 A műholdas helymeghatározás alapelve
A helymeghatározás elve egyszerű geometriai problémára vezethető vissza. A-mennyiben egy
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háromdimenziós derékszögű koordináta-rendszerben ismerjük három pont pozícióját, akkor
egy negyedik pont helyzete meghatározható, ha megmérjük az ismert pontoktól vett távolságát
(térbeli ívmetszés).
A műholdas helymeghatározás esetében az ismert koordinátájú pontok a Föld körül keringő S
műholdak, amelyek közül az i -edik adott időpillanatban vett pozícióját az xi , yi , zi
koordináták adják meg. Ha megmérjük az ismeretlen x, y, z koordinátájú P vevőkészülék és
egy szatellit közötti Ri távolságot, akkor a keresett P pont valahol a műhold pozíciója köré
húzott Ri sugarú gömb felszínén helyezkedik el. Ha ugyanabban a pillanatban megmérjük a
vevő egy másik műholdtól vett távolságát is, akkor az ismeretlen pont a két gömbfelszín
metszetén, azaz egy körön található. Egy harmadik távolságméréssel a keresett pozíció három
gömb metszetére, vagyis két pontra szűkíthető, amelyek közül már egyértelműen kiválasztható
a valós (földfelszín közelében lévő) pozíció (lásd 6.1. ábra).

6.1. ábra A műholdas helymeghatározás geometriai alapelve.

A távolságok meghatározása egyutas módszerrel történik, ami a műholdak által kibocsátott,
ismert terjedési sebességű mikrohullámú sugárzás futásidejének mérését jelenti. A szatellitek a
fedélzeten elhelyezett nagy pontosságú atomóra segítségével digitális kódot állítanak elő,
amivel modulálják a kisugárzott vivőhullámot. A vevő a saját órája szerint előállítja a műhold
által elküldött kódot, és a két jelet összehasonlítva meghatározza a kettő közötti elcsúszás
mértékét. Ezt a módszert kódmérésnek nevezzük. A két jel közötti eltolódás mértékéből adódik
az az időkülönbség, amely megadja az i -edik műhold rádiójelének ∆ti futásidejét. A c
fénysebesség ismeretében kiszámolható a műhold és a vevőkészülék közötti Ri = ∆ti c
távolság. A kisugárzott jel a műhold pozíciójának kiszámításához szükséges információt is
tartalmazza.
Az eddigiekben feltételeztük, hogy a műholdak fedélzeti órái tökéletes szinkronban vannak a
vevőkészülékek óráival, és ez a szinkron az idő múlásával sem romlik el. A gyakorlatban
azonban az órák nem járnak együtt, hanem mindig valamekkora to időkülönbség van a vevő és
a műhold órái között. Ez azt jelenti, hogy a mért Ri távolság nem felel meg a valódi
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távolságnak, hanem ún. pszeudotávolság, amely az órahiba miatt to c hibával terhelt.
(Valójában a pszeudotávolság az órahibán kívül egyéb tényezőkből származó hibákat is
tartalmaz, mint például az atomórák pontatlansága, relativisztikus hatások, ionoszféra zavaró
hatása, stb.). Az órák között megkívánt szinkron nagyságrendjére jellemző, hogy már 1 µ s
eltérés is nagyjából 300 m hibát jelent a távolságmérésben.
A vevőkészülék órahibája azonban kiszámolható, ehhez nem kell mást tennünk, mint megmérni
egy negyedik műhold távolságát. Geometriai szempontból ez azt jelenti, hogy a negyedik
műhold pozíciója köré húzott képzeletbeli gömb csak akkor halad át az előző három mérésből
kapott ponton, ha a pszeudotávolságokat to c -vel korrigáljuk. A szemléletesség miatt két
dimenzióra egyszerűsített esetet ld. az 6.2. ábrán.

6.2. ábra Az Ri pszeudotávolságokat t0c-vel korrigálva meghatározhatóak a valódi távolságok.

Legalább négy műholdtól való távolságméréssel a vevők órája szinkronizálható a műholdak
atomóráihoz, és a pszeudotávolságokból kiszámolhatóak a valódi távolságok.
Az i -edik műhold ismert pozíciója ( xi , yi , zi ), a felhasználó helyzetét megadó koordináták
( x, y, z ) , és a vevőkészülék to órahibája között az alábbi, navigációs egyenletnek nevezett
összefüggés áll fenn:
( xi − x) 2 + ( yi − y ) 2 + ( zi − z ) 2 = ((∆ti + to )c) 2 ,

(105)

ahol i = 1, 2, , n és n ≥ 4 . A legalább négy távolságmérésre felírt egyenletrendszer
megoldásával megkapjuk a négy ismeretlen paramétert ( x, y, z , to ).
A módszer alkalmazásával elkerülhető, hogy a vevőberendezésekbe drága atomórát kelljen
építeni, a pontos helymeghatározás megoldható olcsó kristályoszcillátort tartalmazó órával is.

6.3 A GPS félépítése és működése
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A globális navigációs műholdrendszerek közül a GPS a legelterjedtebben használt, ezért a
továbbiakban ennek a működését részletezzük. A GPS helymeghatározás elve az előző
fejezetben ismertetett módszeren alapul, vagyis a helyzetmeghatározás a Föld körül keringő
műholdaktól való távolságméréssel történik.
A GPS több alrendszerből áll (6.3. ábra), úgy mint a műholdak konstellációját jelentő
űrszegmens, a földi állomásokból álló vezérlő alrendszer, és a felhasználói alrendszer. Ez
utóbbi alatt a különböző célokra (katonai, polgári) alkalmazott vevőberendezések összességét
értjük.

6.3. ábra A GPS alrendszerei.

6.3.1 Az űrszegmens
A navigációs műholdak lényegében két feladatot látnak el: egyrészt olyan rádiójelet sugároznak
ami alkalmas a távolságmérésre, másrészt információt szolgáltatnak a saját helyzetükről. A
műholdaknak olyan Föld körüli pályán kell keringeniük amely biztosítja, hogy bármely
időpontban, a földfelszín tetszőleges pontjáról nézve, legalább négy műhold tartózkodjon a
horizonttól számított 15 -os magasság felett.
A GPS esetében a teljes lefedettséget egy névleges kiépítettségében 24 műholdból álló
konstelláció biztosítja (6.4. ábra). A műholdak hat pályasíkban, közel kör alakú pályán
keringenek a földfelszíntől számított átlagosan 20200 km-es magasságban, ahol a keringési idő
közel 12 óra. A pályasíkok egymáshoz képest 60 -kal vannak elforgatva, az Egyenlítő síkjához
viszonyított dőlésszögük pedig 55 . Az azonos pályasíkban keringő négy műhold egymástól
nem egyenlő távolságra helyezkedik el (6.5. ábra).
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6.4. ábra A névleges kiépítettségű 24 GPS műholdból álló konstelláció elhelyezkedése a Föld körül.

6.5. ábra A névleges GPS műhold pályák egyszerűsített vázlata és az azonos pályasíkban keringő műholdak
elhelyezkedése.

A szatellitek korlátozott és pontosan nem kiszámítható élettartama miatt szükség van pályán
lévő tartalék műholdakra is. A névleges 24 darab helyett az egyidejűleg pályán tartózkodó
holdak száma általában 30 körüli. A GPS folyamatos modernizálása miatt egyszerre több
generációhoz tartozó műhold teljesít szolgálatot. A fejlesztések főleg az élettartam növelésére,
egyre pontosabb atomórák használatára, nagyobb teljesítménnyel sugárzott és új navigációs
jelek (pl. dedikált civil csatorna) alkalmazására irányulnak. A legelső teljes mértékben
működőkepés GPS műhold típus (Block II) tervezett élettartama 7,5 év volt, míg a legújabb
Block IIIA generáció (6.6. ábra) már 15 éves tervezett élettartammal rendelkezik.
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6.6. ábra GPS Block IIIA műhold.

Minden GPS műhold fedélzetén megtalálható egy nagy pontosságú frekvenciaetalon
(atomóra). Ez vezérli az f 0 = 10,23 MHz frekvenciájú alapjelet generáló oszcillátort. A
relativisztikus hatások miatt a fedélzeti oszcillátor frekvenciáját 4,567 ×10−3 Hz-el korrigálni
kell, hogy a Föld felszínén lévő megfigyelő számára az pontosan 10,23 MHz legyen. A
távolságméréshez használt mikrohullámú sugárzást az alapfrekvencia felharmonikusaként
állítják elő. A sugárzás frekvenciájának olyan tartományba kell esnie, hogy a lehető legkevésbé
zavarja az ionoszférán való áthaladás, ne legyen érzékeny az időjárási tényezőkre, továbbá
elegendő sávszélességet kell biztosítania. A GPS szatellitek folyamatosan két különböző
frekvenciájú szinuszos vivőhullámot bocsátanak ki, amiket távmérő jeleknek hívunk. Az L1
vivőhullám frekvenciája az alapjel 154-szerese ( f L1 = 1575,42 MHz), az L2 jelé pedig az
alapjel 120-szorosa ( f L 2 = 1227,60 MHz). Az említett két távmérő jel mellett a műholdak
időszakosan az L3 frekvencián is sugároznak, amely a fedélzeten lévő, nukleáris robbantásokat
érzékelő berendezés számára biztosít kommunikációs csatornát. Mindezeken kívül az újabb
típusú műholdak L4 és L5 jeleket is használnak, az előbbi segítségével az ionoszféra zavaró
hatásának kiküszöbölésére irányuló teszteket végeznek, az utóbbit pedig dedikált civil
felhasználású távmérő jelnek szánják.
Az L1 és L2 vivőhullámokat különböző álvéletlen (pseudorandom noise, PRN) kódokkal
modulálják (6.7. ábra). Az álvéletlen kód olyan digitális jelsorozat, amit determinisztikus
szabályok alapján generálnak, de látszólag véletlenszerű zajnak tűnik. A kód egyes bitjeit
chipnek is nevezik. Mindkét vivőhullámnál fázismodulációt használnak, vagyis az álvéletlen
kód előjelváltásánál a vivőhullám fázisát ugrásszerűen 180 -kal eltolják. Ezt a módszert
fázisbillentyűzésnek (phase-shift keying) nevezik. A fázismoduláció következtében a
kibocsátott sugárzás frekvenciaspektruma kiszélesedik (ún. szórt spektrum), emiatt a jel
nehezen zavarható és kevésbé érzékeny az interferenciára.
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6.7. ábra A GPS műholdak által sugárzott jelek.

Az 1,023 MHz frekvenciájú C/A (coarse/acquisition) kóddal az L1 vivőhullámot modulálják (a
legújabb műholdak már az L2 vivőhullámot is). A C/A kód 1023 bit hosszú, vagyis 1
ms-onként ismétlődik. A P (precision) kód frekvenciája 10,23 MHz, ezzel az L1 és az L2
vivőhullámot is modulálják. A P kód hossza 6,1871 ×1012 bit, ami 10,23 MHz frekvencia
mellett azt jelenti, hogy a kód 7 naponként ismétlődik. A kódmérés módszerével végzett
távolságmeghatározásra mind a két kód használható. A szabad felhasználású C/A kóddal
ellentétben a nagyobb pontosságot nyújtó P kódot titkosítva sugározzák (ekkor Y kódnak
hívják), amely csak katonai felhasználók számára érhető el.
A C/A kód torzításával lehetséges volt a civil GPS vevők pontosságának mesterséges rontása,
ezt szelektív elérhetőségnek (selective availability, SA) hívják. Aktív SA mellett a
helymeghatározás hozzávetőlegesen csak 100 m-es pontossággal volt lehetséges. A szelektív
elérhetőséget 2000 májusától nem alkalmazzák, a legújabb generációs GPS műholdak már az
ehhez szükséges hardvert sem tartalmazzák.
A GPS konstelláció azonos frekvenciákon sugárzó műholdjainak mindegyike különböző C/A
és P(Y) kódot használ, ezáltal válik lehetővé az egyes szatellitek azonosítása. Az ilyen
módszert, amikor a vevő egy álvéletlen kód alapján választja ki az azonos frekvencián sugárzó
adók közül a megfelelőt, kódosztásos többszörös hozzáférésnek (code division multiple access,
CDMA) nevezzük. A műholdak olyan C/A kódokat kapnak amelyek között minimális a
keresztkorreláció. A P kódot egy 266 naponként (2,35 ×1014 bit) ismétlődő mester kód 7 nap
hosszú szakaszai közül választják ki.
A műholdak mind a két vivőhullámot (L1, L2) a PRN kódokon kívül egy 50 Hz frekvenciájú D
(data) kóddal is modulálják. Ez az ún. navigációs üzenet, amely részletes információt tartalmaz
az adott műholdról és a konstelláció többi tagjáról. Az üzenet tartalma három fő részből áll: az
adott műhold atomórájára vonatkozó adatok, az aktuális szatellit pozíciójának számításához
szükséges precíz pályaadatok (efemerisz), valamint a többi műhold állapotát és helyzetét
megadó almanach az ionoszférikus modellel együtt.
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A navigációs üzenet 25 darab, egyenként 1500 bit információt tartalmazó egységből (frame) áll
(6.8. ábra). A teljes navigációs üzenet elküldése 12,5 percig tart az 50 bit/s adatátviteli sebesség
mellett. Egy-egy üzenetegységet 5 darab 300 bit hosszúságú alrész (subframe) alkot, ezek
mindegyike 10 gépi szóból (word) épül fel. Minden alrész a telemetria szóval (TLM) kezdődik,
ami alapján meghatározható az üzenetegység kezdete. Az ezt követő szó (hand over word,
HOW) a GPS hét számát és az üzenet alrész azonosítóját adja meg. A további nyolc szó maga
az adott alrészre jellemző adat.

6.8. ábra A navigációs üzenet egy egységének felépítése.

Egy navigációs üzenetegység első három alrésze az azt elküldő műholdra vonatkozik, míg a
negyedik és ötödik alrész a GPS konstelláció összes műholdjáról hordoz információt.
Az első alrész tartalma az adott műhold órakorrekciós paramétere, ami a fedélzeti atomóra és a
földi állomásokon nyilvántartott GPS rendszeridő közötti különbség. Erre azért van szükség,
mert a GPS műholdak fedélzeti órái egymástól függetlenül járnak.
A második és a harmadik alrész együtt adja meg a szóban lévő műhold pontos pályaadatait. Az
efemerisz adatok alapján a vevőkészülék képes néhány méteres pontossággal kiszámolni a
műhold pillanatnyi helyzetét, amit a navigációs egyenletek megoldásához használ. A
pályaadatok rendszeresen frissülnek, mivel csak néhány óráig érvényesek.
A negyedik üzenet alrészben találhatóak az ionoszféra zavaró hatását leíró modell paraméterei.
Az ionoszférán áthaladó sugárzás ugyanis késleltetést szenved, ami akár több tíz méteres hibát
is okozhat a mért távolságban. Az elküldött korrekciós adatok alapján ez a hiba jelentősen
csökkenthető. Léteznek olyan GPS vevők amelyek az L1 és L2 távmérő jelek alapján képesek
kiszámolni az ionoszféra zavaró hatásának aktuális mértéket. Ehhez a két távmérő jelre ültetett
P(Y) kód közötti eltérő késleltetést használják fel, ugyanis az ionoszféra okozta késés nagysága
függ a sugárzás frekvenciájától.
A negyedik és az ötödik alrészben kapott helyet a GPS konstelláció tagjainak közelítő
pályaelemeit tartalmazó ún. almanach egy-egy darabja. A pályaelemek mellett az almanach a
műholdak állapotáról és órakorrekciós paramétereiről is nyújt információt. A durva
pályaelemek alapján a GPS vevő meg tudja határozni, hogy adott pillanatban mely műholdak
vannak a horizont felett. Az almanach pályaelemeit használva a szatellitek pozíciója csak
néhány kilométeres pontossággal határozható meg, viszont hosszabb távra (akár 180 nap)
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érvényesek.
Egy teljes navigációs üzenet mind a 25 egységének azonos tartalmú az első három alrésze, míg
a negyedik és ötödik alrész csak az ott szereplő adatok egy-egy részletét tartalmazza. Tehát a
legfontosabb információk 30 másodpercenként kerülnek kisugárzásra, a teljes almanach
továbbításához viszont 25 üzenetegység elküldésére van szükség, ami 12,5 percet vesz igénybe.

6.3.2 A vezérlő alrendszer
A GPS műholdak által sugárzott navigációs üzenetben foglalt információkat a földi vezérlő
alrendszer szolgáltatja és juttatja el a műholdakra. Az USA légiereje által üzemeltetett vezérlő
alrendszer elemei a következők: a vezérlő központ, a követő állomások és a földi antennák. A
követő állomások olyan passzív GPS vevő állomások, amelyek saját fix pozíciójukat ismerve
meghatározzák az adott helyről látszódó műholdak helyzetét, és adatokat gyűjtenek a légkör és
az ionoszféra állapotáról. A vezérlő alrendszer eredetileg öt követőállomással rendelkezett,
ezek száma ma már 16. Egy műhold egyszerre több állomásról is megfigyelhető, ami alapján
pontosabb pályaadatok számolhatóak.
A követő állomások az információkat a vezérlő központnak adják át, ahol kiszámítják az egyes
szatellitek pontos pályaadatait, atomórájuk GPS rendszeridőtől való eltérését, valamint az
ionoszféra-modell paramétereit. Az adatokat rendszeres időközönként (általában naponta) a
földi antennák segítségével töltik fel a műholdakra. A vezérlő központ további feladatai közé
tartozik a pályamódosító manőverek felügyelete, és a tartalék műholdak üzembe helyezése is.

6.3.3 Felhasználói szegmens
A különféle felhasználási területeken alkalmazott vevőberendezések összessége alkotja a GPS
rendszer felhasználói szegmensét. A vevőkészülékek a felhasználói igényeknek megfelelően
változatos felépítéssel rendelkeznek, működhetnek önállóan vagy beágyazott rendszerként.
Legfontosabb feladataik közé tartozik a GPS műholdak jeleinek vétele, dekódolása és
feldolgozása, végeredményként pedig a navigációs egyenlet (105) megoldásával történő
pozíciómeghatározás.
A helymeghatározás folyamatának legelső lépése, hogy a GPS vevő meghatározza mely
műholdak jelei érhetőek el, azaz mely műholdak tartózkodnak a horizont felett. Ezt a vevő
abban az esetben tudja rövid időn belül megtenni ha az eltárolt almanach érvényes, valamint
rendelkezésre áll a becsült pozíció és idő (pár órás inaktív állapot utáni bekapcsolás, ún. meleg
indítás esetén). Amennyiben az almanach és a becsült pozíció nem áll rendelkezésre, vagyis a
vevő legalább 8-12 órát inaktív volt a bekapcsolás előtt (hideg indítás) a készülék által ismert
PRN kódok alapján megkezdődik a távmérő jelek utáni szisztematikus keresés.
A vevő a PRN kódok alapján a kódkorreláció módszerével (lásd később) képes azonosítani a
műholdakat. Az észlelt jelet folyamatosan követve demodulálható a navigációs üzenet - ezzel
együtt az érvényes almanach - ami alapján a vevő már ki tudja számítani várhatóan mely
műholdak jelei érzékelhetőek. A modern vevőkészülékek minden egyes érzékelt jel követésére
külön dedikált csatornát használnak, amelyek párhuzamosan működnek. A csatornák száma
megadja, hogy a készülék hány műholdat tud egyszerre követni. A korai GPS vevők általában
csak a minimálisan szükséges négy műhold követésére voltak képesek, egy modern készülék
esetében a csatornaszám általában 20-30 körüli. A több műholdas navigációs rendszer
használatára alkalmas vevőknél a csatornák száma meghaladhatja akár a 60-at is. A négynél
több műhold távmérő jelének felhasználásával megoldott navigációs egyenletek pontosabb
pozíció adatokat eredményeznek. A modern vevők általában az összes látható műhold jelét
követik, így növelve a helymeghatározás pontosságát.
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Az eddigiekben tárgyalt funkciók megvalósítására többféle felépítésű GPS vevő létezik, a korai
nagy részben analóg készülékektől kezdve egészen a teljesen digitális, egy integrált áramkört
tartalmazó GPS modulokig. A tisztán hardveres berendezések mellett az általános célú
processzorok egyre növekvő teljesítményének köszönhetően megjelentek az ún. szoftveres
GPS vevők. Ezeknél a digitalizált jel feldolgozását egy PC-n vagy beágyazott rendszeren futó
szoftver végzi.
Egy tipikus készülék blokkvázlata az 6.9. ábrán látható. A legfontosabb részegységek a
következőek: L sávú antenna, rádiófrekvenciás (RF) egység (front-end), alapsávú jelfeldolgozó
(baseband processing), valamint az alkalmazásspecifikus feldolgozó blokk (applications
processing).

6.9. ábra Egy tipikus GPS vevő blokkdiagramja.

Az antenna jelenti a kapcsolatot a GPS rendszer űrszegmense és felhasználói rétege között. A
műholdakról érkező sugárzás jobbkéz szabály szerint cirkulárisan polarizált, vagyis a vevőkben
ennek megfelelő antennát kell alkalmazni. Az antennával szemben támasztott követelmények
közül fontos, hogy ne, vagy csak kis mértékben legyen érzékeny a többutas terjedésű jelekre. A
vevő közelében lévő tereptárgyakról, épületekről, talajról visszaverődő GPS jelek késleltetést
szenvednek, ami csökkenti a helymeghatározás pontosságát. A műholdak jobbra polarizált
sugárzásának polarizációja visszaverődés után megváltozhat (függ a visszaverő felület
anyagától, beesési szögtől). A többutas jelek okozta hiba részben csökken azáltal, hogy a jobbra
polarizált sugárzás vételére alkalmas antenna kevésbé érzékeny a balra polarizált sugárzásra. A
visszaverődő jelek zavaró hatását tovább csökkenti, hogy főleg félgömb alakú
iránykarakterisztikával (közel azonos nyereség nagy térszögtartományban) rendelkező
antennát használnak, ami legnagyobb részt csak a felülről érkező közvetlen jelekre érzékeny. A
félgömb iránykarakterisztikájú antenna abból a szempontból is szükséges, hogy a vevőkészülék
bármely, 5 -nál nagyobb horizont feletti magasságban látszódó műhold jelét képes legyen
érzékelni (közel azonos erősséggel).
A GPS távmérő jelek a földfelszínen igen gyengék: a legrosszabb esetben (alacsonyan álló
műhold) hozzávetőlegesen 10−16 W (-160 dBW) teljesítményű jelet kell detektálni. Ez a
jelszint alacsonyabb mint a vevőkészülék többi részegysége által generált termikus zaj, ezért az
antennát követő első elem általában egy alacsony zajú erősítő (low noise amplifier, LNA).
Mielőtt az antenna által vett rádiófrekvenciás (1200-1600 MHz) jel feldolgozására sor kerülne,
az különböző átalakításokon, majd digitalizáláson megy keresztül. Ezeket a feladatokat egy RF
egység, az ún. front-end hajtja végre. A bejövő jelet először szűrik és erősítik, majd
alacsonyabb frekvenciájú jellé alakítják. A konverzió azon az elven alapul, hogy ha két
különböző frekvenciájú jelet összeszorzunk, akkor a két frekvencia különbsége és összege áll
elő. Általában vagy a különbség vagy az összeg jelre van szükség, a nem kívánt komponens
kiszűrhető. A front-end a bejövő RF jelet egy helyi oszcillátor jelével keveri össze, kimenetként
pedig a két frekvencia különbsége jelenik meg. A konverzió történhet egy lépésben (homodin
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módszer), ekkor az RF jelet egyből alapsávú (baseband) jellé alakítják, ez úgy érhető el, ha a
helyi oszcillátor és az RF jel frekvenciája megegyezik. Elterjedtebb módszer a heterodin
eljárás, amely során több fokozatban, középfrekvenciás (intermediate frequency, IF) jeleken
keresztül történik a lekeverés. Az IF jelek frekvenciája többnyire néhány 10 MHz.
Az RF front-end utolsó eleme az A/D konverter (ADC), ami a lekevert, alacsony frekvenciájú
jelet digitális jelfolyammá alakítja. Gyakran csak egy vagy két bit felbontású A/D konvertert
használnak, mivel ezek nagy mintavételezési frekvenciával rendelkeznek és viszonylag
olcsóak. Az A/D konverter bemenetére kerülő jel általában egy változtatható erősítési
tényezőjű erősítőn (VGA) is áthalad, ami egy visszacsatoláson keresztül folyamatosan az ADC
dinamikatartományának megfelelően állítja be a jelszintet (automatic gain control, AGC).
Léteznek olyan megoldások ahol a front-end közvetlenül az RF jelet digitalizálja. Ennek
előnye, hogy elhagyhatóak a lekonvertálást végző keverő és oszcillátor elemek, így ezek nem
terhelik zajjal a kimenetet. Hátrányt jelent azonban, hogy olyan erősítőkre és A/D konverterre
van szükség, amelyek rádiófrekvenciás tartományban működnek. Az ilyen áramkörök azonban
bonyolultak és drágák.
Az RF front-end által előállított lekevert digitális jel az alapsávú feldolgozó egységbe kerül. Itt
történik a GPS jelek azonosítása (acquisition), majd követése (tracking), a pszeudotávolságok
meghatározása és a navigációs üzenet dekódolása. A jelfeldolgozás során történik a korábban
már említett kódmérés, aminek az alapja a kódkorreláció módszere. A vevő ismeri az összes
műholdhoz rendelt PRN kódot, amit helyileg előállítva összehasonlít a beérkező jellel. A
műholdról érkező jel a futási időnek megfelelően el van tolódva a helyileg generált jelhez
képest. A vevőnek a replika kódot addig kell eltolnia, amíg az fedésbe nem kerül a vett jellel,
vagyis a korrelátor kimenete maximumot nem ad (6.10. ábra). Ha a másolat kód nincs fedésben
az eredetivel akkor a korrelátor kimenete alacsony. Két különböző műhold PRN kódja között
bármely eltolás esetén alacsony kimenetű a korrelátor, vagyis a különböző PRN kódok között
kicsi a keresztkorreláció.

6.10. ábra A kódmérés elve.

Mivel a műholdak mozognak a vevőhöz képest, a távmérő jelek frekvenciája a Doppler-elv
alapján eltolódik. A vevőnek nem elég a kódkésés mértékét megállapítania, hanem a
frekvenciaeltolódás nagyságát is meg kell határoznia. A műholdak jelei utáni keresés tehát egy
két dimenziós térben történik (6.11. ábra). Sikeres keresés eredményeként a vevő meghatározza
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a kódkésés és a frekvenciaeltolódás hozzávetőleges értékét. Ezek birtokában elkezdődhet az
észlelt jel követése, amit általában együttműködő késleltetés-zárt hurkokkal (DLL) és fáziszárt
hurkokkal (PLL) valósítanak meg. A GPS jel követése során a két paraméter pontos értékét
folyamatosan számolja a vevő, valamint ezzel párhuzamosan a navigációs üzenetet is
demodulálja. A kódkésés pontos értéke alapján kiszámítható a pszeudotávolság.

6.11. ábra Észlelt GPS jel korrelációs csúcsa 650 chip kódkésés és -1750 Hz frekvenciaeltolódás értéknél.

A jel keresése vagy követése több független csatornán párhuzamosan folyik, minden
csatornához egy-egy PRN kódot, azaz műholdat rendel a vevő. Ha a követett jel vétele
valamilyen okból kifolyólag megszakadna (pl. a műhold takarásba, vagy a horizont alá kerül)
akkor az adott csatorna vagy az eredeti, vagy új PRN kóddal ismét kereső üzemmódra vált.
A jelfeldolgozást leggyakrabban alkalmazásspecifikus integrált áramkör (ASIC), digitális
jelfeldolgozó processzor (DSP), vagy FPGA hajtja végre. Léteznek tisztán szoftveres
megoldások, mint például a korábban már említett szoftveres GPS vevők. Ezek előnye a
nagyobb fokú rugalmasság és bővíthetőség.
Az alapsávú jelfeldolgozás eredménye többek között a csatornánként meghatározott
pszeudotávolság, valamint a dekódolt navigációs üzenet (almanach és efemerisz adatok). Ezek
végső feldolgozása - lényegében a navigációs egyenletek megoldása - egy külön feldolgozó
blokkban történik, aminek végeredményeként megkapjuk a nyers pozíció, sebesség és
időinformációt. Speciális GPS vevők ezeken kívül egyéb információkat is szolgáltathatnak,
mint pl. az atmoszféra állapotára vonatkozó adatok.
A GPS vevők és egyéb rendszerek között többféle szabványos protokoll szerint lehet adatokat
cserélni. A civil felhasználású készülékek között a legelterjedtebb az eredetileg tengerészeti
készülék közötti kommunikációhoz használt NMEA (National Marine Electronics Association)
szabvány. A NMEA 0183 protokoll szerint szabványos RS-232 interfészen keresztül, ASCII
karaktereket tartalmazó szöveges üzenetekkel történik az adatcsere.
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