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10.3. Mágneses folyadékok
Az iparban már a múlt század elején szívesen alkalmaztak volna folyékony mágneses anyagot.
Azonban a szilárd mágneses anyagok előbb elérik a Curie hőmérsékletüket, azaz elvesztik mágneses
tulajdonságaikat, minthogy megolvadnának. A mágneses szolok, ferrofluidok olyan kolloid
rendszerek, ahol a kolloid mérettartományba eső szilárd, mágneses tulajdonságú részecskék vannak
eloszlatva és stabilizálva folyadék közegben. A kolloid mérettartományba eső részecskék speciális
mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek és a rendszer azt a látszatot kelti, mintha a folyadék mutatna
mágneses tulajdonságokat, pl. ezek a folyadékok elmozdulnak inhomogén mágneses térben, ily módon
összekapcsolva egy rendszeren belül a folyékony és a mágneses tulajdonságokat. Ha a mágneses tér
elég erős és a mágneses folyadék elég tömény, akkor a folyadék „megszilárdul‖, a mágneses tér
megszűnése után a rendszer újra folyadékként viselkedik (10.3. videó).

10.3. videó: A mágneses folyadék
Mágneses folyadékokat az 1960-as években állítottak elő először a NASA laboratóriumaiban,
űrszondákban a forgó tengelyek kenésénél használták. Ma számítógépes lemezmeghajtók tömítéseinél
alkalmazzák. Hangfalakban az elektromos tekercs hűtésére és a nemkívánatos rezgések csillapítására
használják. Extrém módon és nagy mennyiségben kerül felhasználásra a mágneses folyadék dél-afrikai
gyémántbányákban a gyémánt és a homok szétválasztására, kihasználva, hogy mágneses térrel
változtatható a folyadék sűrűsége. Orvosi alkalmazásai között megtalálhatjuk a mesterséges szívek
hajtását, valamint az MRI kontrasztanyagot. Speciális nyomtatási feladatokat is elláthat, pl. az újabb
kiadású amerikai dollárokat vonzza a mágnes, köszönhetően annak, hogy egyes karaktereket mágneses
folyadékból készült festékkel nyomtatnak.

10.4. Mágneses folyadékok előállítása
Ahhoz, hogy stabilis mágneses folyadékot állíthassunk elő, a részecskeméretet 10 nm körüli értékre
kell beállítani (ezzel a mágneses doménméret alatt is maradunk, így a mágneses folyadék szuperparamágneses viselkedést mutat). Szobahőmérsékleten az ebbe a tartományba eső kolloid részecske
termikus energiája nagyságrendileg egybeesik a gravitációs tér és a mágneses vonzás hatásával,
~4x10-21 J.
Mágneses folyadékokat alapvetően két módon állíthatunk elő. Kezdetben a mágneses
folyadékokat méretcsökkentéssel állították elő. Mikronos nagyságrendbe eső magnetit szemcséket
őröltek golyósmalomban heteken keresztül, hogy elérjék a kívánt méretet. A nedves őrlés során
adagolták a rendszerhez a szükséges felületaktív anyagot (~10 V/V%) és a folyadék közeget. Ily
módon nagyjából 20 V/V%-os szolokat tudtak előállítani.
Gyakoribb módja a mágneses folyadékok előállításának, ha molekuláris szintről kiindulva
építkezünk. A mágneses folyadékok előállítása leggyakrabban csapadékképződéses reakcióban
történik. Két fő lépcsőre osztható fel a szintézis. Az első lépcsőben előállítjuk a mágneses
nanorészecskéket a hordozó folyadékban. Fontos, hogy a mágneses részecskék kémiailag stabilak
legyenek a hordozó közegben. A mágneses nanorészecske általában magnetit, melyet vas(II) és
vas(III) kémiai csapadékképzéses reakciójában állíthatunk elő (10.1. egyenlet).
2 FeCl3 + FeCl2 + 8 NaOH = FeO·Fe2O3 + 8 NaCl + 4 H2O

(10.1)

A második lépés a stabilizálás. A peptizáció, a kolloid szol előállítása, melynek során felületaktív
anyagok segítségével diszpergáljuk a részecskéket a közegben. A felületaktív anyagok adszor-
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beálódnak a részecskék felületén, melynek hatására a részecskék között nettó taszítás jön létre. A
sztérikus és/vagy elektrosztatikus taszító erők megakadályozzák a részecskék későbbi aggregációját.
A peptizáció során történhet meg a vizes fázis cseréje, valamilyen organikus közegre (pl. kerozin,
lenolaj). A leggyakrabban alkalmazott stabilizálószerek a sósav, a tetrametil-ammónium-hidroxid
[(CH3)4NOH], a tetrabutil-ammónium-hidroxid, a citromsav, valamint az olajsav (10.4.1. ábra). Mára
már megvásárolhatók víz, olaj, vagy folyékony fém közegű mágneses folyadékok is, a kulcs a
megfelelő felületaktív anyag kiválasztása.

10.4.1. ábra: Mágneses folyadék előállítása kémiai csapadékképzéssel.
Egy általános séma szerves közegű mágneses folyadék előállítására. Vizes közegű mágneses
folyadékot a gyakorlat során állítunk elő.
A mágneses folyadékok egyik érdekes tulajdonsága, a mágneses felületi instabilitás jelensége
(10.4.2. ábra). Ha egy jó minőségű mágneses folyadék mágneses térrel lép kapcsolatba, a felületén
tüskék jelennek meg, melyek jellegzetes hexagonális mintázatot vesznek fel. A mágneses folyadék
felülete mindig hullámos, amennyiben a mágneses tér elegendően nagy ahhoz, legyőzze a felületi
feszültséget és a gravitációt, akkor megjelennek a tüskék. Ezek mérete nő a mágneses tér
növekedésével. Túl nagy mágneses térben azonban a részecskék kiülepednek.
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10.4.2. ábra: A mágneses folyadék felületi instabilitása.
A mágneses folyadék alatt egyerős mágnes található.

10.5. Felületi töltések, zeta-potenciál kialakulása
Kolloid rendszerekben a részecskék poláris közegben felületi töltésre tesznek szert. Ez a töltés hat a
poláris közegben lévő szomszédos ionok eloszlására. Az ellentétes töltésű ionok a felület közelébe
vonzódnak, míg az úgynevezett ko-ionok – a felület eredeti töltésével egyező töltésű ionok – eltaszítódnak onnan. Ez a hőmozgás okozta keveredéssel együtt az elektromos kettősréteg kialakulásához vezet.

10.5. ábra: Az elektrosztatikus potenciál változása a felülettől való távolság függvényében
Az elektromos kettősrétegnek két tartományát különböztetjük meg: a belső tartomány tartalmazza
az adszorbeált ionokat, a diffúz tartományban az elektromos erőknek és a statisztikus hőmozgásnak
megfelelően eloszló ionok vannak. Az ionok véges mérete megszabja a kettősréteg diffúz részének
belső határvonalát, mivel az ionok középpontja nem közelítheti meg a felszínt a hidratált ion sugaránál
jobban. Stern 1924-ben olyan modellt javasolt, amelyben a kettősréteget olyan síkkal – a Stern-síkkal
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– választja ketté, amelynek a felszíntől való távolsága a hidratált ion sugarával egyezik meg
(10.5. ábra). A modell a specifikusan adszorbeálódott ionokat is tekintetbe veszi, melyeket
elektrosztatikus és/vagy van der Waals erők a hőmozgást meghaladó erősséggel kötnek a felülethez. A
specifikusan adszorbeálódott ionok középpontjai a Stern-rétegben (vagyis a felszín és a Stern-sík
között) helyezkednek el. A Stern-rétegben a potenciál a felületi potenciálról ( 0 ) a Stern-potenciálra
( d ) változik.
A Stern-potenciált elektrokinetikai mérésekből lehet becsülni. Az elektrokinetikai tulajdonságok a
töltéssel rendelkező felület és az elektrolitoldat között lévő hasadási felületnél fellépő potenciáltól
függnek. Ezt a potenciált elektrokinetikai vagy zeta-potenciálnak (ξ-potenciál) nevezzük.
10.5.1. Az elektroforetikus mozgékonyság és a zeta-potenciál
A részecskék oldatbeli sebessége mérhető mennyiség, ebből a mozgékonyságot és a zeta-potenciált
csak számítani tudjuk. A mozgékonyság számítása egyszerű és egyértelmű, viszont az összefüggés a
zeta-potenciál és a mozgékonyság között már a választott elméleti modelltől függ. A mozgékonyság és
a zeta potenciál közötti összefüggés általános alakját a 10.2. egyenlet adja meg:

uE 

2 f (a)
3
,

(10.2)

u E : mozgékonyság (mobilitás) , az egységnyi potenciálesésre vonatkoztatott elmozdulási
m/s
m / s
sebesség (
, gyakori egysége: „mobility unit‖ (M.U.)=
), : a közeg relatív permittivitása
V /m
V / cm
ahol

(dimenziómentes).  : a közeg viszkozitása (Pas, gyakori egysége: cPoise = mPas), : zeta-potenciál
(mV), f(a) a részecske és a kettősréteg tulajdonságaitól függő paraméter (mértékegysége dimenzióanalízissel kiszámolható). A továbbiakban ismertetett esetekben a 10.2. egyenlet alkalmazásakor a
zeta-potenciál mV-ban adódik a mozgékonyság M.U.-ban történő behelyettesítésekor.
A zeta-potenciál meghatározására két klasszikus elméleti modell ismert: a Smoluchowski- és a
Hückel-egyenlet. Görbült felületek esetén a kettősréteg alakját a „a‖ dimenziómentes mennyiséggel
írhatjuk le, értéke a részecske sugarának (a) és a kettősréteg vastagságának (-1) hányadosa. Vizes
vagy más, erősen poláris közegben, viszonylag nagyméretű (a > 200 nm) részecskék esetén „a‖ kicsi,
a töltött részecskét ponttöltésnek tekinthetjük. Ebben az esetben f(a) = 1,5, amely a Schmoluchowskiegyenlethez vezet (10.3. egyenlet). Kolloid oldatokra általában ez az összefüggés alkalmazható.

uE 




(10.3)

Kevéssé poláris közegben, kis részecskék esetén „a‖ nagy számértéket vesz fel. Ebben a
határesetben f(a) = 1,0-nek tekinthető, a Hückel-összefüggéshez jutunk (10.4. egyenlet)

uE 

2
3

(10.4)

A mérhető zeta-potenciál alapvetően meghatározhatja a szol vagy emulzió tulajdonságait. A nagy
abszolút értékű zeta-potenciál biztosítja, hogy a diszperzióban a részecskék között elég nagy taszító
erők ébredjenek, így meggátolva az aggregációt, a részecskék összetapadását. Így – ahhoz, hogy
biztosan stabil diszperziót állítsunk elő – a rendszer összetételét, elektrolit koncentrációját úgy kell
szabályozni, hogy a zeta-potenciál abszolút értéke (akár pozitív, akár negatív tartományban) legalább
25 mV legyen.
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10.5.2. A mobilitás mérésének elvi alapjai
A zeta-potenciál méréshez a Doppler-effektuson alapuló elektroforézis módszert használjuk fel. Az
elektroforézis során az oldatbeli, töltéssel rendelkező részecskéket elektromos térben mozgatjuk,
melynek eredményeként a kolloid részecskék adszorpciós rétegük egy részével az egyik pólus felé
vándorolnak. Az így számítható felületi töltést tekintjük ún. nettó töltésnek. A részecskék sebességét
fényszórás segítségével mérjük, mely során a fény frekvenciájának kismértékű eltolódásából
következtethetünk a részecskék sebességére (Doppler-effektus). Ezen módszer érzékenysége
korlátozott 0,5  10 8 m 2 / Vs értékű mobilitásra, és ennél alacsonyabb mobilitás esetén nem
használható megfelelő pontossággal20. A kolloid tartományban ennél kisebb mobilitású részecskék is
előfordulnak, ezért ezek mérésére érzékenyebb módszerre van szükségünk: ez a Zeta PALS (Phase
Analysis Light Scattering) módszer, mely abban különbözik a hagyományos elektroforézises méréstől,
hogy lényegében a fény fáziseltolódását mérjük, mely arányos a részecskék elmozdulásával. A
módszer érzékenysége akár három nagyságrenddel nagyobb, így nagyobb részecskék zeta-potenciálját
is pontosan mérhetjük vele. További előny, hogy kisebb elektromos tér alkalmazása is elegendő, így a
minta felmelegedéséből adódó problémák is elkerülhetőek. A gyakorlat során ezt a mérési módszert
fogjuk alkalmazni.

10.6. Laboratóriumi gyakorlat
10.6.1. Vizes mágneses folyadék előállítása
Szükséges oldatok:
2 M FeCl2 [25 ml; M(FeCl2·4H2O) = 198,8 g/mol]
1M FeCl3 [50 ml; M(FeCl3·6H2O) = 270,3 g/mol]
0,7 M vizes NH4OH oldat (500 ml, 24 ml 25%-os NH3 oldat vízben)
25% -os (CH3)4NOH, vizes oldat
Munkavédelem:
Köpeny, védőszemüveg és védőkesztyű használata kötelező a preparáció során. A sósav és az
ammónia maró hatású vegyszerek. A FeCl2 és a FeCl3 oldatok mérgezők. (CH3)4NOH erős bázis, azaz
szintén maró hatású, valamint gyúlékony. Ha mágneses folyadék kifolyik, mindent beszennyez és
nehezen távolítható el minden felületről, különösen a mágnesesek felületéről. A mágneses folyadékot
igen erős Neodímium mágnesekkel21 vizsgáljuk, ezek használatakor legyünk körültekintőek.
Előállítás (10.5. egyenlet):
2 FeCl3 + FeCl2 + 8 NH3 + 4 H2O = FeO·Fe2O3 + 8 NH4Cl

(10.5)

Készítsük el a 2M-os FeCl2 törzsoldatot, a többi oldatot a mérésvezető a gyakorlat előtt
elkészítette. 100 ml-es Erlenmeyer lombikba bemérünk 1,0 ml 2 M-os FeCl2 oldatot, majd keverés
mellett 4,0 ml 1 M-os FeCl3 oldatot adunk hozzá. 50 ml-es büretta segítségével cseppenként adjuk a
folyamatosan és intenzíven kevert elegyhez az 50 ml 0,7 M-os vizes NH3 oldatot. A lassú csepegtetés
létfontosságú a sikeres szintézishez.
A magnetit csapadék formájában válik ki. Az NH3 oldat hozzáadása után állítsuk le a kevertetést,
hagyjuk ülepedni a csapadékot 5-10 percig, majd öntsük le a felülúszót. Dekantálás után, kb. 15-20 ml
oldatnak kell megmaradnia. Erős mágnes segítségével távolítsuk el a keverőmagot: a mágnes
A korlátozott frekvencia felbontásból és a mintában végbemenő hőmozgásból eredő háttérmozgásokból
adódóan.
21
A neodímium-vas-bór típusú mágnes azon ritkaföldfém alapú mágnesek egyike, amely minden eddigi mágnes
koercitív erejét és energiaszorzatát meghaladja (a remanencia > 1000 mT; egy hagyományos mágnesnél a
remancia max. 400 mT). Mint porkohászati termék, a ritkaföldfém alapú mágnesek újabb generációját képviseli.
Stabil mágnes, kevésbé érzékeny a külső mágneses terekre, azonban a korrózióra hajlamos és magas hőmérséklet
esetén elveszíti mágnesezettségét.
20
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segítségével emeljük ki a keverőmagot a folyadékból, majd görgessük ide-oda az üveg falán, ily
módon a keverőmagra tapadt mágneses csapadék jól eltávolítható. Keverjük fel alaposan a
szuszpenziót. Válasszuk ketté a szuszpenziót és centrifugáljuk le (1 perc, 1000 rpm). Ismét távolítsuk
el dekantálással a felülúszót. A sötét iszapszerű csapadék a centrifugacsövek alján a magnetit.
4-4 ml 25%-os vizes (CH3)4NOH oldatot22 adjunk a csapadékhoz és szuszpendáljuk fel a
csapadékot egy üvegbot segítségével. A felesleges ammónia egy részét eltávolíthatjuk, ha vegyifülke
alatt 40 °C-os ultahangos kádba helyezzük a mintát, és 10 percig rázatjuk. Ismételt centrifugálás
(3 perc, 2500 rpm) után a felülúszót eltávolítjuk, úgy hogy a centrifugacső aljára mágnest helyezünk.
Mintáinkhoz 4-4 ml ioncserélt desztillált vizet adunk és ismét lecentrifugáljuk (3 perc, 2500 rpm).
Mágnes segítségével ismét eltávolítjuk a felülúszót, de ezt már a zeta-potenciál mérésre félretesszük.
Feladat: mágnes segítségével ellenőrizzük a mágneses instabilitás jelenségét! Befolyásolta-e a
hozzáadott (CH3)4NOH mennyisége a mágneses instabilitás jelenségét?
10.6.2. Töltött részecskék zeta – potenciáljának meghatározása
A gyakorlat során mágneses szolokban fogjuk mérni a részecskék elektroforetikus mobilitását, illetve
meghatározni zeta-potenciálját Brookhaven ZetaPALS készülék segítségével. A mérés célja, hogy
összehasonlítsuk a különböző preparatív módszerekkel előállított szolok felületi töltését, illetve a zetapotenciáljuk mérésével is igazoljuk stabilitásukat.
A mérés menete:
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

A készüléket ZetaPALS módban a gyakorlat elején bekapcsoljuk. A bemelegedés mintegy 15
percet igényel.
Beállítjuk a mérési paramétereket:
- a mérési ciklusszámot 10-re állítjuk (egy futtatáson belül ennyi mérési görbét átlagol a
készülék),
- 5 futtatást állítunk be egy méréshez (a zeta-potenciál átlagát és szórását 5 mérési adatból
fogja számolni a program),
- a mérés során kolloid rendszert mérünk, melyre a Smoluchowski-modell érvényes, ezért
ezt a kiértékelési módot választjuk.
A mérés neveként Std_YYMMDD(dátum) formátumot használunk. Az elektródot desztillált
vízzel öblítjük, majd megmérjük a standard oldat zeta-potenciálját. (Várható érték: -40 mV).
Elkészítjük a méréshez a mintákat. Ehhez a tetrametil-ammónium-hidroxiddal stabilizált,
dekantált folyadékból veszünk 200 μl mintát és 1 mM-os KCl elektrolit oldattal hígítjuk 100szoros térfogatúra. Az így elkészített oldatból 1200 μl mintát mérünk ki mérőküvettába.
Sósavval stabilizált mágneses folyadék mintából (ezt a mérésvezető biztosítja) a zetapotenciál méréshez szintén 1 mM KCl-dal 100-szoros térfogatúra hígított oldatot készítünk,
majd 1200 μl mintát mérünk ki mérőküvettába.
Lemérjük a két különböző módszerrel stabilizált szolban a részecskék mobilitását és
meghatározzuk zeta-potenciáljukat. Filenévként MagnSzol1_YYMMDD formátumú nevet
adunk meg. A mérés közben figyeljük meg, hogy a fázisgörbék alakja hogyan változik a
mérés során, a mérési pontok milyen jósággal illeszkednek a görbékre, illetve hogy van-e
egyirányú járása a zeta-potenciál értékeknek.
Jegyezzük fel a két mintához tartozó mobilitás, zeta-potenciál értéket és szórásokat. A
mérések végeztével az adatokat és diagramot tartalmazó lapot pdf formátumban mentsük el.
Öblítsük el desztillált vízzel a küvettákat és a mérőelektródot. A mérésvezető kapcsolja ki a
készüléket.

Kiértékelés :
1.

A mérések során tapasztaltak alapján vonjunk le következtetést a minta homogenitására (a
mérés közbeni, illetve végső szórások felhasználásával) vonatkozóan, valamint állapítsuk meg,

A társaság fele 4-4 ml (CH3)4NOH oldatot adjon a csapadékhoz, a többiek a mérésvezető külön utasítása
szerint.
22
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hogy volt-e egyirányú járása a zeta-potenciálnak, amely valamilyen kolloid folyamat (ülepedés,
aggregáció) lejátszódására utalhat.
Mutassuk meg, hogy stabil szolokat vizsgáltunk, a zeta-potenciálok abszolutértékének
értékelésével (±25 mV-os értékhez viszonyítsunk !).
Vonjunk le konklúziót a zeta-potenciálok előjeléből! Magyarázzuk meg, hogy melyik
stabilizálási módszer milyen felületi töltést eredményez. Állapítsuk meg, hogy a mérések
összhangban vannak-e ezzel.
Állapítsuk meg, hogy a tetrametil-ammónium-hidroxiddal stabilizált szolok esetén az
összetevők arányának, koncentrációjának változtatása milyen hatással van a zeta-potenciál
értékére! Magyarázzuk meg a tapasztalt eredményeket!

10.7. Felhasznált, ajánlott irodalom:
K. Reichel: Gyakorlati Mágnestechnika, Műszaki Könyvkiadó, 1985
http://vili.pmmf.hu/~hlatky/Levelezo_tagozat/tantargy/anyagismeret/vazlatok/magneses%20anyagok.pdf
R. E. Rosensweig: Ferrohydrodynamics, Cambridge University Press, 1985
P. Berger, N. B. Adelman, K. J. Beckman, D. J. Campbell, A. B. Ellis, G. C. Lisensky: Journal
of Chemical Education 1999. 76(7): 943–948
5. http://tesladownunder.com/FerrofluidHVoff.jpg
6. http://www.euromagnet.hu
7. Szántó F.: A kollodkémia alapjai, Gondolat Kiadó, 1987
1.
2.
3.
4.

10.8. Ellenőrző kérdések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hasonlítsa össze a diamágneses és a paramágneses anyagok mágnesezettségi görbéit!
Hasonlítsa össze a lágy- és a kemény mágnesek mágnesezettségi görbéit!
Hasonlítsa össze a ferromágneses és a szuper-paramágneses anyagok mágnesezettségi görbéit!
Írjon példákat a mágneses folyadék gyakorlati alkalmazásaira!
Kémiai csapadékképzéssel magnetitet állít elő, írja fel a sztöchiometriai egyenletet!
Csapadékképzés során melyik az a két alapvető folyamat, amelyek meghatározzák a keletkező
részecskék méretét és szerkezetét?
Csapadékképzés során mely túltelítési tartományokban keletkeznek kisméretű részecskék
(Weimarn szabály)?
Rajzolja fel egy szerves közegű mágneses folyadék előállításának sémáját!
Rajzolja fel egy vizes közegű mágneses folyadék előállításának sémáját!
Mi akadályozza meg az előállított részecskék aggregációját? Rajzoljon!
A részecskék stabilizálására a Coulomb taszítás felhasználásán kívül milyen más megoldások
jöhettek volna szóba?
Miért alakul ki elektromos kettősréteg a kolloid részecskék környezetében?
Mi az elektrokinetikai potenciál?
Mi az elektroforetikus mozgékonyság? Mi a mértékegysége és van-e előjele?
Rajzolja fel egy pozitívan töltött kolloid részecske környezetében az elektrosztatikus potenciál
változását jellemző görbét a részecske felületétől való távolság függvényében! Jelölje a
diagramon és értelmezze 1-1 mondatban jellemző potenciálértékeket!
Milyen zeta-potenciál értékek esetén számíthatunk stabil diszperzióra?
Milyen elméleti modelleket alkalmaznak elterjedten a zeta potenciál kiszámítására az
elektroforetikus mozgékonyságból? Melyik modellt milyen esetekben alkalmazhatjuk?
Mi az elektroforézis lényege?
Miért nem alkalmas minden esetben a Doppler-effektus a részecskék oldatbeli sebességének
meghatározására?
Rajzolja fel egy polianionos részecske zeta potenciál-pH jelleggörbéjét! pKa=5.
Mire következtethetünk abból, ha a mérés során a zeta-potenciál értékek egyirányú járást
mutatnak?

Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!
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11. POLIMER GÉLEK DUZZADÁSA, RUGALMASSÁGA
11.1. A gyakorlat célja
A gyakorlat során a hallgatók egy nemkonvencionális anyagi rendszert, a polimer géleket, ismerhetik
meg. Elsajátíthatnak két alapvető módszert, melyek segítségével a polimer géleket jellemezni tudjuk.

11.2. Elméleti alapok
A géleket könnyebb felismerni, mint definiálni, de még a felismerés is sokszor nehézségekbe ütközik,
mikor különbséget kell tennünk egy rendszer szol vagy gél állapota között. Ma a géleket a kohezív
rendszerek közé soroljuk. Kohezív rendszerekben a részecskék közötti vonzási energia nagyobb, mint
a hőmozgás energiája, ezért a részecskék egymáshoz kapcsolódva vázszerkezetet képeznek. A
kolloidkémiában kohezív rendszereknek a többé-kevésbé összefüggő vázszerkezettel rendelkező
kolloid rendszereket nevezik. Az inkohezív rendszerektől való megkülönböztethetőség feltétele ez,
függetlenül a részecskék méretétől, szerkezetétől.
A gélek olyan kolloid rendszerek, amelyeknek viszonylagos alakállandósága a rendszer
összefüggő vázához képest is igen nagy; ami az esetleg többezerszeres mennyiségű, a váztól térbélileg
nem elkülönült folyadék jelenléte esetén, illetve felvétele következtében sem szűnik meg.

11.2. ábra: A száraz polimer gélt folyadékba helyezve eredeti térfogatának többszörösére duzzadhat
A gélek átmenetet képeznek a szilárd és a folyékony halmazállapot között. A folyékony
halmazállapotra emlékeztető tulajdonságaik, hogy diffúzibilis részek számára átjárhatók, egyensúlyi
állapotukban gőznyomásuk és más termodinamikai tulajdonságaik azonosak a megfelelő folyadékéval.
Fizikai-kémiai tulajdonságaik az oldatokéhoz hasonlók, ez nagy folyadéktartalmuknak köszönhető.
Szilárd halmazállapotukra az alaktartóság és a deformálhatóság jellemző. A gélek alaktartósága a
gélben szerteágazó vázszerkezetnek tulajdonítható. A jelentős mennyiségű folyadék megakadályozza a
laza térhálós szerkezet összeomlását, ez utóbbi pedig útját állja a folyadék spontán "kifolyásának". A
gélt felépítő térháló szerkezetétől és a polimert duzzasztó közeg közötti kölcsönhatástól függően a
gélek fizikai tulajdonságai széles határok között változhatnak. A viszkózus folyadéktól a kemény,
szilárd anyagig szinte minden állapotban megtalálhatók.
A gélek egyik legnépesebb és jelentős csoportjába azok tartoznak, amelyek váza szerves
makromolekulákból, polimerekből épül fel (pl. poli(vinil-alkohol), kollagén). A vázanyag azonban
lehet szervetlen makromolekula is (pl. aluminium-oxid-hidrát, kovasav), de gélszerkezet kialakulhat
lamelláris szerkezetű agyagásványokból (pl. bentonit, kaolinit), tűszerű kristályokból (pl. γ-vas(III)oxid), vagy akár tenzidmolekulákból (pl. szappangél) is.
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A természetben előforduló és a mesterségesen előállított gélek egyaránt fontos szerepet játszanak
a mindennapi életben. Az élő szervezet nagy része biopolimerekből felépülő gél: a szem üvegteste kis
szárazanyag-tartalmú hidrogél, az izomszövet szárazanyag-tartalma már magasabb, nagyobb erőknek
ellenálló anyag. A talaj humusz-zeolit komplexuma is gélnek tekinthető, víztartalmától függően
különböző gélállapotokat vehet fel. Mesterségesen előállított térhálós rendszereket az ipar különböző
területein, pl. a gumigyártásban és a festékiparban régóta használnak. A géleket alkalmazzák
különböző elválasztástechnikai eljárásban, ilyen a gélpermeációs kromatográfia vagy a
gélelektroforézis. Gélek adják a kontaktlencsék anyagát, az eldobható pelenkák nedvszívó részének fő
alkotói. Orvosbiológiai alkalmazásuk a szabályozott hatóanyag leadás területén a legjelentősebb.
11.2.1. Polimer gélek
A polimer gélek tulajdonságait alapvetően meghatározza képződési folyamatuk. Attól függően, hogy a
polimer láncokat milyen erősségű és élettartamú kötések tartják össze, beszélhetünk fizikai és kémiai
polimer gélekről.
Fizikai polimer gélek:
Bármely folyamat, amely elősegíti a polimer lánc ismétlődő egységeinek ideiglenes összekapcsolódását, fizikai géleket eredményezhet. A fizikai géleket összetartó kötések jellegéből
következik, hogy nem stabilisak. Az elemek közötti kapcsolat gyenge, esetleg nem is állandó, azonban
az elemek kapcsolódási lehetőségei miatt statisztikus átlagban elegendő számú kapcsolat marad meg
ahhoz, hogy az alkotók ne váljanak egymástól függetlenné.
A térhálót összetartó hálópontok kialakulása leggyakrabban a következő okokra vezethető vissza.
Töltéssel nem rendelkező polimerek esetén az egyensúlyi térszerkezetet az egymáshoz közvetlenül
nem kapcsolódó atomok közti kölcsönhatások alakítják ki. Ezeket gyűjtőnéven van der Waals–
kölcsönhatásnak nevezzük (11.2.1.1. ábra). Háromféle típust különböztetünk meg: poláris csoportok
között felléphet az orientációs; poláris és apoláris csoportok között az indukciós; valamint apoláris
csoportok között diszperziós kölcsönhatás. Ez utóbbi minden esetben érvényesül, poláris molekulák
esetében a diszperziós kölcsönhatásra szuperponálódik az orientációs és az indukciós kölcsönhatás.
Ezért a poláris molekulák kölcsönhatási energiája általában nagyobb, mint az apolárisoké.

(a)

(b)

(c)

11.2.1.1. ábra: A fizikai polimer géleket összetartó Van der Waals-kötések típusai:
a) orientációs hatás; b) indukciós hatás; c) diszperziós hatás
Ha a polimer molekulában hidroxil- és aminocsoportok vannak, akkor hidrogén hidas kötések is
kialakulhatnak. Ha a makromolekula töltéssel rendelkező csoportokat tartalmaz, akkor elektrosztatikus
(Coulomb) kölcsönhatásra is számítanunk kell. Fizikai gélek kialakulása során fontos szerepe van a
hosszú láncszerű, vagy elágazó molekulák összekuszálódása, hurkolódása során kialakuló
térhálópontoknak (11.2.1.2. ábra). Speciális esetekben a szegmensrészletek összekristályosodása is
térhálópontok kialakulásához vezet.
A fizikai gélekre jellemző, hogy a körülmények megfelelő változtatásával polimeroldatokká
alakíthatók. Fizikai polimer géleket legkönnyebben oldatukból hűtéssel vagy töményítéssel állíthatunk
elő, így készítjük pl. az étkezési zselatint vagy a húsleveskocsonyát. Azt a hőmérsékletet, ahol a
térhálós szerkezet e hűtés hatására kialakul, gélesedési hőmérsékletnek nevezzük. Előfordulhat, hogy a
fizikai térháló kialakulását követően oxidáció vagy egyéb kémiai kapcsolódás is bekövetkezik, kémiai
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gél alakul ki. Természetesen nem húzható éles határvonal a fizikai és a kémiai gélek közé, mivel a
vázszerkezet összetartásában mind az elsőrendű, mind a másodrendű kötések egyaránt fontos szerepet
játszanak, de többnyire az egyik vagy a másik típus dominál.

–
+

(a)

(b)

(c)

11.2.1.2. ábra: A fizikai polimer géleket összetartó egyéb kölcsönhatások
a) hidrogén híd; b) elektrosztatikus kölcsönhatás; c) hálóláncok hurkolódása
Kémiai polimer gélek:
A kémiai polimer gélek olyan nagy folyadéktartalmú makromolekulás hálószerkezetek, ahol a
láncokat elsőrendű kémiai kötés, kovalens kötés tartja össze. Ez a kötés erős, hosszú élettartamú
kapcsolatot jelent. Az elemi egységekből álló „végtelen molekulatömegű‖ térháló igen stabil, a kémiai
polimer gél térháló szerkezete csak kémiai úton bontható meg (pl. észterkötések hidrolízise).
A kémiai polimer gélek előállításának alapvetően két fajtája van. Az egyik az egylépcsős vagy
direkt eljárás, ennek során a különféle polireakciókban olyan monomereket vagy monomerelegyeket
használunk fel, melyek átlagos funkcionalitása kettőnél nagyobb (N-izopropil-akrilamid gél). Az
utólagos térhálósítási eljárás során a lineáris polimerek láncai között elsőrendű kémiai kötéseket
hozunk létre különféle térhálósító szerek, esetleg besugárzás segítségével (elasztomerek
vulkanizálása). A polimer láncok összekapcsolása kis molekulákkal csak akkor lehetséges, ha a láncok
mentén reaktív funkciós csoportok helyezkednek el. A módszer speciális fajtája, amikor aktív
láncvégű polimerek láncvégeit kapcsoljuk össze.
11.2.2. A polimer gélek duzzadása, a duzzadás termodinamikai jellemzése
A polimer gélek jellemzésére szolgáló mennyiségek
Térhálósító: olyan molekula, amely funkcionalitása legalább három, a polimer láncokat
összekötni képes molekula.
Térhálósítási fok (): Megmutatja, hogy hány monomeregységre esik egy térhálósító molekula
(11.1 egyenlet):
 = nmonomer / ntérhálósító.

(11.1)

Hálópont: a gél olyan pontja, amelynek legalább három elágazása van. Megkülönböztetünk
kémiai kötések által létrehozott, úgynevezett kémiai és a polimer láncok hurkolódása, valamint
másodlagos kémiai kötések következtében létrejövő úgynevezett fizikai hálópontokat.
Hálópontsűrűség: a hálópontok anyagmennyisége egységnyi térfogatban. A szakirodalomban
általában a fizikai és kémiai hálópontok összes koncentrációját nevezik hálópontsűrűségnek.
Tömeg szerinti abszolút duzzadásfok (Qm): a gél tömegének (mgél) és a kiszárított gél tömegének
(mkiszárított gél) hányadosa (11.2 egyenlet). Utóbbi elméletileg megegyezik a polimer térháló tömegével.

Qm 
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Térfogati abszolút duzzadásfok (QV): a gél (Vgél) és a kiszárított gél (Vkiszárított
hányadosa (11.3 egyenlet):

QV 

V gél
Vkiszárított gél

.

gél)

térfogatának

(11.3)

A tömeg szerinti és a térfogati duzzadásfok között felírhatjuk a 11.4 egyenlet szerinti egyenlőséget:
QV  Q m

 kiszárított gél
 duzzad gél

,

(11.4)

ahol ρkiszárítot gél a kiszárított gél, ρduzzadt gél a duzzadt gél sűrűsége.
A termodinamikai egyenletekben többnyire a polimer térfogati törtje szerepel (Ф), amely a
térfogati duzzadásfok reciproka (11.5 egyenlet).



1
.
QV

(11.5)

Polimer gélek jellemzésére a duzzadásfok és térfogati tört értékek – függetlenül az előállítás
módjától – egyaránt felhasználhatók. A térfogati tört használatát az indokolja, hogy térfogati
duzzadásfok elvben 1 és a végtelen között bármilyen értéket felvehet, míg a térfogati tört értéke 0 és 1
közötti szám.
Relatív duzzadásfokról beszélünk, amikor a gél tömegét vagy térfogatát a gél korábbi (például
valamilyen reakció lejátszódását megelőző) állapotához viszonyítjuk.
Polimer gélek duzzadása
Duzzadáson a polimerek folyadék- illetve gőzfelvétel hatására bekövetkező térfogat növekedését
értjük. A polimerek oldódását mindig megelőzi a duzzadás, majd ha a közeg jó oldószere a
polimernek, létrejön az egyfázisú polimeroldat. A polimer gélek viselkedése minőségileg különbözik
az azonos mennyiségű szárazanyagot tartalmazó polimeroldatok viselkedésétől. Mind a
polimeroldatoknál, mind a polimer géleknél számolnunk kell a makromolekulák szolvatációjával, ami
a molekulák legombolyodásának irányába hat. Jó oldószerben, azaz amikor az oldószer-monomer
kölcsönhatás erősebb a monomer-monomer kölcsönhatásnál, a monomerek igyekeznek egymástól
minél távolabb kerülni. Ezzel ellentétes irányú folyamatot jelent, hogy a polimer és a polimer gél
vázának szegmensei igyekeznek a számukra legkedvezőbb konformációt, maximális entrópiát elérni.
Egy polimeroldat az oldhatósági koncentráció alatt bármilyen híg tartományban stabil lehet, a térhálós
rendszerek duzzadása azonban korlátozott, mivel a hálópontok egymáshoz rögzítik a szomszédos
láncokat. A duzzadásnak az szab felső határt, hogy a hálóláncok konformációs lehetőségeinek száma a
láncvégtávolság növekedésével lecsökken, azaz adott hőmérsékleten és nyomáson a további duzzadás
a rendszer szabadentalpiájának növekedését okozná. A polimer gél összetételét a polimer-oldószer
rendszer elegyedésével járó kölcsönhatások mellett tehát a térháló szerkezeti sajátságai is
befolyásolják. Egy oldószerbe dobott egyenes láncú polimer és térhálós polimer gél viselkedése
(oldódás vs. duzzadás) közötti különbséget mutatják be a 11.2.2.a és 11.2.2.b animációk (a
diagramokon a koncentráció alakulása látható).
A polimer gélek térfogatváltozásának hajtóereje a termodinamikai egyensúlyra való törekvés. A
duzzasztószer gélvázba történő behatolása során legalább két hatást kell figyelembe venni. A
duzzasztószer-molekulák „elegyedése‖ a vázpolimerrel olyan ozmotikus hatás, amely során a gél
szabadentalpiája – a nagymérvű elegyedési entrópia miatt – csökken. Ugyanakkor a duzzasztószerbeáramlás növeli a gél térfogatát, amelynek következtében a hálóláncok deformálódnak. A deformáció
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a szabadentalpiát növeli. A teljes szabadentalpiát, így az egyensúlyi állapotot elegyedéssel és a
deformációval kapcsolatos szabadentalpia-komponensek összege határozza meg.
Az elegyedéssel kapcsolatos szabadentalpia a hőmérséklettől, a duzzadásfoktól és a polimerduzzasztószer kölcsönhatástól függ, független a gél deformációs állapotától. A deformációval
kapcsolatos rész a térháló szerkezeti adataitól, főként a hálóláncok koncentrációjától, a hőmérséklettől,
a duzzadásfoktól, valamint a gél deformációs állapotától függ.
Neutrális (tehát töltött csoportokat nem tartalmazó) polimer gélek esetén a gél térfogatát tehát
alapvetően egy, a térháló duzzadását segítő ozmotikus és egy, a térhálót összehúzó elasztikus hatás
határozza meg. Ha az ozmotikus hatás nagyobb az elasztikus hatásnál, a gél duzzad, ellenkező esetben
szinerizál (csökken a gél térfogata). Az egyensúly feltétele a két hatás egyenlősége.
Polielektrolit gélek esetén az ozmotikus hatás nemcsak a monomerek koncentrációjából, hanem a
gélen belüli ionkoncentrációból is adódik. A probléma analitikai megoldását nehezíti, hogy míg a
monomerek anyagmennyisége a környezeti paraméterektől független, az ellenionok anyagmennyisége
nagymértékben függ a pH-tól, a gél térfogatától és az ionerősségtől, ezeken felül még az ionok és a
monomerek anyagi minősége is befolyásolhatja. Ezért a levezetések során egyszerűsítésekkel kell
élnünk, ezzel csökkentve a számítások pontosságát. Mindezek ellenére az elmúlt ötven évben
kidolgozott különböző elméletekkel végzett számítások a mért duzzadásfok értékekkel jó egyezést
mutattak.
A környezeti paraméterek (hőmérséklet, elegyösszetétel, pH, stb.) változására a gél térfogatának
változtatásával válaszol. E térfogatváltozás lehet folytonos – a térfogat növekedését duzzadásnak,
csökkenését szinerézisnek nevezzük – vagy az elsőrendű fázisátalakulásokhoz hasonló ugrásszerű
változás, melyet gélkollapszusnak nevezünk. A gél nagymértékű térfogatváltozása a környezeti
paraméterek kritikus pont körüli kismérvű változtatásával idézhető elő. Nemcsak a gél térfogata,
hanem az összes ettől függő tulajdonsága is hirtelen megváltozik: jelentős mértékben módosulnak az
optikai, mechanikai és transzport tulajdonságok (11.2.2.c animáció)

11.2.2a. animáció:
A polimerek feloldódnak

11.2.2b. animáció:
A térhálós polimer gélek
duzzadnak, de nem oldódnak fel

11.2.2c. animáció:
A gélkollapszus

11.2.3. A polimer gélek rugalmassága
Szilárd testek egyik legfontosabb tulajdonsága a deformálhatóság. A mechanikai tulajdonságokra
jellemző paraméterek legtöbbje egy adott alakváltozás és annak megvalósításához szükséges erő
közötti kapcsolatra épül. Ennek legegyszerűbb módja az egyirányú deformáció. Mivel a deformáció és
az erő is függ a test méretétől és geometriájától, ezért célszerű az alakváltozást ezektől független
mennyiségekkel jellemezni. Ezek egyike a nominális feszültség (  N ), amely a mindenkori erő (f) és a
kiindulási keresztmetszet (As) hányadosa (11.6 egyenlet):

N 

f
.
As

(11.6)

A deformációt az  relatív méretváltozással jellemezzük, amely az erő irányában mért L
deformáció és az Lo kiindulási méret hányadosa. Egy másik jellemző a  deformáció arány, amely az
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erő irányában mért L mindenkori hossznak és Lo -nak a hányadosa:   L / Lo . A relatív
méretváltozásra felírható a 11.7 egyenlet:



L L  Lo

  1.
Lo
Lo

(11.7)

Kis deformációknál az alakváltozás mértéke arányos a feszültséggel, ezt az arányosságot a
Hooke-törvény fogalmazza meg (11.8 egyenlet):

 N  E  ,

(11.8)

ahol E a Young-moduluszt jelöli.
A deformáció során munkát végzünk, ami növeli a deformált test energiáját. Ha az egyirányú
méretváltozást állandó hőmérséklet és légköri nyomás alatt végezzük, akkor a testben rugalmasan
tárolt energia a szabadentalpiát változtatja meg. Ha a deformáció során nem, vagy csak elhanyagolható
mértékben változik a térfogat, akkor a szabadentalpia helyett szabadenergiát is használhatjuk, tehát
egyirányú deformációt feltételezve a 11.9 egyenlet érvényes:

 A 
 U 
 S 
f L      
  T    fU  f S ,
 L  T ,V  L  T ,V
 L  T ,V

(11.9)

ahol a L deformáció hatására ébredő erő a belső energiából ( fU ) és az entrópia megváltozásából (

f S ) eredhet (11.10 egyenlet):
 f 
fS  T

 T   ,V

 f 
fU  f  T 
 .
 T   ,V

(11.10)

Az anyagokat deformációs viselkedésük alapján két csoportba sorolhatjuk. Ha az erő döntő hányada a belső energia megváltozásából származik, azaz f  f U  f S , akkor energia-rugalmasságról
beszélünk. Ha az erő legnagyobb része az entrópia megváltozásával kapcsolatos f  f S  f U , akkor
entrópiarugalmasságról van szó.
Gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az energiarugalmasságot mutató anyagok (főként
fémek, kerámiák és kristályos anyagok) Young-modulusza jóval nagyobb, mint az entrópiarugalmas
anyagoké (lágy polimerek, gumik, polimer gélek), továbbá az entrópiarugalmas anyagok deformációja
csak az igen kis deformáció tartományban írható le a Hooke-törvénnyel. Néhány anyag Youngmodulusza a 11.2.3. táblázatban látható.
11.2.3 táblázat: Néhány anyag Young-modulusza
anyag
acél
keményfa
merev műanyagok
nagyrugalmas polimerek

Young-modulusz [MPa]
~2*105
~104
103–104
10-1–102

Nagyrugalmas állapotban levő polimer térhálók mindegyikére jellemző, hogy viszonylag kis erő
hatására nagymértékű nemlineáris deformációt szenvednek, majd az erőhatás megszűnése után
visszanyerik eredeti alakjukat. Gumirugalmas polimerek, a polimer gélek erő hatására bekövetkező
deformációját elsődlegesen a láncok térszerkezetétől függő konformációs entrópia határozza meg. A
deformáció és a deformáló erő kapcsolatának felírása a hajlékony láncú polimert ún. szegmensmodelljéből kiindulva lehetséges. Ennek során azt feltételezzük, hogy a polimer a duzzasztószerében
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szabadon forgó, térfogat nélküli szegmensekből áll, és a rendszerben lévő egységek között semmilyen
kölcsönhatás nincs. Több láncból álló polimer rendszer vizsgálatánál az alábbi egyszerűsítő feltételezéseket kell tenni:
– a térhálópontok közötti láncszakaszok hossza azonos,
– deformálatlan állapotú polimerben a térhálópontok közötti távolság eloszlása az egyetlen
polimermolekula-konformáció eloszlásával azonos módon írható le matematikailag,
– a deformáció során nincs térfogatváltozás,
– egyetlen molekuladeformáció aránya megegyezik a makroszkópikus deformáció arányával, azaz
a deformációt affinnak tekintjük,
– a háló deformációja ideális entrópiarugalmasságon alapul.
A fentiek felhasználásával vezethető le (további részletek: Zrínyi M.: A fizikai kémia alapjai II.
105-109., Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest, 2006) az izotróp, rugalmas és homogén testek
deformációjára a gumirugalmasság alapegyenlete, a neo-Hooke törvény (11.11 egyenlet):

N 

fx 1
   kBT  x  x2    * RT  x  x2   G  x  x2  .
A0 Vo

(11.11)

Ahol  a polimer láncok száma,  * a hálóláncok koncentrációja, G-vel pedig a rugalmassági
moduluszt definiáljuk. Fontos kiemelni, hogy a rugalmassági moduluszból számolható hálópont
sűrűség nagyobb, mint a valós kémiai térhálópontok száma, köszönhetően a láncok fizikai
hurkolódásának. Az erő-deformáció kapcsolat nem lineáris, az eredeti Hooke-törvénnyel a polimer
gélek deformációja nem leírható, illetve az egyenként Hooke-viselkedést mutató molekulák
sokaságából álló kémiai térháló sem követi a Hooke-törvényt. A gyakorlati mérések kiértékelése során
a rugalmassági modulusz meghatározására általában kétféle ábrázolási mód használatos. A neo-Hooke
ábrázolási módban a meredekség adja meg a rugalmassági modulusz értékét. Nagyobb deformációk
esetén egyre nagyobb eltérést tapasztalunk az ideálisan gumirugalmas viselkedést leíró neo-Hookeformulától. A nagyobb deformációk esetén kielégítő közelítést adó egyenletek legalább két állandót
tartalmaznak. A 11.12 egyenletben felírt Mooney–Rivlin-formulában C1 és C2 állandók összegeként
kapjuk meg a rugalmassági moduluszt: G  C1  C2 .

N
 C1  C2  x1
2
 x  x 

(11.12)

A kétféle grafikus ábrázolási módot a 11.2.3. a)-b) ábrán látható.
(a)

(b)

húzás

húzás

összenyomás

N
D

N

C2

reális eset
ideális eset

C1  C2

G

0

D

 1

1

11.2.3. ábra: A rugalmassági modulusz meghatározásának grafikus módszerei:
a) neo-Hooke ábrázolási mód; b) Mooney–Rivlin-ábrázolás
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11.3. Laboratóriumi gyakorlatok
11.3.1. feladat: Poli(vinil-alkohol)(PVA) hidrogélek készítése és rugalmassági moduluszuk meghatározása
A kémiai PVA gél előállítása során a már eleve meglévő makromolekulákat kötjük össze glutárdialdehid (GDA) térhálósító molekulák segítségével. A PVA bizonyos –OH csoportjai között a GDA
aldehid csoportjainak segítségével acetál-, félacetálkötés létesül. A folyamat lassú, savkatalízissel
gyorsítható. Az ily módon térhálósított gél színtelen, átlátszó. A [VA]/[GDA] molarány pontosan
beállítható, így lehetőség nyílik különböző térhálósági fokú gélek előállítására.
A géleket henger alakú gélöntő keretben állítjuk elő. A megfelelő komponenseket az öntőkeretbe
töltjük, gondosan ügyelve arra, hogy levegőbuborékok ne kerüljenek az oldatba, majd zárjuk. A
gélesedés lejátszódása után a géleket kivesszük az öntőformából és vízbe helyezzük, ahol beáll az
egyensúlyi duzzadási térfogatuk.
A gélek rugalmassági moduluszának meghatározását INSTRON 5543 típusú egykaros mechanikai
tesztelőn végezzük el egyirányú összenyomással. A mérendő henger alakú minta geometriai adatait
terhelésmentes állapotban tolómérővel állapítjuk meg. A mérési eredmények kiértékelését a
11.11. összefüggések alapján végezzük el a műszer mellé írt kiértékelő program segítségével.
Feladat meghatározni a gélek moduluszát a neo-Hooke és a Mooney–Rivlin-ábrázolás módok
szerint is. Számítsa ki a gélek hálólánc koncentrációját (a PVA sűrűsége 1,268 kg/m3)
11.3.2. feladat: Kémiai poliaszparaginsav-gélek duzzadásfokának vizsgálata a pH függvényében
Amennyiben a gélvázat felépítő hálóláncok disszociábilis csoportokat tartalmaznak a gél duzzadásfoka
függeni fog a disszociáció mértékétől is. Azon körülmények között, ahol a polielektrolit gél
hálóláncain található csoportok disszociálnak, a kialakuló töltések miatt a gélben a láncok egy lazább,
szolvatáltabb szerkezetet vesznek fel, a gélek duzzadásfoka nagy lesz. Amfoter molekulákat
tartalmazó gélek duzzadásfoka az izoelektromos pontban lesz a legkisebb. Az izoelektromos pontban a
láncot felépítő molekulák ikerionos állapotban vannak, kifelé semlegesnek hatnak. Duzzadásfok
méréssel pl. a fehérjék izoelektromos pontja meghatározható. Tisztán savas vagy tisztán bázikus
karakterű polielektrolitok esetén a duzzadásfok nagymértékű változása az ionizálható csoportok pKaértékeinek közelében tapasztalható.
A gélek duzzadását a tömeg szerinti duzzadásfokukkal jellemezzük a mérés során
(11.2. egyenlet). Ismert szárazanyag-tartalmú gélt a kérdéses közegben duzzasztunk, majd az
egyensúlyi állapot elérése után lemérjük a gél tömegét. A gél tömegének meghatározásakor különös
gonddal kell eljárni, a fölös folyadékot úgy kell eltávolítani a gél felületéről, hogy közben a gél ne
sérüljön meg.
A mérés során kémiailag térhálósított poliaszparaginsav-gélkorongok tömegének változását kell
mérni. Határozza meg a száraz géllapok tömegét, majd helyezze a lapokat különböző pH-jú oldatokba.
2 óra duzzadás után határozza meg a géllapok tömegét és a duzzasztószerelegyek pH-ját! Ábrázolja a
tömeg szerinti duzzadásfokot a pH függvényében, állapítsa meg a poliaszparaginsav (közelítő) pKaértékét!

11.4. Felhasznált irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zrínyi M.: Magyar Tudomány, 1999. 6, 697.
Halász L., Zrínyi M.: Bevezetés a polimerfizikába, Műszaki Könyvkiadó, 1989
Zrínyi M.: A fizikai kémia alapjai I., Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest, 2004
Zrínyi M.: A fizikai kémia alapjai II., Műszaki Könyvkiadó Kft., Budapest, 2006
Rohrsetzer S. (szerk.): Kolloidika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991
Rohrsetzer S. (szerk.): Kolloidkémiai laboratóriumi gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Budapest,
2006

11.5. Ellenőrző kérdések
1) Hogyan definiálhatjuk a fizikai polimer géleket? Milyen erők tarthatják össze a térhálót fizikai
gélek esetében?
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2) Milyen típusú kötések szükségesek kémiai polimer gélek kialakulásához? Milyen két alapvető
eljárással állíthatók elő kémiai polimer gélek?
3) Neutrális polimer géleknél milyen két hatás határozza meg az egyensúlyi duzzadásfokot (1-1
mondatban értelmezze is ezeket!) ? Melyik hatásban és miért különböznek ettől a polielektrolit
gélek?
4) Írja fel a Hooke-, illetve a neo-Hooke-törvényt! (jelölésmagyarázat is) Melyik alkalmazható
általában polimer gélekre?
5) Mi a gélkollapszus?
6) Milyen módszerekkel igazolná a gélkollapszussal járó elsőrendű fázisátalakulást?
7) Magyarázza meg, hogy mi biztosítja számunkra, hogy ugyanannak a gélnek különböző
duzzasztószerekben duzzasztott rugalmassági modulusaiból ugyan azt a térhálósűrűséget
kaphatjuk meg! Összehasonlíthat különböző duzzasztószerben duzzasztott géleket hálópontsűrűségük szerint?
8) Írja le, milyen összefüggések lehetnek a fizikai gélek polaritása és rugalmassági modulusai
között!
9) Mi történik a rugalmassági modulussal, ha az alappolimerem polaritását növelem, a duzzasztószerem polaritását csökkentem?
10) Függ-e a duzzasztószer sűrűségétől, viszkozitásától a rugalmassági modulus? Milyen eseteket
tud elképzelni?
11) Magyarázza meg, hogy miért van az, hogy desztillált vízben duzzasztott gélek duzzadásfoka
jelentős mértékben nagyobb, mintha egy a polimert jól szolvatáló pufferbe raknánk a géleket!
12) Milyen módszerekkel határozná meg a gélesedési időt? Írjon rá példákat magyarázattal!
13) Az ionkoncentráció egy oldatban milyen mértékben és milyen irányban változtatja meg a
duzzadásfokot?
14) Sorolja fel és indokolja, hogy milyen paraméterek befolyásolhatják a gélünk rugalmassági
modulusát!
15) Lehet-e sósavhígítási sorral pH-mérőt kalibrálni (üvegelektródos pH-mérő)?
16) Miért változik a pH-ja a polielektrolit gél duzzadásakor a puffernek?
17) Hogyan változik a duzzadásfok, ha ugyanolyan pH-jú, de különböző elektrolitkoncentrációjú
pufferekben duzzasztunk?
18) Adott egy kémiailag térhálósított poliamin alapú gél, amely poliaminnak a pKa-értéke 8.
Rajzolja fel a pH-duzzadásfok jelleggörbét?
Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!
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12. JEL-ZAJ VISZONY JAVÍTÁSA SZÁMÍTÓGÉPES
MÓDSZEREKKEL
A méréstechnika egyik alapigazsága, hogy nincs mért jel zaj nélkül. Az információ kinyerését
megnehezíti, sőt részleges információvesztést okozhat a mérés során a hasznos jelre rakódott zaj. Ezért
még az egyszerűbb mérőberendezésekben is van valamilyen zajcsökkentési megoldás, a
kutatóberendezések pedig használhatatlanok hatásos zajcsökkentés nélkül.
A szokásos analóg zajcsökkentési módszerek sokszor önmagukban már nem elégségesek. Az
analóg megoldások elektronikus szűrőket tartalmaznak, amelyek annál nagyobb mértékben csökkentik
a zajt, minél nagyobb az időállandójuk. Ha a mérendő jel időben gyorsan változik, azaz a jel
matematikai spektruma szélessávú, a nagy időállandójú szűrő erősen torzítja a jelet, fontos részletek
eltűnhetnek.
Az analóg zajcsökkentést kiegészítik az egyre jobban terjedő számítógépes zajszűrési módszerek.
Egy AD átalakító igen gyorsan mintát vesz a zajos analóg jelből, majd egy számítógépi program
feldolgozza az adatokat, és rövid idő múlva csökkentett zajú mérési eredményeket kapunk.

12.1. Elméleti alapok
12.1.1. Sztochasztikus jelek
A jelek két csoportba oszthatók, determinisztikus és sztochasztikus jelek csoportjába. Egy jel akkor
determinisztikus, ha a mérést azonos körülmények között megismételve hibahatáron belül a
megelőzővel egyező eredményt ad. Ha ez nem teljesül, a jel sztochasztikus. A nagyszámú, egyenként
kis jelentőségű, véletlenszerű hatás sztochasztikus folyamatot eredményez, amelyből eredő
véletlenszerű, reprodukálhatatlan ingadozás a z(t) sztochasztikus jel. Úgy is felfoghatjuk, hogy nem
ismerjük azt a nagyszámú körülményt, amelyet újra elő kellene állítani a mérés reprodukálásához.
Szigorúan véve akkor beszélünk zajról, ha a minket érdeklő determinisztikus jelhez valamilyen zavaró
jel adódik hozzá, és megnehezíti annak kiértékelését. Ebből a szempontból mindegy hogy a zavaró jel
determinisztikus vagy sztochasztikus, de a legtöbb esetben sztochasztikus.
A sztochasztikus folyamatok elmélete meglehetősen elvont. Ez az elmélet a véletlenszerű
folyamatokhoz egy (t) időparaméteres valószínűségi változót rendel, amely végtelen sokféle értéket
vehet fel a valószínűségi változó értelmezési tartományában, az alatt az idő alatt, amelyben a jelenség
fennáll. A z(t) sztochasztikus jelet a sztochasztikus folyamathoz tartozó (t) valószínűségi változó
egyik megvalósulásának tekintik. Zajmintáról beszélünk, ha a zT(t) sztochasztikus jel időben véges
hosszúságú. Míg az adott körülmények között lezajló determinisztikus folyamatot egyértelműen
jellemzi a kimért egyetlen determinisztikus jel, a mért z(t) sztochasztikus jelből legfeljebb statisztikus
következtetéseket tudunk levonni a sztochasztikus folyamatra. Véletlenszerű folyamatoknál jól meg
kell különböztetni a folyamatot és annak egyik lehetséges megvalósulását, a sztochasztikus jelet.
A sztochasztikus folyamatot a z(t) sztochasztikus jelből meghatározható időtartománybeli és
frekvenciatartománybeli eloszlásokkal jellemzik. Az utóbbit teljesítménysűrűség-spektrumnak hívják.
12.1.2. Feltevések a sztochasztikus folyamatokra
Az elmélet használhatósága érdekében a következőket fogjuk feltételezni:
1.

2.

Legyen a sztochasztikus jel (zaj) független attól a determinisztikus jeltől, amellyel együtt
jelentkezik a műszer kimenetén. Ez a feltevés nem mindig igaz. Ha a zaj független a
megmért determinisztikus jeltől, additív zajról beszélünk, ha függ, multiplikatívról.
Legyen a sztochasztikus jel ergodikus. Az ergodicitás feltételezése azt eredményezi, hogy
egyetlen műszer egyetlen kimenő sztochasztikus jelének időben egymás utáni értékeiből meg
lehet határozni a sztochasztikus folyamathoz tartozó eloszlást, illetve a megfelelő
momentumokat (átlag, szórás).
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Legyen stacionárius. Egy sztochasztikus folyamat akkor stacionárius, ha az eloszlása nem
függő az időtől. A mérőműszerek akkor vannak stacionárius állapotban, ha jól
"bemelegedtek", tehát a működési paramétereik – így áttételesen a sztochasztikus folyamat
eloszlása is – időfüggetlenné váltak.
Legyen az eloszlása normális. A tapasztalat szerint az eloszlás az esetek többségében
normális (Gauss). Ez egy matematikai tételből is következik (centrális határeloszlás tétele),
amely szerint, ha egy sztochasztikus folyamat megfelelően nagyszámú, nemnormális
eloszlású folyamat eredője, az eredő folyamat eloszlása tart a normális eloszláshoz. Kivételt
jelent az az eset, amikor a mérendő rendszer-mérőrendszer együttesben egyetlen
sztochasztikus jelforrás dominál, és ennek a domináns jelforrásnak az ingadozása nem
Gauss-eloszlást követ. Ez a helyzet például a gyenge radioaktív preparátumok mérésénél,
amikor az atomok bomlásának a statisztikus ingadozása a meghatározó (Poisson-eloszlás).
Legyen a sztochasztikus jel időátlaga nulla. Ergodikus, stacionárius és normális eloszlás
időátlaga nyílván nulla.

Ezeknek az egyszerűsítéseknek a legtöbbje műszeres méréseknél szinte mindig teljesül.
12.1.3. Autokorrelációs függvény
Egyetlen mért jelből, a mérés megismétlése nélkül is megállapítható hogy a vizsgált folyamat,
amelyből a jel ered, determinisztikus, sztochasztikus vagy a kettő valamilyen keveréke. Ezt az információt az úgynevezett autokorrelációs függvényből kapjuk, amelynek definíciója ergodikus esetben
a következő (12.1 egyenlet):
T

1
Rzz ( )  lim  zT (t ) zT (t   )dt ,
T  T o

(12.1)

ahol τ a zT(t) zajminta és annak zT(t+τ) eltolása közötti időkülönbség. Az integrandusz szemléletes
értelme az, hogy a zT(t) zajminta minden egyes t -hez tartozó értékét össze kell szorozni saját maga t+τ
-hoz tartozó értékével. Az autokorrelációs függvény  -ra szimmetrikus. Tisztán sztochasztikus
folyamatra Rzz() nullával egyenlő, és az Rzz(0) megadja a sztochasztikus folyamat 2z
szórásnégyzetét (12.1.3a. ábra).

12.1.3. ábra: Autokorrelációs függvény alakja sztochasztikus (a) és determinisztikus esetben (b)
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Láthatóan, ha  kismértékben eltér a nullától, az autokorrelációs függvény értéke ugrásszerűen
közelíti a nullát. Ez a viselkedés fejezi ki azt, hogy a sztochasztikus jel megelőző és jövőbeli értékei
között szinte semmilyen kapcsolat, korreláció sincs. A sztochasztikus jel múltbeli, kimért értékeiből
nem lehet megbecsülni (előre jelezni) a jel jövőbeli értékeit. Ha a jel tisztán determinisztikus
(12.1.3b. ábra), az Rjj() egyenlő az Rjj(0) felével (12.1.3b. ábra). Ha a mért jel kevert, az Rjj() a két
határérték között van.
Nyilvánvalóan a határérték képzését a gyakorlatban nem tudjuk elvégezni, véges T hosszúságú
zajmintából kell az autokorrelációs függvényt becsülni.
12.3.4. Teljesítménysűrűség-spektrum
A sztochasztikus folyamatok jellemzése a frekvenciatartományban bonyolultabb, mint a determinisztikus jeleké. Ezért bevezették a teljesítménysűrűség-spektrum fogalmát, ergodikus esetben a
következő módon (12.2 egyenlet):

S ( f )  lim
T 

1 2
ZT ( f ) ,
T

(12.2)

ahol ZT(f) a zT(t) zajminta Fourier-transzformáltja. A teljesítménysűrűség-spektrum szimmetrikus, a
négyzetre emelés miatt mindig pozitív függvény. (Ne zavarjon senkit se, hogy a teljesítménysűrűségspektrum a negatív frekvenciákra is értelmezve van. Ez a Fourier-transzformációból következik.)
A zajminta T hosszát növelve a becslés ingadozása egyre csökken, határesetben a folyamatra
jellemző sima függvényt kapuk. A teljesítménysűrűség-spektrum alakjából a zaj típusára lehet
következtetni.
A teljesítménysűrűség-spektrum és az autokorrelációs függvény között kapcsolat van. A kapcsolatot a Wiener–Hincsin-tétel adja meg, egyik a másiknak a Fourier-transzformáltja (12.3 egyenlet):


S( f ) 

R

zz

( ) cos(2 f  )d .

(12.3)



A következő sztochasztikus zajtípusokat fogjuk megkülönböztetni:
a.

b.
c.

Fehér zaj. A teljesítménysűrűség spektrumának amplitudója a teljes frekvenciatartományban
állandó (12.1.4a. ábra). Elméleti megfontolásokban nagyon kedvelik, de ilyen sztochasztikus
folyamat nem létezhet, teljesítménye végtelen lenne. A fehér zaj csupán idealizáció.
Szélessávú zaj. Elektronikus berendezésekben szélessávú zaj keletkezik (12.1.4b. ábra). Ezt a
szélessávú, de sávkorlátozott zajt szokták az elméleti vizsgálatok során fehér zajjal közelíteni.
Flicker- (vagy 1/f) zaj. Teljesítménysűrűség-spektrumának alakja hiperbolával közelíthető
(12.1.4c. ábra). A teljes zajteljesítmény néhány Hz-es tartományba koncentrálódik, erősen
sávkorlátozott. Az autokorrelációs függvénye erős korreláltságot mutat. Nehezen eltávolítható,
nagyon zavaró zajtípus (eltávolítására az úgynevezett lock-in erősítőket használják).

Figyeljük meg, hogy az autokorrelációs függvény alakja és a teljesítménysűrűség-spektrum
szélessége között milyen összefüggés tapasztalható! Egy jel nem lehet egyidejűleg erősen
sávkorlátozott és korrelálatlan.
Természetesen a gyakorlatban csak véges T ideig tartó zajmintákból tudjuk becsülni az
autokorrelációs függvényt és a teljesítménysűrűség-spektrumot. Ezért a becsült görbék nem olyan szép
simák, mint a 12.1.4. ábrán láthatók. A becsült görbék erősen ingadoznak a T=∞-hez tartozó görbék
körül.
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12.1.4. ábra: Az alap zajtípusok (a: fehér zaj; b: szélessávú zaj; c: Flicker-zaj) teljesítménysűrűségspektrumának és autokorrelációs függvényének alakja

12.2. Számítógépes zajszűrési módszerek:
Szimulációs programcsomag segítségével megismerkedhetnek a gyakoribb számítógépes módszerekkel. Összehasonlításként lehetőség van analóg RC szűrő hatásának szimulálására is. A zajszűrési
módszereket két szempontból szokták vizsgálni:
a. A szűrés hatására mennyire javult a jel-zaj viszony.
b. Milyen alakú a módszer átviteli függvénye, hogyan és milyen mértékben szűr a frekvenciatartományban.
A jel-zaj viszony definíciója (12.4. egyenlet):

J /Z 

Aj

z

,

(12.4)

ahol Aj a jel egy pontjának értéke, σz a zaj szórása. Megjegyzendő, hogy egy jel-zaj viszony számadat
mindig csak a jel Aj pontjára jellemző, nem érvényes az egész jelre. Változása (javulása vagy
romlása) viszont az egész jelre vonatkozik. Ha egy pontban tízszeresére nő a jel-zaj viszony, akkor a
mért jel minden pontjában ekkora a javulás, függetlenül attól, hogy mekkora volt a jel-zaj viszony az
egyes pontokban. A 2 jel-zaj viszonyt tekintik a kimutathatósági küszöbnek.
A szűrő (és általában a mérőberendezések) G(f) átviteli függvénye frekvenciától függő, kimérhető
függvény, amely a szűrő bemenő jelének X(f) matematikai spektrumát kapcsolja össze a kimenő jel
Y(f) matematikai spektrumával (12.5 egyenlet):

Y ( f )  G( f ) X ( f ) .

(12.5)

Az átviteli függvények nagyobb frekvenciáknál csökkenő jelleget mutatnak, ezen alapszik
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zajszűrő hatásuk. Sajnos a hasznos jelünk matematikai spektrumát is észrevehetően szűrhetik. Ez
torzulásokat okozhat az y(t) kimenő jelben. (A jel matematikai spektruma időben korlátozott jel esetén
a Fourier-transzformált. Ha a jel periodikus, akkor a matematikai spektrum diszkrét, amely a
periodikus jel Fourier-együtthatóiból áll, a frekvencia függvényében.)
A szimulációs programcsomag két programból áll (NGEN.EXE és SNEM.EXE), amelyek TPascal nyelven íródtak (T-Pascal 7.0). Az NGEN (Noise Genaration) szélessávú, normális eloszlású
zajt állít elő a centrális határeloszlás tétel felhasználásával. A zaj 128 egyenletes eloszlású pszeudo
véletlen szám összegéből alakul ki. A program képernyőre viszi a zaj eloszlását (12.2a. ábra), a
teljesítménysűrűség-spektrumát (12.2b. ábra) és autokorrelációs függvényét (12.2c. ábra). Mivel a
program csupán 512 zajpontot használ a becsléshez, a kapott spektrum erősen ingadozik, ―tüskés ―. Az
előállított mintegy 16500 zajpontot a program kitölti a NOISE.INP fájlba.

12.2a. ábra: A szimulációs program zajeloszlás-ábrázolása
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12.2b. ábra: A szimulációs program teljesítménysűrűség-spektrum ábrázolása

12.2c. ábra: A szimulációs program autokorrelációsfüggvény-ábrázolása
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12.2.1. A zajmentes jel előállítása
Az SNEM (Signal to Noise Enhancement Methods) beolvassa a NOISE.INP fájlt, majd egy menüt
kínál. A menü első két pontja kötelező. Elsőként előáll az 512 pontból álló zajmentes jel (Signal
generation). A programba négy jól választott Lorentz-sávból álló jel van beépítve (12.2.1. ábra).

12.2.1. ábra: A zajmentes jel előállítása

© Szilágyi András, BME

www.tankonyvtar.hu

12. Jel-zaj viszony javítása számítógépes módszerekkel

121

12.2.2. A jel borítása zajjal
A második lépésben a jelet zajjal borítjuk be (Covering the signal by noise). A program
véletlenszerűen kiválaszt a NOISE.INP fájlból egy 512 pontos darabot. Ezt a zajt hozzáadja a jelhez
úgy, hogy beállítunk egy választott (0,1 – 10,0) jel-zaj viszonyt a jel maximumra (12.2.2. ábra).

12.2.2. ábra: Az előállított zajjal borított jel ábrázolása
A 12.2.2. ábrán látható zajos jel jel-zaj viszonya 4, erre a zajos jelre alkalmazzuk az összes
zajcsökkentő módszert. A jel fájl és a skálázott zaj fájl külön is létezik, ezért meg lehet határozni a zaj
teljesítménysűrűség-spektrumát és autokorrelációs függvényét a zajcsökkentés előtt és után. Ez nagy
előnye a szimulációs módszernek.
12.2.3. RC szűrővel való szűrés (Filtering by lowpass RC filter)
Az RC aluláteresztő szűrőlánc (ez nem digitális szűrés!) hatásának szimulálása konvolúciót jelent egy
aszimmetrikus exponenciális függvénnyel. Az exponens tartalmazza a választható időállandót. Mivel a
jel pontjai közti Δt időkülönbség (l. 12.2.1. ábrát) nincs rögzítve, akármekkora lehet, az időállandó
dimenziónélküli számként van megadva, amelyet az aktuális Δt-vel beszorozva kapjuk a
tulajdonképpeni időállandót. Esetünkben N: 10 és 4 egyforma RC tag van a láncban. A szűrt jel (piros)
és a zajmentes jel (fekete) a 12.2.3a. ábrán látható. Az RC lánc a szűrt kimenőjelet eltolja a zajmentes
bemenőjelhez képest. A kisfrekvenciás zajokat nem tudja eltávolítani. Ez nem meglepő. A 12.2.3b.
ábrán a szűrt zaj teljesítménysűrűség-spektruma látható. A szűrő a kisfrekvenciájú zajt átengedi.
Ezután a számítógépes szűrési módszerek következnek.
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12.2.3a. ábra: Az RC-vel szűrt (piros) és zajmentes jel (fekete)

12.2.3b. ábra: Szűrt zaj teljesítményspektruma
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A 12.2.3a. animáció során négy egyforma, sorba kapcsolt RC szűrővel szűrjük a zajos jelet. Az
időállandó 1 és 30 között változik. Az optimum kb. 10 s körül van. Itt a kisfrekvenciás zaj már eltűnik,
de a jel még nem torzul nagyon. Jól látható, hogy nagy időállandóknál a négy csúcshoz tartozó
információ szinte tökéletesen eltűnt. A fáziseltolódás az analóg szűrés jellemzője.

12.2.3a. animáció: Jel-zaj viszony javítása sorba kapcsolt RC szűrőkkel
12.2.4. Ismételt jelek akkumulálása (Noise elimination by accumulation)
Jól reprodukálható jelek esetében használható módszer, különösen akkor, ha a jelek időbeli lefutása
rövid (pl. FT-IR, FT-NMR spektrométerek). A T ideig tartó mérést n-szer megismételjük, miközben
t időközzel M mintát veszünk minden egyes lefutó jelből. A lefutó jelek azonos sorszámú mintáit
összegezzük az összes jelre. Így kapjuk az akkumulált jelet. Nagyon lényeges, hogy a reprodukálható
jel mintavételezését mindig a jel ugyanazon pontjától indítsuk. Ha ezt nem tudjuk biztosítani, vagy az
indítás helye nagyon ingadozik, a módszer alkalmazhatatlan. Ez a zajcsökkentési módszer csak olyan
speciális mérési módszereknél használható, ahol teljesül ez az akkumulálhatósági feltétel.
Az akkumuláció végén a jel nyilvánvalóan n-szeresére nő. A zaj szórásnégyzetét az n zajfüggvényből számítható autokorrelációs függvény τ= 0-hoz tartozó értéke adja. Az összegzésnél felhasznált zajmintafüggvények csak 0 és T között állnak rendelkezésre. Ezért nem tudunk majd végtelen
nagy T-re extrapolálni, de az autokorrelációs függvény közelítő értékei így is kielégítők lesznek. Az
átlagolt zaj autokorrelációs függvénye (12.6 egyenlet):

Rzz( n ) ( ) 

n 1



k  n 1

(n   k  ) Rzz(1) (  kT ) ,

(12.6)

1)
(  kT) jelöli az egymáshoz képest kT idővel eltolt zajmintákból képezett egyszerű
ahol R (zz
autokorrelációs, illetve keresztkorrelációs függvényeket. (Akkor nevezem keresztkorrelációsnak a
függvényt, ha k nem egyenlő nullával.) Ha az autokorrelációs függvényekben az időkülönbség eléri,
vagy meghaladja a jel T mérési idejét (azaz az autokorrelációs függvény átmegy keresztkorrelációsba),
a korreláltság biztosan nullának vehető. Tehát esetünkben az összegzésnél csak az k=0-hoz tartozó
tagokat kell figyelembe venni. Így a τ=0-hoz tartozó értékekből (12.7-12.8. egyenlet)

amelyből

 (n)  n (1) ,

(12.7)

{J / Z}n  n{J / Z}1 .

(12.8)

z

z

Azaz az n-szer akkumulált jelben a jel-zaj viszony n -szeresre nő az egyszeresen mért jelhez
képest. Megállapították, hogy a közelítő kifejezéssel levezetett n szabály a sztochasztikus zajok
összes fontosabb típusánál érvényesül.
Az akkumulációs módszer nem módosítja a jel spektrumát, a hasznos jelet és a zajt egymástól
mintegy függetlenül kezeli. A zaj spektrumát egyenletesen szűri a teljes frekvenciatartományban,
kivéve az f<<1/nT frekvenciáknál.
A szimulációnál választható az akkumulációk száma (n: 1000). A választásnak megfelelő számú
512 pontos zajmintákat állít össze véletlenszerűen a zaj fájlból, és akkumulálja azokat. Az eredmény a
12.2.4. ábrán látható. A szűrt jel hűen követi a zajmentest. A jel-zaj viszony 4-ről 124,13-re nőt, ami
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31,0 szeres növekedés. Ez megfelel az ideális 33,3 szoros növekedésnek. (Ne felejtsük el, mindig
véges számú adattal dolgozunk.) A szűrt jelen (piros) maradék nagyfrekvenciás zaj látható, a módszer
valóban egyenletesen szűr a teljes spektrumtartományban.

12.2.4. ábra: Jel-zaj viszony javítása akkumulációval
A 12.2.4a. animáción az eredeti jel-zaj viszony értéke (kb. 5) az akkumuláció során kb. gyök Nszeresre nőt. A szűrt jelen kismértékű nagyfrekvenciás zaj maradt, mivel a módszer nem szelektíven,
hanem egyenletesen szűr a frekvencia tartományban. A maradék kisfrekvenciás zajt kombinált
módszerekkel lehet eltávolítani (pl. akkumuláció+Savitzky–Golay-szűrés).

12.2.4a. animáció: Jel-zaj viszony javítása akkumulációval
12.2.5. Integráló mintavételezés (average sampling)
Integráló mintavételezést viszonylag lassú méréseknél is jól lehet alkalmazni akkor, ha a mérőberendezést időben léptetve lehet működtetni. Tehát ez a zajcsökkentés is csak speciális
berendezéseknél használható, ahol a léptetés megoldott. A léptetés után a jel felfutását meg kell várni,
ezután T ideig mintát veszünk a most már állandó jelből. A mérési pont a T állási idő alatt vett n darab
minta összegeként adódik.
A jel nyilvánvalóan n-szeresére fog nőni az integrálás alatt. A zaj szórásnégyzetét az
akkumulációnál használthoz hasonló autokorrelációs függvényből határozhatjuk meg. Az akkumuláció
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és az integráló mintavételezés autokorrelációs függvénye az összegzendő tagok eltolásában
különbözik. Az integráló mintavételezésnél nem kT-vel, hanem kT-vel vannak eltolva az egyes tagok
a szummában (T =T/n). Mivel a T két-három nagyságrenddel kisebb, mint a T, az egyes
zajmintafüggvények közötti korreláltság nem biztos, hogy elhanyagolható. A n szabály az integráló
mintavételezésnél is érvényesnek vehető, ha a zaj szélessávú, így az autokorrelációs függvény gyorsan
csillapodik. A módszert ilyen esetekre alkalmazzák. Ekkor a szűrés szempontjából közelítőleg hasonló
eredményt ad, mint az akkumuláció. Az integráló mintavételezés nem módosítja a jel spektrumát, a
hasznos jelet és a zajt egymástól mintegy függetlenül kezeli.
A szimulációnál szintén megadható, hogy hány zajmintát vegyen a program egy pont
előállításához (n: 1000). A zajpontok kiválasztása a zaj fájlból most másképpen történik, mint az
akkumulációnál. Egymás melletti 512 pontot választ ki az átlagoláshoz. Így elvileg valamivel nagyobb
a korreláltság. Az eredmény a 12.2.5. ábrán látható. A szűrt jel itt is hűen követi a zajmentest. A jel-zaj
viszony 4-ről 123,91-re nőt, ami 30,9 szeres növekedés. A nagyfrekvenciás maradék zaj itt is jól
látható.

12.2.5. ábra: Jel-zaj viszony javítása integráló mintavételezéssel
Ezt a módszert akkor is szokták alkalmazni, amikor a mérőberendezés nem léptető megoldású.
Ekkor az átviteli függvény a jel spektrumát is szűri, ezért T nem lehet nagy. A 12.2.5a. animációban a
szimulációnál használt zaj nagyon gyengén korrelált, ezért a szűrési módszer tulajdonságai nagyon
hasonlítanak az akkumulációhoz.
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12.2.5a. animáció: Jel-zaj viszony javítása integráló mintavételezéssel
12.2.6. Konvoluciós szűrés (Svitzky–Golay-smoothing)
Ez a módszer bármilyen mérőberendezésnél alkalmazható. A Δt időközzel mintavételezett (célszerűen
túlmintavételezett), zajos jelet egy megfelelő függvénnyel konvolválják. A módszer a jelet és a zajt
egyformán szűri, így észrevehetően torzíthatja a jelet. A szűrt pontok az alábbi módon adódnak (12.9
egyenlet):

ys (k t ) 

j  m

c

j  m

(2 m )
j

y (k t  jt ) ,

(12.9)

ahol ys(kt) a k-adik szűrt pont, y(kt) a k-adik eredeti, mért pont, c (j2 m) a simító függvény, amely
2m+l pontból áll. Különböző alakú simító függvényeket lehet használni, szimmetrikusokat és nem
szimmetrikusokat is, de a leggyakrabban a Savitzky és Golay által közölt szimmetrikus simító függvényeket használják. Az ő elképzelésük az volt, hogy olyan simító függvényt használnak amellyel
konvolválva a zajos adatsort, az eredmény egyenértékű azzal, mintha adott rendű polinomot illesztettek volna a kérdéses számú zajos pontra a legkisebb négyzetek módszerével.
A c (j2 m) értékekre összefüggéseket adtak meg, ha a polinom rendje 2 és 4. Pl. ha a rend 2, akkor
az összefüggést a 12.10 egyenlet adja meg.
 2 m

cj
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(12.10)

Ha a rend 4, a kifejezés természetesen bonyolultabb.
Jó simítást alacsony renddel és nagy pontszámmal, vagy alacsony renddel, kis pontszámmal és
ismételt simításokkal lehet elérni. Az átviteli függvény alakja a 12.2.6a. ábrán látható, lassan
csillapodó oldalhullámai vannak. A kisfrekvenciájú áteresztő rész alakja és szélessége függ a rendtől
és a pontszámtól. A rendet növelve nő a szűrő áteresztése. Ha ismételt simításokat alkalmazunk, az
oldalhullámok eltűnnek (12.2.6b. ábra). A jel-zaj viszony javulására nem lehet megfelelő összefüggést
adni.
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12.2.6a-b. ábra: Átviteli függvény jelsimítása a) N=1 és b) N=4 renddel
Szimulációnál választható a simító függvény rendje (2 vagy 4) és a 2m+1 ponthoz az m.
Választható a simítások ismétlése is (1-4). A használt polinom rend 2, m: 25 és a simítást 4-szer
ismételtük. Az eredmény a 12.2.6c. ábrán látható. Hasonló, mint az RC szűrésnél, csak nincs
fáziseltolódás a zajmentes és a szűrt jel között. A jel-zaj viszony javulás 6,25.

12.2.6c. ábra: A simítás szemléltetése a szimulációs programmal
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Célszerű az akkumulációt, illetve az integráló mintavételezést kiegészíteni a Savitzky–Golayszűréssel. Ezzel egyszerre biztosítjuk a jó szűrést a kisfrekvenciás és a nagyfrekvenciás tartományban.
12.2.7. Akkumuláció+Savitzky–Golay-szűrés (Accumulation+S-G. smoothing)
A szimulációhoz választott paraméterek n: 1000, a polinom rendje 2, m: 10 és négyszeres simítás. Az
eredmény a 12.2.7. ábrán látható. A zajszűrés szinte tökéletes, a szűrt jel hűen követi a zajmentes jelet.
A jel-zaj viszony javulás 91,26 szoros.

12.2.7. ábra: Jelsimítás-akkumuláció és Savitzky–Golay-szűrés együttes alkalmazásával
12.2.8.Integráló mintavételezés+Savitzky–Golay-szűrés (Average sampling+S-G. smoothing)
Hasonló paraméterekkel hasonló eredményeket kapunk, mint az előző pontnál.
12.2.9. A Fourier-transzformált apodizációja (Noise elimination by average sampling).
Viszonylag sima lefutású jelekre rakódott nagyfrekvenciás zajok eltávolítására, illetve csökkentésére
alkalmas módszer. Lényege a következő: a mért zajos adatokat Fourier-transzformáljuk, majd a
Fourier-transzformáltat beszorozzuk egy f= 0-ra szimmetrikus függvénnyel (apodizáló függvény). Ez
az apodizáló függvény tulajdonképpen mesterséges (valós és szimmetrikus) átviteli függvény.
Segítségével a spektrum kiválasztott tartományát gyengíthetjük és levághatjuk (12.2.9. ábra). (Az
ábrán 2 apodizáló függvény látható, egy négyszög és egy háromszög.) Majd az apodizált spektrumot
visszatranszformáljuk, hogy megkapjuk a szűrt jelet. Sajnos nem lehet a jelet és a zajt egymástól
függetlenül kezelni. Ez a módszer hátránya. Ha a jel spektruma nagyon széles, az erősebb zajszűrés
torzítja a jelet.
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12.2.9a. ábra: A Fourier-transzformált apodizációja
A diszkrét, gyors Fourier-transzformációs (Cooley-Tukey) módszer segítségével a számítások
nagyon gyorsan elvégezhetők.
A szimuláló programban hat különböző apodizáló függvény közül lehet választani (Selection of
apodization function).
Ai az apodizáló függvény a pontok i indexének függvényében. Nwin az apodizáló ablak
szélessége, pontokban.
1. Boxcar apodization

Ai

1, ha i  Nwin

0. ha i  Nwin

2. Triangular apodization

Ai

1  i / Nwin, ha i  Nwin

ha i  Nwin
 0,

3. Triangular-square apodization

Ai

4. Bessel apodization

Ai

5. Gauss apodization
6. Hamming apodization

Ai


(1  i / Nwin) 2 , ha i  Nwin


ha i  Nwin
 0,
1  (i / Nwin) 2 , ha i  Nwin



ha i  Nwin
 0,
Ai  exp(i ln 2 / Nwin)
0,54  0.46 cos(i / Nwin), ha i  Nwin

ha i  Nwin
 0,

A szimuláció megmutatja a zajmentes jel+a zaj Fourier-transzformáltját apodizáció előtt és után.
Az apodizáció után vissza Fourier-transzformálja az eredményt. Így kapjuk a zajszűrt jelet. A 12.2.9.b)
ábrán a jel+zaj Fourier-transzformáltja látható (csak a pozitív frekvenciatartomány). A 12.2.9.c) ábra
ezt apodizáció után mutatja (boxcar), Nwin: 30. A szűrt jel a 12.2.9.d) ábrán látható (boxcar).
Láthatóan a boxcar apodizáló függvény nem túl jó választás. A 12.2.9.e) ábra pedig a háromszögnégyzet függvénnyel apodizált, szűrt jelet mutatja.
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12.2.9b. ábra: A jel+zaj Fourier-transzformáltja

12.2.9c. ábra: A jel+zaj Fourier-transzformáltja apodizáció után
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12.2.9d. ábra: A boxcar apodizációval kapott szűrt jel

12.2.9e. ábra: A háromszög-négyzet függvénnyel apodizált, szűrt jel
Végül kilépünk a programból (Quit opció).
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12.2.10. Összefoglalás
A számítógépes zajcsökkentés feltétlenül előnyösebb, mint a túlzott analóg zajcsökkentés. Az analóg
szűrők aszimmetrikusan is torzítják a mért jelet, és eltolják a maximumok helyét. A számítógépes
módszerek ezt nem teszik, legfeljebb szimmetrikusan torzítanak, így csak a csúcsok magassága
változik, helyük és a görbe alatti területek nem. (Kivétel, ha aszimmetrikus függvénnyel
konvolválunk. Az analóg RC szűrés az adott időpontig bejött jelnek aszimmetrikus függvénnyel való
konvolválása.)

12.3. Felhasznált és ajánlott irodalom:
1. Sztraka Lajos: Vegyipari műszerezés, Műegyetemi Kiadó, 1990
2. Sztraka Lajos: Méréselmélet és számítógép orientált méréstechnika, kézirat, 1995

12.4. Ellenőrző kérdések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Hasonlítsa össze a determinisztikus és a sztochasztikus jelet.
Mi a különbség a zaj és a sztochasztikus jel között?
Mivel jellemzik a sztochasztikus folyamatot az időtartományban?
Miben különbözik a sztochasztikus jel és a zajminta?
Mikor beszélünk additív zajról és mikor multiplikatív zajról?
Hogyan kellene meghatározni a sztochasztikus folyamat időtartománybeli eloszlását, ha a
folyamat nem ergodikus?
Hogyan határozzuk meg a sztochasztikus folyamat időtartománybeli eloszlását, ha a folyamat
ergodikus?
Mikor stacionárius egy sztochasztikus folyamat?
Mikor nem normális egy sztochasztikus folyamat időtartománybeli eloszlása?
Hogyan lehet egyetlen kellően hosszú jelből megállapítani, hogy a szülő folyamat
determinisztikus vagy sztochasztikus?
Hogyan adják meg a sztochasztikus folyamat frekvenciatartománybeli eloszlását?
Milyen kapcsolat van a sztochasztikus folyamat frekvenciatartománybeli eloszlása és az
autokorrelációs függvénye között?
Milyen főbb sztochasztikus folyamatokat különböztetünk meg a teljesítménysűrűség
spektrumuk alapján?
Mi az átviteli függvény és milyen jelentősége van a zajcsökkentésben?
Mi a jel-zaj viszony és mekkora jel-zaj viszony tartozik bármely jel kimutathatóságához?
Milyen feltételek teljesülése esetén lehet ismételt jeleket sokszor akkumulálni?
Az akkumuláció milyen mértékben javítja a jel-zaj viszonyt?
Mikor lehet integráló mintavételezést sikeresen alkalmazni, és milyen zaj esetében várható
hasonló jel-zaj viszony javulás, mint az akkumulációnál ?
Mi a Savitzky–Golay-zajszűrés alapötlete, és miért hívják konvolúciós szűrésnek is?
Miben áll a Fourier-transzformációs zajszűrési módszer?
Mik azok az apodizáló függvények és mi a szerepük?
Hasonlítsa össze az ismételt Savitzky–Golay-szűrést és a Fourier-transzformációs szűrést.
Melyik apodizáló függvénnyel egyenértékű a két módszer?
Az analóg, RC aluláteresztő szűrővel való zajszűrés miben különbözik egy hasonló
teljesítőképességű számítógépes zajszűréstől?

Minden esetben kérjük megadni az egyenletben szereplő mennyiségek jelentését és mértékegységét!
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