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ÖSSZEFOGLALÁS: 

Három műszaki egyetem gépészmérnöki karának oktatói rendszerezve bemutatják azt a mérés-
technikai tananyagot, amelyet a gépészeti és mechatronikai alapképzésben fontosnak tartanak. A 
jegyzet lényegesen többet tartalmaz, mint egyetlen tantárgy anyagát. Az oktatók a tematika szerint 
válogathatnak a diák közül az előadásaikhoz, a hallgatók pedig igényük szerint tanulmányozhatnak 
egy-egy részletesebb háttéranyagot is. A jegyzet négy nagyobb témakört ölel fel. Az első csoportban 
a metrológiai kérdésekkel, főként a mérési hibákkal és a hibaokozókkal, valamint a mérési adatok 
feldolgozásával kapcsolatos ismereteket találjuk meg. A második, igen terjedelmes ismeretkör az 
időben változó gépészeti (fizikai) mennyiségek mérését mutatja be. A harmadik rész a gépészeti 
geometriai méréseké, míg a negyedik részben a mérés és minőségbiztosítás törvényi hátterével 
találkozhatunk. 

http://www.typotex.hu/
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ELŐSZÓ

Ez az elektronikus Méréstechnika jegyzet a TÁMOP-4.1.2-

08/A/KMR-0029 számú pályázat támogatásával jött létre.

Három gépészmérnöki kar oktatói (Budapesti Műszaki és Gazdaság-

tudományi Egyetem, a Szent István Egyetem és az Óbudai Egye-

tem) gyűjtötték össze 15 fejezetben azokat a méréstechnikai ismere-

teket, amelyeket a gépészeti és mechatronikai alapképzésben

nélkülözhetetlennek tartottak. A forma újszerű az oktatási segéd-

anyagok között, hiszen alapvetően előadási célra szokás PPT-

anyagokat összeállítani. A szerzők közös célja az volt, hogy a

hallgatók az egyéni felkészülés során újra találkozzanak az elő-

adáson látott képekkel, és a képekhez tartozó hosszabb-rövidebb

magyarázatok segítségével rögzíthessék az ismereteket. Ez a forma

jól illeszkedik a méréstechnika témakörhöz, mert színes és

mozgalmas magyarázó ábrákon teszi lehetővé a lényeg össze-

foglaló bemutatását. A „kimerevített” képek megértését számos

videó és animáció segíti, különösen a jelek és dinamikus átviteli

tagok tulajdonságainak bemutatásánál.
 

 

A gépészet napjainkra az egyik legösszetettebb és legtöbb segédtudományt felhasználó 
szakterületté vált. Annak, aki ebben kételkedne, elegendő végiggondolnia, hogy a korszerű 
mikroelektronikai eszközöktől (pl. MEMS, MEOMS azaz mikroelektro-mechanikai, mikro-
elektro-optimechanikai rendszerek) az energetikán át az (űr)repülésig nincsen olyan terület, 
ahol nem találkozhatna szenzorokkal (mérőrendszerekkel) ellátott, teljesen, vagy részben 
automatizált gépi berendezésekkel. Nem vonható ki ebből a hatalmas körből az elektronikai 
technológiai ipar, a közlekedés, egészségügy-kórháztechnika, implantátumok és segéd-
eszközök, élelmiszeripar, vegyipar, építőipar, mezőgazdaság sem. És a gépészet számtalan 
formában jelen van a kultúra világában is. Ne csak nyomdagépekre gondoljunk. Amikor egy 
színházban felgördül a függöny, a színpadtechnika számtalan trükkös megoldását színpadtól a 
zsinórpadlásig gépi berendezések tartják mozgásban, miközben a nézőtér kellemes klímáját 
és friss levegőjét is kifogástalanul csendes járású gépek biztosítják.  

A szerzők azzal is tisztában vannak, hogy ilyen mennyiségű diát egy 14 oktatási hétből 
álló szemeszterben, heti két órás tárgy keretében nem lehet bemutatni akkor, ha közben a 
látottakat magyarázni is szeretnének. Megoldás: az oktató az adott tantárgyi tematika szerint 
válogat, a hallgatónak pedig lehetősége van egyéni tanulás keretében, ebben a bővebb 
jegyzetben utánakeresni, vagy az ajánlott irodalomban tájékozódni. 

A dián látható szövegben aláhúztuk az „alapképzés” szót, mert ki kell hangsúlyozni, 
hogy a tisztelt olvasó valóban csak a gépészeti méréstechnika alapvető ismeretanyagával fog 
találkozni. Tekintse e jegyzetet kaleidoszkópszerű összeállításnak, amely igen „színes”, mert 
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minden területről, beleértve a minőségbiztosítást is, tudásszilánkok összerendezésével, 
felvillantásával keletkezik egy kép. 
A szerzők remélik, hogy a szakirányok megválasztása utáni időszakban, valamint a BSc 
tanulmányokra épülő MSc tanulmányok során, a gépészmérnök és mechatronikai mérnök-
hallgatók e méréstechnikai jegyzetre alapozva sikeresen fogják speciális méréstechnikai 
ismereteiket elmélyíteni. 

A szerzők köszönettel tartoznak az elektronikus Méréstechnika jegyzet lektorának, Dr. 
Halász Gábor professzornak konstruktív bírálatáért és segítő útmutatásaiért. Halász 
professzor gépészmérnök nemzedékek sorát oktatta nem csupán az áramlástechnikai gépek, 
hanem a folyamatok méréstechnikája területén. A szerkesztésével készült „Műszaki mérések” 
jegyzet sok tekintetben ezen elektronikus változat előfutárának is tekinthető. 

Köszönet illeti a Typotex Kft. munkatársait, akik a jegyzet sokszínű technikával készült 
anyagaiból egységes képet mutató elektronikus jegyzetet szerkesztettek. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönet a TÁMOP pályázatokat kezelő Alapnak, hogy 
anyagi támogatásával lehetővé tette a Méréstechnika jegyzet megírását. 
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1. FEJEZET

METROLÓGIA  SZEREPE

A GÉPÉSZETBEN

Dr. Huba Antal
c. egyetemi tanár

BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

huba@mogi.bme.hu

MÉRÉSTECHNIKA

 

1. dia 
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Tartalom

1. Bevezetés. A gépészet és a méréstechnika. 

Példák.

2. Szemelvények a méréstechnika 

történetéből.

3. Metrológiai fogalmak. SI alapmennyiségek 

és alapegységek.

4. A mérés fogalma, a mérés négy modellje.

5. Mérés és az információelméleti 

alapfogalmak. Az információ mérése és 

mértékegysége.

6. Tartalék diák

 

2. dia 
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Ajánlott irodalom

Bölöni P. – Pataki Gy.: Bevezetés az általános metrológiába.
Országos Mérésügyi Hivatal, Budapest, 1988.

Halász G. – Huba A.:

Műszaki mérések. Műegyetemi Kiadó. 2003.

ISBN 963 420 744 8.

Schnell L.:

Jelek és rendszerek méréstechnikája.

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.
P. Sydenham, ed.:

Handbook of Measurement Science, Vol.1, 2.
Wiley & Sons, N.Y., 1991.

V. Zamarovsky:

Kezdetben volt Sumer.

Mladé Leta, Bratislava, 1966.

 

3. dia 
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Bevezetés

A GÉPÉSZET

ÉS  A  MÉRÉSTECHNIKA

Az elektronikus jegyzet felépítése

Metrológiai alapok

Időben változó mennyiségek mérése

Geometriai mérések

Mérés és minőségbiztosítás

 

4. dia 

A dián a teljes „Méréstechnika” jegyzet tartalma látható, négy nagy csoportba rendezve. 
A bevezetésben az időben változó mennyiségek mérésére kívántunk nagyobb hangsúlyt 
fektetni, ezért a bemutatott példák is ebből a körből valók. 
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Metrológiai alapok

1. Szemléltető példák a gépészet területeiről

2. Szemelvények a méréstechnika történelméből. A 

mérésügy nemzetközi szervezetei

3. Alapfogalmak és modellek

4. Mérés eredménye. Mérési hibák és hatásaik

5. Mérés és valószínűség számítás. Jellegzetes 

eloszlások, próbák

6. Mérési adatok statisztikai feldolgozása. 

Összefüggések vizsgálata

7. Időben változó mennyiségek mérésének elméleti 

és műszaki problémái

8. Mérőlánc felépítése. Köztes mennyiségek 

szerepe
 

5. dia 

A dián felsorolt fejezeteket, és a jelekkel, valamint az átviteli tagokkal foglalkozó animációkat 
a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének oktatói készítették. 
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Időben változó mennyiségek 

mérésének eszközei a gépészetben

1. Elmozdulás, út, sebesség, gyorsulás

2. Szög, szögsebesség, szöggyorsulás, 

fordulatszám

3. Erő, forgatónyomaték

4. Nyomás, áramlás

5. Hőmérséklet

6. Teljesítmény

 

6. dia 

A dián jelzett témaköröket részben a Budapesti Műszaki Egyetem (Mechatronika, Optika és 
Gépészeti Informatika Tanszék), részben a Szent István Egyetem (Folyamatmérnöki Intézet, 
Méréstechnika Tanszék) oktatói mutatják be. Az egyes fejezetek számozása nem azonos a 
fenti sorszámokkal. 
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Geometriai mérések a gépészetben

1. Hosszúság

2. Szög, szöghelyzet

3. Furat, furat-helyzet

4. Köralak

5. Menet és jellemzői

6. Fogaskerék és jellemezői

7. Felületi érdesség

8. 3D

 

7. dia 

A jegyzet dián felsorolt témakörei az Óbudai Egyetem szerzői (Anyagtudományi és Gyártás-
technológia Intézet, Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet), által írt fejezetekben 
találhatóak. Ezek a fejezetek a legfontosabb gépészeti geometriai mennyiségek méréséhez 
szükséges elveket, eljárásokat és kivitelezési eszközöket, valamint a mérési adatok statisztikai 
feldolgozásának alapvető módszereit mutatják be. 
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Mérés és 

minőségbiztosítás

1. Minőség-ellenőrzés

2. Mintavételes átvételi ellenőrzés

• Minősítéses eljárás

• Méréses eljárás

3. Kalibrálás folyamata és dokumentálása

4. Hitelesítés

5. Validálás

6. Verifikálás

7. Konfirmálás 

 

8. dia 

Kiemelten fontos a gépiparban a gyártás és a minőség-ellenőrzés- minőségbiztosítás 
témaköre. A dián e terület legfontosabb fogalmai jelennek meg címszavakban. A témakörhöz 
kapcsolódó fejezeteket az Óbudai Egyetem szerzői (Anyagtudományi és Gyártástechnológia 
Intézet) írták. 
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Szemléltető példák

•Különleges hosszmérés

•Időben változó mennyiségek 

mérése

 

9. dia 

A következő diákon egy különleges feltételek mellett elvégzendő hosszméréshez kidolgozott 
mérési eljárást (Paksi Atomerőmű Vállalat részére), valamint több olyan gépészeti mérési 
feladatot mutatunk be, amelyekben az időben változó mennyiségek mérése nélkülözhetetlen 
szerepet játszik.  
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A helyzetmérés elvi 
elrendezése

Mérési   feladatok:

1. Védőcsőblokk
2. Kosár (fűtőelemek helye)
magassági helyzetének
3 pontos ellenőrzése.

Előírt mérési bizonytalanság:
max.  0,1 mm (10e-4)

Környezeti feltételek:
50  C, 

radioaktív sugárzás,
bóros hűtővíz

Hosszúság (helyzet) mérés 

a

PAV 1. reaktorában

 

10. dia 

A gépészetben a hosszmérés nem csupán gépalkatrészek méreteinek ellenőrzése formájában 
jelentkezhet, hanem olyan extrémnek tekinthető méretek és feltételek mellett, mint azt a 
kép mutatja. A BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék jogelődje, a 
Finommechanika-Optika Tanszék a 90-es évek elején olyan lézeres mérőrendszert tervezett, 
amely lehetővé teszi napjainkban is a reaktorok nagy karbantartását követően a reaktor 
„kosár” és a „védőcső blokk” helyzetének ellenőrzését ±0,1 mm-es bizonytalansággal, 4 m, 
illetve 7 m mérettartományban. 
A mérés „Mekométer”-rel, lézeres hosszmérővel történik, számítógépes adatfeldolgozással. A 
lézernyalábot átlátszatlan, radioaktívan sugárzó vízben nem lehet mérésre felhasználni, ezért 
a reflexiós prizmák speciális védőcsövekben vannak elhelyezve, és ezek érintkeznek a 
mérendő szintekkel és távolt tarják a bórral szennyezett, primerköri vizet. A referencia szint 
meghatározására is különleges prizmatartó szerkezetet kellett tervezni. A védőcsövek 
mérőfelülettel érintkező pontja és a belül elhelyezkedő prizma reflexiós felülete közötti 
távolságot műszerállandóként felfogva, el lehet végezni a szükséges korrekciókat. A 
lézernyaláb távvezérelt tükrök segítségével van „befűzve” a védőcsövekbe. 
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Időben változó mennyiségek mérése a modern 

gépészetben

Klasszikus gépészeti 
kérdésfelvetés

Előírva:

Gerjesztések

Mekkora, és milyen 

irányú lesz ?

x,     φ,

v,     Ω,

a,     ε,

F,     M,

Tömegek,

tehetetlenségek

Mekkorák legyenek 

a gerjesztések, hogy 

teljesüljenek az 

előírt mennyiségek?

Előírva:

x,     φ,

v,     Ω,

a,     ε,

F,     M,

Tömegek,

tehetetlenségek

Mérés

(Visszacsatolás)

Mechatronikai

szemléletű

kérdésfelvetés

SZENZOROK

Processzor

(szabályozó)

AKTUÁTOROK

MÉRÉS!

Előírt értékek
 

11. dia 

Az időben változó mennyiségek mérésével foglalkozó fejezeteket a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem és a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karainak oktatói 
szerkesztették. 
Mind a klasszikus gépészeti berendezések, mind pedig a mechatronikai rendszerek lényege 
és középpontja az összetett mechanikai, elektromechanikai, stb. dinamikus rendszer. A 
hagyományos gépészeti, műszaki mechanikai kérdés felvetés baloldalon látható, amelynek 
esetében mindig azt keressük, milyen válaszokat kapunk, ha a berendezést valamilyen külső-
belső gerjesztés hatása éri. Ezzel szemben a jobboldali ábrarészen látható mechatronikai 
rendszer esetében a kérdésfelvetés és a válasz pont fordított. A kimenetek vannak előírva, és 
arra keressük a megoldást, hogy a középpontban álló összetett rendszert hogyan lehet az 
előírt válaszokra „kényszeríteni”. Ennek előfeltétele a szabályozás, amelyhez alapkövetelmény 
a szabályozott jellemzők időben folytonos mérése. A modern, mesterséges intelligenciával 
ellátott gépészeti berendezések ezért nem nélkülözhetik a méréstechnikát. 
 
 

  

Marti
Sticky Note
Rejected set by Marti

Comment on Text
Gépészeti, villamos és informatikai részrendszerek egymást segítő és kiegészítő integrációja gyártó rendszerek és kész termékek formájában. Jellemzően szabályozott, önműködő rendszerek.

Comment on Text
Olyan technikai rendszer, amelynek időbeli viselkedésére az  anyag és/vagy energia áramlása jellemző.

Comment on Text
Adott technikai rendszerre ható időbeli folyamat. Ez lehet matematikai leírás, és lehet konkrét fizikai mennyiség.

Comment on Text
Hardveres és/vagy szoftveres megoldás egy gépben, amellyel a tudat bizonyos funkcióit igyekeznek helyettesíteni. Legegyszerűbb és régebbi formája, ha a berendezés állandó emberi beavatkozás nélkül képes válaszolni környezeti behatásokra (automatika, adaptív szabályozások). Ha mesterségesen létrehozott berendezés képes hasonlóan viselkedni, mint egy természetes intelligenciával rendelkező élőlény (még ha az azonos viselkedés mögött eltérő fizikai elv is húzódik meg) akkor a szimuláltság értelemben gép által irányított „intelligenciáról” beszélhetünk. Ha a berendezés képes a viselkedését célszerűen és megismételhető módon változtatni (pl. a tanulási folyamat  matematikai modellje segítségével), akkor beszélhetünk modern értelemben mesterséges intelligenciájú rendszerről. Ez a legújabb kutatások iránya.
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Példa: NC, CNC pozicionáló rendszerek 

Jelfeldolgozó

Alapjel (előírt érték)

-Jelformáló

(szabályozó)

D/A

konverter

PC, vagy mikrokontroller

 

12. dia 

Gyártástechnológia – gyártásautomatizálás 
Napjainkban, a gépészetben, az egyik legalapvetőbb mechatronikai rendszer a szabályozott 
pozícionáló. Ez szerves része minden NC és CNC gépnek, mérőgépnek és hasonló 
berendezésnek. 
 
Néhány dián egyszerű szabályozott rendszereket  látunk, amelyek egyszerű, egyhurkos 
rendszerek. Napjaink korszerű szabályozástechnikájára és mechatronikájára az un. állapot-
szabályozás  jellemző. Ezen rendszerek bonyolultabb matematikai leírást igényelnek, ezért 
nem ezeket szerepeltettük a példák között. Annyi azonban közös mindkét változatban, hogy 
az állapot-visszacsatolások (többnyire) ugyancsak méréssel történnek. 
A fehér mezőben a szabályozott szakaszt látjuk, amely elektromechanikus, hiszen egyen-
áramú szervomotort, hajtóművet, tengelykapcsolót és egy golyósorsós mozgás-átalakítót 
foglal magába. A szabályozott kimenőjel (kimenet) a pozicionáló asztal elmozdulása. 
A mozgatás egyszerű, nyílt láncú vezérléssel is megoldható valamilyen szintű pontossággal, 
de ebben az esetben nem lenne visszajelzés az asztal valóságos helyzetéről. 
A szabályozás  visszacsatolása, a visszacsatoló tag szolgáltatja a helyzettel kapcsolatos 
információt. Ha az alapjel  formájában előírt érték, és az asztal mért, aktuális pozíciója nem 
egyeznek, akkor a szabályozó tag a különbségi jel feldolgozása után „parancsot” küld a 
szervomotornak a különbség megszüntetésére, és ez természetesen a különbség előjelének 
megfelelő irányban fog bekövetkezni. 
Mérés és mérőrendszer nélkül szabályozókör nem elképzelhető.  

Comment on Text
Számítógépes, számjegyvezérlésű gépi berendezés

Comment on Text
Önműködő rendszer. Műszaki értelemben több szintje ismert, a legegyszerűbb formája a szabályozni kívánt mennyiség(ek) visszacsatolása méréssel, és összehasonlítása az előírt mennyiséggel. A különbségből képezett jelet a szabályozó dolgozza fel és hozza olyan formára, amellyel az előírt dinamikai viselkedés és stabilitás biztosítható. A korszerű szabályozások adaptívak, azaz a megváltozott körülményekhez megfelelő algoritmusok révén alkalmazkodni képesek.

Comment on Text
A szabályozás legfontosabb egysége. Az a komplex rendszer, amelynek a megfelelő dinamikájú, és stabil viselkedését  a szabályozás van hivatva biztosítani.

Comment on Text
Mechatronikai építőelem, amely a szabályozó felől érkező információt mechanikai energiává képes átalakítani. Olyan energia átalakító, amely a villamos kapocsfeszültséggel arányos fordulatszámot ad a kimenetén.

Comment on Text
A szabályozókör azon átviteli tagja, amely a szabályozandó jelet méri, és kimenetén olyan jelet ad, amely az alapjellel való összehasonításra alkalmas.

Comment on Text
A szabályozásokban az előírt jel, amely lehet állandó (értéktartó szabályozás), vagy időben változó (követő szabályozás).

Comment on Text
Átviteli tag, amely a bemenőjelét meghatározott matematikai algoritmus szerint dolgozza fel, és a kimenetén „parancsot ad” a szabályozott szakaszba történő megfelelő beavatkozásra. 



1. Metrológia szerepe a gépészetben  21 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

Aktív csapágyazás (N>20.000/min)
www.s2m.fr 

Teljesítmény erősítő

Szabályozó

Jelfeldolgozó

Távolságszenzor-pár (utadó)

Elektromágnes-pár
Forgórész

 

13. dia 

Gépszerkezettan 
Kétségtelen, hogy a klasszikus gépészet régi törekvése a sok gondot okozó súrlódás 
leküzdése, csökkentése. A csapágyak mágneses tehermentesítése ismert módszer. A képen 
látható vázlat ennél lényegesen összetettebb rendszert mutat. A forgó tengely 
tulajdonképpen elektromágnesek vaskörének záró elemét képezi. Az elektromágnesektől 
való távolságot induktív, vagy más útadóval mérik, és amennyiben az előírt távolság 
valamilyen irányban megváltozik, az ellen-oldali elektromágnes – a mágneses gerjesztés 
növelése révén – visszahúzza a tengelyt a helyes pozícióba. A tengely helyzetét nem csupán 
radiális, hanem axiális irányban is szabályozzák, ez utóbbi szabályozókörének visszacsatoló 
ágában egy váll két oldalán elhelyezkedő útadók mérőjelei szolgáltatják a helyzet-
információt. A mágneses csapágyazás szabályozóköreinek működése a www.s2m.fr honlapon 
animációk segítségével is szemléltetve van. 
 
 

  

http://www.s2m.fr/
Comment on Text
Az Amper-féle gerjesztési törvény (ami egyben a IV. Maxwell-törvény) szerint bármilyen alakú vezetékekben folyó áram keltette mágneses mezőre általánosan érvényes, hogy bármely zárt görbére számított örvényerősség (mágneses indukció) értéke független a görbe alakjától és az általa körülvett áramok algebrai összegével arányos. Ez a mágneses gerjesztés.
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www.s2m.fr

 

14. dia 

A dián az S2M nevű francia cég honlapjáról vett oldal látható. Érdemes a honlapot felkeresni 
(ld.: bal diaszélen), mert animáció segítségével mutatják be a mágneses csapágyazás 
működését.   
A dián lévő szöveg nehezen olvasható, annál fontosabbak a képek. A bal felső, 3D-s ábra 
negyed metszetben mutatja a csapágyat, míg jobb oldalon felül egy fotót láthatunk. A 
baloldali középső képet kinagyítva bemutatjuk a következő dián. Jobboldalt, alul azt látjuk, 
hogy a 13. dia sematikus ábrázolásával szemben a valóságban négy, vagy annál több 
elektromágneses póluspár tere biztosítja a tengely megfelelő távolságát az állórésztől. 
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15. dia 

A radiális és axiális mágneses „lebegtetés” animációs képét mutatja a dia. 
Ha a lassan forgó tengelyt radiális, vagy axiális irányban kitérítjük a kurzor segítségével, akkor 
az elektromágnes, amely ellentétes oldalon helyezkedik el, növelt gerjesztést kap, és a ten-
gelyt visszahúzza az előírt helyzetbe. A tengely axiális csíkozása segíti a forgás felismerését. 
A rendszer működése a radiális és axiális pozíciók folyamatos mérése nélkül elképzelhetetlen. 
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VIDEO 101

Gravitációs feladású, gravitációs kifolyású, egy 

őrlőteres kalapácsos daráló vizsgálata (SzIE)

Feladat:

1. Korábban nem vizsgált fordulatszám tartományokban a darálás állandósult 

(stacioner) üzemállapotának vizsgálata (n=2000 – 6500 ford/perc)

2. Nem állandósult (tranziens) üzemállapot vizsgálata (feltöltődési és kiürülési 

szakasz, tolózár-helyzet átállítás, ...)

A vizsgálathoz szükséges mérések:

1. Mechanikai teljesítmény mérése: darálótengely nyomaték + fordulatszám mérése

2. Szemestermény-tartály tömeg(csökkenés)ének valamint a kihullott dara 

tömeg(növekedés)ének mérése (tömegáram mérés)

3. Garat-tolózár helyzetének mérése

4. A szemes termény és a dara hőmérsékletének mérése

5. További, a videón nem szereplő mérés: villamos teljesítmény, ékszíjcsúszás 

(szlip), szemcseméret-eloszlás (szitaanalízis), szemcsefelület, nedvességtartalom, 

szemcsemozgásból eredő dinamikus „nyomás” mérése a daráló belső terében, 

gyorsfilmezés...

 

16. dia 

A fordulatszám durva beállítása 3 fajta ékszíj-áttétellel, a finom és folyamatos beállítás a 
villamos aszinkron motor frekvenciaváltójával történt. A frekvenciaváltó lehetővé teszi az 
egyik távadóján keresztül a valós villamos teljesítmény mérését is. 
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Polytec 
Waldbronn, Németország

 Laser Doppler Vibrometer „család”

 Rezgő felületek érintésmentes letapogatása

 Rezgés amplitúdó, elmozdulás (relatív is) mérése

2·10-12 m – 10 m

 Rezgés sebesség mérése

50 nm/s – 30 m/s

 Frekvencia analízis

VIDEO Polytec

 

17. dia 

Műszaki mechanika – rezgés mérés 
A diához angol nyelvű videofilm tartozik, amelynek gyártója a Polytec PT cég. 
Rezgő felületek „letapogatása” (szkennelése), a mért adatok feldolgozása (spektrum analízis, 
stb.) hagyományos mérőeszközökkel igen nehézkes, sőt extrém kis méretek esetén gyakran 
egyáltalán nem megoldható feladat. A filmen bemutatott mérőrendszer extrém 
mérettartományban és mérési tartományban biztosít korszerű megoldást. 
Az igazsághoz persze hozzá tartozik, hogy a Polytec LDV család minden tagja igen költséges 
eszköz, de kölcsönzésük is lehetséges, megfelelően képzett, kezelő szakemberrel együtt.  
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Kitekintő…

SZEMELVÉNYEK A

A MÉRÉSTECHNIKA

TÖRTÉNETÉBŐL

 

18. dia 

A következő néhány dia az értelmiség képzést van hivatva támogatni. A mérésügy története – 
legalább nagy vonalakban – hozzá tartozik a méréstechnikával foglalkozók elvárható 
ismeretanyagához, és az általános értelmiség képzéshez. 
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 Vinča-tordosi kultúra Kr. e. 3500 körül

Tatárlaki táblák (Torma Zsófia)

Sumer Kr. e. 3200-tól

Terület-és hosszmértékek, időmérés 2x12 óra

 Egyiptom Kr.e. 3100-tól

 Kína Kr. e. 2000-től 

 Mayák Kr. e. 2000-től

365 nap = 1 év, négyévente 1 szökőnap

 Babilon Kr. e. 1800-tól

 Olmékok Kr.e. 1200-tól

 Görögök  Kr.e. 776-tól

1 stadion ~ 192,25 m

 Rómaiak Kr.e. 753-tól 

Írásos feljegyzések, időszámítás

 

19. ábra 

Jelen felfogásunk szerint a történelem az írásos emlékek megjelenésével kezdődik. Az írás és 
az ember mérési tevékenysége szorosan összekapcsolódik minden kultúrában. 
 
Máig vitatott, hogy az erdélyi Tatárlakán és Tordoson talált kicsiny agyagkorongok (több, mint 
25 000 db), vagy a szerbiai, Vinča környékén talált leletek írásos feljegyzéseket tartalmaznak-
e, esetleg csillagképeket, vagy egyebet. Ezek a leletek jelenleg Európa legrégebbi írásos 
emlékei, korukat 6000 évre becsülik. A népet egyelőre nem tudják beazonosítani, ezért az 
első európai írásos emlékek létrehozóit a Vinča-tordosi kultúrával jelölik. 
 
A sumer ékírás 1960-as években történt megfejtése révén tudta meg a világ, hogy 
Mezopotámiában kb. 5500 évvel ezelőtt egy titokzatos nép minta nélkül megalkotta az első 
fontos mértékeket és mértékegységeket, megelőzve olyan fontos kultúrákat, mint Egyiptom, 
Közép-Amerika és a Távol-Kelet. „Titokzatos”, mert eredetüket homály fedi, és az őket 
meghódítók elől részben elmenekültek, részben beolvadtak közéjük, írásukat átadva nekik. 
Nyelvük eltér a környezettől, mert agglutináló, azaz ragozó. Írásuk teljes egészében 
megfejtett, irodalmi hagyatékuk eredeti, ékírásos formában, sumer nyelven, továbbá akkád, 
asszír, valamint babilóniai átiratokban maradt az utókorra. A legfontosabb ezek közül a 
Gilgames eposz eredeti formája, amelyben a vízözön legkorábbi leírása szerepel. 
A mérésügy területén sok maradandót alkottak, ezekből mutatunk be néhányat a következő 
diákon. Ilyen például a sumer időmérés, mert napjainkig alkalmazzuk: A napot ugyanis ők 
osztották fel kétszer 12 órára.  
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A „MÉRÉSÜGY” A TÖRTÉNELEM TÜKRÉBEN

Kr.e. 3200,  Hosszúság - súly - idő

24 hüvelyk = 1 könyök  (~0,495 méter), 6 könyök = 1 nád

Danna (biru) ~ 8550 méter

Csillagképek, csillag-naptár, vízióra, 1 nap = 12x2 óra

Tömeg-etalon: ~ 65 mg-os hematit súlyok (gabonaszem)

6 Mana = 1 gin,  Mana (~ 0,5 kg) = 60 gir = 180 se

K.e. 2500 –tól  terület, térfogat

Szila ~0,415 liter

Gan ~35 ár, Sar ~35,28 méter, kör 360 ,  terület (π ~ 3), 

gömb térfogat 

Minta nélkül a kezdetek kezdetén … Sumer

 

20. ábra 

A dián a sumer városállamokban használatos hosszúság mértékegység, és az abból leszár-
maztatott terület és térfogat mértékegységeket, továbbá a súly és idő mértékegységeket 
mutatjuk be. 
Ezek elnevezésének megismerése, egymáshoz való viszonyának tisztázása a sumer ABC és 
nyelv megfejtésén alapul. Több kutatónak köszönhető ez, Georg F. Grotefend (1775-1853), 
Henry C. Rawlinson (1810-1895), Jules Oppert (1825-1905), Ernest de Sarzec (1837-1901) és 
Leonard C. Woolley (1880-1960) voltak az úttörők. Az Ur, Uruk, Eridu, Suppar, Nippur, Lagas, 
Kis, Mari, Ninive stb. városokban feltárt írásos leletek csekély része, és a műtárgyak közül 
azok, amelyek a British Múzeumban, a Louvre-ben és Berlinben vannak, még kutathatók. Az 
írásos agyagtáblák hatalmas mennyisége túlélt 5 évezredet, hogy néhány évvel ezelőtt örökre 
elpusztuljon az iraki háború első napjaiban, a Bagdadi Múzeum teljes lerombolásakor és 
kifosztásakor. Az emberi kultúrát ehhez mérhető veszteség akkor érte, amikor az Alexandriai 
Könyvtárat Julius Ceasar egyiptomi hadjárata idején felgyújtották.  
 
Sumerban iskolák működtek, amelyekben a tanulók hasonló padokon ültek, mint napjaink-
ban, csak éppen nem papírra írtak (szerencsénkre). Nedves agyaglapocskákba éles író-
szerszámmal nyomták be a vonalkákból összeállított képjeleket. Ezek eleinte fogalmakat, 
később már szótagokat, majd hangokat jelöltek. Az első sumer verseskötetet és közmondás 
gyűjteményt– angolból magyarra fordítva – 1966-ban ismerhették meg a magyar érdeklődők  
„Agyagtáblák üzenete” címmel. Számtalan olyan közmondás van, amely átvészelte az 
évezredeket. Példák az ókori bölcsességre: „Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik”.  
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„A barátság egy napig tart, a rokonság örökké”. „Akinek sok pénze van, boldog még lehet, de 
akinek nincs, az nyugodtan alhat”.  
A sumer ékírást egészen Kr. e. 300-ig alkalmazták a Folyamköz térségében, természetesen 
mindannyiszor más-más nyelv kifejezéseinek, szavainak leírására, hasonlóan ahhoz, amint ez 
napjainkban a latin ABC esetében történik. 
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Kr.e. 3500-2400  Sumer virágkor

2400 – 2200  Akkad uralom(2350 Sargon)

2200 – 2000   Sumer reneszánsz

(népvándorlás pusztítja el)

1800 – 1700  Óbabilon – Óasszíria

1749 Hammurabi

1600 – 1200 Közép Babilon   (Kaldea)

1200 – 600 Asszíria (~600 Nabukadnecar)

546 – 330 Perzsia (546 Kürosz,520 Dareios)

330 – 150 Makedónok

150 – Kr. u. 226 Parthusok (szkíták)

Kr. u. 226-tól Róma, Perzsia, Arábia, Törökország, Irak

Kis ismeretterjesztés Mezopotámiáról 

(ha már egyszer az írás és számolás egyik forráshelye)

 

21. dia 

A dia vázlatosan mutatja a Folyamköz népeinek kronológiáját napjainkig.  
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TÖRVÉNYKEZÉS ÉS MÉRÉSÜGY 
KAPCSOLATA A RÉGMULTBAN

SUMER (Kr.e. kb. 3200-től)

„Hogy nyugodt alvásod legyen, pontosan mérj, és végezzed munkádat!” 

A legrégebbi, ismert törvénykönyv, Ut-Napistim uralkodó (Kr. e. 2800 körül)

AKKÁD - ASSZÚR - BABILON (Kr. e. kb. 2200 – 500)

„...ha az ökör szabad ember fiát felöklelve, annak halálát okozza, fél mane 

ezüstöt fizet” (Talio: A babiloni törvényi szellem vezéreszméje a bosszú,       

ld.: Hammurabi törvény-”köve” Kr.e. 1728-1686) 

ÓSZÖVETSÉG (Kr. e. kb. 1200-től hagyományban, írásban Kr. e. kb. 538 után)

„Hibátlan és pontos legyen a te súlyod,

hibátlan és pontos legyen az űrmértéked,

hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr ad neked!”

Móz. V. 25. 14-15.

ISZLÁM (Kr. u. 650 körül)

„Az irgalmas és könyörületes Allah nevében üldözze balsors azokat,

Akik csalnak a súlyokkal és mértékekkel, valamint azokat,

Akik teletöltik a mértékeket, amikor másoktól vásárolnak,

De lecsökkentik, amikor maguk is eladnak.”

Korán, 83. szura
 

22. ábra 

A Folyamközben élő, vagy azzal kapcsolatba került népek világi és vallási törvényei nehezen 
választhatók szét. 
Az azonban megfigyelhető, hogy a mérési tevékenységet, és annak minőségét, több korban 
mintegy isteni „felügyelet” alá helyezték. 
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IPARI FORRADALOM KÜSZÖBÉIG
5 MENNYISÉG MÉRÉSE JELLEMZŐ

Idő Geom. 
szög

Tömeg Térfogat Hosszúság

Természeti jelenség 
alapon

Koherencia nélkül

Helyi vonatkoztatással Uralkodók, vezetők önkénye szerint

Mértékek koherencia nélkülisége az egyes országok 
(országrészek!) között. Példák:

H

Zsigmond (1405) : Tömeg, hossz-és űrmértékek Budához 
igazítva

1655-től a pozsonyi városházi mértékek (öl, arasz, rőf, stb.) 
dominanciája

F
1790-ig   50-féle font súlyegység, láb, rőf

GB

1580 táján (I. Erzsébet) : országos egységesítés („Imperial 
mértékek”)

 

23. dia 

Meglepő, hogy az ipari forradalom koráig megelégedett az emberiség nagyjából öt 
mennyiség mérésével, amelyek esetében ráadásul országonként igen eltérő volt a 
vonatkoztatás. A térfogat és hosszúság egységek nem voltak koherenciában. A dián azokat a 
kísérleteket mutatjuk be, amelyek különböző országokban az egységesítés és törvényesítés 
irányába mutattak. 
Látjuk, hogy Magyarország akkoriban nem volt lemaradva a többi európai országhoz képest 
ebben a tekintetben sem. 
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VISSZAVEZETÉS
TERMÉSZETI ÁLLANDÓKRA : XVIII. SZ.

Francia Tud. Akadémia: Borda, Lagrange, Laplace, etc.

„Méter” – javaslatok: 1793-1799

Sec-inga hossza Egyenlítő 
negyvenmilliomod 

része

Negyed-délkör 
tízmilliomod része

Változik a 
nehézségi erő 
lokális jellege 

miatt

Nehézkes mérés Párizsi délkör:

Dunkerque-
Barcelona

Első javaslatok a HOSSZÚSÁG visszavezetésére:

Gabriel Mouton (Lyon, 1670):   délkör 1/24x60-ed része

Charles Talleyrand autun-i püspök 1790:   1 s lengésidejű inga hossza

Hosszmértékből származtatva: TÖMEG

Lavoisier 1793: 1 dm³ 4ºC (?) hőmérsékletű víz        (?)    tömege 1 kg.

 

24. dia 

A mai nemzetközi mérésügy alapjait a francia forradalom idején vetették meg, Párizsban. 
Elsőként a „méter” alap mértékegységet definiálták, sok vita és tanácskozás után. Az első 
„méter”-t a negyed délkör tízmilliomod részeként határozták meg, kimérve háromszögelési 
pontok segítségével a Dunkerque és Barcelona közötti távolságot. Ugyanebben az időben, a 
már megteremtett méter ismeretében megszületett a tömeg máig használt alapegysége a 
„kg” is. 
Az irodalomjegyzékben szereplő, Bölöni P. – Pataki Gy.: Bevezetés az általános metrológiába 
c. (Országos Mérésügyi Hivatal, Budapest, 1988.) monográfiában az olvasható,  hogy a több, 
mint 200 év előtti mérés 0.2 mm-rel rövidebbnek állapította meg a méter alapegységet a mai 
eszközökkel mérhető értéknél. Tudni kell, hogy a délkör hosszának megállapításához két adat 
volt szükséges: 

• Dunkerque-Barcelona földrajzi szélességének különbsége a csillagok állása 
alapján: 9º 39’ 

• A fenti távolság meghatározása több, mint 100 háromszögelési pont segít-
ségével (!). 

Mielőtt ámulatba esnénk a mindössze 200 μm-es hibán, tegyünk fel néhány „eretnek” 
kérdést:  

• Valóban ilyen pontos méréseket tettek lehetővé a korabeli műszerek és ilyen 
stabilak voltak a geodéziai pontok? 

• Mennyire szabályos-e a Föld alakja az adott délkör mentén? Beszélhetünk-e 
valós délkörről? A Délkör ugyanis képzeletbeli kör, amelynek középpontja 
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egybeesik a Föld középpontjával (? képzeletbeli), és átmegy az Északi (? 
képzeletbeli) és a Déli Sarkon (? képzeletbeli). 

• Ha a megállapítás valóban igaz, akkor vajon nem a rendszeres hibák néha 
egymást kompenzáló együttes hatása eredményezi-e a valóban imponálóan kis 
eltérést? 

 
Napjainkban a „méter” alapegységet természeti állandóra vezetik vissza. Bay Zoltán 
javaslatára, 1965-ben, a métert a pontosabban mérhető időegységre és a fénysebességre 
kezdték vonatkoztatni. 1983-ban a Súlyok és Mértékegységek Nemzetközi Konferenciája 
Párizsban elfogadta az új, Bay-féle méter definíciót. 
E definíció szerint a méter a fény által a vákuumban a másodperc 1 / 299 792 458-ad része 
alatt megtett út hossza. A Bay Zoltán által javasolt fényforrást ma is alkalmazzák a MKEH (volt 
OMH) laborjaiban. Ez a jód-stabilizált hélium–neon lézer, amely 633 nm hullámhosszon 
sugároz. 
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EURÓPA ÉS MAGYARORSZÁG

1799. jún. 22.: Etalonok (ősmértékek) bemutatása a törvényhozásban,

letétbe helyezés a Köztársasági Levéltárban:

Méter: platina rúd          Kilogramm: platina henger

????

1816: Németalföld törvényt hoz a bevezetésről

1840: Méterrendszer törvényessé tétele Franciaországban (Lajos Fülöp)

1849: Spanyolország törvényesen elfogadja az ősmértékeket

1847: Bicskén Nagy Károly matematikus a csillagvizsgálójába viszi az eredetileg

a párizsi obszervatórium részére készült méter és kilogramm etalont. A

kilogramm jelenleg is megvan, a méter a II. világháború alatt eltűnt.

1867-1870: Mérésügyi törvény előkészítése

1874: Törv. elfogadása Magyarországon. Kruspér István és Szily Kálmán 1870-

ben újrahitelesíti Párizsban a bicskei etalonokat.

1870   Párizs: 15 állam megalapítja a Nemzetközi Méterbizottságot (Kruspér)

1875   Párizs: 20 ország aláírja a Nemzetközi Méteregyezményt (Apponyi)

1907: Törvény az állami mérésügyről, M.kir.Központi Mértékügyi Intézet

1952: Megalapítják az OMH-t

2007: Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (volt OMH betagozódott)

 

25. dia 

A dia a mérésügy és Magyarország kapcsolatának kronológiáját mutatja. 
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NÉHÁNY NEMZETKÖZI SZERVEZET
A MÉRÉSÜGYBEN

 Nemzetközi Méteregyezmény CIM központi 
laboratóriuma Sevres-ben:

BIPM Nemzetközi Súly-és Mértékügyi Hivatal 
feladatai

 Etalonok alapskáláinak létesítése

Nemzetközi etalonok őrzése, 
összehasonlítás

Mérési módszerek fejlesztése

 Fizikai állandók meghatározása

 Nemzetközi Mérésügyi Szervezet  OIML segíti a 
nemzeti mérésügy munkáját

 

26. dia 

A dia fontos nemzetközi mérésügyi szervezetek elnevezését és azok feladatait mutatja be. A 
témára visszatérünk a 14. és 15. fejezetben. 
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Metrológiai fogalmak

 

27. dia 

Az összetettebb gépészeti mérési feladatok és a történeti visszatekintés után szemelvény-
szerűen a legfontosabb méréstechnikai fogalmak kerülnek sorra. 
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SI alapegységek és 
alapmértékegységek

 Hosszúság l m

 Tömeg m kg

 Idő t s

 Elektromos áram I A

 Termodin. hőmérséklet T K

 Anyagmennyiség n mol

 Fényerősség I cd

 

28. dia 

A CiM (Nemzetközi Méteregyezmény) tagországaiban törvénnyel szabályozott módon 
kötelező az SI alapegységek és alap mértékegységek használata. Meghatározott feltételek 
mellett más, törvényes egységek és mértékegységek is alkalmazhatóak, tekintettel a 
kereskedelemre, és egyéb, fontos területekre. Magyarországon 1991-ben lépett hatályba a 
Mérésügyi Törvény (1991. évi XLV. törv.) 
További információkat találhat a 15. fejezetben. 
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Néhány fontos definíció - rövid alakban

 Alapmennyiség: Megállapodásszerűen egymástól 
függetlennek tekintett m. egy adott rendszerben

 Származtatott mennyiség: Alapmennyiségek 
függvényeként definiált

 Mértékegység: Az azonos fajtájú mennyiségek 
halmazából kiválasztott vonatkoztatási mennyiségérték

 Egységrendszer: alap és származtatott egységek 
összessége

 Koherens egység: Alapegységek hatványainak 
szorzataként kifejezhető egység, az arányossági 
tényező: 1. Pl. 

 Inkoherens egység: Mint fent, de az arányossági 
tényező nem 1. Pl:

21

11
1

s

mkg
N




21

81,91
1

s

mkg
kp




 

29. dia 

A dián rövidített formában látható néhány lényeges méréstechnika szakkifejezés magya-
rázata, ezek az alábbiak: 

Alapmennyiség 
Származtatott mennyiség 
Mértékegység 
Egységrendszer 
Koherens egység 
Inkoherens egység 
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A mérés fogalma,

a mérés négy modellje

1. Hagyományos modell

2. Folyamat-modell

3. Valószínűségelméleti modell

4. Információelméleti modell

 

30. dia 

A mérés, mérési tevékenység meghatározására az idők folyamán, az ismeretek fejlődésével 
összhangban, több meghatározás is született. 
A tudatos mérési tevékenység megalapozásához elengedhetetlenül fontos néhány alapvető 
méréstechnikai fogalom magyarázata. 
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1. Hagyományos modell (MSz)

Legegyszerűbb változat, az 1900-as évek elejétől 

alkalmazzák:

„Tervszerűen végrehajtott gyakorlati tevékenységek 

összessége, amellyel valamilyen fizikai, vagy kémiai 

mennyiség nagyságának jellemzésére alkalmas, és a 

választott mértékegységben kifejezett számértéket 

kapunk.”

A mérési eredmények feldolgozása, a számítások 

a mérés szerves részét képezik.

   qqq 

Eredmény Mérőszám (méréssel 

meghatározandó)

Mértékegység (összehasonlító mennyiség)

 

31. dia 

A legrégebbi definíció egyszerű, érthető formában adja meg a mérés célját. 
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A MÉRÉS,

MINT MODELLEZÉSI ÉS ISMERETSZERZÉSI 

FOLYAMAT

Fizikai -

technikai,

valós, mérhető 

mennyiségek

leképezés leképezés EREDMÉNY

Modell alapján 

felépített mérőlánc 

tesztelése

„MÉRÉS”

Absztrakt 

modell

A priori ismeretek

összegyűjtése

A modell finomítása

Összehasonlítás

2. A mérés folyamat-modellje

HIBÁK
HIBÁK

HIBÁK HIBÁK

 

32. dia 

A mérés rendszertechnikai szemlélettel műszaki folyamatként is interpretálható. Valójában 
ez, és az információelméleti modell tükrözi legjobban a mérnöki szemléletet. Ráadásul az 
előző definíció is szerepel a modellben, hiszen alapvetően összehasonlításról van szó. 
A képen a mérendő mennyiségek halmazát és az eredményt eltérő színnel és formával 
jelöltük. Ezzel kívánjuk kifejezni, hogy a fizikai technikai valóság teljes körű megismerése 
legfeljebb elméletben lehetséges, hiszen a mérésre ható, azt befolyásoló tényezők száma 
végtelenül nagy, gyakorlati megismerésükre nincsenek eszközeink, és nem is lenne 
gazdaságilag indokolható minden hatótényező figyelembe vétele. Ezért minden eredmény 
leegyszerűsített, és valamilyen szintű modellje a valóságnak. 
A hibák eredetét is ezen az ábrán fogjuk elemezni, hiszen itt a modellalkotástól a mérés 
kivitelezéséig és ellenőrzéséig minden lépés látható. A mérés „autonóm” (önálló) szakasza a 
modell alapján felépített mérőlánc tesztelése. 
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A modellezés lépései

A modellezés céljának kijelölése

À priori ismeretek összegyűjtése

Előzetes modell megalkotása

Kísérlettervezés

Megfigyelés (Mérés, empirikus tevékenység)

Modell ellenőrzés Kiértékelés

Végleges modell megalkotása

A mérési tevékenység a modellalkotás autonóm szakasza

 

33. dia 

Az előző dián látható a mérési folyamat tömbvázlatos alakja. Itt, a képen, folyamatábra 
formájában adjuk meg az egyes lépéseket. 
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Végleges modell
A modell minőségét a modellezési és a mérési hiba 

együttesen befolyásolja, ezért a modellezést nem lehet 
különválasztani a teljes tevékenységtől! Az  abszolút  
hiba definíciója röviden, és előzetesként:

H= xmért–xhelyes

A képletben a helyes érték az elméleti „valódi” értéket
helyettesíti. A különféle hibák rendszerezése a 2.
fejezetben található. A hibák eredője a modell, az eljárás
(elv és módszer) és a kivitelezés (eszköz és működési
mód) és az adatfeldolgozás hibáiból származik.

A visszacsatolások értelmezése:

 Kedvező esetben elegendő több mérés elvégzése

 Módosítani kell a kísérlet körülményeit

 Jellemzők, szabadságfokok újragondolása
 

34. dia 

A tananyag későbbi fejezeteiben leírt elméleti meggondolások és gyakorlati teendők 
megértéséhez szükséges a motiváció bemutatása, ezt látjuk a dián. 
A 2. fejezet kifejezetten a hibák osztályozásával, eredetével és csökkentésük lehetőségeivel 
foglalkozik, erre a rendkívül fontos témára tehát még visszatérünk. 
A legfontosabb a mérnöki megközelítés szempontjából, hogy a mérési hibákat csökkentsük, a 
mérési tevékenység minőségét növeljük, és ne a mérések számának szükségtelen növelé-
sével, esetleg statisztikai módszerek alkalmazásával javítsunk az eredmény megbízhatóságán. 
A hibák a mérési tevékenység minden fázisban megjelenhetnek meg, így a modell, az eljárás 
(elv és módszer) és a kivitelezés (eszköz és működési mód) és az adatfeldolgozás hibáiból 
egyaránt adódhatnak. Ezek ismerete nélkül esélyünk sem lehet a legtöbb gondot okozó 
véletlen hibák, és mérési bizonytalanságok csökkentésére.  
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3. A mérés valószínűségelméleti modellje

a
b

c

PARAMÉTER TÉR

Mérendő jellemzők

MEGFIGYELÉSI TÉR

Mérési adatok

A paraméter tér zajos 

leképezésével jön létre

BECSLÉSI TÉR

Eredmény

VALÓSZÍNŰSÉGI LEKÉPEZÉS BECSLÉSI LEKÉPEZÉS

A leképezés „zajos”, hibákkal 

terhelt, tehát a „b” érték 

valószínűségi változó lesz: f(b|a)

A mért adatokból a mérendő mennyiség 

jellemző értékének becslése a legnagyobb 

valószínűséggel: f(c|b)

A megfigyelési tér leképezési tulajdonságait a jelátviteli csatorna jellemzői 

határozzák meg. Ez a csatorna nem más, mint a mérőlánc.
 

35. dia 

A valószínűségelméleti modell azon alapszik, hogy a mérési adatok véletlen változók, és 
elméletben csak a valószínűség számítás eszköztárával kezelhetőek. A vektorok nagysága és 
iránya jól szemlélteti azt, amit egy korábbi kép magyarázatánál már jeleztünk. Nevezetesen 
azt, hogy a fizikai –technikai valóság „a” vektorához képest a „c” eredmény a becslési térben 
igen eltérő képet mutathat. 
Az ábra megértéséhez szükséges tudni, hogy a valószínűség számításban a feltételes 
valószínűséget, például f(b|a) formában adhatjuk meg. A függvény zárójelében a függőleges 
vonal utal a feltételes valószínűségre. A vonal mögötti esemény bekövetkezése feltétele 
annak, hogy a vonal előtti esemény bekövetkezhessen, ez esetben „b” előfordulásának 
feltétele az „a” esemény előzetes bekövetkezése. 
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„A mérés valószínűségi leképezések sorozata”

A mérés „minőségre” a hiba mértéke jellemző:

H = c – a

Tekintettel arra, hogy a valóságban sem „a”, sem „H” nem ismerhető
meg teljességében, a képlet csupán elméleti definíció, lényegében
hasonlatos a 34. dián, a „folyamat-modell”-ben bemutatott
összefüggéshez.

Néhány fontos becslési eljárás:
Tömör leírásuk a tartalék diáknál található!

 Bayes-féle költségoptimalizálás

(Ha a lehető legtöbb à priori ismeret adott)

 Maximum likelihood módszer

(Ha ismert a méréseket terhelő zaj eloszlása – ez alaphelyzet a műszaki 
életben - de nem ismert a mérendő mennyiség eloszlása.)

 Legkisebb négyzetes hibájú módszer

(Ha a mérendő mennyiségről a legkevesebb információ áll rendelkezésre)
 

36. dia 

E jegyzet terjedelmét meghaladja, a három, képen megadott becslési eljárást részletesen 
bemutatása. 
Az egyes becslési eljárások nem egyenértékűek, ezért mindegyik esetben zárójelben 
megadtuk, hogy milyen esetben célszerű az alkalmazásuk. A fejezet mellékleteként, az un. 
„Tartalék diák” között meg lehet találni a becslési eljárások tömörített bemutatását. 
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4. A mérés információelméleti modellje

A Shannon-féle szemléleten alapul, és általánosan 

használatos a hírközlési rendszerek esetében.

ADÓ

ÁTV.CSAT

.

DEKÓD. VEVŐ

VEVŐÁTV.CSAT.

ADÓ KÓDOLÓ

HÍRKÖZLÉSI MODELLEK

MÉRENDŐ

VÁLTOZÓ

JELÁTVIVŐ

(ÉRZÉKELŐ)

JEL-

FELDOLGOZÓ

KIJELZŐ

(EREDMÉNY)

FEL-

HASZNÁLÓ

MÉRŐLÁNC, MINT ÁTVITELI CSATORNA

ZAVARÁSOK, 

ZAJOK

 

37. dia 

A negyedik mérési modell azon alapszik, és teljes joggal, hogy a mérés alapvetően 
információ szerzési tevékenység. 
Ez egy viszonylag újszerű megközelítés, igazság tartalma azonban nem vitatható. A méréssel 
szerezhető információ mennyiség objektíven mérhető (összehasonlítás céljából), legalább is 
az információ elmélet mértékegységeivel. A képen felül a hírközlés, az információátvitel 
legalapvetőbb modellje látható, alatta pedig a mérőláncot látjuk, hírközlés átviteli tagjainak 
való megfeleltetéssel. 
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KÓDOLÓ DEKÓDOLÓ

FORRÁS

VEVŐ

n-1.

állapotban

VEVŐ

n.

állapotban

ÁTVITELI CSATORNA

Információ veszteség Zaj, zavarások

Szinkronizáció

AZ INFORMÁCIÓ ÁTVITEL ÁLTALÁNOS 

MODELLJE

 

38. dia 

Shannon klasszikus információ átviteli modelljét mutatja a kép, ahogy Shannon értelmezte 
(t.i.: Információelméleti modell). Shannon szerint az információ átvitel nem öncélú, hanem a 
vevő (fogadó, felhasználó) oldalán a meglévő bizonytalanság, azaz információ hiány 
csökkentésére irányul. 
Az információ műszaki értelemben – látjuk a későbbi diákon – pontosan ezt jelenti: 
Információ entrópia = Bizonytalanság megszűntetésének mértéke.  
Méréstechnikus szemével nézve a forrás tehát a mérendő fizikai-technikai mennyiség, a vevő 
a mérést végző személy, vagy az irányítástechnikában maga a szabályozott rendszer, 
pontosabban a különbség képző tag. 
 
A mérési folyamat esetében a forrás a mérendő mennyiség, a vevő a mérést végző személy, 
esetleg egy technikai rendszer (pl.: a folyamatirányítás esetében). Az átviteli csatorna maga a 
mérőlánc, amelybe a kódoló és dekódoló is beletartozik. Ha jól meggondoljuk, nincs ebben 
semmi erőltetettség, hiszen a vivőfrekvenciás mérőerősítők a legszembetűnőbben 
szemléltetik még a kódolás/dekódolás és ezek szinkronjának szükségességét is. 
 
Az is természetes, hogy a „vevő” állapota a mérés eredményének függvényében megváltozik. 
Másként minek fektetnénk pénzt és munkát a mérésbe, információszerzésbe?  
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JEL: IDŐBEN VÁLTOZÓ TERMÉSZETTUDOMÁNYI (FIZIKAI, 

KÉMIAI, BIOKÉMIAI) MENNYISÉG

HÍR/KÖZLEMÉNY: (IDŐBEN) KORLÁTOZOTT JELEK

INFORMÁCIÓ (Shannon, Bell Laboratories):

BIZONYTALANSÁG, AMELYET A HÍR MEGSZŰNTET(ETT).

HÍRKÉSZLET: ÖSSZES LEHETSÉGES HÍR

INFORMÁCIÓ MENYISÉG/HÍRTARTALOM:

A HÍR KÖZLÉSE ÁLTAL  ELOSZLATOTT BIZONYTALANSÁG NAGYSÁGA. 

EZÉRT ANNAK A HÍRNEK VAN NAGYOBB INFORMÁCIÓTARTALMA, 

AMELYNEK A BEKÖVETKEZÉSI VALÓSZÍNŰSÉGE KISEBB.

AZ IFORMÁCIÓ TARTALOM KÉPLETÉNEK FORMAI 

ANLÓGIÁJA : TERMODINAMIKAI ENTRÓPIA

A termodinamikai entrópia annál nagyobb,

minél nagyobb az adott állapotban való

tartózkodás valószínűsége.
1

2
B

P

P
lnkS 

 

39. dia 

Shannon, 1948-ban közölt munkájában, csak a műszaki értelemben vett információk 
(elsősorban digitális villamos jelek által hordozott hírtartalom) mérésére – összehasonlítás 
céljából – dolgozott ki módszert. 
Fontos alapfogalmak rövid magyarázata mellett megjelenik a dián az információ entrópia 
fogalma is. Az „entrópia” elnevezés formai okra vezethető vissza.  Az információelmélet és a 
valószínűség számítás szorosan összefüggenek. A következő dián látszik, hogy a biztos 
esemény (itt:hír) a fogadó/vevő számára nem rendelkezik információ tartalommal (csak 
műszaki értelemben!), míg a lehetetlen esemény információ tartalma végtelen nagy lenne. 
Ezt a matematika nyelvén a valószínűség reciprokával lehetne a legjobban kifejezni. 
Ugyanakkor azonban gond, hogy a biztos esemény információ tartalma ez esetben nem 
zérus, hanem egy lenne. Ezért a hír bekövetkezésének valószínűségét nem csak reciprokként, 
hanem a reciprok logaritmusaként vesszük. Így azután az elméleti megfontolást a képlet már 
jobban tükrözi. A következő dián látható, hogy ilyen módon jött létre a termodinamikai 
entrópia képletével való formai hasonlóság, és az információ alapmennyiségének (nem SI 
alapmennyiség) elnevezése  (információ entrópia) is erre vezethető vissza.  
 
Érdekesség, hogy az információ napjainkban játszott óriási szerepe ellenére, sokáig nem 
szerepelt az információ entrópia az SI egységek között. Ennek oka feltehetően az, hogy az 
információ jelenleg használt mértékegységének (bit) átszámítása anyag és/vagy energia 
ekvivalensbe, a kapott érték rendkívül kicsiny volta miatt, egyelőre még nehezen 
interpretálható. A „bit” ma már SI egység (származtatott) és jelenlegi energia ekvivalense 
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9,569940(16) × 10−24 J/K. A dián látható képletben szereplő Boltzmann állandó értéke (2006) 
kB = 1,380 6504(24)·10−23 J/K. 
 
A dián szereplő fogalmak definícióihoz nem szükséges hosszabb részletezést fűzni, a lényeget 
igyekeztünk tömör formában megadni. Nagyon fontos, hogy a hír és az információ fogalmai 
ne keveredjenek! A „hír” kifejezés hétköznapi használata miatt gyakran téves képzetek 
keletkezhetnek. 
Műszaki értelemben a hír megléte még nem feltétlenül jelenti azt, hogy annak van 
információtartalma is. (Bár ez a megállapítás, tágabb értelemben – némi szarkazmussal – pl. 
bizonyos  médiumok esetében igaz is lehet.) Tekintettel arra, hogy a mérést 
információelméleti szempontból úgy kell értelmezni, mint olyan tevékenységet, amely a 
mérés előtt meglévő ismerethiány (bizonytalanság) megszüntetésére irányul, természetes, 
hogy a műszaki információ fogalmába beletartozik a mérés útján szerzett információ is. 
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Mérés és az információelméleti

alapfogalmak,

az információ mérése és mértékegysége

Fontos megjegyzés:

1. Csak a műszaki szempontból értelmezhető 

információ mérésére van módszer, amelyre Tukey

és Shannon tett javaslatot.

2. Az információ, az információ átvitel, stb. mérése 

első sorban nem abszolút, hanem relatív módon 

értendő. Ez azt jelenti, hogy információ források, 

átviteli csatornák, tárolók, stb. minőségének, 

kapacitásának egymáshoz  való viszonyítására, a 

rendszerek minősítésére szolgál.

 

40. dia 

A fenti képhez nem kell további megjegyzés, de fontos, hogy kizárólag csak a műszaki 
értelemben vett információ mérhető. 
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A HÍR ENTRÓPIÁJA   (Shannon)

A valószínűség szemléltetésére gyakran alkalmazzák a dobókocka példáját, és a 

dobást kísérletnek nevezik. Egyetlen kísérlet eredményéről szóló hír tartalma 

hartley-ben kifejezve (tízes alapú logartimussal) , mert ebben az esetben minden 

lehetséges eredmény egyforma valószínűséggel következhet be:

 
P

1
loghartleyI 

Milyen megfontolások és milyen analógiák vezettek a fogalom 

megalkotásához?

Biztosan bekövetkező esemény valószínűsége P=1, de hírtartalma H=0

Lehetetlen esemény valószínűsége P=0, ennek hírtartalma viszont H~∞

Milyen függvénykapcsolat képes leírni ezt a gondolatmenetet?

  78,06log
6/1

1
loghI 1010 

Emlékeztetőül:
2log

log
)(log2

A
AldA 

Kolmogorov (1933): 0 ≤ P ≤ 1

Harry Nyquist (1920)

Ralph Hartley (1928): P

1
logI 

 

41. dia 

A modern információelmélet kialakulását a valószínűség számítás fejlődése alapozta meg. A 
valószínűség matematikai megfogalmazása régóta foglalkoztatta a gondolkodókat. Úgy 
tudjuk, hogy a valószínűség első tudományos igényű tárgyalása Pascal 1654. júl. 29-én 
Fermat-hoz írt levelében olvasható. Bernoulli is foglalkozott a témával, és a következő 
megközelítést adta: „A valószínűség olyan bizonyossági fok, amely úgy viszonyul a teljes 
bizonyossághoz, mint rész az egészhez.” Laplace-tól származik az a formula, amely 
napjainkban is használatos: A valószínűség a „kedvező” események osztva az „összes 
lehetséges” eseménnyel, amennyiben minden esemény azonos valószínűséggel következhet 
be. Többek mellett Gauss, Poisson, Markov, Kotelnyikov, Hincsin, Feinstein és Fano is 
foglalkozott a legfontosabb véletlen folyamatok és valószínűségi eloszlások kutatásával. 
Kolmogorovtól származik (1933) az a közismert egyenlőtlenség, amely az események 
bekövetkezésének valószínűségét a biztos (P=1) és a lehetetlen (P=0) események közé 
helyezte, és ezzel „számszerű” megfogalmazást tett lehetővé. Ez a gondolat „ihlette” a 
hírtartalom, vagy információmennyiség fogalmának megalkotóit. Már csupán olyan 
matematikai összefüggést kellett találni, amely jól visszatükrözi azt a felfogást, hogy a biztos 
eseményt sugárzó „hírforrás” (előre ismert hírtartalommal, információval) entrópiája zérus 
legyen, viszont, ha a hírforrás teljes bizonytalanságban hagy, azaz bármilyen hírt azonos 
valószínűséggel kibocsáthat, akkor az entrópiája maximális legyen. A matematikai 
összefüggést először Hartley javasolta 1928-ban, majd Shannon fejlesztette tovább.  
A dián nagyon röviden azt mutatjuk be, miként vezetett az valószínűség számítás fejlődése az 
információelmélet megalapozásához. 
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A korszerű információelmélet megalapozásához a valószínűségszámítás területéről 
Kolmogorov munkái döntő módon járultak hozzá. 
 
H. Nyquist (1920) és R. Hartley (1928), a Bell Labs munkatársai publikáltak elsőként olyan 
elméleteket, amelyek később az információ „méréséhez” vezettek. 
A Hartley  iránti tisztelet miatt a tízes alapú logaritmus segítségével kiszámított információt 
„hartley (h)”-ben mérik. A „bit”-be való átszámítás a logaritmus alapok közötti áttérés 
segítségével lehetséges, 1 h ≈ 3,32 bit. 
 
Az információ mérésére szolgáló mennyiség és mértékegysége nem köthető abszolút 
természeti állandóhoz, hanem logikai úton lett meghatározva. A Hartley, majd Shannon által 
javasolt „információ entrópia” (mint mennyiség) és a Tukey-féle „bit” (mint mértékegység) 
első sorban arra való, hogy általuk a műszaki rendszerek, átviteli csatornák, tárolók, stb. 
műszaki kapacitásának egymás közötti objektív összehasonlítása lehetővé váljon. Az 
entrópia elnevezés azért került az információelmélet szótárába, mert a számításának Hartley 
és Shannon által javasolt módja erősen emlékeztet a termodinamikai entrópia 
meghatározására. 
 
A termodinamikai entrópia gondolata R. Clausiustól származik (1822-1888), aki ezzel 
jellemezte a termodinamikában az anyagi rendszerek molekuláris rendezetlenségét, illetve a 
termodinamikai állapot valószínűségének a mértékét. Ebből következtetni lehet a maguktól 
végbemenő folyamatok irányára: Tapasztaljuk, hogy a természetben az egyre valószínűbb 
állapotok következnek be. Például annak az állapotnak a valószínűsége, amelynél egy zárt 
teret úgy töltenek ki gázmolekulák, hogy azok kizárólag a tér egy meghatározott részében 
helyezkednek el, kisebb, mint annak a valószínűsége, hogy a molekulák a rendelkezésre álló 
teret egyenletesen kitöltik. Így tehát, ha P1 és P2 azon valószínűségeket jelzik, amelyekkel 
adott termodinamikus rendszer különböző állapotban való tartózkodását lehet leírni, akkor a 
dián látható képlet az entrópia megváltozását tükrözi („k” a Boltzmann-állandó) valamilyen 
folyamat során. Ilyen meggondolásból a termodinamikai entrópia a „rendezetlenség” 
mértéke, amely annál nagyobb, minél nagyobb az adott állapot valószínűsége. 
 
A hír  (vagy hírforrás) entrópiája, azaz információmennyisége annál nagyobb, minél nagyobb 
a bizonytalanság, amelyet a hír közlése révén eloszlatunk. Másként fogalmazva, annak a 
hírnek nagyobb az entrópiája, amelynek a bekövetkezési valószínűsége kisebb. 
Az információ tartalom mérésére szolgáló mennyiség definíciója megszületését tehát a 
termodinamikai rendezetlenség és az információelméleti bizonytalanság közötti hasonlóság 
ihlette. 
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Különböző, Pi valószínűségű 

eseményekből álló hír , vagy hírforrás 

eredő átlagos entrópiájának 

számítása:

A „bit” egységet Tukey 

javasolta

Neumann János javaslata: Az elektronikus számológép a zavarérzékenység 

miatt ne analóg, és ne több szinten kvantált jelekkel végezze a műveleteket, 

hanem csupán két jelszint legyen engedélyezett (igen-nem logika).

A két lehetséges állapot  (0, 1) következménye, hogy az digitális elektronikus 

rendszerekben a hírtartalom (entrópia) mérésére a kettes alapú logaritmust 

használják.

 

42. dia 

A 39. dián már jeleztük, hogy a információmennyiség számítására, Hartley által javasolt mód, 
az entrópiából vett logaritmus függvény nélkül használhatatlan lenne, hiszen a valószínűség 
reciprokja csak P=0 esetében tükrözné helyesen a lényeget. P=1 esetében ugyanis csak a 
logaritmus képzése révén kapunk nulla információtartalmat, azaz a biztos esemény 
bekövetkezése, vagyis a hír előzetes, teljes ismerete esetében a hír valóban semmilyen 
információtartalmat nem hordoz. 
Egy hírforrás különböző valószínűséggel bocsáthat ki híreket. A forrás teljes entrópiáját úgy 
számíthatjuk ki, hogy összegezzük az egyes hírek valószínűségükkel súlyozott 
információtartalmát. Ezt mutatja a dián szereplő képlet. 
 
A dián az információ mennyiség és mértékegység definíciója látható. 
Az információ mennyiség hivatalos neve információ entrópia, és a jele „H”. Mértékegysége  
kettes  alapú logaritmus esetén a „bit”, amelynek levezetése a következő diákon látható. 
Az információ mennyiségét – egy hír entrópiáját – sok szakirodalmi forrásban „I”-vel jelölik, 
de gyakori a „H” jelölés is, ami tisztelgés Hartley előtt, aki az információmennyiség számítási 
módját először javasolta. 
 
 
  

Comment on Text
Az információ alap mértékegysége, bináris jelre értelmezve
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BINÁRIS HÍRFORRÁS ENTRÓPIÁJA

P(1)=1 – P(0)

Kérdés: Hogyan változik a hírforrás entrópiája az értékek valószínűségével?

Az „1” jel információtartalma:

A „0” jel információtartalma:

A forrás átlagos információtartalma:

  0)1(1  PldI

  0)1(10  PldI

 
 

  
 11

1
11

1

1
1

P
ldP

P
ldPH




P(1) 0,00 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5

-P(1) ld P(1) 0,00 0,22 0,33 0,41 0,46 0,5 0,52 0,53 0,5

(1-P(1))ld (1- P(1)) 0,00 0,07 0,14 0,2 0,26 0,31 0,36 0,44 0,5

H [bit] 0,00 0,29 0,47 0,61 0,72 0,81 0,88 0,97 1

A legnagyobb entrópia akkor jelentkezik, ha mindkét érték (1;0) azonos 
valószínűséggel fordulhat elő. Kisebb eltérés a valószínűségben, pl.: 0,4 – 0,6 

nem okoz csupán 0,03 bit csökkenést. Ez kedvez a bináris jelekkel való 
kódolásnak.

 

43. dia 

Az előzőekben ismertetett összefüggések gyakorlati illusztrálására mutatunk be egy fontos 
számítást a soron következő két dián. 
A napi gyakorlatban ismételten használt információelméleti mértékegység a „bit”, de nem 
biztos, hogy minden esetben világos az, hogy ez a mértékegység mit takar? 
Legyen egy hírforrás bináris, azaz csak két féle információt képes kibocsátani, ezek a 0, vagy 1 
szintek. Ebből következően, ha rögzítjük az egyik szint valószínűségét, akkor a másik szint 
kiadódik: P(1)=1-P(0). A két jel információtartalma láthatóan nem független egymástól. A 
táblázat első sorában az „1” szint valószínűségét adtuk meg 9 értékkel P(1). A második sor-
ban ennek a jelnek az információtartalmát, míg a harmadikban a „0” jel információtartalmát 
tüntettük fel. Jól látszik, hogy csak a két jel valószínűsége komplementer, az információ-
tartalmuk már nem. 
 
Az információ alapmértékegységének levezetése a bináris (igen/nem) jelhez kötődik. A dián 
azt mutatjuk be, hogy miként változik az információ entrópiája, ha egy bináris hírforrást 
feltételezünk, és a két lehetséges hír (0 és 1) bekövetkezésének valószínűségét zérus és egy 
között változtatjuk úgy, hogy a két hír egymásnak komplementere. Ha valamelyik esemény (0 
és 1) bekövetkezésének valószínűsége előre tudottan nagyobb, mint 50 %, azaz P>0.5, akkor 
csökken a bizonytalanság a várható eseménnyel kapcsolatban, így csökken a hír entrópiája is. 
Az értéktáblázatban csak az „1” valószínűségét mutatjuk helytakarékosság miatt, hiszen 
jeleztük, hogy P(1) ismeretében P(0) komplementerként adódik. Így tehát ha P(1)=0.2, akkor 
P(0)=0.8, azaz 80%-ban előre bizonyosak vagyunk, hogy a „0” kimenet, vagy esemény fog 

Comment on Text
Két értékű 
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bekövetkezni. Ezért az erről „szóló hír” entrópiája csupán 0.72 bit. A forrás információ-
tartalma akkor lesz maximális, ha semmilyen előzetes ismeretünk nincsen arról, hogy melyik 
jelszint előfordulása valószínűbb. Ugyanakkor a táblázat első oszlopában látszik, hogy 
amennyiben az 1 jel egyáltalán nem fordulhat elő, azaz P(1)=0, akkor a 0 jel valószínűsége 
100 %-os, azaz P(0)=1. A hírtartalom mindkét jelre vonatkozóan nulla – amit az eddigi 
fejtegetések alapján már sejtettünk is. 
 
Maximális lesz a hír entrópiája, azaz 1 bit, ha mindkét esemény bekövetkezési való-
színűsége azonos. 
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0,5

0,5

P(1)   0

P(0)   1

1

0

H/bit

1

0,5

BINÁRIS 
HÍRFORRÁS 
ENTRÓPIÁJA

Olyan bináris hírforrás 
entrópiáját keressük, 
amelynek kimenetén 

azonos valószínűséggel 
fordulhat elő  „1” és a „0” 

jel, azaz

15,05,0)0()1( PP

bitldII 1
5,0

1
01 

bitldldH 125,025,0 

Az „1”, vagy „0” hír információtartalma:

A forrás átlagos entrópiája:
 

44. dia 

Láttuk, hogy a forrás információtartalma akkor maximális, ha semmilyen előzetes ismeretünk 
nincsen arról, hogy melyik jelszint előfordulása valószínűbb. 
Az előző dián bemutatott értéktáblázatban szereplő adatokat ábrázoltuk a fenti diagramon. 
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A bináris hírforrás maximális entrópiájának számítása

0

0

1

1

11

P
ldP

P
ldPH 

A deriválási szabályok miatt áttérés természetes alapú log-ra:

2ln

)1(

1
ln)1(

2ln

1
ln

1

1

1

1
P

P
P

P
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10 1 PP 

Szélső érték keresése deriválással (láncszabály és belső függvények):
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45. dia 

Az értéktáblázat készítése az egyik lehetőség, de emellett természetesen kiszámítható a 
bináris hírforrás entrópiájának maximális értéke analitikus úton  is. 
A 45. és 46. dia „háttérinformáció”-ként szolgál, és az értéktáblázatban közölt eredmény 
alátámasztására. 
Szélső értékről lévén szó, az hírforrás entrópia függvényét deriválva jutunk eredményhez. A 
következő lépésben – további deriválással – megállapíthatjuk, hogy minimumról, vagy 
maximumról lehet szó? 
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Maximum – minimum?
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Tehát a függvénynek a P1 =0,5 helyen maximuma van.

Végül:

 

46. dia 

Az előző dián jelzett második deriválás mutatja, hogy a hírforrás entrópiájának függvénye 
P(0)=P(1)=0.5 helyen maximummal rendelkezik. 
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ENTRÓPIA  A  MÉRÉSTECHNIKÁBAN

A „H” entrópia egy véges számú kísérletből álló mérési sorozattal 

kapcsolatos bizonytalanságot, határozatlanságot  mutatja meg.

Bizonytalanság értelmezése: Információ hiány

A (mérési) információ tehát nem más, mint eszköz a bizonytalanság 

csökkentésére. Az információ közlésével (méréssel) az entrópiát 

csökkentjük.

Csökken a bizonytalanság (entrópia), ha a mérési eredmények nem 

azonos valószínűséggel fordulnak elő. Ezt demonstrálja a bináris forrás 

entrópia görbéje.

Az entrópia csökkenés egyben azt is jelenti, hogy ugyanannyi jellel kisebb 

információmennyiség továbbítható, vagy ugyanannyi méréssel a vizsgálat 

tárgyáról az optimálisnál kevesebb információt nyerhetünk.

Viszonylagos entrópia 

(tömörítési tényező):
1

max


H

H


 

47. dia 

A mérés és a mérési hiba entrópiájának  objektív meghatározása lehetővé teszi, hogy a 
mérési tevékenység minősítésével  kapcsolatban megalapozott elméleti megállapításokat 
tehessünk. 
• Méréssel csökkentjük az adott méréstechnikai probléma információelméleti entrópiáját 

(Az „ismeretlen” felderítésével csökken a bizonytalanság.) 
• Ha a mérési adatokról, amelyek valószínűségi változók, van előzetes ismeret, akkor 

viszont a „forrás” entrópiája csökken, és ezáltal a méréssel szerezhető információ 
entrópiája is csökken 

• A hiba információelméleti entrópiája tovább csökkentheti a méréssel megszerezhető 
entrópiát (Ld.: tartalék diákon) 

• A mérés kivitelezésére nézve fontos útmutatás, hogy az entrópia bármilyen csökkenése 
azt jelenti, hogy az elvégzett méréssel az adott mérési feladatról (mérendő mennyi-
ségről) az optimálisnál kevesebb információt tudunk majd csak megszerezni. 
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REDUNDANCIA [%]

Az előre már ismert, tehát felesleges 

információtartalomnak a relatív mértékét mutatja meg. 

Ennek az információmennyiségnek a közlése elvben 

felesleges lenne, de segítségével a közlés biztonsága 

- különösen zajos jelátviteli csatorna esetében -

növelhető.




 1
max

max

H

HH
R

A MÉRÉSTECHNIKÁBAN, 

HÍRADÁSTECHNIKÁBAN:

 

48. dia 

A méréstechnikában különösképpen az időben változó mennyiségek mérésénél és a mért 
jelek mintavételezése, majd digitalizált, kódolt formában történő átvitele során van nagy 
jelentősége a redundancia beépítésének. A kódolás elmélete  részletesen foglalkozik ezzel a 
témával.  
 
 

  

Comment on Text
Magyarul: terjengősség, jele „R”. Az információelméletben a kódolás során - fontos szerepe van az információ hibamentes átvitelének biztosításában. R=(Hmax-H)/Hmax képlettel definiálják, ahol H az átvitt,  Hmax pedig a maximális információ entrópia.
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PÉLDA  A MÉRÉSI SOROZAT ENTRÓPIÁJÁRA

Adott egy kísérletsorozat, amelynek elemszáma „n”, és amelynek elvégzése 

során csak kétféle „kimenet” lehetséges, azaz a „várt” és a „nem várt” eredmény.

Például: Mérés villás kaliberrel, „mehet” – „nem mehet”.

Határozzuk meg a kísérletsorozatra és az egy kísérletre jutó jutó átlagos 

információt!

Várt eredmény: „1”                                                   Nem várt eredmény: „0”

Előfordulás: n1 Előfordulás: n - n1 = n0

A kétféle eredmény valószínűsége: 

1
1lim P

n

n

n



0

1lim P
n

nn

n






Ha a kísérletsorozat kellően nagy, azaz n -> ∞ :

nPn  11

nPn  00

1
n

n

n

n
PP 21

21 

 

49. dia 

A példa egy, a gépészetben gyakori mérés révén szerezhető információ mennyiség számítását 
illusztrálja. 
A mérőeszköz egy villás kaliber, aminek közismerten két oldala van. Az egyik a „megy” (jó), a 
másik a „nem megy” (selejt) oldal. A „bináris” példát az egyszerűség kedvéért választottuk. 
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Állapítsuk meg az „1” és „0” elemekből álló 

sorozat lehetséges valamennyi sorrend-

kombinációjából egy bizonyos kombináció 

valószínűségét, azaz a mérési eredmények 

egy lehetséges kombinációját:

Kapcsolt valószínűség

0101

0101

nPnPnn
PPPPP 

„n” kísérletből álló kísérletsorozat 

információtartalma:
  ldP

P
ldbith 

1

A fenti sorozatból egyetlen kísérletre 

jutó információtartalom (entrópia): ldP
nn

h

kísérlet

bit
H

1










Behelyettesítve:  01

01

1 nPnP
PPld

nkísérlet

bit
H 









 
kísérlet

bit
ldPPldPPldPnP

n
ldPnP

n
H 00110011

11


Végül egyetlen kísérlet entrópiája:

000111 ...... PPPPPPP 

 

50. dia 

A dia szövegéhez nem szükséges külön magyarázat. 
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A  mérési sorozat entrópiája számpéldával 

bemutatva:

n=5      ebből   n1=3   és   n0=2

Egy lehetséges kombináció valószínűsége:

0345,016,0216,04,06,0
5

2

5

3 23

23


















P

A kísérletsorozat információtartalma:

 
 

87,4
3,0

462.1

2lg

lg





P
ldPbith

Egy kísérletre jutó információtartalom:

  197,0
1

01

01 








n

h
PPld

nkísérlet

bit
H

nPnP

TOVÁBBI PÉLDÁK A TARTALÉK DIÁK KÖZÖTT!
 

51. dia 

A számpélda az előző dián látható eredményt teszi „kézzel foghatóvá”. Az 1 bit-nyi, egy 
kísérletre jutó információ tartalom önmagában nem sokat mond. Ha azonban mérési 
tevékenységeket kell összehasonlítanunk és megítélnünk az információelmélet eszköztárával, 
akkor a számítás „életre kel”, a bit-ben kifejezett értékek alkalmasak az objektív össze-
hasonlításra. 
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1. Fejezet

tartalék diái

 

52. dia 
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Három kiválasztott becslési 

módszer bemutatása

a mérés valószínűségelméleti 

modelljére

 

53. dia 

 

 

  



1. Metrológia szerepe a gépészetben  67 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

A./ Bayes-féle módszer
Ehhez szükséges a legtöbb előzetes ismeret:

 f(a) valószínűség sűrűség-függvény

 f(b|a) feltételes sűrűség-függvény, más néven csatorna 
karakterisztika. Ez megadja, hogy rögzített a paraméter 
mellett a b paraméter milyen módon szóródik. (Adott 
mérendő mennyiséget milyen szórással tudunk leképezni 
a megfigyelési térbe.)

A megfigyelés utáni ismereteket, amelyek részben az à
priori ismeretekből, részben a megfigyelésekből 
származnak, az à posteriori paraméter-függvény f(a|b) 
adja.

f(a|b)
f(a)

ĉ
a

à posteriori
à priori

A becslés minősítésére a legnagyobb valószínűségi értéket (ĉ) célszerű alkalmazni.

 

54. dia 

A fenti szöveges magyarázathoz a következő gyakorlati kiegészítést kell csak fűzni: 
 
f(a)  sűrűség függvény a mérendő „a” mennyiség feltételezett valószínűségi leírása, 

jellemzése 
f(b|a) a feltételes sűrűség függvény azt írja le, hogy egy adott „a” paraméterhez milyen 

sűrűség függvénnyel jellemezhető a „b” paraméter valószínűségi eloszlása. A 
matematika nyelvén tulajdonképpen azt írja le, hogy milyen a mérőrendszer 
minősége, a jel/hír/információ átviteli képessége, ezért nevezik csatorna karak-
terisztikának. A mérés információ elméleti leírásánál láttuk, hogy a mérés 
„információ átvitel”-ként is felfogható. Ebben az esetben a mérőrendszer (mérőlánc) 
a jelátviteli csatorna szerepét tölti be. 

f(a|b) a mérés, „megfigyelés” eredményének feltételes sűrűség függvénye azt írja le, hogy 
egy megfigyelt (mért) „b” paraméterhez a mérendő „a” mennyiség milyen eloszlása 
van hozzárendelve. A valószínűség számítás nyelvén ez posteriori (utólagos) ismeret, 
ami természetesen igaz. 
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Bayes-becslés függvényei

 Becslésnek a paraméter megfigyelése utáni legvalószínűbb értéket 
tekintjük. A becslésnek mindig lesz hibája:

H=ĉ - a

 A becslés átlagos hibája (R):

 K(c,a)  „Költségfüggvény”, hibakritérium, optimum kritérium

 f(a|b)  à posteriori sűrűségfüggvény a mérési adatok alapján

 A méréselméletben jellemzően K(c,a) = K(H) , azaz a becslés hibája lesz a 
kritérium

Valódi érték
Valószínűség maximuma

      min,,  




dabafacKacR

 

55. dia 

A becslés és döntés elméleti, matematikai megfogalmazásai Bayes-től származnak. A Bayes-
becslő vagy Bayes döntési szabály alapgondolata az, hogy egy definiált költségfüggvény  
(értsd alatta: a hibás döntés által okozott posteriori – utólagos – kár, veszteség) várható 
értékét kell minimalizálni. 
Esetünkben a mérés eredő hibáját kell minimalizálni. Ezt fejezi ki a képletben a „c” és „a” 
paraméterek közötti különbség. A „c” ugyanis a megadott, kiszámított eredményt, „a” pedig 
az eredetileg mérendő mennyiséget jelképezi. Bayes „szellemében” ezért a becslés hibáját 
kell minimalizálni. 
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Négyzetes hiba 

mint K(H)

költségfüggvény:

Abszolút hiba 

mint K(H)

költségfüggvény:

K(H)

K(H)

c-a

c-a

 

56. dia 

A dián látható két költségfüggvényt nem véletlenül mutatjuk be. 
A négyzetes hiba fogalma nem ismeretlen a méréstechnikában. A 2. és 3. fejezetben látjuk a 
hibák rendszerezését, és számításuk módját. A négyzetes hiba átlaga igen fontos szerepet 
játszik, hiszen a becslés esetében ez az empirikus szórásnégyzet. A tapasztalati szórás a 
komplex mérési tevékenység egyik fontos jellemzője. 
Az abszolút hiba fogalma a méréstechnikában a legelemibb fogalmak közé tartozik, mert a 
mért érték és a helyes érték közötti különbséget adja meg. A helyes érték a valódi érték 
helyett szerepel a megfogalmazásunkban, mert a valódi értéket nem ismerjük. 
 
Fentiek alapján látjuk, hogy mindkét „költségfüggvény” alkalmazása indokolt a mérés-
technikában. Az egyik a szórás, a másik az abszolút hiba növekedését „bünteti”, azaz súlyozza 
különböző mértékben, a „K” költség növekedésével. 
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A költségfüggvénnyel súlyozott à posteriori sűrűségfüggvénynek valószínűségi változó 

(mért értékek) szerinti integrálásával kapjuk a hibafüggvényt, a becslési tér változójának 

(eredmény) függvényében. 

a

K(c,a)

1c 2c
3c

 acK ,1

 acK ,2  acK ,3

f(a|b)

ic
: Mért 

értékek, 

amelyekkel a 

valódi értéket 

becsüljük 

Az átlagos hiba minimuma

      min,,  




dabafacKacRR(c,a)

c

Bc

BR

 

57. dia 

A dián azt láthatjuk, hogy Bayes módszerrel a négyzetes hiba költségfüggvényével súlyozott, 
posteriori megfigyelési (mérési) feltételes sűrűség függvény minimumát megkereshetjük. 
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A Bayes becslés az „a” praméter olyan „cB” becsült értékét 

keresi, amely az „R” hibát minimalizálja.

Ezt a minimális hibát Bayes-hibának nevezik.

Ha ismert a valószínűségi változó sűrűségfüggvénye 

(méréseknél ez többnyire normális eloszlás szerinti) és az à

priori sűrűségfüggvény (csatorna-karakterisztika), akkor 

lehetséges az à posteriori sűrűségfüggvény (becslési tér) 

meghatározása a Bayes-becslés segítségével:

       afabfbfbaf   
   

 

   

   












daabfaf

afabf

bf

afabf
baf

ZAJOS ÁTVITELI 

CSATORNA

KARAKTERISZTIKÁJA

(TECHNIKAI MÉRŐLÁNC)

Mérendő

mennyiség

sűrűség-

függvénye

Becsült

eredmény

 

58. dia 

A mérési folyamatot leíró f(a|b) posteriori feltételes sűrűség függvény meghatározható a 
mérendő mennyiség feltételezett f(a) sűrűségfüggvénye, a csatorna karakterisztika, valamint 
a mérési adatok statisztikai jellemzőinek (megfigyelési tér) segítségével. 
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B./ Maximum likelihood módszer
Akkor alkalmazzuk, ha:

• nem ismerjük a keresett változó (itt:paraméter(vektor) eloszlását  f(a), ezért 
azt egyenletesnek tételezzük fel

• és a méréseket  terhelő zaj eloszlása f(b|a) ismert.
A likelihood (valószínűségi) függvény a megfigyelés (mérés-kiértékelés) 
feltételes sűrűségfüggvénye f(b|c), amelynek c szerinti maximum helyéhez 
tartozó érték adja definíció-szerűen a paraméter (vektor) optimális becslését.

Az optimum keresés tehát szélsőérték feladat, amelynek célja

meghatározása.
 

0
ˆ






 MLCC
c

cbf
A ML becslésnek azt a 

paramétert tekintjük, amely 

mellett a méréssel 

(megfigyeléssel) kapott 

érték a legvalószínűbb.

f(b|c)
f(a)

f(b|a)

ĉĉ

KIÉRTÉKELÉS

CSAT. KARAKT. (MÉRŐLÁNC)

 

59. dia 

A dia szövegéhez nem kell magyarázatot fűzni, mert a jelölések magyarázata a korábbi diák 
alatt megtalálható. 
Alapvetően tehát paraméter becslésről van szó. Adott egy modell, amellyel elképzeléseink 
szerint jól leírható a meghatározni kívánt rendszer. A modellnek vannak szabad paraméterei, 
amelyeket méréssel kell meghatároznunk (rendszer identifikáció). Igen ám, de a méréseink 
zajjal terheltek!  A paramétereket tehát csak becsülni tudjuk, valószínűségi változók segítsé-
gével, amelyek több-kevesebb összefüggést mutatnak a keresett paraméterekkel. Hogyan 
kapjuk a „legpontosabb” becslést, és egyáltalán, mit jelent ez a legpontosabb kifejezés? 
A „Maximum likelihood” eljárás (legnagyobb valószínűség elve) egy általánosan használt 
stratégia paraméterbecslésre. A módszert akkor alkalmazzuk, ha a modell paramétereinek 
sűrűségfüggvényei ismeretlenek  f(a), de ismert a méréseket terhelő zaj eloszlása  f(b|a) ! 
Ha egy eloszlásról nincsen semmilyen ismeretünk, akkor a legegyszerűbb, ha azt közelítően 
egyenletesnek tételezzük fel, ld.: a dián f(a). A maximum likelihood becslés a következőt 
jelenti: Maximalizálni kell a P{mért adatok| paraméter értéke}=L(b|c) feltételes valószínű-
séget. „L” a Likelihood függvényt jelöli, ami mindig meghatározható a mérési zaj eloszlásának 
ismeretében.  
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C./ Legkisebb négyzetek módszere
Ha csak modell (elméleti) ismeret van, de mérni is lehet:

À priori ismeret hiányában a becslés feladata a mérendő 
rendszer „a” paraméterére (jelére, mennyiségére) olyan 
„ĉ” becslés keresése, amely mellett a rendszerről nyert 
megfigyelés „b” (mérés) és a modell kimenőjelének „bM” 
négyzetes eltéréseként definiált hiba minimálisra adódik. 

v

MÉRENDŐ

RENDSZER

„a”

MODELL



C(a,    )

u T

Pl.: „a”:= T
b

bM

z
w

    min,ˆ

1

2




n

i

Mii bbaC A példában hőelemes érzékelő

időállandóját kell identifikálni

 

60. dia 

A módszert gyakran alkalmazza a rendszerelmélet, ha ismeretlen átviteli tag identifikációja a 
feladat, de megjelenik a módszer a modern szabályozástechnikában is. Ebben az esetben egy 
feltételezett a priori modell és a mért valós rendszer valamely jellemzője közötti eltérést kell 
minimalizálni. 
A becslési tömb (C) felett – illusztráció céljából – látható egy elsőrendű mérőműszer átmeneti 
függvénye (egység-ugrás bemeneti függvényre adott válasz), és a műszer „T” időállandója. Az 
identifikációs feladat lehet például ezen „T=a” paraméter meghatározása méréssel és 
modellezéssel. 
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A mérés minőségére vonatkozó 
konklúziók

a
b

c

PARAMÉTER TÉR

Mérendő jellemzők

MEGFIGYELÉSI TÉR

Mérési adatok

A paraméter tér zajos 

leképezésével jön létre

BECSLÉSI TÉR

Eredmény

VALÓSZÍNŰSÉGI LEKÉPEZÉS BECSLÉSI LEKÉPEZÉS

MINÉL PONTOSABB 

MÉRÉSI

ELJÁRÁS ÉS KIVITELEZÉS

MINÉL TÖBB INFORMÁCIÓ, 

AZAZ MÉRÉS

 

61. dia 

A fenti dia a matematika eszközeivel „győz meg” minket, hogy gondosan megtervezett mérési 
eljárással, körültekintő kivitelezéssel és kellő számú méréssel lehet a legjobb minőségű 
eredményt biztosítani. 
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1. A MÉRÉSSEL NYERHETŐ 

INFORMÁCIÓMENNYISÉG 

SZÁMÍTÁSA

2. A HIBA ENTRÓPIÁJÁNAK 

MEGHATÁROZÁSA

További példák az 

információmennyiség 

meghatározására és mérésére

 

62. dia 
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1. PÉLDA : MÉRÉSSEL NYERHETŐ INFORMÁCIÓMENNYISÉG

Q = H(x) – H(x|xm)

Mérés előtti bizonytalanság (entrópia) Hiba entrópiája (a posteriori)

A mérőeszköz mérési tartományában legyen x1:= minimum  és  x2 :=maximum

A mérési bizonytalanság :=  Δ,  amely [x1 x2 ] tartományban állandó

Tételezzük fel, hogy a mérendő 

mennyiség különböző értékei a mérési 

tartományban egyenlő valószínűséggel 

fordulhatnak elő, PL. DIGITÁLIS 

KIJELZÉS, továbbá P(x<x1 és x>x2)=0. 

Ebben az esetben a sűrűségfüggvény 

egyszerűen megadható:
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63. dia 

A diához nem szükséges kiegészítő magyarázat. Ez, és a következő 2 dia a digitális kijelzésű 
műszerek esetében ismert összefüggés levezetését mutatja. 
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A mérési folyamat tehát 

a bizonytalansági 

tartomány 

csökkentéseként is 

felfogható.

Tekintettel arra, hogy:

   dxxfxxP

x
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2

A mérés előtti állapot entrópiájának számításához a P(x) valószínűségre van szükség:
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Végül az entrópia:

 

64. dia 

A diához nem szükséges további magyarázat. 
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INFORMÁCIÓNYERESÉG SZÁMÍTÁSA EGYSZERŰ PÉLDÁN:

Mérési tartomány:   64 μm

Mérési bizonytalanság: Δ =  1 μm

  664
2

128

2

12 



 ldld

xx
ldbitQ

Célszerűen 2-es alappal számítjuk, a példa kerek értékei miatt:

A mérési hiba (feltételes valószínűség) entrópiája (lásd ehhez még köv. diák):
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Az információnyereség a fentiekkel:
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65. dia 

Megjegyzés: A méréssel szerezhető információmennyiség „Q” számítására levezetett, és a 
dián látható összefüggés csak abban az esetben igaz, ha a mérendő mennyiség eloszlása 
egyenletes. A levezetés csak a szemléltetésre szolgál. 
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2. PÉLDA : A MÉRÉSI HIBA ENTRÓPIÁJA

A. EGYENLETES ELOSZLÁSÚ HIBA ENTRÓPIÁJA (DIGITÁLIS KIJELZÉS HIBÁJA)

X

fΔ(x)

-Δ Δ
Xm

f(x) =

1/2Δ xn-Δ≤x ≤ xn+Δ

0        egyébként

A HIBA ENTRÓPIÁJA (FELT. VALÓSZÍNŰSÉG):

A hiba sűrűség függvénye:
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66. dia 

Maradva az egyszerű érthetőség mellett, a dián a digitális kijelzésű műszerek hibájának 
entrópiáját határozzuk meg. A sűrűségfüggvény könnyen integrálható. 
Ugyanakkor fontos a példa az összehasonlíthatóság miatt is. A 3.1. fejezetben a digitális 
kijelzésű műszerek kijelzésének bizonytalanságát a szórás segítségével határozzuk meg, és 
ugyanahhoz az eredményhez jutunk, mint a fenti példán az információelméleti módszer 
alkalmazásával. 
 
 

  



80 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Huba Antal, BME 

A HIBA ÉS A MÉRT ÉRTÉKEK SZÓRÁSA KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS:
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67. dia 

A digitális kijelzésű műszerek kijelzésből adódó bizonytalanságát a 3.1. fejezetben a 
valószínűség számítás módszerével is levezetjük. Érdekes összevetni, hogy az információ-
elmélet eszköztára ugyanolyan eredményhez vezet, azaz a kijelzés bizonytalansága 
hozzávetőlegesen a legkisebb osztás (LSB) harmada! 
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B. NORMÁL ELOSZLÁSÚ HIBA ENTRÓPIÁJÁNAK SZÁMÍTÁSA
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68. dia 

A dián bemutatott példában a méréstechnikában leggyakrabban alkalmazott normál eloszlást 
vettük alapul. 
Azt vizsgáljuk, hogy mekkora a normál eloszlású hiba entrópiája (ld.: Gauss-eloszlás 
alapgondolata, 3.1. fejezet).  
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Ellenőrző kérdések

1. Csoportosítsa a méréstechnika feladatait a gépészetben!

2. Mik az SI alapmennyiségek és alapegységek?

3. Mit jelentenek a származtatott mennyiség és egység, 

valamint a koherencia fogalmak?

4. Mik a mérésügy legfontosabb nemzetközi szervezetei?

5. Mutassa be a mérés négy modelljét!

6. Mi a jel, a hír, és az információ?

7. Hogyan mérik az információ mennyiségét?

8. Hogyan kapcsolódik az információ átvitel Shannon-féle

általános modellje a méréstechnikához?

9. Hogyan függ az előzetes ismeretektől a bináris hírforrás 

entrópiája?

10. Miért alkalmazzák a méréstechnikában Bayes-féle

költségfüggvényként az abszolút hiba és a négyzetes 

hiba függvényeket?

 

69. dia 
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2. FEJEZET

MÉRÉS EREDMÉNYE.

MÉRÉSI HIBÁK HATÁSAI

Dr. Huba Antal
c. egyetemi tanár

BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

MÉRÉSTECHNIKA

 

1. dia 
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Tartalom
1. A mérési eredmény alakjai és a hibák

2. A mérés és a műszertechnika kapcsolata

3. A mérési hibák rendszerezése

4. Mérési módszerek bemutatása példákkal

5. Hibák rendszerezése időben állandó és időben 

változó mennyiségek mérésénél

• Mérési hibák eredete

• Mérési hibák jellege

• Mérési hibák formái, különös tekintettel az 

időben változó mennyiségek mérésére

6. További fontos fogalmak:

• Hiba rendszáma

• Abbe elv

A közvetett mérés hibáival (hibaterjedés) a 3.2. fejezet 

foglalkozik!
 

2. dia 

A fejezet elején olyan ismereteket mutatunk be, amelyek egyaránt érvényesek időben 
állandó és időben változó mennyiségek esetében is. 
A jegyzet terjedelmi korlátok miatt nem foglalkozik a zajjal terhelt időben változó mennyi-
ségek mérésével.  
 
Csak érintőlegesen foglalkozunk a jelek villamos feldolgozásával, és a jegyzetnek nem 
képezik tárgyát a zajvédelem, a földelési problémák elméleti és technikai  kérdései sem. Az 
időben változó mennyiségek mérése esetében az un. rendszeres hibák taglalása azért kapott 
szerepet, hogy a témával foglalkozó hallgatókat bevezesse abba a problémakörbe, amely idő 
és frekvencia tartományban a mérendő mennyiségek, és az ezek mérésre szolgáló mérőlánc 
összehangolásával kapcsolatos. 
 
A hibaterjedés  bemutatását a mérési adatok feldolgozásával foglalkozó fejezetbe soroltuk be 
(3.2. fejezet).  
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Wiley & Sons N.Y. 1977.

Schnell L.: Jelek és rendszerek méréstechnikája. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985.

Szabó I. (szerk.): Gépészeti rendszertechnika

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.

 

3. dia 
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A MÉRÉSI EREDMÉNY ALAKJA 

   qqq 

Mérendő mennyiség
Mérőszám

(3 részből áll)

Etalon mértékegység

 Hx
h

H   ismert

rendszeres

hibák

eredője

Elméletben:

H = x – xv

Gyakorlatban:

H = x – xh

xx

x

ii

ii









A mérés csak akkor „befejezett”,

ha a hibaszámítást is elvégeztük!

 mérési 

bizonytalanság

Bizonytalansági

tartomány, 

konfidencia 

intervallum

Pl. egy összetevője 

a műszerkönyvben 

 előjellel szereplő

bizonytalanság

xv      valódi érték, csak elméleti, mert ha

ismernénk, nem kellene mérnünk.  

Várható érték: M(x)=μ

Helyette:

x, xi leolvasott, ténylegesen mért érték

xh „helyes” érték, amelyet az átlag

képvisel  x

 

4. dia 

A mérési eredményben szereplő „mérőszám” alapvetően három tagból tevődik össze, 
amelyek a következőek: 
• Helyes érték, azaz a valódi érték legjobb becslése az átlaggal 
• Korrekció, azaz a rendszeres hibák előjeles eredője 
• (Kiterjesztett) bizonytalanság, azaz a konfidencia szinthez tartozó faktorral és a tapasz-

talati szórással számított konfidencia intervallum. 
 
Szembetűnő, hogy a mérőszám 2/3 részben hibákkal kapcsolatos adatokat tartalmaz. 
Ezek után jogosan merül fel az a kérdés, hogy mik a mérési hibák okozói, és miként lehet a 

véletlen hibákat minél jobban visszaszorítani? 
A jelen fejezet a hibák rendszerezésével, ismertetésével és megszűntetésük-csökkentésük 

lehetőségeivel foglalkozik. 
A fogalmak magyarázata a dián olvasható. Annyit kell ehhez még hozzátenni, hogy 
szakirodalomtól függően „μ”, „X”, vagy „ξ” az elméleti várható érték, míg az „x felülhúzott” 
az empirikus (tapasztalati) átlag. 
 
 
 

  

Comment on Text
Megbízhatósági szint.

Comment on Text
A konfidencia-intervallum egy adott szignifikancia szinten (valószínűségi szinten) a becsült változó alsó és felső korlátja közötti tartomány.
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A MÉRÉSI HIBÁK, BIZONYTALANSÁGOK FORRÁSAI
(NEM TELJESKÖRŰ FELSOROLÁS)

A eredmény bizonytalanságai azt tükrözik, hogy a mérendő 

mennyiségre vonatkozó ismereteink hiányosak. A „teljes” 

ismerethez „végtelen” mennyiségű információra lenne szükség.

Néhány jellegzetes bizonytalansági forrás:

•A mérendő mennyiség hiányos meghatározása

•A mérés nem tökéletes megvalósítása

•A nem reprezentatív mintavétel

•A környezeti feltételek hatásának nem tökéletes ismerete

•A mérést végző személy hibájából adódó eltérések

•A műszer véges felbontása, küszöbérzékenysége

•Az etalonok és anyagminták pontatlan értékei

•Az állandók és az algoritmusban alkalmazott faktorok pontatlansága

•A mérési módszerben és eljárásban alkalmazott közelítések

•A mérés ismétlőképességéből adódó eltérések

 

5. dia 

Idézetek a „Nemzeti Akkreditáló Testület” (NAT) NAR-EA-4/02-2003. kiadványából, amely 
„A mérési bizonytalanság meghatározása kalibrálásnál” címmel jelent meg. 
Egy mérési eredmény csak akkor teljes, ha tartalmazza mind a mérendő mennyiségnek 
tulajdonított értékeket, mind az ehhez az értékhez tartozó mérési bizonytalanságot. 
…az összes, nem pontosan ismert mennyiség véletlen változó, beleértve azokat a befolyásoló 
mennyiségeket is, amelyek hatással lehetnek a mért értékekre. 
A mérési bizonytalanság a mérési eredményhez társított paraméter, amely a mérendő 
mennyiségnek megalapozottan tulajdonítható értékek szóródását jellemzi. 
A mérendő mennyiségek a mérés tárgyát képező tényleges mennyiségek. Kalibrálás (A 
fogalom magyarázatát részletesen ld.: 3-2. és 15. fejezetekben) esetén általában az egyetlen 
Y mérendő vagy kimenő mennyiség több (i=1,2,…n) Xi bemeneti mennyiség függvénye az 
Y=f(X1, X2, … Xn) összefüggésnek megfelelően. 
A mérési eljárást (Fizikai elv a és mérési módszer. Megj.: Szerkesztő) és a kiértékelési 
módszert az „f” modell-függvény képviseli. …Az esetek többségében ez egy analitikus 
kifejezés, de lehet ilyen összefüggések csoportja is, amely a rendszeres hatásokra alkalmazott 
korrekciós tagokat és korrekciós tényezőket tartalmaz, és ezért olyan összetettebb 
kapcsolatra vezet, amely egyértelműen nem írható le egyetlene függvénnyel. Lehet továbbá, 
hogy kísérleti úton vagy csak számítási algoritmusként van meghatározva, vagy „f” lehet 
mindezek kombinációja is. 
Értékük és bizonytalanságuk meghatározásának módjától függően az Xi bemeneti 
mennyiségek két csoportra oszthatók: 
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•Azokra a mennyiségekre, amelyek értékét és a hozzájuk tartotó bizonytalanságot 
közvetlenül az adott mérésből határozták meg. Ezek az értékek származhatnak 
például egyetlen leolvasásból, ismételt leolvasásokból vagy tapasztalaton alapuló 
döntésekből. Tartalmazhatják az eszközök leolvasási korrekcióit, a befolyásoló 
mennyiségek miatti korrekciókat, amilyen például a környezeti hőmérséklet, 
légnyomás, nedvességtartalom. 
•Azokra a mennyiségekre, amelyek becslései és a hozzájuk tartozó 
bizonytalanságok az adott mérés esetén külső forrásból származnak. Ilyen 
mennyiségek a kalibrált etalonok vagy a tanúsított anyagminták értékei, vagy a 
kézikönyvekből származó adatok. 

A mérendő mennyiség egy becslése az y-nal jelölt kimeneti becslés, amit a modellfüggvényből 
kapunk, ha az Xi bemeneti mennyiséget az xi bemeneti becsléssel helyettesítjük: 
y=f(x1, x2, … xn) 

 
Ez az összefüggés akkor érvényes, ha a bemeneti mennyiségek a modell szempontjából fontos 

összes hatásnak megfelelően korrigált legjobb becslések. Ha ez nem így van, akkor a 
szükséges korrekciókat önálló bemenő mennyiségként kell figyelembe venni. 
 

Egy véletlen változó (bemenő mennyiség, megj.: Szerkesztő) szóródásának jellemzője az eloszlás 
varianciája vagy annak pozitív négyzetgyöke, a változó szórása. 

 
Eddig az idézetek. 

 
 

  



2. Mérés eredménye. Mérési hibák hatásai 89 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

MÉRÉSI EREDMÉNY KORREKT MEGADÁSA

MÉRÉSI SOROZAT (ISMÉTELT MÉRÉS) ELVÉGZÉSE ESETÉN
„A” TÍPUSÚ BECSLÉSSEL , EGY „BEMENETI MENNYISÉG” ESETÉN:

Eredmény

Eredő rendszeres
hiba

Átlag
szórása

Sorozat
átlaga,

vagy az átlagok 
átlaga

Megbízhatósági
szint faktora

n

s
tHxstHxy

x



 

 

6. dia 

Eredmény megadása egy „bemeneti” és egy „kimeneti” mennyiség esetén, a 
bizonytalanság „A” típusú becslésével, ha mérési sorozatot végeztünk. 
A 3-1. fejezetben részletesen is megmagyarázzuk a képlet tagjait, itt csak a legfontosabb 
tudnivalókra szorítkoztunk. 
A „bemeneti mennyiség” fogalma alatt azt kell érteni, hogy a legtöbb esetben a mérendő 
(vagy kimenő mennyiség) „Y” több „Xi” bemeneti mennyiség függvényeként adódik. Ez a 
függvény a mérés egyenlete, más néven modellfüggvénye. Láttuk ugyanis az 1. fejezetben, 
hogy a mérést modellezési folyamatként is felfoghatjuk. A méréstechnikában azt az esetet, 
amelynél az eredmény meghatározásához egyenlet, matematikai összefüggés szükséges, 
közvetett mérésnek  (ld.: a 3.2. fejezetben) nevezik. A jelölésben a nagy Y és X betűket az 
elméleti, valódi érték jelölésére, míg ezek becslésére a kis y és x betűket használják. Ezért 
tehát „y” az „Y” mennyiség egy lehetséges becslése. A dián látható képlet egy bemeneti 
mennyiség esetére mutatja az eredményt, „A” típusú  becsléssel. 
 
A variancia, és az abból számított szórás elméleti érték, az eloszlást jellemző un. funkcionál 
(Ld.: 3-1. fejezet 28. dia). A variancia a véges számú mérések alapján a gyakorlatban nem 
meghatározható, ehhez ugyanis az eloszlás sűrűségfüggvényének pontos ismerete szükséges. 
Helyette a tapasztalati szórást, esetleg a korrigált tapasztalati szórást, és az átlag szórását  
tudjuk a mérési adatokból meghatározni. 
 

Comment on Text
A mért adatok valószínűségi változók. Egy diszkrét, mért adathalmazból (mérési sorozat) meghatározott átlagérték ugyancsak valószínűségi változó, mert megismételt mérési sorozatok esetén az átlagok nem esnek egybe (feltéve, hogy kellő felbontású műszert alkalmaztunk). Az átlagok maguk is szórnak az átlagok átlaga körül, ezt nevezik az átlag szórásának.

Comment on Text
Mért, diszkrét adatokból számított, gyakorlatból származó szórás
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A méréstechnikai szakirodalomban látható képletek és kifejezések gyakran nem tesznek 
különbséget sem a fogalmak jelölésénél, sem azok megnevezésénél. Ezért fontosnak tartjuk 
az első előfordulásuk alkalmával rögzíteni a következőket: 
 
Elméleti  középérték, várható érték:  Jelölése: μ, vagy ξ. 
Átlag:   A minta középértéke. Empirikus, tapasztalati átlag. A várható érték, azaz elméleti 
középérték, első momentum legjobb becslése. Az empirikus eloszlás elhelyezkedését 
mutatja. Jelölése: x felülhúzott.   
Szórás:   Elméleti érték, a második momentum, más néven variancia pozitív négyzetgyöke. 
Jelölése: σ. A variancia a szóródás (koncentráció) mértékszáma. 
Tapasztalati szórás:   A szórás torzított becslése, kiszámítása az átlagtól való eltérések 
négyzetösszegéből történik úgy, hogy azt „n”-nel osztjuk, majd a kapott értékből 
négyzetgyököt vonunk. Jelölése: s 
Korrigált tapasztalati szórás:   Az előzőhöz hasonló módon számítjuk, de az osztás „n-1”-gyel 
történik, mert az átlag felhasználása miatt csökken a szabadságfok. Jelölése: s* 
 
A fenti fogalmak meghatározásának, kiszámításának képleteit későbbi diákon mutatjuk be. Az 
eredmény megadásánál látható, hogy a képletben következetesen a korrigált tapasztalati 
szórással, mint  az elméleti szórás torzítatlan becslésével számoltunk. 
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MÉRÉSI EREDMÉNY KORREKT MEGADÁSA

EGY BEMENŐ ÉS EGY KIMENŐ MENNYISÉG ESETÉN, HA A MÉRÉSI 
SOROZATOT TÖBBFÉLE BIZONYTALANSÁG TERHELI, „A” és „B” TÍPUSÚ 
BECSLÉSSEL, VALAMINT U.N. KITERJESZTETT BIZONYTALANSÁGGAL:

Eredmény

Eredő rendszeres
hiba „Kiterjesztett” 

bizonytalanság

Sorozat
átlaga

Megbízhatósági
szint faktora







  




k

1j

2

j

2

x
ustHxUHxy

 

7. dia 

Eredmény megadása a bizonytalanság „A” és „B” típusú becslésével, egy mért „bemenő” és 
egy „kimenő” mennyiség esetén, ha mérési sorozatot végeztünk, és a méréseket többféle 
bizonytalanság terheli. Ilyen bizonytalanságok lehetnek pl. az etalonok bizonytalanságai, 
kijelzés bizonytalansága, hőmérsékleti hatások, stb.  
A „B” típusú eredmény megadás már nehezebb, és mérési munkában való jártasságot, 
műszerismeretet, stb. feltételez. Ebben a formában ugyanis lehetőség van minden olyan 
tényező figyelembe vételére, amely az adott ismereti szinten számba vehető. Elsődlegesen az 
eredmény egyenletben (modell-függvény) szereplő olyan bemeneti mennyiségek 
bizonytalanságát kell megbecsülni, amelyek esetében nem meghatározható a tapasztalati 
szórás. Ezeken felül figyelembe lehet venni további bizonytalanságokat is. 
 
Az „uj” bizonytalanságokat a következő módon lehet becsülni: 

• A korábbi mérések adataiból, 
• Az anyagok és eszközök tulajdonságainak ismeretéből, az ezekre vonatkozó 

tapasztalatokból, 
• A kalibrálási és egyéb bizonyítványokban megadott adatokból, 
• A kézikönyv/műszerkönyv adatokhoz tartozó bizonytalanságokból 
• A mérés körülményeiből 

A mérést végző személy ismétlőképessége alapján, stb. 
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kn

1i

2

ixi
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kn,A2A1A
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ucsckxukU

ahol

UH)x,...x,x,...x,x(fy

:becslése

)X,...X,X,...X,X(fY

Kiter-

jesztett 

mérési 

bizony-

talanság

„U”

A „k” faktor a 

konfidencia szinttel 

kapcsolatos: Normál 

eloszlást feltételezve,

95%-os megbízhatósági 

szinten k=2

A mérés 

„B” 

típusú, 

súlyozott 

bizonyta-

lanságai

Az xAi bemeneti 

mennyiség súlyozott, 

korrigált tapasztalati 

szórása, vagy az átlag 

szórása, tehát „A” 

típusú 

bizonytalansága.

Eredmény (Y) megadása több bemenő mennyiség esetén,

kétféle (A és B típ.) bizonytalanság becsléssel

 

8. dia 

Eredmény megadása több „bemeneti” és egy „kimeneti” mennyiség esetén (az eredmény 
egyenlete, más néven a modellfüggvény ismert), a bizonytalanság „A” és „B” típusú 
becslésével, ha a bemeneti mennyiségek megfelelő becslésére mérési sorozatokat 
végeztünk. 
A „KITERJESZTETT” MÉRÉSI BIZONYTALANSÁG értelmezése az European Cooperation for 
Accreditation of Laboratories” útmutatója (Mérésügyi Közlemények XXXIX./3. 1998.) alapján 
történik. 
A dián az eredmény egyenlet általános alakja mellett az „U” kiterjesztett mérési 
bizonytalanság  meghatározása is látható. 

1. Ha ismert az eredmény képlet (modell-függvény), tehát közvetett mérésről van szó, 
és adott az eredmény egyenlete, akkor az „u” eredő bizonytalanság meghatározásánál 
– a bemeneti mennyiségek mért adatainak becslése (átlagok: xAi) és korrigált 
tapasztalati szórásaik mellett - meg kell határozni az un. ci súlyfaktorokat is. A 
súlyfaktorok az eredmény egyenlet (modell-függvény) bemeneti mennyiségek szerinti 
parciális deriválásával állíthatók elő. (Ld.: Közvetett mérés: a 3. 2. fejezetben).  

2. Az eredmény egyenletben lehetnek olyan bemeneti mennyiségek is (xBj), amelyeknek 
a bizonytalansága a „B” típusba sorolható. Ezekre a bemenő mennyiségekre is meg 
kell állapítani súlyfaktorokat, ezeknél  cj jelölést alkalmaztunk. Előfordulhatnak olyan 
további  bizonytalanságok is, amelyek a bemenő mennyiségek mellett származhatnak 
a mérési eljárásból (fizikai elv és módszer), továbbá a mérés kivitelezéséből is. (Pl.: 
Ismétlőképesség bizonytalansága). 
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3. A gyakorlatban alkalmazott méréstechnikai előírásokban „k” faktor értéke 95%-os 
valószínűségi szint mellett ≈2, ha labormérésekről és ipari mérésekről van szó, és a 
mintasokaság eloszlását Gauss-eloszlásnak feltételezzük. Megjegyezzük azonban, 
hogy a faktor értéke – 120 mérési adat esetében - Student-eloszlást feltételezve, 95%-
os valószínűségi szinten 1.98, normál eloszlás esetében pedig - a mérések számától 
függetlenül - 1,96 lenne. Látható, hogy kerekítéssel ezek az értékek is kellően 
reprezentálva vannak az előírásokban található k=2 esetén. 
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METROLÓGIA
(MÉRÉSTUDOMÁNY)

MŰSZERTECHNIKA ADATFELDOLGOZÁS

HIBAANALÍZIS

Mit kell mérni?

Hogyan mérjük?

Mivel mérjük?

Mérési körülmények

Mérő személyek

Mérési eredmény 

megadása:

• Számadattal és 

mértékegységgel

• Diagrammal

• Hisztogrammal (stb.)

Hibák vizsgálata:

• Eredetük

• Jellegük

• Formájuk

Hibák becslése

Hibák kiküszöbölése

 

9. dia 

A metrológia, azaz méréstudomány három oszlopát mutatjuk be azzal, hogy ezek egymással 
szorosan összefüggenek. 
A jelen fejezetben a középső „oszlop”, a hibaanalízis napi gyakorlatban fontosnak tekintett 
ismereteit foglaltuk össze. 
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A mérés és a műszertechnika kapcsolata

Kapcsolódás a

hibaanalízishez:

Hibák osztályozása eredetük 

szerint
Mérési adatok 

feldolgozása

Mérési eljárás Mérés kivitelezése

Fizikai elv Mérési módszer A műszer 

működési módja

A mérőműszer

megválasztásamechanikai

villamos

optikai

elektromechanikus

optomechanikus

optoelektronikus

stb.

kitérítéses

összehasonlító

kompenzációs

különbségi

helyettesítéses

frekvencia

érintéses

érintésmentes
Statikus jellemzők:

érzékenység

feloldás

felbontás

Dinamikus jellemzők:

frekvencia átvitel

beállási idő

túllendülés

stabilitás

 

10. dia 

Az előző dián láttuk, hogy a méréstechnika és a műszertechnika egymástól elválaszthatatlan 
kategóriák. 
Ha már meg tudtuk határozni, hogy mely mennyiséget kívánjuk mérni, első lépésben a mérés 
modelljének elkészítésére van szükség. Ez a lépés a dián nem szerepel, de megelőzi a mérési 
eljárás megválasztását. A mérés modellje sokféle lehet, egy lehetséges (matematikai) forma 
az ún. eredmény egyenlet. A  modell megalkotásához minden előzetes ismeret összegyűjtése 
és rendszerezése fontos. Ebben a fázisban kell számba venni a lehetséges hibaokozókat is. 
A mérési eljárás kidolgozása ezután következik, a gépészetből vett hasonlattal élve ez 
olyasmi, mint a technológiai terv elkészítésének fázisa. Ezt követi a mérés végrehajtása, 
amihez természetesen - többek között - mérőeszközökre lesz szükség.  A gépészetben ez a 
fázis a kivitelezés, vagy gyártás. A harmadik, befejező mozzanat a méréstechnikában a 
hibaanalízis. A gépészetben az elkészült termék ellenőrzésével zárul a folyamat. 
A mérési hibák - eredetük szerint - a dián látható okokra vezethetőek vissza azzal a 
megjegyzéssel, hogy az első fázis, a modellalkotás hiányzik a képről. A legelső hibákat már a 
modell megalkotása során elkövethetjük. A diasorozatban lesz olyan táblázatos összefoglalás, 
ahol a hibák eredetét példákkal szemléltetjük. 
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MÉRÉS-ÉS MŰSZERTECHNIKA

KAPCSOLATRENDSZERÉNEK

FONTOSSÁGA

MÉRÉSI EREDMÉNY:

EukHxUHxy 

KORREKCIÓ (H) ÉS 

BIZONYTALANSÁG (U)

A modellnek, a mérési eljárásnak, a 

műszereknek és a mérés 

körülményeinek ezekben  döntő 

szerepük van!

 

11. dia 

A dia azt érzékelteti, hogy a mérési eredményben a modell, a mérési eljárás, és a mérés 
kivitelezése meghatározó szerepet játszanak.  
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12. dia 

A mérési hibák csoportosításához néhány kiegészítést lehet tenni: 
A hibák eredetéhez tartozik negyedikként az eredmények kiértékelése is, hiszen hibákat itt is 
elkövethetünk. 
A forma szerinti csoportosításban nem csupán az idő, hanem a frekvencia függésében is 
megjelenhetnek hibák, mint amilyenek az amplitúdó és fázis átvitel hibái, valamint a 
mintavételezés hibája időben változó mennyiségek digitális mérésénél. 
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M É R É S I     H I B Á K
RENDSZEREZÉSE

(IDŐBEN ÁLLANDÓ ÉS IDŐBEN VÁLTOZÓ 
MENNYISÉGEK MÉRÉSÉNÉL)

EREDETÜK SZERINT

(14-33. dia)

JELLEGÜK SZERINT

(34-35. dia)

FORMÁJUK SZERINT

(36-56. dia)

 

13. dia 

A mérési hibákat a dián látható osztályozás alapján vesszük sorra. 
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MÉRÉSI     HIBÁK    EREDETÜK    SZERINT
(14 – 33. dia)

Mérési eljárás hibái

Fizikai elv Mérési módszer

Mérés kivitelezésének hibái

A műszer 

működési módja

A mérőműszer

tulajdonságai

Mérési adatok feldolgozásának hibái

Modell hibái

 

14. dia 

Eredetük szerint négy fő oka van a mérési hibáknak. 
 
Ezek azután jellegük szerint lehetnek durva (kiugró), rendszeres, vagy véletlenszerű hibák, 
továbbá formájuk szerint tartozhatnak az idő-és a frekvencia tartományhoz, és vizsgálhatjuk 
őket a megjelenítés (megadás) alakja szerint. 
 
A kivitelezéssel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy az időben változó és időben 
állandó mennyiségek villamos mérése során nagy figyelemmel kell lenni a zajok hatására, 
és különösen a földelésből eredő problémákra. Ezek a hibák megjelennek eredet szerint 
mind a kivitelezésnél, mind pedig a formánál.  E témakör tárgyalására ezen jegyzetben nincs 
lehetőség, de a témával mélyebben foglalkozni kívánók számára ajánlottuk az irodalom-
jegyzékben Schnell „Jelek és rendszerek méréstechnikája” című művét. 
 
Lényeges, hogy a hibák csökkentése akkor lehetséges, ha ismerjük ezek eredetét. A rend-
szeres hibák előjele és nagysága ismert, tehát ezeket figyelembe tudjuk venni az eredmény 
megadásakor. A problémát a mérési bizonytalanságok okozzák, mert nagyságuk és előjelük 
nem állandó. A kiterjesztett mérési bizonytalansággal már azt is figyelembe tudjuk azt is 
venni, hogy milyen megbízhatósági (konfidencia) szinten kívánjuk megadni az eredményt. 
A bizonytalanságok különböző eredetű véletlen hibákból származnak, tehát az eredet és a 
jelleg szerinti csoportosítás útmutatást ad a bizonytalanságok csökkentéséhez.   
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Mi micsoda?

Milyen sorrendben kapok választ?

Modell érthető

Eljárás

Fizikai elv érthető

Módszerek jön

Kivitel

Működési mód (érintéses/érintés mentes)

Mérőműszer tulajdonságai (felbontás, dinamika, stb.)

Formák (abszolút, stat., din. hibák, stb.)   jön

 

15. dia 

A dia a hibák csoportosítását tartalmazó táblázat szövegében előforduló olyan mérés-
technikai fogalmakat mutatja, amelyek részletesebb magyarázatot igényelnek. 
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MÉRÉSI MÓDSZEREK (teljesség igénye nélkül)

•Mérési módszer (metrológiai aspektus szerint) •Mérőeszköz, példa 

•Kitérítéses

•A mérendő mennyiség által, valamilyen fizikai kapcsolat révén 

létrehozott erőhatás a műszer szerkezetében megfelelő ellenerőt 

hoz létre. Az egyensúlyi helyzet bekövetkezésekor a 

mennyiséget skála és mutató segítségével olvashatjuk le.

•Mérőóra hosszméréshez

•Forgótekercses műszer

•Rugós erőmérő

•Összehasonlításos

•A mérendő mennyiséget azonos típusú, ismert nagyságú 

mennyiséggel hasonlítjuk össze.

•Kétkarú mérleg

nyomaték-összehasonlítás

•Mérőléc

•Kompenzációs, vagy null-módszer

•A mérendő mennyiség értékét az általa létrehozott változás 

kiegyenlítésével állapítjuk meg. Ha a leolvasás a műszer mutató 

„0” állásában történik, akkor az null-kompenzáció.

•Hőmérséklet mérése kompenzográffal

•Impedancia

mérése hídkapcsolással, nulldetektorral.

•Különbségi

•A mérendő mennyiség és egy azonos típusú ismert, de 

kismértékben eltérő mennyiség különbségének mérése.

•Optiméter

•Mérőhasáb kombináció és a 

munkadarab közötti, kismértékű 

különbség mérése.

•Helyettesítéses

•A mérendő mennyiséget azonos típusú, ismert értékű 

mennyiséggel helyettesítik. Eredményül a kijelzett érték 

változatlan marad, vagy a kismértékű eltérést skála segítségével 

mérik.

•„Borda”-rendszerű mérleg

•A mérendő tömeggel egyenértékű súlyt 

vesznek le a mérlegkarról a tömeg 

oldalán.

 

16. dia 

A gépészetben leggyakrabban előforduló öt mérési módszert mutatjuk be rövid 
magyarázattal és példákkal kiegészített táblázatban. 
A magyarázatok és a példák általában elegendőek a módszerek megértéséhez és 
azonosításához. Egyedül a különbségi módszer esetében kell néhány kiegészítést tenni. A 
módszert előszeretettel alkalmazzák minden olyan esetben, amelynél kiemelkedően jó 
felbontás és lehetőleg alacsony költségű műszerpark szükséges. Ilyen példa a hosszmérés. Ha 
nem áll rendelkezésre olyan mérőeszköz, amely nagyobb mérési tartományban, például 100 
mm-en 10-4 mm-es felbontást is lehetővé tenne, mert túl drága, akkor elegendő egy olyan 
finomtapintó, amely pl. ±1 mm méréstartományban  10-4 mm-es felbontással rendelkezik, 
egy kellően merev befogó állvány és egy mérőhasáb készlet. A munkadarab hosszának 
megállapítása két lépcsőben történik. Először célszerűen – pl. tolómérővel - 0,1 mm-es 
pontossággal meghatározzuk a méretet, majd egy ennek a méretnek megfelelő mérőhasáb 
kombinációt állítunk össze. A mérőhasáb kombinációt az állványba befogott tapintó alá 
helyezve „nullázzuk” a finomtapintót. A második lépésben eltávolítjuk a mérőhasáb 
kombinációt, és helyére tesszük a munkadarabot. Most már csupán a különbséget kell 
meghatározni, hibaszámítást végezni, és rendelkezésre áll a keresett méret.  
 
Van még egy további, gyakran alkalmazott módszer a gépészet területén, ez a frekvencia 
módszer. Ebben az esetben a rezonancia jelenségének kiaknázásáról van szó. Erőt lehet mérni 
például egy feszített húr segítségével, mert a huzalra ható, hosszirányú feszítő erő nagysága 
és a húr rezgési frekvenciája között arányos összefüggés van.   
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KITÉRÍTÉSES MÓDSZER

 

17. dia 

A kitérítéses módszer bemutatására a dián egy elektrodinamikus, forgótekercses (Deprez) 
műszert látunk. A mérendő mennyiség megfelelő belső „ellenerőt” hoz létre, és egyensúlyi 
állapotban olvasunk le. A Deprez műszer esetében a mutatóra erősített spirálrugó-pár 
forgatónyomatéka tart ellen annak a villamos eredetű forgatónyomatéknak, amely a Lorenz 
erő összefüggései szerint keletkezik. A tekercs „i” árammal átjárt, azon „ds” vezetődarabjaira, 
amelyek merőlegesek a „B” mágneses indukciójú mezőre, „dF” „rész”erő hat. A teljes 
erőhatás – erőpár az „r” sugarú forgó tekercs azon részein hoz létre forgatónyomatékot, 
amelyek a légrésben merőlegesek a mágneses térre. Ezzel kitérítő forgatónyomatékkal tart 
egyensúlyt a spirálrugó párban ébredő torziós forgatónyomaték. A spirálrugók egyben az 
áram bevezetésére is szolgálnak.  
 
 

  

Comment on Text
Olyan technikai rendszer, amelyben mechanikai és villamos mennyiségek kapcsolódnak egymáshoz fizikai törvények alapján. Feltétel a mágneses (elektromágneses) tér és a mechanikai mozgás megléte.
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KITÉRÍTÉSES MÓDSZER

Nyúlásmérő bélyeges 

nyomás jeltovábbítók 

(jelátalakítók)

Az induktív útadóval  felszerelt nyomásmérő viszont 

összehasonlító módszerrel mér, mert a mag és a tekercs közötti  

relatív elmozdulás az összehasonlítás alapja.

 

18. dia 

A dián elektromechanikus jelátalakítókat, nyomásmérőket látunk. Ezek esetében az alul 
látható membrán közvetíti, egy előtét kamra segítségével,a – többnyire – nyúlásmérő 
szenzorral ellátott belső membránhoz a nyomás okozta kitérést. A  membránban ébredő 
rugóerő tart egyensúlyt a kitérítő nyomás által létrehozott erővel. 
 
A belső magos, érintésmentes induktív útadóval (szenzorral) ellátott nyomásmérő viszont 
már egyértelműen összehasonlításos módszerrel mér. Az induktív útadó két tekercsből áll, a 
belsejükben vasmag mozoghat súrlódás mentesen. A tekercsek impedanciája a vasmag 
helyzetétől, a helyzet pedig a membrán alakváltozásától, végső soron a nyomástól függ. 
Az induktív útadókról a 8. fejezetben részletes bemutatást találunk. 
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KITÉRÍTÉSES MÓDSZER

 

19. dia 

Egyértelműen kitérítéses módszerrel mér a nyúlás mérő szenzorral ellátott, párhuzamos 
rugós vezetékként funkcionáló deformációs test formájában megjelenő erőmérő. A rugalmas 
vezeték alakváltozása során könnyen elképzelhető a kitérítéssel arányos belső ellenerő 
jelenléte. A képen a jobb érthetőség (láthatóság) érdekében plexi lapok helyettesítik a 
mérleg fém vázát. 
 
 

  

Comment on Text
Olyan egyenes, vagy forgó mozgást biztosító mechanikai építőelem, amely egy rögzített részhez képesti elmozdulást (elfordulást) a rugalmassága révén tesz lehetővé. Vannak monolitikus (egy darabból kimunkált) rugalmas vezetékek is.



2. Mérés eredménye. Mérési hibák hatásai 105 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

KITÉRÍTÉSES MÓDSZER

 

20. dia 

Az előző dián látható deformációs testet látjuk kiemelve. A villamos vezetékek oldalán lévő 
részt (befogást) rögzítik, a másik végén pedig a mérendő erő bevezetése történik. A pirossal 
bekeretezett mezőben, a védőfólia alatt nyúlásmérő bélyegek helyezkednek el, amelyek a 
nyíllal jelölt irányban történő erőterhelés hatására létrejövő alakváltozást ellenállás 
változássá alakítják át. A szerkezet „monolitikus”, azaz egyetlen fémtömbből van kimunkálva, 
de a rendszer valójában két darab, mindkét végén befogott párhuzamos rugólemezzel 
megvalósított rugalmas egyenes vezetéket testesít meg. A monolitikus rendszer kevésbé 
sérülékeny, és nyílván valóan olcsóbban gyártható, mint egy olyan változat, amelyben 
laprugókat szereléssel kell kicsúszás és elmozdulás ellen rögzíteni. 
 
 

  

Comment on Text
Olyan eszköz, amelyben adott tartományban a relatív nyúlással arányos ellenállás változás jön létre.
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KITÉRÍTÉSES MÓDSZER

Forgatónyomaték jelátalakító (nyúlásmérő bélyeges)

 

21. dia 

Azért kitérítéses a nyúlásmérő bélyeges forgatónyomaték mérő jelátalakító, mert az eszköz 
„lelke” egy, a méréstartománynak és a felbontásnak megfelelően méretezett torziós tengely. 
A tengelyre a hossztengelyéhez viszonyítva 45 fokban nyúlásmérő bélyegeket ragasztanak fel, 
és ezek a csúsztatófeszültség maximumának megfelelő szöghelyzetben, a terhelő 
nyomatékkal arányos mértékben változtatják alakjukat, és ezzel az ellenállásukat. A belső 
„visszatérítő erő” a tengely torziós rugómerevségéből adódó forgatónyomaték. 
A nyúlásmérő bélyegekkel foglalkozik a 7. fejezet. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER

 

22. dia 

A digitális kijelzésű tolómérő nem „digitális módszerrel” mér. Ilyen módszer ugyanis nincsen. 
A tolómérő csúszkája olyan mechanikai egyenes vezetéken mozog, amely egyben 
méretmegtestesítő mérce, vagy etalon. Többféle elektromechanikus megoldás létezik. Van 
kapacitív, és van olyan, amely esetében egy meander formában kialakított vezetőt helyeznek 
el a tolómérő szárán (álló „tekercs”). A rendszer szabadalmaztatott elnevezése „Inductosin”. 
A vezető felett mozgó csúszkában két egymással párhuzamos, azonos osztásközű vezető 
meander található, és ezek negyed meander hullámhosszal el vannak csúsztatva egymáshoz 
képest. A csúszka meanderjei testesítik meg a „mozgó tekercseket”. A negyed hullámhossz 
eltolásra az iránydetektálás és a digitális interpoláció (meander hullámhosszon belüli, további 
aláosztás) miatt van szükség. A csúszkával mozgó tekercseket villamosan gerjesztik, mozgó és 
álló tekercsek közötti, mozgás közben periodikusan változó kölcsönös induktivitás változást 
„számolja” az elektronika, majd kódolás után számjegyek formájában jeleníti meg a kijelzőn. 
A mérőhasáb készlet minden darabja egy összehasonlításra alkalmas hosszúság etalont 
testesít meg. 
 
 

  

Comment on Text
A „meander” kifejezés a görög épületek díszítő elemétől, illetve a kisázsiai Meandros (Menderes) folyótól eredeztethető. Egyenesekből álló, legegyszerűbb formája olyan folytonos vonal, amelynek egymással párhuzamos részeit alul és felül a szomszédos vonalakhoz egyenesekkel kötik össze.
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ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER

 

23. dia 

Az analóg kijelzésű mérőóra kísértetiesen emlékeztet a forgótekercses műszer képére. A 
hasonlóság megtévesztő, mert mindkét tapintós mérőóra összehasonlító módszerrel mér. 
Van ugyan rugó, amely a tapintóra hat, de ez csak a mérőnyomás miatt szükséges. 
Az analóg kijelzés esetében a mérendő hosszúság és a skálaosztás között történik meg az 
összehasonlítás. A digitális kijelzővel ellátott változatban „Inductosin” elvű, vagy optoelektro-
nikus mérőrendszer van. Az induktosin rendszerről a tolómérő esetében már olvashattunk. 
 
Előfordul, hogy a méréstechnikában nem járatosak a digitális kijelzőt látva „digitális mód-
szert” emlegetnek. Ilyen módszer azonban nincsen, az analóg, vagy „digitális” jelző csupán 
az eredmény megjelenítésére vonatkozik. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER

 

24. dia 

A műszer összehasonlító módszerrel mér, mert a tapintó szögelfordulását egy precíziós 
„gyorsító” (mozgást felnagyító) mechanizmus alakítja át a mutató forgómozgásává. A mutató 
alatt elhelyezkedő skála a viszonyítási alap, ennek osztásaihoz hasonlítjuk a mérendő távol-
ságot. 
A tapintó mérőerejének biztosítására szolgál a szerkezetben lévő rugó. A kijelzés analóg. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER

 

25. dia 

Rugóerő tart ellen a kettős tapintóval rendelkező horonymérő esetében is, de ez ebben az 
esetben is csupán a mérőerő biztosítására szolgál. 
A műszer összehasonlító módszerrel mér, mert a tapintók egymáshoz képesti elmozdulását 
egy beépített inkrementális skálához viszonyítják.  
A kijelzés digitális, de itt is megismételjük, hogy „digitális módszer” nincs. 
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Belső magos, érintés mentes induktív útadó

Induktív útadók

Belső magos, tapintós induktív útadó

ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER

 

26. dia 

Mindkét változatnál a két, egymás mellett (sorban) elhelyezkedő tekercsekben mozgó mag 
miatt, a mag és a tekercsek közötti helyzettel „hasonlítjuk” össze a mérendő elmozdulást. Az 
induktív útadókról a 6. fejezetben  részletes bemutatást találunk. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER

 

27. dia 

A lézeres finomtapintót az összehasonlító módszert megvalósító eszközök közé soroljuk. Az 
eszközben található diffrakciós rács egy osztásos mércét testesít meg. A rács pontossága 
ugyanis alapvetően meghatározza a mérőeszköz pontosságát is. A „laser hologage” hossz-
mérő eszközökkel akár 0,0001 mm-es felbontás is elérhető. 
 
 

  

Comment on Text
Diffrakciós jelenség jön létre, ha egy él mellett, vagy számos, egymás mellett egyenletesen sorakozó résen halad át a fény. Rendkívül finom fényátbocsátó nyílások sorozatát, u. n. rácsot nyerünk az üveglemezen, ha azt, egymást sűrűn követő vonásokkal (pl. több száz vonal egy milliméteren) bekarcoljuk.
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ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER

MITUTOYO

LINEAR 

SCALE

rendszer

 

28. dia 

Összehasonlító módszeren alapul az NC-CNC berendezésekben hosszmérésre leggyakrabban 
alkalmazott optikai inkrementális útadó. Optikai szempontból a képen látható transzmissziós, 
valamint reflexiós elrendezésű rendszereket használnak a gépiparban. A reflexiós 
elrendezésben a mérőléc osztásait fém felületre viszik fel. Forgalmaznak olyan eszközöket is, 
amelyek „szalag” formájában állnak rendelkezésre, és a szükséges hossz ebből alakítható ki. 
A dián látható rendszer transzmissziós elrendezésű. A következő dián a mérőeszköz belső 
elrendezését mutatjuk be.  
 
 

  

Comment on Text
Magyarul növekményes. Olyan mérőeszközökre alkalmazzák ezt a jelzőt, amelyek távolságot és szöget impulzusok számlálásával mérik. 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ MÓDSZER

 

29. dia 

A transzmissziós inkrementális optikai útadó, vagy elmozdulás mérő felépítését mutatja a dia. 
Többnyire a mérőrúdat rögzítik a mozgó gépszerkezethez, pl. tárgyasztalhoz, a letapogató fej 
a gépszerkezet álló részéhez csatlakozik. A letapogató fej tartalmazza a fényforrást, LED-ek 
formájában, a letapogató osztásos lécet, és az érzékelőként szolgáló fototranzisztorokat. A 
mérőrúd osztásai fényáteresztő és fényt át nem eresztő csíkozásból állnak, mindkét mező-
rész azonos szélességű, és 10-10 μm méretű (ennél kisebb osztás a diffrakciós problémák 
miatt nincs a gyakorlatban). Az osztásokat „négyszög-jelhullám”-ként is felfoghatjuk, a 
hullámhossz tehát 20 μm. A rendszer felbontása 1 μm. Ezt digitális interpoláció segítségével 
érik el, ugyanúgy, mint az irány detektálását is. E két fontos jellemző biztosításának 
előfeltétele van. A letapogató léc osztásai megegyeznek a mérőrúdéval, de vízszintesen két 
sávra vannak osztva. A két sáv osztásai hullámhosszal el vannak tolva egymáshoz képest. Ez 
az eltolódás eredményez két analóg csatorna-kimenetet (A és B), amelyek a dián is láthatóak. 
A/D átalakítás és logikai áramkörökkel történő digitális jelfeldolgozás után olyan impulzus-
sorozatot kapunk kimenetként, amely már 1 μm-es elmozdulást és annak irányát is jelezni 
képes. Az impulzusok egy referencia jelhez képest történő számlálása jelenti a tulajdon-
képpeni hosszmérést. Ezért nevezik inkrementális, azaz növekményes mérőrendszernek a 
bemutatott rendszert. 
 
 

  



2. Mérés eredménye. Mérési hibák hatásai 115 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

KOMPENZÁCIÓS MÓDSZER

 

30. dia 

A dián látható berendezés lehetővé teszi rendkívül kis jelszintek regisztrálását. A műszer 
szabályozókört tartalmaz, amelynek bemenőjele/alapjele a mérendő kis feszültség. Az 
írótollat hordozó „kocsi”-t vonóelemmel mozgatják egy kis súrlódású egyenes vezetéken, a 
kocsi pozícióját lineáris potenciométerrel mérik. Ha a pozíciónak megfelelő villamos jel és az 
alapjel között eltérés van, akkor ezt a hibajelet a szabályozó felerősíti és feszültséggel látja el 
a szervomotort. A motor a kocsit addig mozgatja, amíg a hibajel meg nem szűnik. 
A fent leírt módon működő műszereket kompenzográf-nak nevezik.      
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KOMPENZÁCIÓS MÓDSZER

 

31. dia 

Az előző dián ismertetett módon működik az X-Y író is, amellyel időben lassan változó jelek 
jeleníthetők meg, de alkalmazható két jel egymáshoz képesti függésének regisztrálására is. 
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KÜLÖNBSÉGI MÓDSZER

Etalon mérése

(„nullázás”)
Eltérés mérése

 

32. dia 

E fejezetben, a 16. dia magyarázatánál már ismertettük a különbségi módszer lényegét, és 
szerepét a hosszmérésben. 
 
A különbségi módszer nélkülözhetetlen több esetben, ezek közül kettőt emelünk ki. 
Kis mérendő mennyiségek, például nyúlásmérő bélyegek ellenállás-változásának mérése, 
vagy az induktív útadók impedancia-változásának detektálása különbségi módszeren alapuló 
Wheatstone híd segítségével történik. 
Akkor is célszerű ennek a módszernek az alkalmazása, ha a gépészetben nagyobb hossz-
méretet kell különlegesen finom felbontással mérni. A nagy mérési tartományú és extra jó 
felbontású mérőberendezések igen költségesek. Ha a dián látható módon, két lépésben 
végezzük el a mérést, akkor egy masszív befogó állvány, egy megfelelő felbontású, de kis 
mérési tartományú mérőeszköz, pl. finomtapintó, valamint egy mérőhasáb készlet szükséges. 
A mérendő alkatrész közelítő méretének megfelelő mérőhasáb kombinációval kinullázzuk a 
finomtapintót, majd a munkadarabot tesszük a mérőhasáb kombináció helyére. A különbsé-
get olvassuk le, és a mérőhasáb kombináció értékét a tapintó által jelzett értékkel korrigáljuk.  
 
 
 

  

Comment on Text
Komplex, frekvenciától függő ellenállás általános elnevezése. A keresztváltozó és az átmenő változó Laplace transzformáltjának hányadosa. Abszolút értéke a két harmonikus (szinuszos) változó amplitúdójának arányát, fázisszöge pedig a két jel közötti fáziskülönbséget testesíti meg. 

Comment on Text
L.: 4. fejezet magyarázatainál
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MÉRÉSI  HIBÁK  EREDETE   PÉLDÁKON    BEMUTATVA

V
d

h 
2

4


MODELL ELJÁRÁS KIVITEL

Elv:        mechanikai

Hiba:

a mérőfelületek az 

érintkezési felület érdességi 

csúcsain fekszenek fel, a                   

Mód:   érintéses

Hiba: a tolómérő 

mérőfelülete és a 

munkadarab közé 

szennyeződés került

felületi érdesség 

összevethető a mérőeszköz 

felbontásával

Mérőeszköz:     tolómérő

Hibák:

billenési hiba, 

osztás hibák

Hiba:

A munkadarab valós alakja 

eltér az ideális hengertől, 

például hordós

Módszer: összehasonlító

Hiba:

tolómérő esetében 

összehasonlító módszerrel 

mérünk, de az Abbe-elv nem 

teljesül, azaz a mérendő 

hosszúság és a mérce nem 

esnek egy egyenesbe

Mérés körülményei

Hiba:

forgácsoló megmunkálás 

után közvetlenül történik a 

mérés, a munkadarab 

hőmérséklete az előírtnál 

magasabb

Mérő személy

Hiba: figyelmetlenségből 

adódó leolvasási hiba

 

33. dia 

Egyszerű példa segítségével foglaltuk össze a mérési hibák eredetét. A mérési stratégia 
közvetett, mert két méret felhasználása szükséges az eredmény egyenlet  szerint. A példa 
természetesen csupán „tankönyvi”, mert a méréstechnikában természetesen van arra mód, 
hogy a valós méreteket - így az ideális alaktól való eltéréseket is - megfelelő konfidencia 
szinten, becsléssel meghatározhassuk, de alkalmazhatunk korszerű 3D-s mérőgépeket is. 
A példában azonban, a hibák demonstrálhatósága érdekében, „csupán” egy tolómérő áll 
rendelkezésre. 
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A mérési munka eredményét 

jellege szerint,

döntően két hibatípus befolyásolja

(35. dia)

1. Rendszeres hibák eredője

(Ismert, számítható)

2. Véletlen hibák (hatásukat a szórás és 

bizonytalanság formájában tapasztaljuk. 

Csak becsülhető hibák, okuk és 

nagyságuk részben ismeretlen)

 UHxh 

 

34. dia 

A mérési eredmény szabályos alakjában látható, hogy a hibák jellegük szerint két csoportba 
oszthatók, ha nem vesszük figyelembe a durva (kiugró) hibákat.  
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xbe

Kiugró érték

xki

xbe

xki

x K xki be 

  x K K x K xki be be   1 2 3

2
1 exp

xbe n,

xki n,

xbe

xki

xki n i, ,

  xki n i, ,

Durva mérési hiba Rendszeres hiba Véletlen hiba

A hiba, és

a hibao-

kozók jel-

lemzése

"Kiugró" érték

Általában figyelmetlenség okozza,

alapvetően elkerülhető

A mérési eljárás és a mérőeszköz elvi 

hibái

Elvben meghatározható, hatása 

kiszámítható és korrigálható

A hibaokok időben és térben véletlenszerűen 

lépnek fel

Pl.: zajok, súrlódási hibák, környezeti hatások,

a mérendő mennyiségek változásai

A hiba 

megszün-

tetésének 

módja

A rendszeres hibákhoz hasonlóan, 

a kiugró érték kizárásával

a./ Többnyire rendelkezésre állanak a 

mérőeszközt gyártó korrekciós adatai. 

Ha nem, akkor a hibaterjedés 

számítás és kalibráció szükséges

b./ Nem meghatározható a hiba 

mértéke, ebben az esetben véletlen 

hibaként kell kezelni

Ismételt mérésekkel felismerhető, kiszűrhető

Statisztikai módszerekkel figyelembe vehető:

átlagérték

szórás

konfidencia

várható érték

hibastatisztika

Példák

MÉRÉSI     HIBÁK    JELLEGÜK   SZERINT

 

35. dia 

A táblázat összefoglaló jellegű, és vonatkozik mind az időben állandó, mind pedig az időben 
változó mennyiségek  mérésére. 
 
A rendszeres hibák közül négyet érdemes kiemelni. A képen bemutatott linearitási  hibát, a 
nullpont-hibát, a hiszterézis-hibát és a meredekségi hibát. 
• A linearitási hiba kompenzálása a modern számítástechnikai eszközök birtokában – 

mikrokontrollerek - már nem jelent műszaki problémát. 
• A nullpont hiba az un. regressziós egyenes és a függőleges tengely metszéspontja. 
• Hiszterézis hiba elsősorban mechanikus, vagy elektromechanikus mérőeszközöknél je-

lentkezik. Lényegében a fel-és leterhelés, azaz kitérítés és visszatérítés között mutatkozik. 
A két út nem esik egybe, sőt gyakran előfordul, hogy a kiinduló pont sem. A maradó 
eltérést a súrlódás okozza, és ezért ajánlott tapintós mechanikus mérőeszközök esetén a 
mérendő felület egy irányból való megközelítése, a tapintó elemelésével. 

• A meredekségi hiba elektronikus és elektromechanikus műszerek esetében leginkább 
hőmérsékleti drift hatására jelentkezik. Ennek oka az elektronikus egységek jellemzőinek 
– így például az erősítésnek - hő okozta megváltozása. A műszer karakterisztika meredek-
sége változik meg. Kis mérési tartományban kisebb, a végkitérés tartományában maxi-
mális mértékű az erősítés megváltozása.     
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MÉRÉSI     HIBÁK    FORMÁJUK   SZERINT

(36-56. dia)

MEGJENENÍTÉSI FORMA IDŐ / FREKVENCIA FÜGGÉSÉBEN

Abszolút hiba

Relatív hiba

Redukált hiba

Tranziens hiba

Dinamikus hiba

Állandósult hiba

Amplitúdó átvitel hibája

Fázis átvitel hibája

Mintavételezési hiba

H x xabsz h 

x mért érték

xh
helyes érték

H
x x

x
rel

h

h




a mért érték százalékában

H
x x

x x
red

h


max min

Pontossági osztály





















 100100

maxmax x

xx

x

H
PO vabsz

%

%

Zajok, földelésből és 

árnyékolásból eredő hibák

(Nem tárgya a jegyzetnek)

 

36. dia 

A statikus hibák körébe tartozik például az abszolút hiba, a relatív hiba, a redukált hiba és az 
osztálypontosság. 
 
Időtartományban dinamikus hibát, tranziens hibát, stacionárius hibát, túllendülést, 
késleltetést, beállási időt, felfutási időt különböztetünk meg. 
Az időben változó mennyiségek digitális mérése során figyelemmel kell lenni a mintavételezés 
szabályára, mert ellenkező esetben mintavételezési hibát követhetünk el. 
A műszerek és mérőláncok többsége energiatároló elemeket tartalmaz. A független energia 
tárolók száma határozza meg az adott rendszer rendszámát. Az eszköz a rendszámra jellemző 
frekvencia átviteli karakterisztikával rendelkezik, azaz a jelek különböző frekvenciájú 
harmonikus összetevőit más-más – frekvenciától függő – nagyítással/csillapítással, valamint 
fázistolással „viszi” át. 
 
Súlyos mérési hibát okoz, ha a mérőlánc tagjainak összeválogatásakor elégtelenül, vagy 
tévesen vesszük figyelembe a mérendő jel spektrumát. Erről a témáról bővebben szól az 
„Időben változó mennyiségek mérése. Elméleti és műszaki problémák” című, 4. fejezet. 
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Időben változó mennyiségek folyamatos mérésének

szerepe a gépészetben:

1. Az automatizálás és a folyamatirányítás 

alapfeltétele

2. Fizikai-gépészeti folyamatok vizsgálata

Ezen mennyiségek mérésének folyamatát és műszaki 

problémáit  a „mérőlánc” bemutatásával lehet megérteni. A 

téma folytatása az „Időben változó mennyiségek mérésének 

alapjai” c. fejezetben található.

Hibák formai megjelenése

idő és frekvencia tartományban

 

37. dia 

A hibák formai megjelenítésük szerint statikus és dinamikus csoportba sorolhatók. 
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38. dia 

A dián látható mérőlánc részletes magyarázata a „A mérőlánc felépítése. A köztes 
mennyiségek szerepe” című, 5. fejezetben található. 
E helyen elsősorban annak alátámasztására mutatjuk a struktúrát, hogy érzékelhető legyen az 
idő-és frekvencia tartományban előforduló hibák forrásainak nagy száma. 
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Dinamikus 

hiba

t

U(t)
Elméleti (helyes) kimeneti függvény

Válaszfüggvény egység-sebesség 

bemenő jelre

t i
t j

Tranziens 

hiba

Elsőrendű műszer hibái idő tartományban    1.

Egy energiatárolót tartalmaz

A kimenet válaszfüggvénye „egység-sebesség” bemenőjelre, a 

hibák jelölésével (átmeneti függvény) 

 

39. dia 

Az un. elsőrendű, azaz egytárolós rendszer dinamikus viselkedését szemlélteti a kép. 
Ha egy ilyen típusú műszer bemenőjelét fokozatosan növeljük, akkor az tapasztalható, hogy a 
műszer időállandójától függő tranziens szakaszt követően állandósul a válasz, és kimenet a 
műszerre jellemző meredekséggel követi a bemenetet. 
A jelentkező hiba kétféleképpen interpretálható: 
Időben a hiba a kimenet és a bemenet közötti késleltetés formájában jelentkezik. 
Ugyanez a hiba egy adott időpillanatban dinamikus hibaként fogható fel.   
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Elsőrendű műszer hibái idő tartományban   2.

A kimenet válaszfüggvénye a bemenet ugrás-szerű változására, a 

hibák jelölésével (átmeneti függvény) 

U(t)

t

Statikus hiba (időben állandó)

Tranziens hiba 

(időben változó értékű)

T

 U t U en

t

T 












1

Tbeá ll

U n

095. Un

0632. Un

U nh

 

40. dia 

A képen az elsőrendű műszer átmeneti függvénye látható. A matematika nyelvén ez a 
függvény egy differenciálegyenlet partikuláris megoldása. A differenciálegyenlet (elsőrendű) 
a műszer matematikai, dinamikai modelljei közül az egyik. Az átmeneti függvény az egység 
ugrás bemenetre adott válasz. 
Ha tehát az elsőrendű műszert ugrásfüggvénnyel „gerjesztjük”, azaz a mérendő mennyiség 
megváltozása a műszer időállandójához képest több nagyságrenddel kisebb idő alatt megy 
végbe, akkor tekintettel kell lenni a tranziens hibára. Csak az időállandó 3…5-szörösének 
eltelte után „áll be” a műszer a stacionárius értékre. Ez a stacionárius érték természetesen 
hibát is tartalmazhat, amely a statikus, vagy állandósult hiba. Az időben változó hiba 
nagysága az előírt érték és az „átmeneti függvény” értéke közötti, pillanatnyi különbség. 
Az időállandó reciproka fontos jellemző, neve a letörési körfrekvencia. Ezen a körfrekvencián 
az amplitúdó átvitel már 30 % körüli hibát mutat. A műszer, vagy átviteli tag aluláteresztő 
szűrőként működik. 
 
 

  

Comment on Text
Egység ugrás függvény: A rendszertechnika fontos tesztfüggvénye, jelölése: 1(t). A bekapcsolási folyamatot modellezi. Elméletben olyan függvény, amelynek értéke t(0-) időpillanatban még zérus, de t(0+) időpillanatban már 1. Gyakorlatban ezt az átmenetet csak közelítéssel lehet megvalósítani.

Comment on Text
Dinamikus rendszerekre jellemző, időtartománybeli válaszfüggvény. Műszaki szempontból az egységugrás bemenőjelre adott rendszerválasz. Matematikai értelemben a rendszeregyenlet (differenciálegyenlet) egy jellegzetes partikuláris megoldása.

Comment on Text
Olyan passzív, vagy aktív átviteli tag, amely zérushoz közeli körfrekvenciától egy adott, felső határfrekvenciáig terjedő frekvencia tartományban csillapítatlanul engedi át a harmonikus összetevőket. A felső határfrekvencia felett az eszközre jellemző, frekvencia-dekádonkénti meredekséggel elnyomja az összetevőket.
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Példák elsőrendű rendszerekre

=0
 

41. dia 

Az ábrán négy elsőrendű rendszert mutatunk be. Látható, hogy a négy rendszer analóg, és 
ezért absztrakt matematikai modelljük megegyezik. A különbség az időállandó nagyságában, 
és természetesen a rendszerelemekben és a változók típusában van.  
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Elsőrendű műszer „súlyfüggvénye”

és  „T” időállandója

A homogén differenciálegyenlet analitikus, 

hagyományos megoldása idő tartományban

VIDEO 005

Súlyfüggvény

 

42. dia 

A dia az elsőrendű átviteli tag dinamikus viselkedését leíró elsőrendű differenciálegyenlet 
analitikus megoldását szemlélteti. A műszertechnikában és méréstechnikában a rendszer-
egyenlet homogén megoldását „impulzusválasznak” , vagy „súlyfüggvény nek” nevezik. 
 
 

  

Comment on Text
Impulzusválasz (súlyfüggvény): Dinamikus rendszerekre jellemző, időtartománybeli válaszfüggvény. Műszaki szempontból az egység-impulzus (Dirac-delta, Dirac-impulzus) bemenőjelre adott rendszerválasz. Matematikai értelemben a rendszeregyenlet (differenciálegyenlet) általános homogén megoldása, amely nem meghatározott kezdeti feltételekről indul.
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Súlyfüggvény és átviteli függvény kapcsolata

jωss,
dt

d
UV

dT

dV
T 

 
 
 

 
 
  1Ts

1

asa

b

sU

sV
sY

:Példában

asa...sa

bsb...sb

sU

sV
sY

01

0

01

n

n

01

m

m












    tysYL 1 

Megoldás operátor tartományban Laplace transzformációval

 

43. dia 

A súlyfüggvény magasabb rendszámú, állandó együtthatós, lineáris rendszerek esetében 
operátortartományból is meghatározható. A differenciálegyenlet Laplace transzformálása 
után egy algebrai egyenletet kapunk. Rendezés és vissza transzformálás után kapjuk a választ, 
ami a súlyfüggvény. Tekintettel arra, hogy elméletben az energiatároló igen rövid idő alatti 
feltöltése a Dirac impulzus segítségével történik, és ennek Laplace transzformáltja „1”, a 
súlyfüggvény és az átviteli függvény között a Laplace transzformáció teremt kapcsolatot. 
Az átviteli függvény meghatározható méréssel, és modellezéssel is. Az átviteli függvény az „s” 
Laplace operátor racionális törtfüggvénye, a kimenőjel és a bemenőjel Laplace transzfor-
máltjának hányadosa. Komplex függvény, minthogy s=jω, és méréstechnikai szempontból 
fontos, hogy segítségével megadható a műszer Bode diagramja, azaz frekvencia menete. Ez a 
harmonikus jelek frekvenciától függő átvitelét jelenti. 
 
 

  

Comment on Text
Integrál-transzformáció, amelynek révén egy időfüggvényből – ha az integrál konvergens – az „s” Laplace operátor algebrai függvénye lesz. A transzformáció az időfüggvény leképezése a komplex síkra. A műszaki gyakorlatban bizonyos differenciálegyenlet-típusok megoldásánál és a rendszerek átviteli függvénnyel történő leírásánál nélkülözhetetlen.

Comment on Text
A lineáris (dinamikai) rendszerek viselkedése elemi függvények segítségével megadható, és megadhatók a trajektória típusok is. Lineáris dinamikai rendszerek esetén a fázistér „n” dimenziós Euklideszi tér, vagyis a fázistér bármely pontja jellemezhető egy „n” számból álló vektorral. Az teszi lehetővé a lineáris rendszerek megoldását, hogy teljesül a szuperpozíció elve, azaz, ha z(t) és w(t) kielégíti a differenciálegyenletet (de a kezdőfeltételeket nem feltétlenül), akkor z(t) + w(t) is ki fogja elégíteni.

Comment on Text
Ld.: 4. fejezet 31. dia
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Elsőrendű műszer átvitelének frekvencia függése

Az időállandó és az amplitúdó átvitel hibája

VIDEO 006

Fontos! 1/T körfrekvencián az 

amplitúdó-átvitel hibája

már ≈ 30% !

 

44. dia 

Az előző dián leírtaknak megfelelően bemutatjuk az elsőrendű tag (műszer) frekvencia 
átvitelének grafikus megjelenítését, Bode diagram formájában. 
Két információt hordoz a komplex átviteli függvény: az amplitúdó és a fázis átvitel függését a 
körfrekvenciától. 
Különösen fontos egy bizonyos körfrekvencia érték, és ez az időállandó reciprokának 
megfelelő letörési körfrekvencia. Ezen a körfrekvencián már -3 dB az amplitúdó átvitel hibája, 
ami az amplitúdó arány logaritmikus ábrázolása miatt ~30 % hibát jelent! A műszertechniká-
ban általánosan még elfogadható 1 %-os hiba átszámítva és kerekítve -0.1 dB-nek felel meg. 
Ezt nevezhetjük valójában felső határfrekvenciának, azaz a műszer DC-től (zérus körfrek-
vencia) eddig a felső határfrekvenciáig képes arányosan átvinni a jeleket. Nem hagyható 
figyelmen kívül a fázis hiba sem, ami a letörési körfrekvencián már -45°! 
Az „Időben változó mennyiségek mérése. Elméleti és műszaki problémák” c. fejezetben 
részleteztük, hogy a harmonikus jel frekvencia átvitel azért kiemelten fontos, mert ez a jel 
minden jeltípus „építőeleme”, a spektrum formájában. 
 
 

  

Comment on Text
Az átviteli függvény ábrázolása a műszer-és méréstechnikában, valamint, a szabályozástechnikában. A diagram vízszintes tengelyén a körfrekvenciát viszik fel dekádonként, logaritmikus léptékben. Ez annyit jelent, hogy ezen a tengelyen nincsen zérus körfrekvencia, de egy tetszőleges – és viszonylag nagy – (kör)frekvencia tartomány gond nélkül ábrázolható. Egy dekád a (kör)frekvencia megtízszerezését jelenti. A tengelyen a 10 hatványait szokás megadni. A függőleges tengelyen az átviteli függvény adott (kör)frekvencián vett, abszolút értéke logaritmusának 20-szoros szorzatát adják meg, dimenzió nélküli dB (decibel) egységekben. Az ábrázolásnak két előnye van: Kis és nagy értékek egyaránt szemléletesen jelennek meg a „log” függvény komprimáló hatása miatt. Ugyanakkor  azonnal látszik, hogy az átviteli tag az adott (kör)frekvencián növeli (1), csökkenti (2), vagy változatlanul hagyja (3) a bemenő harmonikus jel amplitúdóját. Az (1) esetben pozitív előjelű, a (2) esetben negatív előjelű dB érték, míg a (3) esetben zérus lesz az átvitel értéke.
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Másodrendű műszer jellemzői

A másodrendű műszer idő és frekvencia tartománybeli 

jellemzőivel a

4. „Időben változó mennyiségek mérése. Elméleti és 

műszaki problémák”

c. fejezetben találkozhatunk.

Jelen fejezetben csupán a dinamikai eredetű hibák 

lényegének megvilágítása a cél. 

A jelek frekvenciafüggését és a jelek átvitelét a fent 

jelzett fejezetben tárgyaljuk részletesebben. 

A másodrendű rendszer két független energiatárolót tartalmaz

 

45. dia 

A műszertechnikában az elsőrendű tagot szokás páratlan, a másodrendűt pedig párosnak 
nevezni. Ezek soros kombinációjával tetszőleges rendszámú, olyan átviteli tag előállítható, 
amelynek kizárólag a nevezőjében szerepel s-operátor, és amelyek visszahatás-mentesen 
működnek. 
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Hibák formai megjelenése

időben változó mennyiségek 

mintavételezéses mérésénél

•Alapfogalmak a mintavételezésről

•Amplitúdó kvantálás hibája

•Shannon szabály

 

46. dia 

Időben változó mennyiségek digitális eszközökkel történő mérése során szükség van a minta-
vételezésre és az amplitúdó kvantálásra.  
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JELEK MINTAVÉTELEZÉSE

 

47. dia 

A dián az analóg és az amplitúdó léptékezett folytonos jel egyszerűsített definíciója látható. 
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VIDEO 008

 

48. dia 

Az időben „kvantált” jelet nevezik mintavételezett jelnek. A mintavételezés úgy képzelhető 
el, mintha forgó érintkezővel ellátott kapcsoló bemenetére tennénk az analóg jelet, és az 
ωm=2π/T körfrekvenciával forgó kapcsoló kimenetén csak nT időpillanatokban kapnánk 
információt a jel értékéről. A „T” idő a mintavételezési idő, ωm pedig a mintavételezési 
körfrekvencia.  
 
 

  

Comment on Text
Ld.: 4. fejezet 6. dia alatti szöveg
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49. dia 

A mintavételezést követően szükség van a pillanatnyi érték rögzítésére is, olyan időtartamra, 
ameddig a jelből vett minta A/D átalakítása megtörténik. A kódolás vagy az A/D átalakítással 
egy időben történik, így működik a szukcesszív approximáció (lépésenkénti közelítés) elvén 
alapuló rendszer, vagy az A/D átalakítás után, mint a szimultán A/D konverter esetében. 
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JELEK KVANTÁLÁSA
A kvantálás során elkövetett hiba értéke a mindenkori egységnyi kvantumszint 

 50%-a, azaz +0.5 és -0.5 között változik, amint az a kvantálási jelleggörbe 

alapján leolvasható.

 

50. dia 

Fejezetünk fő témájának megfelelően elemeznünk kell a kvantálás közben fellépő hibákat. Ezt 
szemlélteti a dia. 
A kvantálási hiba maximuma tehát a legkisebb kijelzett érték (digit) 50 %-a.  
A maximális, vagy abszolút hiba helyett a digitális kijelzővel rendelkező műszerek esetében a 
digitális kijelzés bizonytalanságát (szórását) szokás figyelembe venni, hiszen az abszolút hiba 
megadása metrológus szemmel „pesszimista” hibabecslés lenne. (Ld: 3.1. fejezet.) 
Ritka eset ugyanis az, hogy éppen a maximális hiba fordul elő. A legkisebb mérhető értéknek 
megfelelő digit (LSB: Last Significant Bit) ~29 %-a a digitális kijelzésből eredő bizonytalanság, 
amint ezt a „Mérési adatok statisztikai feldolgozása” c. fejezetben levezetve látjuk. 
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A
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51. dia 

Az analóg jel és a mintavételezett jel közötti kapcsolatot szemlélteti a dia. Látjuk, hogy 
amennyiben a mintavételezési időt elméletben zérusra csökkenthetnénk, az eredeti analóg 
jelet kaphatnánk vissza. A műszaki gyakorlatban keresnünk kell tehát azt a valós 
mintavételezési időt, amely lehetővé teszi a jel A/D konverzióját (analóg-digitális átalakítását) 
megadott hibakorlát mellett.  
A mintavételezett jelet a Dirac impulzusok sorozata testesíti meg, míg a mintavételezett és 
tartott jelet az n-szer és (n+1)-szer T idővel eltolt, és egymásból kivont egységugrás 
függvények különbségeként kapott négyszög impulzusok alkotják. A matematikai 
megfogalmazás megértése érdekében készültek a képen látható rajzok. 
A tartó áramkör modellje, és a jelek változása a következő dián követhető nyomon. 
 
 
 

  

Comment on Text
Speciális tesztfüggvény, ami a dinamikus rendszer energiatárolóinak feltöltését elméletben t(0-) és t(0+) időtartam között képes elvégezni. A rendszer válasza erre a jelre a „súlyfüggvény”, azaz a rendszeregyenlet általános homogén megoldása. Az impulzus területe egységnyi, tehát, ha az időtartama zérushoz közelít, akkor a jel nagysága viszont a végtelenhez. Kézzel foghatóbb a megközelítés, ha a jel időtartamát T/n, míg nagyságát n/T értékkel adjuk meg, miközben T→∞ határátmenetet képezünk.
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A jelminta tartásának megvalósítása

technikai eszközökkel

 

52. dia 

A képen látható jelölések ismertek az irányítástechnika eszköztárából. Minden – korszerű 
ismeretekkel rendelkező gépészmérnök – találkozik előbb-utóbb az irányítástechnikával. 
A nyilakkal „irányított” vonalak a jelek előírt terjedési irányát mutatják. Az átlós vonalakkal 
ellátott kör összegző tagot, míg a téglalapok tetszőleges átviteli tagokat jelentenek. A 
téglalapokba (angol szóhasználattal black-box) matematikai műveleteket írunk be, többnyire 
operátor tartományban. 
Az ábrán látható matematikai műveletek: 

1/s :  Jel integrálása 
e-sT:  Jel időbeli eltolása „T”-vel 

Fentiek alapján tehát azt látjuk, hogy a Dirac-impulzus δ(t) bemenőjelből miként lesz „T” ideig 
tartó négyszög impulzus. 
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A négyszögjel hibátlan átviteléhez elvben végtelen sok harmonikus 

összetevő átvitelére lenne szükség. Ez a gyakorlatban megvalósíthatatlan, 

ezért az átvitt jel spektrumát felülről korlátozzák. Ez a korlátozás azonban 

következményekkel jár.

•Hibával terhelt lesz a visszaállított jel

•A még átvitt legnagyobb frekvencia és a mintavételezés frekvenciája 

között Shannon fontos összefüggést állított fel.

VIDEO 007

 

53. dia 

A képen minden lényeges magyarázat látható. A spektrum nem teljes, a |sinx/x| jellegű 
függvény természetesen nagyobb frekvenciatartományokban is folytatódik, bár egyre 
csökkenő amplitúdókkal. Érdemes a téma mélyebb megértéséhez az „Időben változó 
mennyiségek mérése. Elméleti és műszaki problémák” c. fejezetet is megkeresni. A dián 
egyetlen impulzus, és annak spektruma látható. Az impulzus sorozat spektruma viszont 
periodikus, amit azt az 55. dián bemutatjuk. 
 
A jobb oldali ábrán a sávkorlátozás utáni jel alakja talán kissé eltúlzott, de annyiban 
szándékos, hogy bemutatható legyen az a hiba, amit az ω=Ω körfrekvenciánál beiktatott 
vágás okoz. Ω tehát a vágási körfrekvencia. A vágás alatt itt természetesen alul áteresztő 
szűrést kell érteni. 
 
 

  




2. Mérés eredménye. Mérési hibák hatásai 139 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

max2

1

f
T

F






A Shannon-féle mintavételezési szabály

A gyakorlatban a probléma megoldására a mintavevő és tartó tagok elé egy 

alul-áteresztő (antialiasing) szűrőt iktatnak be, amely a jelből kiszűri

a             frekvenciákat.  
2

mff 

 

54. dia 

Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a Shannon-szabály csak a minimum feltételt fogalmazza 
meg. A méréstechnikai gyakorlatban elterjedt, hogy a még átvinni kívánt - legmagasabb 
frekvencia – tízszeresével, vagy, amennyiben ez lehetséges, ennél is nagyobb mintavételezési 
frekvenciával ajánlatos dolgozni. 
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Az impulzus-sorozat spektruma jellegét tekintve hasonlít egyetlen impulzus itt 

bemutatott alakjához, de az impulzus-sorozat spektruma már periodikus lesz.

 

55. dia 

A képen azt látjuk, hogy miként magyarázható a frekvencia tartományban a jel torzulása, egy 
rossz mintavételezési frekvencia választása esetében. 
A jegyzet terjedelme nem teszi lehetővé, hogy bemutassuk az impulzus sorozat 
spektrumának kiszámítását a Fourier transzformáció segítségével. Ezen a helyen azonban 
annyi információ elengedhetetlen, hogy az impulzus sorozat spektruma periodikus. A 
spektrum periódusa éppen ωm, azaz a mintavétel körfrekvenciája. Ezt szemlélteti a felső ábra. 
Fontos, hogy a képen ábrázolt periodikus spektrumból már hiányzik az a tartomány, amelyet 
az anti-aliasing szűrővel Ω vágási, vagy sávkorlátozó körfrekvencia felett kiszűrtünk. 
A felső képen úgy viszonylik egymáshoz mintavételi ωm körfrekvencia és Ω vágási 
körfrekvencia, hogy teljesül a Shannon-szabály, habár minimum szinten. A mintavétel kör-
frekvenciája nagyobb, mint a vágási körfrekvencia kétszerese. 
Az alsó képen látható, hogy mi történik a Shannon-szabály figyelmen kívül hagyása esetén? 
Ha tehát ωm körfrekvencia kisebb, mint az Ω vágási körfrekvencia kétszerese, akkor a 
spektrum „összecsúszik”, az eredőt úgy kell elképzelni, mintha a görbék felső szakaszain 
haladnánk végig. Ha a mintavételi frekvencia még a vágási körfrekvenciánál is kisebb, akkor a 
spektrum közelíthet egy egyeneshez. 
 
 

  

Comment on Text
Olyan eszköz, amely alkalmas azoknak a harmonikus összetevőknek a kiszűrésére, amelyeket az adott műszaki rendszer már nem lenne képes hibamentesen feldolgozni.

Comment on Text
Integrál-transzformáció, amelynek révén egy időfüggvényből – ha az integrál konvergens – meghatározható a komplex amplitúdósűrűség-spektrum. A transzformáció révén - a műszaki gyakorlatban - az időfüggvény spektrumát tudjuk előállítani.

Comment on Text
Ld.: 4. fejezet 7. dia alatt
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56. dia 

A téma befejezéseként idő tartományban mutatjuk meg, milyen durva hibákat eredményez a 
rossz mintavételezés? 
A képen legfelül azt a harmonikus jelet látjuk, amelyet még „át kívánunk vinni” a 
mintavételezés során. Ez a felső határfrekvencia, itt kell az anti-aliasing szűrőt alkalmazni. 
Ha a mintavétel körfrekvenciája, illetve az ebből adódó mintavételezési idő éppen az adott 
legmagasabb körfrekvenciájú jel periódusidejének fele, akkor egymás alatt 3 eredményt 
mutatunk be, ami ebből adódhat: 
 

• A kérdéses körfrekvenciájú összetevő egyszerűen eltűnik, ha a mintavételi 
időpillanat éppen a harmonikus jel null-átmenetére esik. 

• T/2 periódussal a kérdéses összetevő maximális értékei jelennek meg, ha a 
mintavétel a harmonikus jel szélső értékeinél következik be, de ezekből igen nehéz 
„visszaképzelni” egy harmonikus jelet. 

• Ha a mintavételezési időpillanat a harmonikus jel egyéb helyén következik be, 
akkor a zérustól és a szélső értéktől eltérő bármilyen ezek közé eső érték 
elképzelhető. 

 
A legalsó ábrán bemutatjuk, hogy a Shannon-szabály teljesülése esetén milyen eredmény 
várható. Ez a kép szemlélteti, miért ajánlatos mintavételi frekvenciaként a még átvinni kívánt 
körfrekvencia legalább tízszeresét alkalmazni. 
  

Marti
Comment on Text
Ld.: 4. fejezet 6. dia alatt
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További fontos ismeretek a

hibaanalízis területéről:

•Hiba rendszáma

•Abbe elv

A közvetett mérés eredő 

rendszeres és véletlen hibájával a 

3.2. fejezet foglalkozik!

 

57. dia 

A címben szereplő témák közül hiba rendszáma és az Abbe elv szorosan összefüggenek, és 
alapjaiban a gépészet területén a hosszmérésre vonatkozik. A közvetett méréssel kapcsolatos 
hibaterjedéssel a 3.2. fejezetben találkozhatunk. 
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A HIBA RENDSZÁMA

Ha ismert a hiba okozója és a hiba közötti  függvénykapcsolat, és ez 

utóbbi „ráadásul” gyorsan konvergáló hatványsorba fejthető, akkor a 

hibát a rendszámával is tudjuk jellemezni.

  ...3

3

2

210  aaaaf

Megfontolások:

1. Jó műszerkonstrukció esetén kis  hibával számolhatunk

2. Gyors konvergencia esetén igaz, hogy  n+1 « n

Annak eldöntésében, hogy melyik hatványú összetevő hagyható el, a 

mérnöki tapasztalat segít. A hiba rendszámát a hatványsor még 

figyelembe vett  tagjának kitevőjével adjuk meg.

Alkalmazási példa: ABBE ELV

Ki volt Ernst Abbe? Kapcsolata a Carl Zeiss-szel, és matematikai 

munkásságának hatása a tudományos műszerkonstrukció terén.

Carl Zeiss máig ható szelleme:

Tőkés magántulajdon helyett alapítványi forma minden Zeiss üzemben.

Életen át tartó képzés, szociális háló.

 

58. dia 

A hosszmérő berendezéseket Ernst Abbe munkássága óta úgy tervezik, hogy a mérni kívánt 
méret és az összehasonlításként szolgáló etalon egy egyenesbe essen. Matematikusként nem 
csak a hosszméréssel, hanem főként az optikai rendszerek tervezésével és azok hibáinak 
elméleti kérdéseivel foglalkozott. Tevékenysége az 1800-as évek végén alapvetően forradal-
masította a Carl Zeiss által alapított, jénai műszergyártó cég működését, és a vállalatot 
megindította az igazi világhírnév felé. Az 1900-as évekre már nem csak a Jénai Egyetem 
laboratóriumai, hanem a világ számos kutatóhelye és iparvállalata számára gyártottak 
mikroszkópokat, mérőberendezéseket, később csillagászati műszereket, majd planetáriu-
mokat. A budapesti Planetárium is Zeiss gyártmányú.  
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Abbe elv

Összehasonlító módszer, valamint közvetlen mérési stratégia esetén, a 

feladat megoldásához rendelkeznünk kell egy osztásos mércével.

Abbe elve: A mérőberendezés konstrukciója legyen olyan, hogy a 

munkadarab mérendő mérete és az osztásos mérce egy egyenesbe essen. 

Szemléletes példája ezen elv érvényesülésének a vízszintes és függőleges 

Abbe komparátor.

Példa az Abbe elv be nem 

tartására (szükséghelyzet): 

Tolómérő

F

h

lh

l

s

tgsh

hll h



 







 ...

15

2

3

1 53 sh

H7/g6 (f6)

~ 20 – 30 μm

Hibafüggvény (ok-okozat):

φ«1 az illesztés jóvoltából, ezért csak az első hatvány 

marad: A hiba elsőrendű.

 

59. dia 

A dián az Abbe-elv látható, valamint az, hogy a gépipar egyik legalapvetőbb kézi műszere 
miért nem teljesíti az Abbe-elvet, és hogy ennek milyen következményei vannak. 
A tolómérő csúszkájának viszonylag kis mértékű billenése – aminek a laza illesztés az oka, és 
ami viszont a csúszó vezetés előfeltétele – elsőrendű hibát okoz, ami sajnos nem rendszeres, 
mert függ a mérőerőtől, és függ a munkadarab és a mérce közötti távolságtól. 
Ajánlatos tehát a tolómérőt minél kisebb szorítóerővel működtetni, és a munkadarabot 
lehetőleg a mércéhez közel befogni. 
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Ellenőrző kérdések

1. Mérési hibák rendszerezése?

2. Hogyan kapcsolódik a méréstechnika és a műszertechnika?

3. Milyen fogalmakat foglal magába a mérési eljárás?

4. Mi tartozik a mérés kivitelezésébe?

5. Ismertesse és példákkal illusztrálja a gépészetben leggyakrabban 

alkalmazott 5 mérési módszert!

6. Eredetük szerint milyen mérési hibákkal találkozhat?

7. Az időben változó mennyiségek mérésénél milyen hibaformákra kell 

ügyelnie?

8. Milyen jellemzői vannak egy elsőrendű dinamikus mérőrendszernek?

9. Vezesse le az elsőrendű műszer súlyfüggvényét!

10. Adja meg az elsőrendű műszer átviteli függvényének Bode

diagramját!

11. Miért előnyös a műszerek dinamikai tulajdonságainak ábrázolása a 

frekvencia térben?

12. Mutassa be az amplitúdó kvantálást és a mintavételezést ábrán!

13. Ismertesse és értelmezze a Shannon-szabályt!

14. Mit takar a „hiba rendszáma” fogalom?

 

60. dia 
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3. 1. FEJEZET

MÉRÉS ÉS

VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Dr. Huba Antal
c. egyetemi tanár

BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

huba@mogi.bme.hu

MÉRÉSTECHNIKA

 

1. dia 
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Tartalom

1. Mérési eredmény alakja (ld.: 2. fejezet)

2. Mérési eredmény meghatározása

3. Mérés és valószínűségszámítás

4. Fontos eloszlások a méréstechnikában

 

2. dia 
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Ajánlott irodalom

Halász G., Huba A.:

Műszaki mérések. Műegyetemi Kiadó. 2003.

ISBN 963 420 744 8.

Prékopa A.:

Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal.

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

G.A. Korn, T.M. Korn:

Matematikai kézikönyv műszakiaknak.

Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1975.

N.L. Johnson, F. C. Leone:

Statistics and Experimental Design.

Wiley & Sons N.Y., 1977.

J. Devore, N. Farnum: Applied Statistics for Engineers and 

Scientists.

Thomson Books/Cole, Belmont, 2005.

A. Papoulis:

Probability, Random Variables and Stochastic Processes.

McGraw Hill Book Comp. N.Y., 1965. 

 

3. dia 
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A MÉRÉSI EREDMÉNY ALAKJA     (Ismétlés, ld.: 2. fej.)

   qqq 

Mérendő mennyiség
Mérőszám

(3 részből áll)

Etalon mértékegység

 Hx
h

H   ismert

rendszeres

hibák

eredője

Elméletben:

H = x – xv

Gyakorlatban:

H = x – xh

xx

x

ii

ii









A mérés csak akkor „befejezett”,

ha a hibaszámítást is elvégeztük!

 mérési 

bizonytalanság

Bizonytalansági

tartomány, 

konfidencia 

intervallum

Pl. egy összetevője 

a műszerkönyvben 

 előjellel szereplő

bizonytalanság

xv      valódi érték, csak elméleti, mert ha

ismernénk, nem kellene mérnünk.  

Várható érték: M(x)=μ

Helyette:

x, xi leolvasott, ténylegesen mért érték

xh „helyes” érték, amelyet az átlag

képvisel  x

 

4. dia 

A mérési eredmény a mérőszámból és a mértékegységből áll. A mérési munkát a szabvány 
csak akkor tekinti befejezettnek, ha a hibaszámítást is elvégeztük, és ennek eredményét is 
közöltük. Maga a mérőszám nem egyetlen érték, hanem minimálisan 3 összetevője van: 

Helyes érték 
Korrekció (rendszeres hibák eredője) 
Mérési bizonytalanság (kiterjesztett bizonytalanság) 
 

Gyakorlatlan személy számára a 3 összetevő nem „látszik”, hiszen a helyes értékből levont 
(előjel-helyesen) korrekció egyetlen adatot eredményez. Ezért fontos tudni, hogy a csupán 2 
tagból álló eredményben megjelenő érték már korrigált lehet. 
A fogalmak magyarázata a dián olvasható. Annyit kell ehhez még hozzátenni, hogy 
szakirodalomtól függően „μ”, „X” vagy M(x) a várható érték (elméleti, valódi érték), míg az „x 
felülhúzott” az empirikus (tapasztalati) átlag. 
 
A  nemzetközi mérésügyi előírásokban „Δ” helyett gyakran „U” szerepel, és elnevezése 

„kiterjesztett mérési bizonytalanság”. 
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MÉRÉSI EREDMÉNY KORREKT MEGADÁSA

EGYETLEN MÉRÉS ELVÉGZÉSE ESETÉN:

Eredmény

Leolvasott érték

Eredő rendszeres hiba    
(korrekció)

Megbízhatósági
(valószínűségi szint)
faktora

Bizonytalanság,
ami az eljárás és a 
kivitelezés hibáira 
vezethető vissza.
(Szűkebben értelmezve a  
műszer bizonytalansága).

utHxy 

Figyelem! A következő 4 dián szereplő képletek nem 
„felismerések” eredményei. Ezek az összefüggések 
valószínűségszámítási módszerekkel igazolhatók.

 

5. dia 

Eredmény megadása egyetlen mérés, továbbá egy „bemeneti” mennyiség és egy 
„kimeneti” mennyiség esetén. 
A méréstechnikában ritka eset, ha csak egyetlen mérés elvégzése lehetséges. Ilyenkor 
különös körültekintéssel kell eljárni, hiszen a helyes érték becslése egyetlen adattal történik. 
A mérési bizonytalanság ebben az esetben vagy a műszer bizonytalansága, vagy az eredő 
bizonytalanság „B” típusú becslése, amelynek meghatározását a későbbiekben láthatjuk. 
Ilyen mérési feladat lehet például egy roncsolásos teszt, amit egy nagy értékű gépkocsi 
esetében nem lehet n-szer megismételni. 
 
Ezen, és a következő két dián a megbízhatósági szintre jellemző faktort „t”-vel jelöltük, utalva 
a Student-eloszlásra. Ugyanakkor a kiterjesztett mérési bizonytalansággal foglalkozó 8. dián a 
„t” faktor helyett már „k” jelölést látunk. Szándékosan, mert bizonyos nemzetközi mérés-
technikai előírásokban gyakran így szerepel. 
E fejezet 42. diáján magyarázatot adunk a faktor különféle jelölési módjaira, összefüggésben 
a valószínűség eloszlás típusokkal.  
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MÉRÉSI EREDMÉNY KORREKT MEGADÁSA

MÉRÉSI SOROZAT (ISMÉTELT MÉRÉS) ELVÉGZÉSE ESETÉN
„A” TÍPUSÚ BECSLÉSSEL , EGY „BEMENETI MENNYISÉG” ESETÉN:

Eredmény

Eredő rendszeres
hiba

Átlag
szórása

Sorozat
átlaga,

vagy az átlagok 
átlaga

Megbízhatósági
szint faktora

n

s
tHxstHxy

x



 

 

6. dia 

Eredmény megadása egy „bemeneti” és egy „kimeneti” mennyiség esetén, a 
bizonytalanság „A” típusú becslésével, ha mérési sorozatot végeztünk. 
Már a 2. fejezet elején is magyaráztuk a képlet tagjait, de ott kifejezetten a hibák hatásának 
bemutatása kapcsán. 
Ezért a diák alatti magyarázatok részben ismétlések, de fontos kiegészítések is vannak. 
A „bemeneti mennyiség” fogalma alatt azt kell érteni, hogy a legtöbb esetben a mérendő 
(vagy kimenő mennyiség) „Y” több „Xi” bemeneti mennyiség függvényeként adódik. Ez a 
függvény a mérés egyenlete, más néven modellfüggvénye. Láttuk ugyanis az 1. fejezetben, 
hogy a mérést modellezési folyamatként is felfoghatjuk. A méréstechnikában azt az esetet, 
amelynél az eredmény meghatározásához egyenlet, matematikai összefüggés szükséges, 
közvetett mérésnek  (ld.: a 3.2. fejezetben) nevezik. A jelölésben a nagy Y és X betűket az 
elméleti, valódi érték jelölésére, míg ezek becslésére a kis y és x betűket használják. Ezért 
tehát „y” az „Y” mennyiség egy lehetséges becslése. A dián látható képlet egy bemeneti 
mennyiség esetére mutatja az eredményt, „A” típusú  becsléssel. 
Az „A” típusú becsléssel – eredmény közlés - esetében kizárólag a mért adatokra 
támaszkodnak, és azokból lineáris átlagot, illetve első momentumot számolnak, majd ennek 
felhasználásával meghatározzák a szórást (tapasztalati szórást). Ha azonos hosszúságú mérési 
sorozatok  - amelyek hossza legalább 10 db volt – elvégzésére volt lehetőség, akkor 
megfigyelhető, hogy a sorozatok átlagainak átlaga a legjobb becslés a helyes értékre. Az 
átlagok szórnak az átlagok átlaga környezetében. Ezt a szórást – megnevezése: az átlag 
szórása - egy sorozat tapasztalati szórásából  lehet meghatározni úgy, hogy a sorozat 
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tapasztalati szórását osztjuk négyzetgyök „n”-nel. Ennek magyarázata a 24. dián  látható. 
Észre lehet venni, hogy nem a sorozat hosszának növelésével, hanem a sorozat korrigált 
tapasztalati szórásának csökkentése révén lehet a mérési bizonytalanságot hatékonyan 
csökkenteni. 
 
A méréstechnikai szakirodalomban látható képletek és kifejezések gyakran nem tesznek 
különbséget sem a fogalmak jelölésénél, sem azok megnevezésénél. Ezért fontosnak tartjuk 
újabb előfordulásuk alkalmával (a 2. fejezetben már megadtuk a meghatározások egy részét) 
rögzíteni a következőket: 
 
Elméleti  középérték, várható érték:  Jelölése: μ, vagy ξ. 
Átlag:   A minta középértéke. Empirikus, tapasztalati átlag. A várható érték, azaz elméleti 
középérték, első momentum legjobb becslése. Az empirikus eloszlás elhelyezkedését 
mutatja. Jelölése: x felülhúzott.   
Szórás:   Elméleti érték, a második centrális momentum, más néven variancia pozitív 
négyzetgyöke. Jelölése: σ. A variancia a szóródás (koncentráció) mértékszáma. 
Tapasztalati szórás:   A szórás torzított becslése, kiszámítása az átlagtól való eltérések 
négyzetösszegéből történik úgy, hogy azt „n”-nel osztjuk, majd a kapott értékből 
négyzetgyököt vonunk. Jelölése: s 
Korrigált tapasztalati szórás:   Az előzőhöz hasonló módon számítjuk, de az osztás „n-1”-gyel 
történik, mert az átlag felhasználása miatt csökken a szabadságfok. Jelölése: s* 
 
A fenti fogalmak meghatározásának, kiszámításának képleteit későbbi diákon mutatjuk be. Az 
eredmény megadásánál látható, hogy a képletben következetesen a korrigált tapasztalati 
szórással, mint  a szórás torzítatlan becslésével számoltunk. 
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MÉRÉSI EREDMÉNY KORREKT MEGADÁSA

EGY BEMENŐ ÉS EGY KIMENŐ MENNYISÉG ESETÉN, HA A MÉRÉSI 
SOROZATOT TÖBBFÉLE BIZONYTALANSÁG TERHELI, „A” és „B” TÍPUSÚ 
BECSLÉSSEL, VALAMINT U.N. KITERJESZTETT BIZONYTALANSÁGGAL:

Eredmény

Eredő rendszeres
hiba „Kiterjesztett” 

bizonytalanság

Sorozat
átlaga

Megbízhatósági
szint faktora







  




k

1j

2

j

2

x
ustHxUHxy

 

7. dia 

Eredmény megadása a bizonytalanság „A” és „B” típusú becslésével, egy mért „bemenő” és 
egy „kimenő” mennyiség esetén, ha mérési sorozatot végeztünk, és a méréseket többféle 
bizonytalanság terheli. Ilyen bizonytalanságok lehetnek pl. az etalonok bizonytalanságai, 
kijelzés bizonytalansága, hőmérsékleti hatások, stb.  
A „B” típusú eredmény megadás már nehezebb, és mérési munkában való jártasságot, 
műszerismeretet, stb. feltételez. Ebben a formában ugyanis lehetőség van minden olyan 
tényező figyelembe vételére, amely az adott ismereti szinten számba vehető. Elsődlegesen az 
eredmény egyenletben (modell-függvény) szereplő olyan bemeneti mennyiségek 
bizonytalanságát kell megbecsülni, amelyek esetében nem meghatározható a tapasztalati 
szórás. Ezeken felül figyelembe lehet venni további bizonytalanságokat is. 
 
Az „uj” bizonytalanságokat a következő módon lehet becsülni: 

• A korábbi mérések adataiból, 
• Az anyagok és eszközök tulajdonságainak ismeretéből, az ezekre vonatkozó 

tapasztalatokból, 
• A kalibrálási és egyéb bizonyítványokban megadott adatokból, 
• A kézikönyv/műszerkönyv adatokhoz tartozó bizonytalanságokból 
• A mérés körülményeiből 
• A mérést végző személy ismétlőképessége alapján, stb. 
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Eredmény (Y) megadása több bemenő mennyiség esetén,

kétféle (A és B típ.) bizonytalanság becsléssel

 

8. dia 

Eredmény megadása több „bemeneti” és egy „kimeneti” mennyiség esetén (az eredmény 
egyenlete, más néven a modellfüggvény ismert), a bizonytalanság „A” és „B” típusú 
becslésével, ha a bemeneti mennyiségek megfelelő becslésére mérési sorozatokat 
végeztünk. 
A „KITERJESZTETT” MÉRÉSI BIZONYTALANSÁG értelmezése az European Cooperation for 
Accreditation of Laboratories” útmutatója (Mérésügyi Közlemények XXXIX./3. 1998.) alapján 
történik. 
A dián az eredmény egyenlet általános alakja mellett az „U” kiterjesztett mérési 
bizonytalanság  meghatározása is látható. 
1. Ha ismert az eredmény képlet (modell-függvény), tehát közvetett mérésről van szó, és 

adott az eredmény egyenlete, akkor az „u” eredő bizonytalanság meghatározásánál – a 
bemeneti mennyiségek mért adatainak becslése (átlagok: xAi) és korrigált tapasztalati 
szórásaik mellett - meg kell határozni az un. ci súlyfaktorokat is. A súlyfaktorok az 
eredmény egyenlet (modell-függvény) bemeneti mennyiségek szerinti parciális 
deriválásával állíthatók elő. (Ld.: Közvetett mérés: a 3. 2. fejezetben).  

2. Az eredmény egyenletben lehetnek olyan bemeneti mennyiségek is (xBj), amelyeknek a 
bizonytalansága a „B” típusba sorolható. Ezekre a bemenő mennyiségekre is meg kell 
állapítani súlyfaktorokat, ezeknél  cj jelölést alkalmaztunk. Előfordulhatnak olyan további  
bizonytalanságok is, amelyek a bemenő mennyiségek mellett származhatnak a mérési 
eljárásból (fizikai elv és módszer), továbbá a mérés kivitelezéséből is. A felhasznált 
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műszerekkel, vagy a mérést végző személlyel kapcsolatos bizonytalanságok (Pl.: 
Ismétlőképesség bizonytalansága). 

3. A gyakorlatban alkalmazott méréstechnikai előírásokban „k” faktor értéke 95%-os 
valószínűségi szint mellett ≈2, ha labormérésekről és ipari mérésekről van szó, és a 
mintasokaság eloszlását Gauss-eloszlásnak feltételezzük. Megjegyezzük azonban, hogy a 
faktor értéke – 120 mérési adat esetében - Student-eloszlást feltételezve, 95%-os 
valószínűségi szinten 1.98, normál eloszlás esetében pedig - a mérések számától 
függetlenül - 1,96 lenne. Látható, hogy kerekítéssel ezek az értékek is kellően 
reprezentálva vannak az előírásokban található k=2 esetén. 
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A mérési eredmény
meghatározása

 

9. dia 

A következőkben azt mutatjuk be, hogy a mérési eredmény „A” és „B” típusú meghatáro-
zásához milyen ismeretek szükségesek? E két típus jelölése (A,B) nemzetközileg 
egységesített. 
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MÉRŐMŰSZER LEOLVASÁSA

 A mérés eredményét általában annyi 
tizedes jegyre kerekítve kell megadni, 
amilyen pontosan a mérőműszert le tudtuk 
olvasni.

 Átlag, szórás, konfidencia intervallum 
megadása (számítások eredménye) 1, 
legfeljebb 2 tizedes jeggyel hosszabb 
lehet.

 

10. dia 

A mérési adatok feldolgozása tulajdonképpen már a mérési adatok leolvasásával kezdődik. 
Ezért fontosak a következő dián látható kerekítési szabályok, valamint az, hogy értelmetlen, 
és nem szabályos az eredményt több tizedes pontossággal megadni, mint amit a mérőműszer 
(mérőműszerek) felbontása lehetővé tesz! Egy ilyen forma etikai kérdéseket is felvethet, 
mert akár „üzleti fogást” is sejthetünk a „több tizedes” egyébként felesleges megadása 
mögött. A felbontás az a legkisebb egység, amelyet a műszer adott mérési tartományban, a 
megadott bizonytalansággal meg tud jeleníteni. Analóg műszereknél ez a legkisebb 
skálaosztás, digitális kijelzők esetében a legkisebb digit (LSB: Last Significant Bit. Ez nem 
azonos a műszer feloldásával, ami ezen érték harmada-ötöde. A feloldás az a kimenő 
mennyiség, amely a műszer bemenetének lassú és folyamatos változtatása mellett már 
éppen észlelhető. A mérési tartományban ennek nagysága változó lehet.  
A mérési adatokból számítással meghatározott átlag, tapasztalati szórás, stb. értékének 
megadása egy, legfeljebb két tizedes jeggyel lehet hosszabb, mint a műszerek felbontása.  
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KEREKÍTÉSI SZABÁLYOK

A felesleges számjegyeket elhagyjuk, a meg-

maradókat kerekítjük.

Elhagyott jegy Megmaradó jegy Példák

< 5 Nem változik 3.14 3.1

> 5 Eggyel nő 3.16 3.2

= 5, de utána van 

még értékes jegy

3.1501

= 5 és a megmaradó 

jegy páratlan

3.15

3.35

3.2

3.4

= 5 és a megmaradó 

jegy páros, vagy 

nulla

Nem változik 3.25

3.45

3.05

3.2

3.4

3.0

 

11. dia 

A kerekítési szabályok felső három sora a napi gyakorlatban is megszokott ismereteket mutat. 
Az alsó két sor azonban már sajátosan méréstechnikai forma.  
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Mérés és
valószínűségszámítás

A gyakoriságtól a sűrűségfüggvényig

 

12. dia 

A mérendő mennyiségek valószínűségi változók. 
Ez a jelenség csak akkor mutatható ki, ha a mérőeszköz felbontása a mérendő mennyiséghez 
igazodik. Amennyiben egy mérőhasáb által megtestesített hosszúságot tolómérővel kísérlünk 
meg ellenőrizni, nagy valószínűséggel azt fogjuk tapasztalni, hogy az ismételt hosszmérés 
adatai nem különböznek egymástól. Ha azonban olyan mérőeszközt választunk, amelynek a 
felbontása lehetővé teszi a mérőhasáb méretbizonytalanságának kimutatását is, például egy 
Michelson, vagy Kösters interferométert, egyszerűbb esetben akár egy 0.1 µm felbontású 
finomtapintót is, akkor azonnal tapasztalható lesz a fenti állítás igazsága, azaz a mért értékek 
valóban ingadozást fognak mutatni. 
Ha tehát a mérendő mennyiség valószínűségi változó, akkor a mért adatok a valószínűség 
számítás szabályai szerint dolgozhatók fel. 
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Okság törvénye

A jelenségeket okok rendszere hozza létre. 
Ha az okok mindegyikét figyelembe 
lehetne venni, a jelenség lefolyása azokból 
egyértelműen levezethető, kiszámítható 
volna.

Mivel ez lehetetlen, az esetek túlnyomó 
többségében a jelenségeket 
véletlenszerűnek nevezhetjük.

 

13. dia 

A véletlen változókat – ilyenek a mért értékek is – okok rendszere hozza létre, illetve 
befolyásolja. Ha valamennyi okot, körülményt és hatótényezőt módunkban állna figyelembe 
venni, akkor a mérés eredményében ezen befolyásoló tényezők hatását korrekció formájában 
meg lehetne adni. Ez azonban tapasztalataink szerint lehetetlen, ezért csak az ismert 
hatásokat vesszük figyelembe a korrekcióban. Az előre nem ismert, véletlen hatások 
következményeit mérési bizonytalanságok formájában foglaljuk össze.  
 
 

  



3. Mérés és valószínűségszámítás 161 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

OKSÁG TÖRVÉNYE

KAUZÁLIS

SZKÉMA

SZTOCHASZTIKUS

SZKÉMAA 

különbségtétel 

csak a saját 

fogyatékos 

ismereteink 

miatt, esetleg 

célszerűségből 

szükséges.

Ha a feltételek összessége 

fennáll, akkor az esemény 

bekövetkezik.

Műszaki példa:

A hatótényezők száma oly nagy, és 

oly bonyolultak az összefüggések, 

hogy ezeket vagy nem lehet számba 

venni, vagy a kitűzött feladat 

megoldása érdekében ez nem is 

szükséges. A folyamat fő jellemzője a 

véletlenszerű tömegjelenség.

Műszaki példa:

Rezgő gépalkatrész által kibocsátott 

hangnyomásszint pillanatnyi értéke

 111 AV

 

14. dia 

A dia azt illusztrálja, hogy a mérési eredmények véletlenszerű ingadozása minként függ össze 
az okság törvényével? 
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Valószínűségi  változó a méréstechnikában

A mérési adat (elemi esemény), és minden jellemző, 

amit az adatokból számítani lehet. Átlag, tapasztalati 

szórás, illesztett egyenes meredeksége, 

tengelymetszete, stb. 

•Ismételt mérésnél véletlen ingadozást mutat, a 

különböző intervallumokba eső értékeket 

meghatározott valószínűséggel veszi fel. A 

valószínűség definíciója a 17. dián látható.

•Lehet folytonos, vagy diszkrét változó.

 

15. dia 

A mérési adatot tehát véletlen elemi eseményként kell felfogni. A gépészetben vannak 
állandó mérési adatok, ilyenek például az alkatrészek hosszméretei, és vannak időben 
folytonosan változó adatok, ezek közé tartozik az előző dián említett rezgés amplitúdó, vagy a 
géprezgések által keletkező hangnyomásszint ingadozása. Valószínűségszámítási szempontból 
mindkét típust folytonos változónak  kell tekinteni. 
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Relatív gyakoriság a gyakoriság viszonyítása az 

összes mérések számához.

Valószínűség számítás fogalmai
a méréstechnikában

A mérési adatok terjedelme:

R = xmax - xmin

A terjedelmet részintervallumokra bontjuk, és megszámoljuk 

az egyes részintervallumokba eső mérési adatokat. A 

méréstechnikai gyakorlatban szokás volt a 

részintervallumokat azonos szélességűre választani. A 

statisztikában ez nem általános. A részintervallumok például 

tartalmazhatnak kb. azonos elemszámot, és így az 

intervallumok szélessége lesz különböző. Az egyes 

részintervallumokban előforduló adatok száma adja az 

előfordulás gyakoriságát.

 

16. dia 

Ha az azonos mérési adatok, vagy egy osztály elemeinek abszolút gyakoriságát az összes 
mérési adatra vonatkoztatjuk, akkor kapjuk a relatív gyakoriságot. 
A mért értékeket szokás úgy osztályokba (részintervallumokba) sorolni, hogy a legnagyobb és 
legkisebb mért érték közötti tartományt – ezt nevezzük terjedelemnek – felosztjuk inter-
vallumokra. Az alsó és felső osztályhatárok közötti részintervallumokba, a kerekítés szabályai 
szerint soroljuk be a mért értékeket. Célszerűen az intervallum-határok középértékével 
jellemezzük az adott osztályt. 
 
Csoportosított, osztályba sorolt adatok esetén a számításokat leegyszerűsíti, ha a 
részintervallumok egyforma Δx szélességűek (G.A. és T.M. Korn: Matematikai kézikönyv 
műszakiaknak). 
Egy későbbi dián bemutatjuk, hogy az osztályba sorolással és az egyedi mérési adatokkal 
kiszámított statisztikai jellemzők csak olyan mértékben különböznek egymástól, ami a 
méréstechnikában szokásos korlátok között marad. 
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Valószínűség számítás fogalmai
a méréstechnikában

Mérések száma

Relatív

gyakoriság
Valószínűség= P(A)

ahol „A” az intervallumba esés 

eseményét jelöli

A relatív gyakoriság változik a mérések számának növelésével:

Megfigyelhető, hogy az esetek többségében a relatív gyakoriság 

ingadozása csillapodik a mérések számának növelésével. Sok mérés 

esetén jól megbecsülhető az átlag. Ezt az átlagot nevezzük mérnöki 

szemszögből az esemény (esetünkben az intervallumba esés) 

valószínűségének.

A relatív gyakoriságból következik, hogy: 0 ≤ P(A) ≤ 1

Határozottan meg kell különböztetni a relatív gyakoriság és a 

valószínűség fogalmát: A relatív gyakoriság valószínűségi változó, és 

csupán torzítatlan becslése a valószínűségnek!
 

17. dia 

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti dián látható megállapítások nem azt jelentik, hogy a relatív 
gyakoriság limese (analízisbeli határértéke) a valószínűség. 
E jelenség mögött egy másfajta konvergencia húzódik meg, nevezetesen a sztochasztikus 
limes. 
 
A matematikában a valószínűség fogalma ugyanis nem azonos a szó köznapi jelentésével! 
A valószínűséget nem a bekövetkezés relatív gyakoriságának segítségével értelmezzük, ha-
nem definiáló axiómákkal.  Ugyanakkor ezek az axiómák a relatív gyakorisággal kapcsolatban 
vannak, annak lényeges tulajdonságait absztraháljuk segítségükkel. A valószínűség és a 
relatív gyakoriság közötti kapcsolat az, hogy ha egy kísérletet egymástól függetlenül végtelen 
sokszor megismételnénk, akkor a bekövetkezés valószínűsége minden eseményre a 
megfelelő valószínűséghez tartana. 
 
A relatív gyakoriság definíciója:   h(A) = nA / n,  ahol n a mintanagyság, nA pedig az „A” 
esemény előfordulásának száma. 
 
Az ábrán azt látjuk, hogy a relatív gyakoriság maga is valószínűségi változó, és ideális 
esetekben a relatív gyakoriság ingadozása csillapodik, ha növeljük a mérések számát.  
A valószínűséget az angol „probability” kifejezés miatt jelölik  „P” betűvel. 
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A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE

1654. júl. 29. Pascal egy Fermat-hoz írt levélben a valószínűség 

számítás első tudományos igényű tárgyalása olvasható.

1700 – 1800 Az első valószínűségi definíciók

Bernoulli: „A valószínűség olyan bizonyossági fok, amely úgy viszonyul 

a teljes bizonyossághoz, mint rész az egészhez.”

Laplace: Azonos valószínűséggel bekövetkező események esetén

1800 – 1900 Gauss, Poisson, Markov stb.

A legfontosabb véletlen folyamatok és valószínűségi eloszlások 

kutatása.

1933 Kolmogorov

A valószínűség elmélet halmazelméleti alapokon nyugvó axiomatikus 

megalapozása. A valószínűség e szerint egy eseményhalmazon 

értelmezett halmazfüggvény   p=P(A).

számaeseménylehetségesÖsszes

számaeseményekKedvező
P






 

18. dia 

Kultúrtörténeti áttekintéssel egészítjük ki az ismereteinket, ez látható a dián. 
A véletlen események objektív leírása és matematikai „kezelése” régóta foglalkoztatta a 
tudósokat. A dián szereplő definíció Laplace-tól származik. 
 
A halmazelméleti szemlélet segítségével adjuk a legfontosabb fogalmak magyarázatát: 
A P(A) valószínűségek az eseménytér halmazain adott halmazfüggvénynek, a valószínűség-
függvénynek értékei. Ez a függvény valószínűségeloszlást definiál az eseménytérben. 
„T” halmaz egy adott kísérlethez tartozó eseménytér, más kifejezéssel valószínűségi alap-
halmaz. 
A „T” eseménytérben értelmezett, mérhető „x” függvényt valószínűségi változónak 
nevezzük. A valószínűségi változó értékkészletének részhalmazain ezáltal létesített valószínű-
ségeloszlást az „x” valószínűségi változó eloszlásának nevezzük. 
A méréstechnikában az „x” változó minden mintavételi értékét egy elemi eseményt definiáló 
mérési eredménynek feleltethetjük meg.  
A megfelelő kísérlethez tartozó valószínűségeket a valószínűségi változó egyértelműen 
meghatározza.  
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Fontos fogalmak a mérési adatok 
statisztikai feldolgozásához

● Mérési sorozat:
Azonos mennyiség (méret) ismételt mérése ugyanazon 
munkadarabon.

● Sorozatmérés:
Azonos mennyiség (méret) mérése azonos típusú 
gyártmány eltérő darabjain.

● Ismétlőképesség vizsgálata:
Azonos személy, azonos eszközökkel, azonos 
körülmények között végez ismételt mérést.

● Reprodukálhatóság vizsgálata:
Más helyen, más személy, azonos mérési eljárással, 
hasonló eszközökkel végez ellenőrző méréseket.

 

19. dia 

A dián látható két definíció fontos a későbbi ismeretek megértéséhez. Az ipari mérés-
technikában szokásos minősítő jellemzők közül az „ismétlőképesség” és a „reprodukálha-
tóság” mindkét fogalomhoz kapcsolódhat. 
Az ismétlőképesség vizsgálata során arra keresnek választ, hogy a mérés (mérési sorozat, 
vagy sorozatmérés) azonos mérőeszközökkel, azonos mérő személy(ek) által és azonos mérési 
körülmények között milyen rendszeres, vagy véletlen hibával végezhető el? Például az 
autóipari mérési szabványokban természetes előírás a mérő személy ismétlőképességének 
vizsgálata. 
A reprodukálhatóság vizsgálata során azt kell kimutatni, hogy mekkora rendszeres és véletlen 
hiba keletkezik abban az esetben, ha a mérést más helyen, más, de hasonló típusú 
mérőeszközökkel, és más mérő személy(ek) végzi(k) el. 
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A számtani átlag kiszámítása:

Korrigált tapasztalati szórás meghatározása az abszolút 

hiba felhasználásával:

Előzetesen két fontos képlet:

A fenti képlettel meghatározott szórást „korrigált tapasztalati 

szórásnak” nevezik a valószínűségszámításban és a statisztikában.

 

20. dia 

Variancia (diszperzió, szórásnégyzet)– szórás (standard eltérés) – tapasztalati szórás – 
korrigált tapasztalati szórás. (Részletesebben ld. a 28. dián) 
 
A későbbiekben szereplő példák megértéséhez két fontos képlet szerepel a dián. Mindkét 
képlet diszkrét változók esetére igaz, és a méréstechnikában ezért „tapasztalati” (gyakorlati 
méréssel meghatározott) jelzővel illetik. 
 
Fontos  ismételten megkülönböztetni alapvető fogalmakat: 
• Láttuk a 17-18. dián, hogy a relatív gyakoriság valószínűségi változó, nem azonos a 

valószínűséggel, ami konkrét érték. 
• A 6. dián, az eredmény alakjának bemutatása alatti magyarázatoknál már rögzítettük a 

következőket: 
• Az átlag valószínűségi változó, és nem azonos a várható értékkel, ami egy elméleti 

konkrét érték. 
• A tapasztalati szórás valószínűségi változó, és nem azonos a szórással, ami 

ugyancsak egy elméleti, meghatározott érték. 
• A variancia, a diszperzió, vagy második momentum, a szórásnégyzet hivatalos elneve-

zései. A szórásnégyzetet gyakran az eltérések (abszolút hibák) négyzetének átlagaként is 
interpretálják. 
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Nagyon fontos tudni a gyakori, felületes szóhasználat elkerülése érdekében, hogy a szórás 
egy számított jellemző, tehát a változók szélső értékei (min, max) nem azonosak a szórással! 
Ugyanakkor az is igaz, hogy lehetséges a terjedelemből - bizonyos feltételek mellett - a szórás 
értékét becsülni, ld.: 3.2. fejezet. 
 
A dián látható „szórás”- képletben osztóként „n-1” szerepel. Ezt a formát nevezik korrigált 
tapasztalati szórásnak, és ez az elméleti szórás torzítatlan becslése. A korrekció azt jelenti, 
hogy az átlag számításánál csökkentjük a szabadságfokot eggyel, hiszen a képletben az 
átlagot – amelyet viszont „n” eseményből határoztunk meg – fel kell használnunk. 
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MÉRÉSI ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA
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Az átlagok átlaga, 
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21. dia 

A dia összefoglalja az eddig bemutatott ismereteket, abból a célból, hogy az összefüggések 
világossá váljanak. 
A bal felső sarokban, a mérendő „q” mennyiséget, mint szabálytalan körvonalú halmazt - 
véletlen változóként ábrázoltuk. A mérések célja, hogy erről a változóról minél több 
ismeretet szerezzünk. A statisztikai módszerek a tapasztalati adatokból, mintákból (ld. itt: 
1…k kisminta) következtetnek a vizsgált jelenséget leíró valószínűségszámítási modell 
jellemzőire. Így becsülhető például a valószínűségi változó f(x) sűrűségfüggvénye (ld.: 
későbbi diákon). A méréstechnikai gyakorlatban legtöbbször a relatív gyakoriság alapján a 
minta (sokaság) eloszlásának csak durva, grafikus tulajdonságait lehet megjeleníteni és 
becsülni (ld.: hisztogram későbbi dián). Ha viszont feltételezhető, hogy az elméleti eloszlás 
alakja például 
  f=f(x; μ, σ, …) 
akkor a mintasokaság μ, σ, … ismeretlen (elméleti) paramétereit az adott véletlen minta 
alapján becsülni lehet. Későbbi diákon több olyan sűrűségfüggvény-típust mutatunk be, 
amelyek műszaki-méréstechnikai területen  „jól használhatóak”.  
A képen „határozatlan” piros vonallal körbevéve „k” db, azonos hosszúságú mérési sorozat 
látható. A szabálytalan vonal az adatok (elemek, események) véletlenszerű kiválasztására 
utal. Minden sorozat „n” darabból áll, és zöld mezőben láthatóak a „k” darab sorozat átlagai 
egyenként, majd sárga mezőben - jobbra tőlük - az átlagokból számított átlag, nevezetesen az 
átlagok átlaga. 
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Az „1” jelű sorozattól balra, egy téglalapban, az adott sorozatból osztályba sorolás 
(csoportosítás) után kapott eredményt mutatjuk úgy, hogy a kerekítés szabályok figyelembe 
vételével példaképpen 3 érték került egy osztályba. A keretezés itt már szabályos, ez a piros 
körvonaltól eltérően már a „műszaki beavatkozásra”, a kerekítésre és az osztályba sorolásra 
utal. 
 
A jobb oldalon – sárga mezőben – a „k” db sorozatból számított eredő szórás látható. Ha a 
sorozatok hossza azonos, a mért adatok egymástól függetlenek, és a tapasztalati szórások is 
közel azonos értékűek, akkor az átlagok tapasztalati szórása kisebb lesz, mint egy sorozat 
tapasztalati szórása külön. Vigyázat, a gyök alatt nem a teljes adathalmaz (eseménytér), 
hanem egy sorozat „n” elemszáma szerepel! (Ld.: Későbbi diákon) 
Piros keretben mutatjuk az első momentum számításának képletét folytonos változóra. 
Ehhez f(x), azaz a sűrűségfüggvény ismerete szükséges. A sűrűségfüggvényről meghatá-
rozását és származtatását későbbi diákon mutatjuk meg. Ha lehetséges volna végtelen nagy 
számú mérést elvégezni, akkor a lineáris átlag és az elméleti várható érték (első momentum) 
jól közelítenének egymáshoz. 
Az egyszerűség kedvéért a szórás jelölésére az „s” betűt alkalmaztuk az ábrán. Ezt jogosan 
megtehetjük akkor, ha a minták elemszáma kellően nagy. Ilyen esetben a tapasztalati szórás 
számításához alkalmazott képletben már nincs hatása annak, hogy az osztás „n”-nel, vagy „n-
1”-gyel történik. 
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22. dia 

Az osztályba sorolással és az egyedi mérési adatokkal kiszámított statisztikai jellemzők csak 
olyan mértékben különböznek egymástól, ami a méréstechnikában szokásos hibakorlátok 
között marad. Ez mutatjuk be a kettős táblázatban. Van egy további példa is, a tartalék diák 
között. 
 
Jól látható, hogy kerekítés és osztályba sorolás után a kiszámított átlagérték nem kell, hogy 
pontosan osztályközépre essen. 
Azt is szemlélteti a táblázat, amit korábban már jeleztünk: A számított mennyiségeket (átlag, 
korrigált tapasztalati szórás, stb.) legfeljebb annyi tizedes értékkel szabad csak megadni, mint 
amit a műszer leolvasása lehetővé tesz, esetleg egy tizedessel többet, ha indokolt. 
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AZ „ELSŐ” STATISZTIKAI „TAPASZTALATOK”:

AZ ÁTLAG SZÓRÁSA

• Tapasztalati tény, hogy azonos körülmények között 

megismételt „n” számú mérési sorozat elvégzése után 

minden sorozat elemei szórnak a saját átlagértékük körül.

• Az átlagértékek viszont ugyancsak szórnak az átlagok átlaga 

körül, bár ennek a szórásnak a mértéke nyilvánvalóan kisebb.

• A várható értéket az átlagok átlaga jobban közelíti, mint 

egyetlen sorozat átlaga.

• Az átlagok normál eloszlást mutatnak, ha a mérési 

eredmények is normál eloszlásúak.

Az átlagok átlaga: 



n

1j

jx
n

1
x

Ha nem szeretnénk (nem tudjuk) a „n” mérési sorozatot 

elvégezni, vajon lehetséges-e egyetlen, elvégzett mérési sorozat 

szórásából megbecsülni azt, hogy a sorozat „n-szori” 

megismétlése esetén mekkora lenne az átlagok szórása?

Ld.: Diához fűzött jegyzetben.

 

23. dia 

Azonos körülmények között, azonos műszerekkel elvégzett „n” mérési sorozat átlagai szórnak 
az átlagok átlaga körül, de ez a szórás kisebb, mint az egyedi sorozatokból kiszámítható 
szórás. A fenti, és a következő két dia azt mutatja, hogy milyen feltételek teljesülése esetén 
lehetséges az eredményben az átlagok szórásával számolni? 
 
Nem szükséges azonban „n” mérési sorozatot sem elvégezni ahhoz, hogy belássuk azt, hogy 
az átlag szórása az egyedi mérési eredmények szórásának n1/2-ed része: 
Legyenek a mérési sorozat elemei x1, x2, … xn. Ezek egyetlen valószínűségi változó realizációi. 
A változó szórása „σ”, és ezt az értéket egy valós mérési sorozatból becsléssel közelíthetjük. 
A becslésre a korrigált s* tapasztalati szórást használjuk. (Részletesebben ld.: a 28. dián.) A 
várható érték becslésére az átlagértéket alkalmazzuk, illetve az átlagok átlagát. 
A normál eloszlás fogalmát későbbi diákon magyarázzuk meg. 
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Az átlag varianciája (szórásnégyzete) és szórása:
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Hogyan viszonyul egymáshoz egyetlen mérési sorozat szórása és 

több mérési sorozat átlagának szórása? 

A szórás

becslése:
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Az átlag becsült szórása:

Ezek a valószínűségi változók akár átlagok is lehetnek!
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A szórásnégyzet:

 

24. dia 

Az előző dián jeleztük, hogy szórás (σ) becslésére a tapasztalati szórást (s), vagy a korrigált 
tapasztalati szórást (s*) alkalmazzuk. 
A dia az átlag szórása képletének levezetését mutatja. Az átlag varianciáját (szórásnégyzetét) 
a dia közepén látható sorban határozzuk meg. Az átlag képletének behelyettesítése után 
kiemeljük az „1/n2” értéket, hiszen ez állandó. Az x1+…+xn összeg egyes elemei természetesen 
maguk is felfoghatók úgy, mintha ezek is átlagok lennének, hiszen ismeretes, hogy az átlag 
maga is valószínűségi változó. Az átlagot minta mérési adatai alapján számítjuk, és még 
ugyanazon minta ismételt mérése során is eltérő adatokat, ezzel pedig eltérő átlagot kapunk. 
Egymástól független változók „n” csoportjának eredő varianciáját úgy is meghatározhatjuk a 
valószínűség számítás szabályai szerint, hogy a változók varianciáját egyenként képezzük, 
majd összegezzük ezeket. Ha a sorozatok hossza, eloszlása és varianciájuk megegyezik, akkor 
az összevonás jogos, és látható az n-nel való egyszerűsítés után, hogy az átlag szórása az 
egyedi sorozathosszúság négyzetgyökével osztott egyedi sorozat-szórás. 
 
A jegyzet írásakor érvényes előírások szerint, az átlag szórásával és az „A” típussal való 
jellemzés jogosságát ellenőrizni kell, ha egy sorozat hossza rövidebb, mint 10 (Mérésügyi 
Közlemények XXXIX. Évf. 3. szám, 1998. szept.) 
 
Az alsó ábra azt érzékelteti két sűrűség-függvény (kék és piros) képével, hogy egy egyedi 
sorozat szórása mindig nagyobb, mint több sorozat átlagértékeinek szórása.   
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A MÉRÉSEK SZÁMA ÉS A SZÓRÁS
Mi hatékonyabb a bizonytalanság csökkentésére? 

Ha feltételezhető a valószínűségi változó normál (Gauss) eloszlása 
akkor a várható érték körül rajzolt  2s tartományba esés valószínűsége 
≈95 %.

Azaz az átlag körül rajzolt intervallumba esik
bele a keresett várható érték. Ez az intervallum:

Student eloszlás esetében (ugyancsak 95 %-os valószínűségi szinten) ez 
az intervallum viszont már függ a mérések számától!

Bizonyos méréstechnikai szabványok az átlag
korrigált tapasztalati szórásával történő
számítást gyakorlatban csak n≥10 ismételt mérés
esetében engedik alkalmazni. Ennek egyik okát a
3.2. fejezet 39. diáján, a hiba csökkentésével összefüggésben láthatjuk.

Fontos gyakorlati következtetés: A bizonytalanság csökkentése 
érdekében érdemesebb a tapasztalati szórás csökkentésére 
törekedni (a mérések gondosabb kivitelezésével), mint a mérések 
számát növelni, hiszen a tapasztalati szórás „súlya” nagyobb!

n

s
2





n-1 λSt

5 2.57

10 2.23

20 2.09

 

25. dia 

A konfidencia intervallummal kapcsolatos, további fontos magyarázatokat később, külön 
diákon láthatjuk, ld.: 35-44. dia. 
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HISZTOGRAMTÓL A SŰRŰSÉGFÜGGVÉNYIG

• Célszerűség:

Az adatok számának növekedése ne okozza az 
ordináta hosszának növekedését.

• Az egyes osztályokhoz tartozó részhalmazokat 
vonatkoztassuk a teljes alapsokaságra (ld.: 21. dia):

• A hisztogram egy téglalapjának területe azonos a 
relatív gyakorisággal: 

• Az fn(x) függvényt sűrűségfüggvénynek nevezzük.

gyakoriság.rel
n

q
r 

x)x(f
n

q
n

r 

 

26. dia 

A sűrűségfüggvény levezetését egy későbbi dián láthatjuk. 
A tapasztalati sűrűségfüggvény jele fn(x), mert n elemű minta alapján szerkesztettük meg.  
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40 db-os mérési sorozat eredményének ábrázolása 

osztályba sorolás után, hisztogramon:

xr

100 107 108101 102 103 104 105 106

1
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qr

n=40
6

7

8

9

109

Δx

VIDEO 001
A méréstechnikában 

szokásos forma, azonos 

osztályszélességgel

 

27. dia 

A hisztogramon  ábrázoltunk egy példát az abszolút gyakoriságra. A piros vonal (önkényesen) 
azokat az oszlop magasságokat jelöli, amelyeket akkor kapnánk, ha csupán 20 mérést 
végeztünk volna. Δx az osztály-intervallum, qr az abszolút gyakoriság, xr az intervallum 
középértéke. 
El lehet könnyen képzelni, mekkora függőleges tengelyre lenne szükség, ha a sorozat „n” 
elemszámát folytonosan növelnénk. Ezért a hisztogramon célszerűen nem az abszolút, 
hanem a relatív gyakoriságot ábrázolják.  A relatív gyakoriságot ábrázoló hisztogram és az 
eloszlás sűrűség függvényének alakja között hasonlóság van. Ennek oka a 17. dián ismertetett 
összefüggésben van. Az eloszlás sűrűségfüggvénye f(x) az adott statisztikai halmaz 
tulajdonságait egyértelműen leírja. A hisztogramon a Δx szélességet egyforma nagyságúra 
választottuk, a méréstechnikában ez a szokásos, de a statisztikában nem minden 
hisztogramon van ez így.   
 
A videón olyan véletlenszerű jel  statisztikai elemzését mutatjuk be, amelyben az amplitúdók 
egy adott értéktartományon belül normál eloszlásúak. A videó felvételen folytonos véletlen 
változó méréséből származó minták, tehát diszkrét mérési értékek szerepelnek, – ezért 
gyakorlatilag hasonló képet látunk, mint például egy geometriai méret méréséből származó 
adatok – eloszlása esetében. A film segítségével azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a folytonos, 
véletlen változókból vett minták (mért értékek) – például egy gépi berendezés zaja - hasonló 
szabályok segítségével  dolgozhatók fel, úgy mint a geometriai mérésből vett adatok. 

Comment on Text
Az abszolút és a relatív gyakoriság ábrázolására alkalmas diagram. A vízszintes tengelyen a valószínűségi változó értékeit, a függőlegesen a gyakoriságot adják meg.
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A videón látható hisztogram alatti vízszintes piros sávban, az adott időpillanatban mért 
amplitúdók értékeit – ezek diszkrét minták – látjuk  (fekete csíkkal lezárva, hogy jobban 
követhető legyen), miközben ezen „pillanatfelvételek” értékeit rögzíti felette a hisztogram. 
Ennél szemléletesebb módon nehéz lenne megjeleníteni az időben változó jelek 
amplitúdóinak statisztikai tulajdonságait. 
A kék oszlopok az amplitúdók abszolút gyakoriságát szemléltetik, a piros görbe a kumulált 
valószínűség, azaz az eloszlás függvény. 
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Valószínűségszámítási jellemzők számítása:
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Átlagérték – várható érték

Szórásnégyzet (variancia, diszperzió)

A minta várható 

értékének becslése:

Várható érték:  
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Tapasztalati szórásnégyzet

n→∞ esetén:

A korrigált

tapasztalati 

szórásnégyzet:
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A szórásnégyzetek 

közötti kapcsolat:

 

28. dia 

Az eddig látottak összefoglalására, és a fogalmak tisztázó ismétlésére készült a fenti 
összeállítás. 
A köznapi nyelven két fogalmat, az „átlagértéket” és a „szórást” mutatjuk folytonos valószí-
nűségi változó és annak diszkrét mintája (mérési adatok) esetére. 
 
Fontos: 
E(x) és D2(x) nem függvényei x-nek, hanem x eloszlásának tulajdonságait kifejező funkcio-
nálok. E(x) az x változó eloszlásának elhelyezkedésére jellemző. D2(x) a szóródás (vagy 
koncentráció) mértékszáma. 
 

Az átlag: 
A valószínűségszámításban az átlagot alkalmazzák az (elméleti) első momentum, vagy 
várható érték becslésére. A méréstechnikai gyakorlatban ezeket a fogalmakat az mind az 
időben folytonos jelekből vett minták, mind pedig a geometriai mérési adatok kiértékelé-
sénél alkalmazzák. Legismertebb jelölése felülhúzott „x”. 
Az analóg technikában (elektronika) a számtani átlagérték meghatározására olyan integrátort 
alkalmaznak, amely a mérendő jellel, adott időegység alatt, kondenzátort tölt fel. A digitális 
technika térhódításával, a méréstechnikai gyakorlatban, a folytonos jeleket is mintavéte-
lezzük, tehát ilyen esetekben - a számítógépes adatfeldolgozás miatt - diszkrét minták 
(adatok) számtani átlagolásáról van szó. 
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A tapasztalati szórás és korrigált tapasztalati szórás: 
Már jeleztük korábban, hogy a valószínűség számításban e kifejezés elméleti értéket takar. A 
szórást a második momentum pozitív négyzetgyöke, vagy a variancia négyzetgyöke, 
esetenként a diszperzió négyzetgyöke formájában definiálják. Az elméleti szórás becslésére 
használjuk a korrigálatlan tapasztalati szórást, amelynek jelölése „s”, és a korrigált tapasztalati 
szórást „s*” jelöléssel. Az elméleti szórás jele pedig „σ”, bár ebben a jelölésben nem minden 
forrás következetes.  
FONTOS TUDNIVALÓ! A tapasztalati szórás képletében (diszkrét értékek) az osztás csak igen 
nagy elemszám esetében történhet „n”-nel, akkor, ha az „n”-nel, és „n-1”-gyel történő osztás 
nem ad szignifikáns (jelentős) eltérést. Az abszolút hiba meghatározásában ugyanis már 
megjelent az átlagérték, és ezt „n” szabadságfokkal, tehát az összes esemény (minta) alapján 
határoztuk meg. Nyilvánvaló, hogy ezen érték újbóli felhasználása során a szabadságfoknak 
eggyel csökkennie kell, tehát az átlagolásnál már csak (n-1) értékkel oszthatunk. Ilyenkor 
„korrigált tapasztalati szórás”-ról beszélünk. 
 
Megjegyezzük, hogy az elméleti szórás kiszámítása nem minden f(x) sűrűség függvényre 
egyszerű. Vannak olyan eloszlások, amelyek esetében egyenesen improprius integrálhoz  
vezet ez a „kísérlet”. Ilyen esetben kerülő úton, például az információ elmélet eszköztárával 
lehet eredményhez jutni. 
 
 

  

Comment on Text
A matematikai analízisben az improprius integrál segítségével nyílt intervallumokra is kiterjeszthető az integrálfogalom. Akkor van erre szükség, ha az integrálás alsó, vagy felső határánál a függvény jobb oldali, vagy bal oldali határértéke végtelen. Segítségével értelmezhető továbbá, hogy mit jelent, ha az integrálás alsó határa a negatív végtelen, illetve az, ha a felső határa pozitív végtelen. Ha az integrandus függvény szakaszosan folytonos, akkor az eljárás során a „végtelen” határértéket limes számítással helyettesítik.
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A hisztogramtól a sűrűségfüggvényig „rajzban”

Relatív gyakoriság hisztogramon
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megadása a valószínűségi 

változó és az eloszlásfüggvény 
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29. dia 

A dián látható ábra azt szemlélteti, hogy a relatív gyakoriság hisztogramjából kiindulva miként 
jutunk el egy definíció felhasználásával a valószínűség számítás egyik fontos függvényéhez, a 
sűrűség függvényhez. Ezt a függvényt néhány előző dián már alkalmazni kellett, ideje tehát 
magyarázatot adni a mibenlétére. 
A szürkével jelzett hisztogram oszlop jelentése a következő. Az oszlop területe, azaz f(x)·Δx  a 
relatív gyakoriságnak felel meg.  
Az f(x) sűrűség függvényt  az F(x) eloszlásfüggvényből származtatják, amint azt a következő 
dián láthatjuk. 
 
A jobboldali türkiz mezőben látható integrál tükrözi az említett definíciót. Szövegben 
megfogalmazva a következőket mondja: Annak a valószínűsége, hogy egy „x” változó a *-∞; 
xi+ tartományba essen, az f(x) sűrűségfüggvény integrálja ezen határok között. 
 
A későbbiekben látni fogjuk, hogy a méréstechnikában gyakran azt keressük, hogy egy mért 
érték (minta) mekkora valószínűséggel jelenhet meg az átlag meghatározott sugarú 
környezetében. Az integrálási határok ábrán látható aszimmetriája, pontosabban az, hogy az 
alsó határ -∞, némi bonyodalmat okozhat, de ügyes „átformálással” a feladat „szimmetri-
kussá” tehető (alsó és felső határ abszolút értéke azonos), a probléma megoldható, ezt 
ugyancsak a következő dia mutatja. 
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Eloszlásfüggvény – sűrűségfüggvény - valószínűség

„x” folytonos valószínűségi változó eloszlásfüggvénye F(x), és ez a 

függvény deriválható, akkor a sűrűségfüggvény:

 
   

i

iii

0xi

dx

xdF

x

xxxxP
limxf 







minden   xi-re

A valószínűség kiszámítása a sűrűségfüggvény alkalmazásával:

Ha „x” folytonos változó, akkor az x=xi bekövetkezési valószínűsége zérus, de nem lehetetlen.
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A méréstechnikai gyakorlatban szokásos határok közötti forma jelentése 

a következő: Annak a valószínűsége, hogy „x” a megadott intervallumba 

esik, az eloszlásfüggvény segítségével határozható meg.
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30. dia 

A dia a sűrűségfüggvény származtatását és a legfontosabb kapcsolatokat mutatja be képletek 
segítségével. 
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Fontos eloszlások
a méréstechnikában

Normál eloszlás

Student eloszlás

Egyenletes eloszlás

Néhány egyéb jellegzetes sűrűségfüggvény 

VIDEO 002

VIDEO 003

VIDEO 004

 

31. dia 

Terjedelmi korlátok miatt csupán olyan, gyakran használatos eloszlásokkal foglalkozunk, 
amelyek a gépiparral jellemzőek. 
 
A három videón olyan véletlenszerű jelek  statisztikai elemzését mutatjuk be, amelyben az 
amplitúdók egy adott értéktartományon belül egyenletes, exponenciális és háromszög 
eloszlásúak. Ezeken a videó felvételeken sem diszkrét véletlen változó – tehát például egy 
geometriai méret méréséből származó adatok – eloszlásai vannak bemutatva. A filmek 
segítségével azt kívánjuk érzékeltetni, hogy mind a diszkrét, véletlen mért értékek, mind 
pedig a folytonos, véletlen változók hasonló szabályok segítségével  dolgozhatók fel. 
A kék oszlopok az amplitúdók abszolút gyakoriságát szemléltetik, a piros görbe a kumulált 
valószínűség, azaz az eloszlás függvény. 
A háromszög eloszlás a film egy szakaszában megtévesztésig hasonlít a normál eloszlásra. 
Ilyen, és hasonló esetekben nyújtanak a döntéshez objektív matematikai módszert a 
statisztikai próbák, amelyek közül néhánnyal a 48. diánál  találkozunk. 
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Alapvető kérdés:
Milyenek az eloszlás paraméterei (jellemzői)?

Mindenek előtt fel kell tenni a kérdést, hogy a mérési 

eredményeinkből számított átlagérték és a tapasztalati szórás 

mennyire adnak megbízható információt a valóságról?

Láttuk, hogy mérési sorozatok esetében az átlagok átlagával 

becsüljük a várható értéket.

A  szórást sajnos nem ismerjük, helyette a korrigált tapasztalati 

szórást alkalmazzuk a kiterjesztett bizonytalanság (adott 

valószínűségi szintű konfidencia tartomány) meghatározásához  

az „A” és „B” típusú eredményben.

A kiterjesztett bizonytalanság meghatározásához szükség van 

egy  „faktorra”. Ennek értéke az eloszlás típusától függ.

Kérdések: Milyen esetben feltételezhető normál és mikor 

Student eloszlás? Lehet a mintából következtetni az eloszlás 

típusára és paramétereire?
 

32. dia 

A mérésekkel foglalkozó szabványok, előírások gyakran indoklás nélkül feltételezik a normál 
eloszlást a mintákra. Ez a feltételezés a központi határeloszlás tételen alapszik. 
Az eloszlás típusának ellenőrzésére statisztikai próbák léteznek. Ugyanakkor a gyakorlat 
számára érdemes tudni, hogy un. nagy elemszámok esetén, pl. 100 felett, már jogos lehet a 
normál eloszlás feltételezése, ha egymástól független tényezők befolyásolják a mérési hibát, 
éppen a fentebb említett központi határeloszlás tétel miatt. Nincs éles határvonal az 
elemszám tekintetében, de ha – és a gépészetben ez a gyakoribb eset – nem áll 
rendelkezésre „nagy számú” minta, azaz a mérési adatok jóval 50 alatt vannak, akkor járunk 
el helyesen, ha Student eloszlást feltételezünk. 
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Normál eloszlás

Student eloszlás

A méréstechnikai gyakorlatban, a rendelkezésre álló, viszonylag kis

számú adat miatt, tudományos módszerrel igen sokszor nem

igazolható megnyugtatóan a normál eloszlás hipotézise, a

szabványok és előírások mégis előszeretettel ezt alkalmazzák. A

Gauss-féle normál eloszlás részletesebb bemutatása előtt fontos

vázlatosan ismertetni a „t” (Student) eloszlást is. A véletlen „x”

változóra Gauss-féle eloszlást feltételezve, W.S. Gosset 1908-ban

publikálta az un. „t” paraméter sűrűség és eloszlás függvényét. (A

„Student” elnevezés onnan ered, hogy Gosset ezen a szerzői néven

jelentette meg munkáit.) A „t”-eloszlás összefügg a standardizált

normál eloszlással, hiszen ott, mint látni fogjuk, „u” veszi át a „t”

paraméter szerepét.

A gépészeti méréstechnikában ritka a 100 feletti 

mintasokaság. A normál eloszlást pedig csak ilyen, és 

ennél nagyobb minták esetén lenne szabad alkalmazni!

50, vagy ennél kevesebb elemet tartalmazó mintáknál 

egyértelműen a Student eloszlás a mértékadó.
 

33. dia 

A fenti dia egy olyan, a véletlen hibákkal kapcsolatos problémát érint, amelyet minden 
méréstechnikával foglalkozó szakembernek mérlegelnie kell.  
A normál eloszlás  a méréstechnikában kiemelkedő jelentőséggel bír. Sűrűségfüggvénye és 
magyarázata a 51.,  és 54-56. dián látható. 
 
A méréstechnikában a normál eloszlás gyakori alkalmazásának alapja a központi 
határeloszlás tételekkel függ össze. A tétel tipikus alkalmazásaként ugyanis a mérési hibákat 
szokták példaként felhozni. A mérési eredményre elméletben „végtelenül” sok, egymástól 
független zavaró, véletlenszerű tényező gyakorol hatást. Ezen összetett hatások eredmé-
nyeként alakul ki a véletlen mérési hiba, és a gyakorlat azt igazolja, hogy az esetek túlnyomó 
többségénél a véletlen hibák normális eloszlást követnek. 
A központi határeloszlás tételek azt mutatják meg, hogy nagyszámú, független valószínűségi 
változó összegének eloszlása közelítően normális eloszlást követ, ha ezen összeg minden 
egyes tagja külön-külön elhanyagolhatóan kicsiny az összeghez képest. 
Ha azonban a véletlen hatások nem összegződnek, hanem például szorzódnak, akkor már 
csak az adott mennyiség logaritmusa lesz megközelítően normális eloszlású, amint azt több, 
pl. az egészségügyben szokásos mérés esetében tapasztalhatjuk (lognormális eloszlás a 
vércukor szint mérése esetében).   
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A méréstechnikai előírások hátteréről 

Az ipari méréstechnikai előírások, szabványok előírnak 

bizonyos mintanagyságot (sorozat hosszúságot, mérési 

adatszámot), továbbá a kiterjesztett bizonytalanság 

faktorát kerekített számértékben (ld.: k=1, 2, 3 a mérési 

eredmény „A” és „B” típusú megadásánál), ám ritka, 

hogy ennek magyarázatát adnának.

A következő diákon kísérletet teszünk arra, hogy 

kivonatos formában megvilágosítsuk a „hátteret”.

A fent említett előírások abból a feltételezésből 

(hipotézisből) indulnak ki, hogy a megfelelően szervezett 

(előírások betartásával végzett), iparral kapcsolatos

mérési tevékenységből származó mérési adatok (minta) 

normál, azaz Gauss eloszlásúak. Igaz-e ez a hipotézis?

 

34. dia 

A válasz a tapasztalatok alapján kézenfekvő. Az ipari tevékenységgel kapcsolatos mérések 
adatainak többsége valóban normál eloszlású, de nem szabad általánosítani. 
A normál (Gauss) hipotézise nem minden esetben teljesül sem a műszaki, sem az egyéb 
területeken. Elegendő pl. csak az egészségügy területén a vércukorszint mérési adataira 
gondolni, amelyek nem szimmetrikus eloszlásúak. 
 
 
 

  

Comment on Text
Feltételezés, amely részben, vagy egészében megalapozott.
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Konfidencia intervallum

és meghatározása

A mérésünk eredményének várható értékét az átlaggal becsüljük:

Láttuk korábbi diákon, hogy

Felmerül a kérdés, miként adhatunk becslést az átlag és a várható érték 
közötti  eltérésre:





n
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35. dia 

Empirikus (gyakorlati) mérési adataink alapján a várható értéket nem tudjuk meghatározni. 
Kérdés tehát, hogy ebben az esetben miként lehet az átlag és a várható érték közötti eltérést 
megbecsülni? A várható értéket „X”-szel jelöljük. 
A becslés „bizonytalansági tartománya” lesz adott valószínűségi szinten a konfidencia inter-
vallum. 
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axXax 

Az intervallum véletlen helyzetű, ezért csak az esemény (X az adott 

tartományon belül van) p valószínűsége adható meg:

p)axXax(P 

A várható értékről tudjuk, hogy:

Feladatunk az „a” értékét megkeresni:

 

36. dia 

A konfidencia intervallum, akár csak az átlagérték, véletlen helyzetű, ezért csak azt tudjuk 
megadni, hogy „X” az adott tartományon belül mekkora valószínűséggel helyezkedik el. 
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Kérdés:

Hogyan határozhatjuk meg adott „p” valószínűséghez „a” 

értékét?

„p” valószínűség jelenti a  szignifikancia szintet

Az átlag körül tehát rajzolható egy „a” sugarú intervallum,

amely „p” valószínűséggel tartalmazza az „X” (vagy μ) várható értéket. 

p)axXax(P 

Átrendezve:
p)axXa(P 

KÉT ESETET KELL MEKÜLÖNBÖZTETNÜNK:

1. Ismert a minta σ szórása (korábbi mérések, stb. alapján)

2. A szórás ismeretlen, a minta alapján kell becsülnünk: s*

 

37. dia 

A dián látható első egyenlet a konfidencia intervallum első matematikai megfogalmazása. Az 
átlag körül rajzolható egy „a” sugarú intervallum, amely adott „p” valószínűséggel tartal-
mazza a várható értéket. 
A konfidencia intervallum nagysága függ a mintasokaság eloszlásától. A méréstechnikában 
előforduló két legfontosabb eloszlást alapul véve két eset különböztethető meg. 
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Feltételezve, hogy ismerjük az „x” változó szórását (σ),

és „n” mérési adat áll rendelkezésre, felhasználjuk az

átlag szórásának korábban megismert képletét úgy, hogy

a valószínűségre felírt kifejezést osztjuk vele:

1. Ismert a szórás (σ)

p)n
a

n
xX

n
a

(P 











A következő lépésben olyan jelöléseket vezetünk be, amelyeket a 

későbbiekben még alkalmazni fogunk.

A szakirodalomban „λ” helyett gyakran„u” szerepel, ha az eloszlás 

normális.

n
a

)u(


 n
xX




 n

Xx




illetve

 

38. dia 

A szórás ismertségének feltételezése alatt azt kell érteni, hogy korábbi mérések nagyszámú 
mintái alapján már előzetesen ismert (vagy nagy pontossággal közelíthető) a szórás (σ). 
A várható érték az átlag környezetében, az átlag szórása által jellemzett tartományban 
helyezkedik el „p” valószínűséggel, ezért alkalmazzuk a fenti dián az átlag szórását. 
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p)(P Ezekkel az alábbi formához jutunk:

  ,XNx

Ebben a változatban feltételezzük, hogy „x” és az átlag 

normál eloszlású valószínűségi változók:

Ezzel:
 0 1N ,   

(standardizálás)










 


n
,XNx

n

XxXx

x










Normál eloszlás esetén „λ” („u”) értéke független a minta 

elemszámától.

várható érték, szórás várható érték, átlag szórása

Ld.: 55. és 56. dia

 

39. dia 

Normál eloszlás esetében a konfidencia tartomány nem függ a minta elemszámától. 
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    1     

 1,0N

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

x

 (x)

 (-  )

 (  )



Standard normális eloszlás függvény

A szimmetria miatt írható:

        p12P 

 
2

1p 


Tehát a Ф, (vagy F) eloszlásfüggvény 

segítségével adott p-hez λ, (vagy u) 

megtalálható:

Szokásos 

jelölések:

Φ(λ),
vagy

F(u)

λ

F(x) és F(u) 

közötti 

különbséget az 

55. és 56. dián 

magyarázzuk meg 

(standardizálás)

 

40. dia 

A dián a standard normál eloszlás függvény látható, jelölése Φ(λ), vagy F(u). Minkét forma 
megtalálható a szakirodalomban. Φ(x) az eredeti „x” valószínűségi változó eloszlás 
függvénye. A diagram vízszintes tengelyén a λ (vagy u) értékek láthatóak. 
A „standardizálás” az 55. és 56. dián látható. Lényege az, hogy a kétparaméteres normál 
eloszlásból N(μ, σ) egyparaméteres (a paraméter λ, vagy u) eloszlást hozunk létre. Φ(λ), vagy 
F(u) függvényértékeit táblázatos formában adják meg.   
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2. A szórást ismeretlen, a tapasztalati szórást (s*) a 

mintából határozzuk meg

 


 



n

1i

2

i
xx

1n

1
s

η kiszámításához a tapasztalati szórással becsüljük a 

szórást:

η- ról ebben az esetben nem állíthatjuk, hogy normál 

eloszlású változó, ezért η* jelölést kap.

n

s

Xx


 


Gosset igazolta, hogy η* (más jelölése „τ”) eloszlása kis mintaszámok 

esetében jelentősen eltér a normálistól, és felfedezője álneve után a 

„Student” eloszlás nevet kapta (Ld.: 33. dia).

 

41. dia 

A méréstechnikára legjellemzőbb eset az, ha a minta szórása ismeretlen, és azt a minta adatai 
alapján lehet csak becsülni. Ilyen esetben persze nem állíthatjuk, hogy az eloszlás normális. 
Kis mintaszámok esetében a Student eloszlást kell feltételeznünk. 
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Ennek megfelelően, ha λ=λst akkor a faktor a Student eloszlás 

táblázatából kereshető meg. Jelölése:

 1n,p
StSt



A λst faktor függ tehát a szignifikancia szinttől és a mérések 

számától. A szabadsági fok „DF” eggyel kevesebb, mint a minta 

elemszáma.

MIT EREDMÉNYEZ  A λ ÉS λSt KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG?

Azonos „p” szignifikancia szinten λ < λSt miatt nagyobb a 

bizonytalanság! 

Megjegyzés: Ha n → ∞ , akkor λSt vagy t → λ, vagy u

n λSt vagy t λ, vagy u

5 2.571

1.96
10 2.228

120 1.98

∞ 1.96

Összehasonlítás

p=95 % 

konfidencia 

szinten

 

42. dia 

A dián összehasonlítjuk a normál és a Student eloszlás faktorait p=95 % szignifikancia szinten. 
Látható, hogy csak 100 feletti mintaszámnál közelítenek az értékek. 
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A Student eloszlás képe 1, 5 és ∞ szabadságfok esetén

A szakirodalomban egyaránt megtaláljuk

normál eloszlás esetén az „u”, vagy a „λ” jelölést,

és Student eloszlás esetén a „t”, vagy a „ λSt jelölést.

 

43. dia 

Ha a szabadságfok eléri a 100 feletti, a Student-eloszlás és a normál eloszlás már alig 
különböznek.   
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A konfidencia intervallum szerkesztése a két esetre:

1. Ha szórás ismert:

2. Ha szórás nem ismert:

Feladat, hogy adott p-hez megkeressük a értéket.

  paxXaxP 

 
n

s
t

n

s
a1n,pp,s,x

St



 

   
n

u
n

au,uF,p







 

44. dia 

A dia összefoglalja a konfidencia intervallum meghatározásával kapcsolatos ismereteket, 
pontosabban azt, hogy adott „p” valószínűségi szinthez miként lehet meghatározni az 
intervallum nagyságát? 
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A t-faktor és az u-faktor összehasonlítása 

60

%

68,26

%

95

%

95

%

99

%

99,74

%

Szabad-

ságfok

(adat-

szám)

Student

„t”

Normál

„u”

Student

„t”

Normál

„u”

Student

„t”

Normál

„u”

5 0,92

1,0

2,57

1,96

4,03

3,0
10 0,879 2,23 3,17

30 0,854 2,04 2,75

100 0,845 1,98 2,63

Látható az összehasonlításban, hogy 30 db-os minta esetében 

az ipari gyakorlat szemszögéből nincs lányeges  különbség a 

faktorok, és ezzel a konfidencia tartományok között.

Ez a magyarázata az előírásokban szereplő k=2 tényezőnek.

 

45. dia 

Ez a táblázat és az eddig bemutatott ismeretek adnak magyarázatot arra, hogy miért szerepel 
az ipari méréstechnikai előírásokban a 95 %-os konfidencia szint, a minimum 10 adat, 
ismételt mérésnél 3x10 adat, és az ehhez a mintasokasághoz tartozó „2”-es faktor. A lényeges 
részeket pirossal bekereteztük. 
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A statisztikai próbák szemléltetése

Y(X1,X2,…Xn)

Próbastatisztika 

sűrűségfüggvénye a H1

ellenhipotézis 

teljesülése esetén

A helyes elutasítás 

valószínűsége, 1-β

A  téves elutasítás 

valószínűsége, α

Próbastatisztika 

sűrűségfüggvénye a H0

hipotézis teljesülése 

esetén

A  téves elfogadás 

valószínűsége, β

Kritikus tartomány

H0-t elutasítjuk, ha a minta ebbe a tartományba esik

A statisztikai próba jelentése: Az adott minta (pl. mérési adatok 

sora: X1, X2, … Xn ) alapján elfogadunk, vagy elvetünk egy adott  

„H” feltételezést (hipotézist)?

H0 jelöli az un. nullhipotézist (kiindulási feltételezés) míg H1 az 

alternatív, vagy ellenhipotézist.

További magyarázatok a jegyzetben!

 

46. dia 

Lényegében arról van szó, hogy az adott minta (mérési adatsor: X1, X2,…Xn) alapján 
elfogadjuk, vagy elvetjük a „H” feltételezést, hipotézist. Ez a statisztikai próba. 
Az „egyszerű” hipotézis a paramétereknek μ, σ, … stb. egy-egy meghatározott értékét μ=μ0, 
σ=σ0, stb. ( a paramétertér egy pontját) jelöli ki. Az összetett hipotézis a μ, σ, … stb. pontok 
egy halmazát, illetve tartományát jelöli ki a paramétertérben. 
A továbbiakban a legegyszerűbb forma, az egyszerű hipotézis vizsgálatával foglalkozunk. 
 
A statisztikai próbához tartozó Sc kritikus tartomány azon pontok halmaza, amelyek esetében 
a H hipotézist elutasítjuk, ha bebizonyosodik mintáról, hogy elemei az Sc–hez tartoznak. Más 
mintapontok esetén a hipotézist elfogadjuk. 
Megjegyzés: Az elfogadás, illetve elutasítás még elvileg végtelen elemszámú minta esetén 
sem jelenti azt, hogy a H hipotézis teljesülése logikailag bizonyítást nyert, illetve, hogy a H 
nem teljesülése bizonyított. 
 
A hipotézissel kapcsolatban az alábbi esetek lehetségesek (ld.: a dián szereplő ábrát, amelyet 
G. A. Korn és T. M. Korn: Matematikai kézikönyv műszakiaknak c. könyvéből vettünk.): 
• H igaz, és a próba elfogadja. Ennek valószínűsége „1-α” 
• H hamis, és a próba elutasítja. Ennek valószínűsége „1-β” 
• H igaz, de a próba elutasítja (elsőfajú hiba). Ennek valószínűségét „α” jelöli. 
• H hamis, de a próba elfogadja (másodfajú hiba). Ennek valószínűségét „β” jelöli. 
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A dián látható ábra egy feltételezett eloszlás esetére a fenti eseteket szemlélteti. 
 

A szignifikanciavizsgálat: A műszaki gyakorlatban sokszor előfordul, hogy az elméleti 
sokaságnak paraméterekkel kifejezett tulajdonságait kell hipotézisként vizsgálni (ilyen 
paraméterek μ=μ0, σ=σ0, …stb.), miközben a minta tulajdonságait az μ=y1(X1, X2, … Xn), 

σ=y2(X1, X2, … Xn) becslések írják le. A paraméterek esetében, mint korábban már láttuk, 
az indexben szereplő „0” jelöli a hipotetikus értéket, az index nélküli paraméter pedig a 
mintából nyert adatokat jelöli. 

 A H0 ≡ [μ=μ0, σ=σ0, …] egyszerű hipotézist adott „α” (alfa) szignifikanciaszinten elutasítjuk (az 

eltérés szignifikáns), ha y értéke kívül van egy [yP1, yP2,] elfogadási intervallumon, amelyre  

     P[yP1 ≤ y ≤ yP2,] = P2 – P1 = 1-α . 

 

Az így definiált próbákat szignifikanciavizsgálatnak nevezik. 
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RÖVIDEN A STATISZTIKAI PRÓBÁKRÓL

Annak eldöntése, hogy a mért adatok eloszlásával

kapcsolatban egy feltételezés „kiállja-e” a próbát un. statisztikai 

próbákkal történik.

A próba egy „null-hipotézis” (jele: H0) felállításával indul.

Paraméteres próba: Ismert az eloszlás, csak az eloszlásra 

jellemző paramétereket kell ellenőrizni. A próba elutasítja a 

hipotézist, ha a minta egy előre kijelölt kis valószínűségű 

tartományba esik.

Nemparaméteres próba: Az elméleti eloszlásfüggvény 

paraméterekkel nem kifejezhető tulajdonságaira irányul, ilyen pl.: 

két eloszlás azonossága, két valószínűségi változó 

függetlensége. Különösen előnyös a gyakorlatban, mert nem 

követeli meg a minta sűrűségfüggvénye alakjának ismeretét.

 

47. dia 

A mérési eredmények alapján el kell dönteni, hogy a mért adatok milyen statisztikai eloszlás-
nak felelnek meg? A dián szemléltetésül, néhány gyakran előforduló statisztikai próba, és 
azok alkalmazása látható. A dián szereplő leírások G. A. Korn és T. M. Korn: Matematikai 
kézikönyv műszakiaknak c. munkáján alapszanak. 
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Néhány példa a méréstechnikában gyakori próbákra

F-próba A próba alkalmazásával eldönthető, hogy két normális 

eloszlású statisztikai sokaság szórása azonos-e, vagy 

nem?

χ2-próba Az alábbi vizsgálatokra alkalmazzák:

•Normalitás (illeszkedés vizsgálat, azaz a várt érték

összehasonlítása a megfigyelt adatokkal)

•Függetlenség (Két adatsor független-e egymástól?) 

•Homogenitás (Az alapsokaságból két eltérő időben vett 

minta között van-e kapcsolat?)

Egymintás

t-próba

Egy mintasokaságból számított átlag szignifikánsan 

különbözik-e egy adott értéktől?

Kétmintás

t-próba

Két külön mintában egy-egy változó átlagai szignifikánsan

különböznek-e egymástól? (Pl.: Ugyanazt a mintát két 

különböző műszerrel mérték.)

Egymintás

u-próba

Az átlag és a várható érték közötti különbség a mintavétel 

hibája miatt van, vagy szignifikáns az eltérés? A „σ” 

ismert, pl. korábbi mérésekből. Hasonlít a t-próbára.

 

48. dia 

A dián a méréstechnikában leggyakrabban előforduló statisztikai próbák lényegét foglaltuk 
össze. 
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Az „egymintás”  t-eloszlás (Student eloszlás ) próbája: 

|t| ≥ tp H0 elvetése

|t| < tp    H0 megtartva

Szabadságfok:   f=n-1

tp :   táblázatból

μx ismert, vagy előírt
x

xx

s

x

n/s

x
t







A „kétmintás”  t-eloszlás próbája: 

   

 
mn

2mnmn

s1ms1n

yx
t

2

y

2

x










Szabadságfok:   f=n+m-2

tp :   táblázatból

|t| ≥ tp H0 elvetése

|t| < tp    H0 megtartva

 

49. dia 

A próbák képletei mellett feltüntettük azt is, hogy a null-hipotézis  mely feltétel mellett 
fogadható, vagy utasítható el? 
A műszaki, pl. gépészeti gyakorlatban egymintás próbával lehet például azt ellenőrizni, hogy 
egy adott gyártmány darabjain (mintavétel) elvégzett sorozatmérésből kapott átlag megfelel 
a munkadarabra vonatkozó rajzi előírásoknak? 
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u-próba

(normál eloszlás feltételezése esetén): 

n/

x
u x






H0 null- hipotézis felállítása

σ : minta (itt sorozat) ismert szórása

μx ismert, vagy előírt

szigni-

fikancia*
bal oldali ellenhipotézis kétoldali ellenhipotézis jobb oldali ellenhipotézis

α=0,05 u < -uα = -1,64 u < - uα/2 = -1,96 vagy 1,96 = uα/2 < u 1,64 = uα < u

α =0,01 u < - uα = -2,32 u < - uα/2 = -2,57 vagy 2,57 = uα/2 < u 2,32 = uα < u

α =0,005 u < - uα = -2,57 u < - uα/2 = -2,81 vagy 2,81 = uα/2 < u 2,57 = uα < u

Az ellenhipotézis elfogadásával elvetjük H0-t,

éspedig ezen feltevés helyességét valószínűsítő „α” szinten*, ha

Ellenkező esetben - meggyőző ellenhipotézis H1 hiányában - megtartjuk H0-t.

 

50. dia 

Az u-próba arra kérdésre ad választ, hogy a mintából mérési adataiból számolt átlag és a 
várható érték (például rajzon előírt méret) között szignifikáns-e az eltérés, vagy a különbség 
csupán a mintavétel hibájából adódik? 
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Jellegzetes sűrűségfüggvények

 

2

2

1

2

1 






 



 





x

exf

   
másként

nxhapp
x

n

xf
xnx ,...,2,1,0

0

1 





















f(x) Alkalmazás

Normális 

eloszlás

(és

Standardi-

zált

normális

eloszlás)

Központi határérték 

tétel:

Sok, tetszés szerinti 

eloszlású 

valószínűségi 

változó összege 

normális eloszlást 

ad.

Pl.: Mérési adatok 

eloszlása

Binomiális 

eloszlás Kockajáték, 

szúrópróba,

mintavétel,

minőségellenőrzés

 

51. dia 

A következő 3 dián 3x2 db fontos sűrűségfüggvényt, és azok alkalmazási területét mutatjuk 
be. A normális eloszlás a központi határeloszlás tétele miatt különösen fontos, és kiemelt 
szerepe van a méréstechnikában, ezért ez az első helyen szerepel.  Látjuk, hogy a függvény 
két paraméteres 
(μ, σ), azaz a függvény alakját a paraméterek értékei határozzák meg. 
A binomiális eloszlás lép fel olyan esetekben, például műszaki, fizikai kísérletekben, amikor 
csak két kimenetel lehetséges, azaz vagy az esemény, vagy ennek komplementere következik 
be. Az eloszlást más néven n-ed rendű, p paraméterű binomiális eloszlásnak is nevezik. 
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Jellegzetes sűrűségfüggvények
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Poisson-
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bekövetkező véletlen 

események száma

(pl.: részecske bomlás)
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Vállalatok forgalma,
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52. dia 

A Poisson eloszlást – az exponenciális eloszláshoz hasonlóan - az elektronikai iparban 
termékek élettartam becslésére alkalmazzák. 
A „lognormális” eloszlást előszeretettel alkalmazzák az orvostudományban, ha olyan véletlen 
változók eloszlását vizsgálják, mint például a vér koleszterin, vagy cukor szintje. Jellemző, 
hogy az átlag gyakran igen közel helyezkedik el a zérushoz, és a változó csak pozitív értéket 
vehet fel. 
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Jellegzetes sűrűségfüggvények
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53. dia 

Exponenciális eloszlás jellemzi gépek, berendezések élettartamát, de ilyen eloszlást mutatnak 
a radioaktív bomlás során keletkező bizonyos atomok is. 
A Weibull eloszlást az anyagtudomány területén alkalmazzák, ha az anyagfáradás folyamatát 
vizsgálják. 
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A NORMÁL ELOSZLÁS EREDETE

Központi határeloszlás tétel:

Nagy számú, független valószínűségi változó összegének eloszlása 

közelítőleg normális eloszlású, ha az egyes tagok értéke kicsi a teljes 

összeghez képest. A metrológiában ennek azért van nagy jelentősége, 

mert a mérési hibák sok, egymástól független zavaró tényező hatására 

alakulnak ki. Megjegyzendő, hogy nem minden határeloszlás „normál” 

típusú.

A normál eloszlás alapgondolata: Hibafüggvény
f(δ)

δ

xi – x0=0xi – x0=0

xi – x0=δ abszolút hiba

x0 : várható érték

Feltételezések, amelyek gyakorlati tapasztalatokon alapulnak:

1. A hibafüggvény szimmetrikus, azaz az azonos nagyságú, pozitív és negatív 

előjelű hibák előfordulásának gyakorisága azonos.

2. A kis hibák gyakrabban fordulnak elő, mint a nagyobbak.

3. A zérus hiba fordul elő a leggyakrabban.

 

54. dia 

A központi határeloszlás tétel elnevezés is sejteti, hogy a valószínűség számítás egy külön-
legesen fontos függvényéről van. E tantárgy keretében nincs lehetőség a függvény Gauss által 
megadott levezetés ismertetésére, de az alapgondolat bemutatható. 
 
Abból kell kiindulni, hogy a várható érték – illően az elnevezéséhez – a legnagyobb való-
színűséggel fellépő érték. A természetben - és így a méréstechnikában is – megfigyelhető, 
hogy a véletlen hibák (valószínűségi változó), a legnagyobb valószínűségű értékhez képest 
általában szimmetrikusan jelennek meg. Az is igaz viszont, hogy nem minden méréstechnikai 
területen van ez így, pl. orvostechnikai mérések, stb. A mért érték és a várható érték közötti 
különbséget definiáljuk a méréstechnikában véletlen hiba-ként, amit „δ”-val szokás jelölni. 
Az is tapasztalati tény, hogy a nagyobb eltérés, tehát a nagyobb véletlen hiba gyakorisága 
kisebb, és a kisebb hibák gyakorisága viszont nagyobb. Leggyakrabban a zérus eltérés 
(véletlen hiba) fordul elő. 
Ezt a mindennapi életben tapasztalható jelenséget a „normál eloszlás” írja le. 
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NORMÁL ELOSZLÁS – „STANDARDIZÁLT” NORMÁL ELOSZLÁS

F(xi) annak a valószínűsége, hogy a 

változó értéke x ≤ xi
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Az értékek egyszerűbb, táblázatos formában 

történő megadhatósága érdekében áttérés 

egy paraméteres, „normalizált” normál 

eloszlás függvényre:
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Fenti eloszlásfüggvényből a normalizált 

sűrűségfüggvény is származtatható:  
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55. dia 

A normál eloszlás sűrűségfüggvénye  kétparaméteres . A függvény alakja a két paraméter (μ 
és σ) értékétől függ, ahol μ az első momentum, vagy várható érték, σ pedig az elméleti 
szórás. 
Egy korábbi dián bemutattuk, hogy az f(x) sűrűség függvény integrálja -∞ és xi érték között az 
eloszlásfüggvény értékét adja F(x=xi) helyen.  Ez a függvényérték azért fontos, mert ez adja 
meg annak a valószínűségét, hogy egy x érték a -∞ és xi közötti tartományba esik. 
 
Napjainkban a számításokat Excel program segítségével végezzük el. 
Ennek ellenére tisztában kell lenni azzal, hogy a számítások hátterében milyen megfontolások 
húzódnak meg. Ez a magyarázat a régebbi irodalmakban található táblázatok használatához is 
magyarázatot kíván nyújtani. 
A két paraméter megnehezíti a sűrűség függvény integráljának táblázatos formában való 
megadását. Ezért „normalizálták (standardizálták)” a normál eloszlás sűrűségfüggvényét. A 
normalizálás első lépése, hogy az e-függvény kitevőjében „u”-val helyettesítik a törtet. Az 
„x”-re kifejezett egyenletet deriválva, majd visszahelyettesítve az eloszlás függvényt 
kiszámító integrál kifejezésbe azt látjuk, hogy az új összefüggésben már csak az „u” változó 
szerepel. Az F(u) függvény deriválásával kapjuk az f(u) sűrűség függvényt. 
Tekintettel arra, hogy az f(u) és F(u) függvények szimmetrikusak a várható értéknél 
meghúzott ordinátára, az F(u) értéktáblázatot úgy készítik el, hogy abban az integrálási 
eredmények csak 0.5 és ≈1.0 közötti „u” értékekre vannak kiszámítva. Ha „u” kisebb, mint 
0.5, akkor értelemszerűen  az 1-F(u) értéket kell képeznünk, amint ez az 56. dián is látható.  
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Standard normál eloszlás

Sűrűségfüggvény és a 

kumulált valószínűség 

függvény, azaz 

eloszlásfüggvény 

szemléltetése

μ-3σ μ-2σ μ-σ μ μ+σ μ+2σ μ+3σ

f(x)

-3                   -2                      -1                 0                 1                  2                      3 

f(u)

x

u

   

  %866.15

15866.0













xP

Fdxxf

-3                   -2                      -1                 0                 1                  2                      3 

μ-3σ μ-2σ μ-σ μ μ+σ μ+2σ μ+3σ

x

u

1-0.99865=0.00135

1-0.97725=0.02275

1-0.84134=0.15866

0.5

0.84134

0.97725

0.99865

F(x)   F(u)

 

56. dia 

Az előző dián már jeleztük, hogy a hagyományos táblázat-használat felett eljárt az idő, és 
helyette az Excel program által nyújtott lehetőségekkel kell élni. 
A dián a hagyományos „standardizálás” látható, tehát az F(x)-ről F(u)-ra való áttérés és a 
kapcsolódó értelmezések.  
 
A dián felül a normalizált normál eloszlás f(x) sűrűség függvénye látható, alatta pedig az F(x) 
eloszlás függvény. 
 
A vízszintes tengelyen fekete színnel az „x” eredeti valószínűségi változó jellegzetes, 
méréstechnikában fontos szerepet játszó értékeit, alatta pedig a normalizált normál 
eloszlásból meghatározott „u” értékeit tüntettük fel, piros színnel.  
 
A bekeretezett, színes mezőkben mintapéldákat mutatunk be. Ha az f(u) függvény integrálját 
szeretnénk meghatározni a *-∞; -1+ tartományban, akkor az értéktáblázatból u=1 helyen vesszük 
az integrál értékét, majd képezzük az 1-F(u) különbséget. A példában F(u=1)=0.84134, és 
ezzel a keresett integrál érték 1-0.84134=0.15866 lesz. Ez „hétköznapi” nyelven azt jelenti, 
hogy 15.866 % annak a valószínűsége, hogy egy „x” érték a *-∞; μ-σ] tartományba essen. 
Nagyon fontos ezen a helyen azonnal hangsúlyozni, hogy a méréstechnikában a konfidencia 
intervallumot a várható érték körül szimmetrikusan adjuk meg. Ugyanakkor a normál elosz-
lásra vonatkozó táblázatokban megadott valószínűség értékek olyan integrálás eredményei, 
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ahol az alsó határ -∞ ! Ezért a szimmetrikus konfidencia tartományhoz tartozó valószínűség 
érték és a táblázatos érték nem azonos! 
 
A táblázat használatánál a szimmetrikussá alakítást (alsó és felső határ abszolút értéke 
azonos) nem szabad elmulasztani! 
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DIGITÁLIS KIJELZÉSŰ MŰSZEREKEN LEOLVASOTT 

ÉRTÉKEK SZÓRÁSA

Régi típusú, közvetett (idő alapú)  A/D konverzióval (átalakítással) dolgozó mérőeszközökre 

jellemző volt az un. digitális maradék-hiba, amelynek értéke 1 bit.

Modern eszközökben a közvetlen A/D konverzió kvantálást (szintekhez rendelést) jelent 

mind az amplitúdó értékre, mind pedig az időre nézve (mintavételezés). A kvantálás miatt a 

jelszinteket egy adott tartományban azonos értékűnek vesszük, ebből következik, hogy egy 

kvantum teljes tartományában a sűrűségfüggvény egyenletes.

t t

x(t) x*(t)

x(t) = x

f(x)

xi-1 xi xi+1

z z

xi - z/2 xi + z/2

 

57. dia 

A digitális kijelzésű műszerek esetében az abszolút hiba egy „kvantumon” belül változó, és 
maximális értéke a kvantum fele. Ez a maximum azonban nyilvánvalóan „pesszimista” 
becslés, hiszen a mért értékek és a kijelzett értékek között nem mindig ez az eltérés adódik. 
Kérdés, hogy ilyen műszereknél milyen bizonytalansággal jellemezhetjük a leolvasást? 
Erre a kérdésre ad választ a következő néhány dia. 
 
 

  



3. Mérés és valószínűségszámítás 211 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

EGYENLETES ELOSZLÁS DISZKRÉT ESETBEN

Diszkrét valószínűségi folyamat 

esetében (pl.: szabályos 

kockadobás) valamennyi elemi 

esemény bekövetkezésének 

valószínűsége azonos:
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EGYENLETES ELOSZLÁS FOLYTONOS ESETBEN
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58. dia 

A diához nem szükséges bővebb magyarázatot fűzni, csupán a „diszkrét” és „folytonos” 
eloszlás fogalmakat szemlélteti. 
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Várható érték (átlag):  
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FOLYTONOS, EGYENLETES  ELOSZLÁS 

STATISZTIKAI JELLEMZŐI
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Levezetés a következő dián

 

59. dia 

A digitális kijelzésű műszerek esetében számolnunk kell tehát egy olyan bizonytalansággal is, 
amely a kvantálás következménye. Az ilyen eszközök esetében csak meghatározott szintek 
megkülönböztetése lehetséges. A legkisebb osztásérték (LSB: Last Significant Bit), határozza 
meg a digitális kijelzésű műszer kijelzésből eredő bizonytalanságát (szórását). 
A legkisebb osztásérték a dián LSB=(b-a). 
Fontos, hogy a variancia meghatározásának első sorában látható összefüggés nem magától 
értetődő. A variancia számítása bonyolultabb sűrűségfüggvények esetében csak nagy 
nehézségek árán kivitelezhető. Van olyan eset is, hogy az improprius integrált kapunk, és a 
szórásnégyzetet csak információelméleti módszerrel lehet kiszámítani. A nyíllal jelzett, 
módosított összefüggés igazolását a következő dián mutatjuk meg. 
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    22
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A szórásnégyzet kiszámítása bonyolultabb f(x) függvények esetében nehéz, 

sőt, előfordulhat olyan eset is, hogy improprius integrált kapunk, tehát a 

kiszámítás nem lehetséges. Ilyen esetekben az információelmélet 

összefüggéseit alkalmazhatjuk.

Az integrál könnyebben megoldható, ha az alábbi módon átalakítjuk. 

Megmutatjuk, hogy ez az átalakítás „jogos” és megalapozott. 
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60. dia 

A sárga mezőben, baloldalon látható integrál nehezen kezelhető, helyette a jobboldali formát 
alkalmazzák, hiszen az első momentum kiszámítására többnyire már az első lépésben sor 
kerül. Ha az integrál kifejezés ennek ellenére improprius integrálhoz vezet, akkor az 
információ entrópia számításánál szokásos módszerek alkalmazása lehet célravezető.  
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Alkalmazás digitális kijelzésű 

műszerekre:

A várható érték a kijelzett értékkel esik egybe:
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A gyakorlatban egy digitális tolómérőre 

vonatkoztatva:

Osztásköz:  z=0,01 mm
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A szórás a legkisebb 

helyértéknek megfelelő 

digit kb. harmada, ~29 %-a:

 

61. dia 

A dia bemutatja, hogy digitális kijelzők esetében, a legkisebb kijelezhető helyérték kb. 
harmadrésze a műszer leolvasási bizonytalansága. 
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„TARTALÉK”

DIA

Mérési adatok statisztikája

 

62. dia 
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Mérési sorozat kiértékelése

A korrigált tapasztalati szórás (s*) és a 

tapasztalati szórás között n=100 esetében 

nincs különbség az „n”-nel való osztás 

megengedett!
 

63. dia 

A dián egy mintafeladat látható. Az intervallum határok közé eső, kerekített mérési adatok 
abszolút gyakorisága látható a harmadik oszlopban. A negyedik oszlopban a relatív 
gyakoriság, míg az ötödikben az osztályközép-értékkel beszorzott relatív gyakoriság. Ennek 
összegét használjuk fel az átlag kiszámítására, ami bekeretezve látható. A hatodik oszlop az 
abszolút hiba, amelyet az xr osztályközép érték és az átlag közötti különbség. A szórásnégyzet 
az abszolút (és véletlenszerű) hibák négyzeteinek összegéből származik. A bekeretezett 
képletben látható, hogy az abszolút hibák négyzetének átlaga meghatározásában nem „n-1” 
az osztó, hanem „n”. A szabályos formában „n-1” állna, mert a szabadságfok eggyel csökken, 
hiszen a korrigált tapasztalati szórás meghatározásához a képletben felhasználjuk a lineáris 
átlagot. Mivel a mérési sorozat hossza n=100, tehát statisztikai szempontból nagy az elem-
szám, és az osztóban szereplő érték eggyel történő módosítása nem okoz az eredményben 
érdemi módosulást, a fenti mintában nem 99, hanem 100 szerepel. 
Szokványos esetben a mérési sorozatok hossza 10 és 30 között van, ezért általánosan az „n-1” 
osztót kell alkalmazni! 
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Ellenőrző kérdések

1. Eredmény alakja „A” típusú becslés esetén?

2. Eredmény alakja „B” típusú becslés esetén?

3. Eredő mérési bizonytalanság, kiterjesztett mérési bizonytalanság 

fogalma?

4. Hogyan lesz a relatív gyakoriság hisztogramjából sűrűségfüggvény?

5. Mi az első momentum és az átlag közötti különbség?

6. Mi a korrigált tapasztalati szórás, és mi a szórás?

7. Milyen esetben számolhatunk az átlag szórásával?

8. Mi a statisztikai hipotézis, és mire használják az egymintás t-próbát?

9. Mi a kapcsolat f(x) és F(x) között, és hogyan függ össze az F(x) 

függvénnyel a következő jelölés: P(μ-2σ ≤ x ≤ μ+2σ)?

10. Rajzolja fel az f(x) és F(x) függvényeket a normál eloszlásra és az 

egyenletes eloszlásra!

11. Vezesse le az egyenletes eloszlás szórását! Hol alkalmazzák a 

méréstechnikában?

12. Mutassa be, hogyan származtatható a standardizált normál 

eloszlás?

13. Mi a normál eloszlás alapgondolata, miből származik itt f(x)?
 

64. dia 
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1. dia 

 

 

 

  



3.2. Mérési adatok statisztikai feldolgozása 219 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

Tartalom

1. Közvetett mérés eredő hibái

2. Lineáris regresszió, korreláció

3. Kalibrálás (Ld. még: 15. fejezet)

4. Valószínűségszámítás alkalmazása a 

méréstechnikában. Példák.

5. A terjedelem és a szórás kapcsolata

 

2. dia 

 

 

 

  



220 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Huba Antal, BME 

Ajánlott irodalom

Halász G. – Huba A.:

Műszaki mérések. Műegyetemi Kiadó. 2003.

ISBN 963 420 744 8.

Prékopa A.:

Valószínűségelmélet műszaki alkalmazásokkal.

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1980.

N.L. Johnson, - F. C. Leone:

Statistics and Experimental Design.

Wiley & Sons N.Y., 1977.

A. Papoulis:

Probability, Random Variables and Stochastic Processes.

McGraw Hill Book Comp. N.Y., 1965. 

 

3. dia 
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Közvetett mérés
eredő hibái
(Rendszeres és véletlen 
hibák terjedése)

 

4. dia 
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xi részeredményből tevődik össze a mérés eredménye:

 ni xxxxfy ,...,..., 21
Például a fajlagos 

ellenállás 

meghatározása: 

A

I

UA
R 

Ideális esetben: xi = xi0 és így  03020100 ,...,, nxxxxfy 

Hibával terhelt mérés (valóság) 

esetében: 0iiiX xxdxH
i



xi0   a mért  i-edik jellemző helyes (a valódit nem ismerjük) értéke, 

amelyet kellően nagy számú mérés átlagértékével becslünk.

Közvetett mérés
eredő véletlen és rendszeres hibái, tapasztalati szórása

 

5. dia 

A mérési feladatok jó része olyan, hogy az eredmény csak több részletmérésből származó 
adatok felhasználásával határozható meg. Ezt nevezzük közvetett mérésnek. A közvetett 
mérés eredő bizonytalanságát a régebbi szakirodalom az abszolút és a relatív hibák 
terjedésével jellemezte. E jegyzet keretében nincs mód a részletes ismertetésükre, de 
megjegyezzük, hogy a relatív hiba terjedés eredménye bizonyos esetekben erősen torzít, sőt, 
van olyan eset, amikor matematikai úton meg sem határozható. 
A leghelyesebb, ha az eredmény képletet vesszük alapul, és „H” korrekcióban a hibaterjedés 
eredő abszolút (rendszeres) hibáját, az „U” kiterjesztett bizonytalanságban pedig az eredő 
tapasztalati (korrigált) szórást vesszük figyelembe. Tájékoztató jelleggel két dián - bemutatjuk 
az abszolút és a relatív hibaterjedés számításának módját, közvetett mérés esetére. 
 
Közvetett mérés esetében ismernünk kell az eredmény egyenletét (matematikai modellt), 
azaz a matematikai függvényt az eredmény kiszámítására (ld.: fajlagos ellenállás képlete a 
dián). A szakirodalom helyenként „modellfüggvénynek” nevezi az eredmény egyenletét, 
egyébként nagyon helyesen, hiszen a mérés valójában modellalkotási folyamat, amint azt az 
1. fejezetben bemutattuk. 
A hibaterjedésnél azt vizsgáljuk, hogy az eredmény kis mértékű változásához  a részadatok 
milyen mértékben járulnak hozzá. 
A hangsúly a kis mértéken van, ezért elegendőek a vizsgálathoz a Taylor sor első tagjai.  A 
hatványsor magasabb fokú tagjai a kis változás miatt ugyanis már nem befolyásolják az 
eredményt.  

Comment on Text
Közvetett úton – több részmennyiség mérése útján - meghatározható mérési eredmény kiszámításához szükséges un. matematikai modell. Egyszerű példa erre a villamos teljesítmény mérése egy adott ellenálláson: P=u2/R 

Comment on Text
A Taylor-sor egy hatványfüggvény speciális alakú függvénysora. A Taylor-sorok határértékben előállítanak bonyolultabb függvényeket is, például trigonometrikus vagy hiperbolikus függvényeket, melyek közelítő értékei egyszerű hatványozással kiszámíthatók. 
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n

XXnXX

dx
x

y
dx

x

y
dy

nn












010010 ,...

1

,...1

...

A parciális derivált értékeit  xi0 helyen határozzuk meg, ezek 

lesznek a rendszeres és a véletlen hiba terjedésének  

számításánál a „súlyfaktorok”.

„Lefordítva” gyakorlati nyelvre: A súlyfaktorok 

kiszámításához a részmennyiségek adataiból kiszámított 

átlagértékeket kell felhasználni.

(Taylor sor elsőrendű 

tagjaiból, a láncszabály 

alkalmazásával)

Feladatunk megkeresni   y0 azon dy0   változását, amely azért 

lép fel, mert  xi0 helyett   xi   volt a mérésünk eredménye:

Kivitelezés: Ilyen típusú feladatok megoldására szolgál a 

parciális deriválás!

 

6. dia 

A Taylor sor  fontos szerepet játszik, ha egy függvényt hatványsorral kell közelíteni. 
A méréstechnikában és a fizikai kísérletek kiértékelésénél Taylor-sorfejtést akkor alkalmaz-
nak, ha egy mérendő mennyiség valamilyen hatás miatti megváltozása nagyságrendekkel 
kisebb, mint maga a mérendő mennyiség. Az eredményfüggvényben szereplő rész mérési 
értékek megváltozásából következő változás hatása a méréstechnikai általános gyakorlatban 
jól közelíthető a Taylor sor elsőrendű tagjaival. Ezt mutatja a fenti dia. 
 
Az eredmény egyenletének parciális deriválása révén lehet megállapítani az egyes 
változókhoz (rész mérési eredményekhez) tartozó súlyfaktorokat. Az eredmény (matematikai) 
egyenletének xi változó szerinti parciális deriváltjába behelyettesítve az adott változó 
legvalószínűbb értékét, illetve az annak becslésére használt átlagértéket, kapjuk az un. 
súlyfaktort (ci), ami az adott változó hatásának mértékét jelzi, mind a rendszeres, mind pedig 
a véletlen hiba terjedésének, valamint az eredő (tapasztalati) szórás meghatározásában.  
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ahol   Δxn az n-edik részmennyiség ismert hibaintervallumának sugara

Csak tájékoztatásul,

mert a közvetett mérés átlagos véletlen hibája az eredményképletben 

nem szerepel, de a szakirodalomban megtalálható

EMLÉKEZTETŐ: EREDMÉNY KÉPLET

UHxy 

Közvetett mérés eredő 

rendszeres hibája

(„Hibaterjedés”)

A kiterjesztett mérési bizonytalanság 

tartalmazza a közvetett mérés eredő 

korrigált tapasztalati szórását 

(meghatározott esetben szórását)

 

7. dia 

Emlékeztetőül látjuk az eredmény képletet. Közvetett mérés esetén feladatunk meghatározni 
a hibaterjedés miatt korrekciót, valamint a kiterjesztett bizonytalanság „U” kiszámításához a 
közvetett mérés eredő szórását. 
 
A dia alsó képlete azt mutatja, hogyan lehet közvetett mérésnél, a súlyfaktorok 
alkalmazásával, az eredő véletlen hiba intervallumának sugarát meghatározni. A képletben 
∆xn jelöli az eredmény egyenletében szereplő n-edik részmennyiség hibaintervallumának 
sugarát. Az eredmény képletben nem használjuk fel, de a mérés-és műszertechnikai 
szakirodalomban megtalálható. 
 
 

  



3.2. Mérési adatok statisztikai feldolgozása 225 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

Közvetett mérés rendszeres hibáinak terjedése.
Abszolút és relatív hibák összehasonlítása

1./ Ha a végeredményt additívan kapjuk a részeredményekből:   y = x  z

z
z

y
x

x

y
y 











Eredő abszolút (maximális) hiba
(mindkét előjel  esetén): 

Eredő relatív hiba:

A relatív hiba képlete jól mutatja, hogy abban az esetben, ha a végeredményt két 
érték különbségeként kapjuk, és a számértékek közel állnak egymáshoz, igen 
„veszélyes” lehet ez az eredmény megadási módszer!

Az eredő maximális hiba a legkedvezőtlenebb esetet mutatja. A méréstechnikai szakirodalomban 
előfordul, hogy  nem az abszolút értékekkel számolnak, hanem a deriválásból adódó előjelet is 
figyelembe veszik. Ilyenkor a hibák részben , vagy teljesen kompenzálhatják egymást, ami nem 
feltétlenül tükrözi a valóságot.

x

z
1

z

z

x

z

x

x

x

z
1

x

z

x

x

zx

zx

zx

y

y

y






























A két részeredmény egymáshoz való kapcsolatának bemutatására az összefüggés számlálóját és 
nevezőjét osztottuk  x-szel.

 

8. dia 

A rendszeres hibák terjedését a szakirodalom két alap képletforma segítségével magyarázza. 
Az egyik az összeg/különbség, a másik (ld.: következő dián) a szorzás/osztás/hatványozás 
alak. 
A dián a rendszeres hibák terjedését mutatjuk be, összeg/különbség jellegű eredmény 
egyenlet esetére. 
A legtöbb méréstechnikai szakirodalom összeg-képlet esetére az eredő abszolút, más néven 
eredő maximális hiba számítását alkalmazza (német irodalomban: Größtfehler). Ez a 
lehetséges legnagyobb rendszeres hiba, az un. legkedvezőtlenebb eset. 
Előfordul azonban, hogy nem az abszolút értéket, hanem a deriválásból adódó tagokat 
előjellel használják a hiba meghatározására. Ez természetesen optimistább becslést ad, 
szélsőséges esetben - különbség-jellegű modellfüggvény mellett – a hibák kompenzálhatják 
egymást. 
Az előírásokon, esetleg a mérést végző, képzett személyen múlik, hogy adott esetben melyik 
formát alkalmazza. Egyéb előírás hiányában ajánlott a dián látható eredő abszolút hiba 
kiszámítása. 
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2./ Ha a végeredményt szorzással,

osztással, vagy hatványozással 

kaphatjuk:

mn zxy 





















1

1

0

0

,nm

Eredő abszolút hiba 

(rendszeres hiba 

terjedése):

Eredő relatív 

hiba 

(rendszeres 

hiba) 

terjedése:

zmzxxznxy 1mnm1n  

z

z
m

x

x
n

zx

zmzxxznx

y

y
mn

mnmn













 11

Szorzatfüggvényeknél a relatív hibák összegződnek, és 

hatványfüggvényeknél a relatív hibát a hatványkitevővel kell 

megszorozni.

Példa: z
z

x
x

z

1
y

z

x
y

2


 

9. dia 

A dián a rendszeres hibák terjedését mutatjuk be, szorzás/osztás/hatványozás jellegű 
eredmény egyenlet esetére. 
A számítást egy egyszerű példa illusztrálja. Az osztás látható módon csökkenti az eredő 
korrekció értékét. 
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Levezetés nélkül: Ha az                          változók egymástól függetlenek, 

akkor kiszámítható a közvetett mérés eredményének varianciája 

(szórásnégyzete):       

ni xxxx ,...,..., 21

  
 

 
 

 n

n

nn
ny xVar

x

xxf
xVar

x

xxf
xxfVar

2

1
1

2

1

1
1

2 ...
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Fentiekkel az eredő korrigált  tapasztalati szórás általánosan 

használatos meghatározása:

   
2

X
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Valamennyi részeredményt rendszeres és véletlen hibák terhelnek. 

A rendszeres hibákat a korrekcióban vesszük figyelembe, a 

véletlen hibákat a szórásuk jellemzi:
nn

ii

x

x

x











 11

KÖZVETETT MÉRÉS ÁTLAGOS ÉRTÉKÉNÉK 

KORRIGÁLT TAPASZTALATI SZÓRÁSA

 

10. dia 

Az eredő variancia független változók esetében a varianciák összege. A dián látható képlet 
ezen alapul. 
Mivel x1, x2, … xn valószínűségi változók, természetesen y=f(x1, x2, … xn) maga is valószínűségi 
változó lesz. 
 
A közvetett mérés várható értékét a részeredmények átlagaival becsüljük. Ezért a számítási 
képletben az egyes összetevőkben az átlagok korrigált tapasztalati szórását használtuk fel. 
A közvetett mérés eredő (korrigált) tapasztalati szórása jellemzi majd az átlagos érték 
ingadozását.  
  
Az eredő korrigált tapasztalati szórás meghatározásában is láthatók a „súlyfaktorok” (ci), 
amelyeket az eredményfüggvény Taylor sorának elsőrendű tagjaiból nyertünk. 
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PÉLDÁK A KÖZVETETT MÉRÉS EREDŐ KORRIGÁLT TAPASZTALATI 

SZÓRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

1. Henger űrtartalmának 

meghatározása hosszmérésekkel:
  yxxf

hD
V 


 21

2

,
4



Elvi okokból a számításokhoz mindkét, n-szer megismételt hosszmérés adataiból 

adódó legjobb becslési értéket, azaz az átlagot használjuk fel. Ugyancsak 

meghatározható mindkét mérés korrigált tapasztalati szórása is, ami egyben az eljárást 

és a kivitelezést is minősíti.
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A térfogat átlagának 

eredő korrigált 

tapasztalati szórása:

 

11. dia 

A dián bemutatott példában két mérhető mennyiség felhasználásával lehet az eredményt – 
egy henger térfogatát, és az eredő korrigált tapasztalati szórást - meghatározni. Láthatjuk az 
eredmény egyenletének két változó szerinti parciális deriválását, és az eredő korrigált 
tapasztalati szórás képletében a részmennyiségek átlagértékeinek felhasználásával kiszá-
mított súlyfaktorokat. A számítás során feltételeztük, hogy mindkét mennyiség átlagát és 
tapasztalati szórását legalább 10 mérésből határoztuk meg, és ezért alkalmazhattuk a 
számításban az átlagok szórását.  
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2. Görbület sugarának mérése szferométerrel:
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Az „R” sugár 

korrigált 

tapasztalati 

szórása:

Számítások a 

mérhető 

mennyiségekből:








b

a

sbb

saa
Az „f” sík és a lencse felülete közötti „b” távolság 

méréséhez síküveglapot használnak. Az „a” méret 

és a k. t. szórása a gépkönyvben található, esetleg 

mérni kell.

R
-b

a

b

f

 

12. dia 

A dia ugyancsak egy közvetett mérés korrigált tapasztalati szórásának meghatározását 
szemlélteti, a szferométer példáján. 
A műszer olyan alkatrészek görbületi sugarának meghatározására alkalmas, amelyek ese-
tében nincs lehetőség az átmérő meghatározására. Ilyen tárgyak például a szférikus lencsék. 
A műszer egyik fontos konstansa a mérendő objektum körvonal mentén történő megtámasz-
tására szolgáló körgyűrű „a” átmérője. Elfogadhatjuk a műszerkönyvben közölt adatot és 
bizonytalanságot, de lehetséges természetesen egy ellenőrző, kalibráló mérési sorozatot is 
elvégezni. A „b” hosszúságot különbség képzéssel kapjuk. Első lépésben egy precíziós 
síküveg-lappal „nullázzuk” a hosszmérő műszert, majd a mérendő objektumot a körgyűrűre 
támasztva leolvassuk a görbült felületen mérhető értéket. A kettő különbsége a „b” adat. 
Ismételt mérések után meghatározzuk az átlagokat és a korrigált tapasztalati szórásokat – 
feltételezve egyenként 10-10 mérést – és a parciális deriválás útján kapott faktorokkal 
súlyozzuk az átlagok szórását.  
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Lineáris regresszió
Korreláció
Kalibrálás

 

13. dia 
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LINEÁRIS REGRESSZIÓ

KORRELÁCIÓ

Ipari és kutatási feladatok során, a mérési adatok 

feldolgozásának egyik lényeges mozzanata lehet az 

összefüggések keresése.

A műszer karakterisztikájának meghatározására a (lineáris) 

regresszió, a mérési adathalmazok közötti kapcsolódások 

kimutatására pedig a korreláció nyújt objektív módszert.

A  „lineáris” kifejezés azért került zárójelbe, mert nyílván 

valóan nem csak lineáris karakterisztikájú eszközök 

léteznek, de ez a közelítés a legtöbb esetben megfelelő, és 

oktatási célra jól szemlélteti az eljárást.

A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS 

ALKALMAZÁSOKRA MÁS FEJEZETBEN 

VISSZATÉRÜNK MÉG!

 

14. dia 

Szükség szerűen minkét téma két helyen is előfordul ebben a jegyzetben. A mérési adatok 
feldolgozásánál – tehát a jelen fejezetben – azért mutatjuk be, mert szorosan kapcsolódik a 
mérés kiértékeléséhez. 
Ugyanakkor a minőségbiztosítás, hitelesítés, kalibrálás, stb. során nélkülözhetetlen eljárások, 
ezért kissé más szemlélettel, de a vonatkozó fejezetben ugyancsak terítékre kerülnek (14. 
fejezet Mérés és minőségbiztosítás). 
 
 

  

Comment on Text
Matematikai eljárás két adathalmaz közötti lineáris összefüggés meghatározására. Leismertebb formája a lineáris regresszió, amellyel a lineáris kapcsolatot leíró egyenes meredeksége és a nullpont-korrekció határozható meg.

Comment on Text
Matematikai eszközökkel igazolható lineáris összefüggés két, esetleg több adathalmaz összetartozó értékei között. Jelzi az értékek közötti lineáris kapcsolat mértékét és irányát.
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LINEÁRIS REGRESSZIÓ

ÉS A

KALIBRÁLÁS

A méréstechnikában elengedhetetlenül fontos a 

mérőeszközök kalibrálása, ha

• ismeretlen mérőeszközt veszünk használatba

• hiányzanak a műszer(ek) adatlapjai

• régen volt használatban a műszer

• egyedi mérőeszközt készítettünk, vagy 

• összeállítottunk egy mérőláncot.

 

15. dia 

A méréstechnikában alapszabály, hogy „ne higgyünk vakon” a mérőberendezések által 
kijelzett értékekben. A mérőeszközök kalibrálása  azt jelenti, hogy a mérés során alkalmazni 
kívánt eszközt, esetleg komplett mérőláncot ellenőrizni kell. Az ellenőrzés lehetőség szerint 
olyan referencia etalon (műszer) segítségével történjen, amelyet a legjobbnak tekintünk az 
adott mérőlaborban. Ha nem vagyunk meggyőződve a referenciaként alkalmazott eszköz 
megbízhatóságáról, akkor helyi, vagy országos mérésügyi szervezethez kell fordulni. 
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Etalonok  visszavezethetősége

Bizonytalanság

Egység definíció

Nemzetközi etalon

Nemzeti etalon

Referencia etalon

Használati etalon

Használati mérőeszköz

Kalibrálás:

„Azoknak a műveleteknek az 

összessége, amelyekkel 

meghatározott feltételek mellett 

megállapítható az összefüggés 

egy mérőeszköz (mérőrendszer) 

értékmutatása illetve egy 

mértéknek vagy anyagmintának 

tulajdonított érték és a mérendő 

mennyiség etalonnal 

reprodukált megfelelő értéke 

között” 

 

16. dia 

A kalibrálással és a hitelesítéssel, tehát a mérésügy törvényi szabályozásával a 15. fejezet 
foglalkozik. 
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Precíziós méréseket csak stabilizált, szabványos 

hőmérsékleten, előírt nyomás és páratartalom mellett lehet 

elvégezni. A referencia etalonként használt eszköz(ök) 

pontossága ideálisan egy nagyságrenddel jobb legyen.

A bevizsgálást a statikus bemenet és statikus kimenet közötti 

kalibrációs függvény meghatározására általában a statikus 

kalibrálással kezdik.

A statikus kalibrálás eredményét használjuk fel a 

regresszió és a korreláció számítás során!

A kalibrálás menete

 

17. dia 

A kalibrálással foglalkozó diákat követi a regresszió és korreláció számítás. 
 
 

  



3.2. Mérési adatok statisztikai feldolgozása 235 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

A gépészeti alkalmazásban vannak olyan 

mérőeszközök, amelyek funkcionálisan statikus 

működésűek. Ezek között is van azonban sok 

olyan műszer, amely energiatárolókat is tartalmaz!

A statikus kalibrálás minden lépésénél meg kell 

várni, amíg beáll az állandósult (stacionárius) 

állapot.

Az időben változó mennyiségek mérésére 

szolgáló mérőláncok összeállításánál  

elengedhetetlen a dinamikus kalibrálás és az 

eszközök frekvenciamenetének illesztése a 

mérendő jel spektrumához.

 

18. dia 

A műszerek többsége dinamikus viselkedésüket illetően arányos, elsőrendű, vagy másod-
rendű, de előfordulhat magasabb rendszámú is. Ilyen esetben a dinamikus viselkedés az első 
és másodrendű jelleg megfelelő kombinációjával modellezhető, és figyelembe kell venni a 
másodrendű tag csillapítási számából eredő következményeket. 
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A dinamikus kalibrálás célja

annak eldöntése, hogy a mérőeszköz rendszáma, 

időállandói, frekvencia menete, alsó és felső 

határfrekvenciája, rezonancia frekvenciája,

stb. valóban egyeznek-e a feltételezett 

értékekkel, illetve ezek egyeznek-e az adatlapon 

megadott értékekkel?

Egy műszaki rendszer rendszáma a dinamikus 

működését leíró matematikai modell, pl. a 

differenciálegyenlet rendszámával, valamint ezzel 

összefüggésben, a frekvencia átviteli függvény 

nevezőjében a Laplace-operátor (s) fokszámával 

egyezik meg. A rendszám a műszaki rendszerben 

található független energia tárolók számával 

egyezik meg.
 

19. dia 

Az időben változó mennyiségek méréséhez szükséges mérőlánc összeállítása és statikus – 
dinamikus kalibrálása feltételez dinamikai, rezgéstani és híradástechnikai és elektrotechnikai 
ismereteket. A legszükségesebb információkat a 4. és 5. fejezetekben mutatjuk be. 
A következő dián egy olyan dinamikus működésű, egyszerű (elsőrendű=egy energiatárolós) 
műszer viselkedését mutatjuk be, amelynek bemenetére ugrás-szerű változást tettünk.  
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Termoelem statikus kalibrálása, a jelleggörbe felvétele

Ld. még a 

témához:

2., 4. és 5. 

fejezetet 
 

20. dia 

A 2. fejezetben a hibák elemzése kapcsán találkozunk a műszerek dinamikus jellemzőivel. 
A 4. és 5. fejezetben az időben változó mennyiségek mérése kapcsán felmerülő problémákat 
mutatjuk be. A dinamikus működésű műszerek (mérőlánc) üzembe helyezése a statikus 
kalibrálással kezdődik. Ha az adott mérőlánc, vagy egy tagjának karakterisztikája és átviteli 
tulajdonsága ismeretlen (vagy az adatlapok hiányosak, nem megbízhatóak), akkor először a 
statikus karakterisztikát kell kalibrálással meghatározni, majd ennek ismeretében lehet csak 
megvizsgálni a dinamikus tulajdonságokat. 
 
Fontos figyelmeztetés! Az időben változó mennyiségek mérésére szolgáló mérőlánc minden 
tagja túlnyomó többségben frekvencia-függő átvitelt (amplitúdó és fázis átvitel) mutat, 
mert energiatárolókat tartalmaznak. Ezt a problémakört mutatja be a 4. és 5. fejezet. 
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LINEÁRIS REGRESSZIÓ

1. LEGKISEBB NÉGYZETEK MÓDSZERE (GAUß)

A diszkrét mérési pontok alapján ezzel a módszerrel akkor lehet 

közelítő függvényt keresni, ha az egyik mennyiség mérése 

precízebben történhet, vagy pontosabban előírható.

Ez általában a megfelelő gondossággal elvégzett kalibrálás 

esetén áll fenn, ha lineáris kapcsolatot feltételezünk.

Megjegyzés: Ha mindkét mennyiség jelentősebb ingadozást, bizonytalanságot 

mutat, akkor Wald módszere (néhai kolozsvári matematikus) ajánlott.

x = xbe Ismert pontosságú (hibájú)  műszeren leolvasott           

értékek

y = xki Kalibrálandó műszeren leolvasott értékek
Ld.: következő dia

 

21. dia 

A regresszió alkalmazásával az ismert értékek (etalon) és a vizsgált műszer által jelzett értékek 
közötti kapcsolatot szándékozunk kimutatni. A legismertebb forma a lineáris regresszió, 
amelynek esetében az etalon értékek és a vizsgált műszer által mutatott értékek között 
lineáris kapcsolatot feltételezünk. A kapcsolatot egy egyenes egyenletének formájában adjuk 
meg, és ehhez szükség van a regressziós egyenes „m” meredekségére és a „b” nullpont-
hibára. 
Amennyiben az etalon kisebb bizonytalanságú (t.i.: jobb, pontosabb), mint a vizsgált műszer, 
a két paraméter meghatározására alkalmazható a Gauss által javasolt „legkisebb négyzetek 
módszere”. Ilyen típusú kalibrálási feladat például egy olyan finomtapintó ellenőrzése, 
amelyik 1 μm felbontással rendelkezik, és etalonként mérőhasáb készletet alkalmazunk. 
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Xbe=x

Gauß ezt a módszert az alábbiak miatt javasolta:

•a hiba változó előjelű (+,-)

•szélsőérték kereshető (deriválás)

min
1

2 


n

i

i

yhi i-edik „helyes „érték

yi i-edik mért érték

δi i-edik hiba

n    a kalibrációs lépések száma

Ismeretlen, elméleti (regressziós)

függvény, itt: egyenes KÖZELÍTÉSE 

(lineáris kapcsolat)

Xki=y

yh,i

yi x

x
x

x
x

x

xi

δi

+

-

     
n

ii

n

hii

n

i bxmyyy min
222

min:  A feladat tehát szélsőérték keresés

Adott „x”-hez tartozó „y” várható értékét „y” regressziójának 

nevezzük.

Megjegyzés: Ha a pontok nem egyenes köré csoportosulnak, akkor 

parabolikus, hiperbolikus, vagy exponenciális regressziót célszerű alkalmazni.

 

22. dia 

Ismert, hogy az egyenes paraméterei két pont segítségével meghatározhatók lennének. A 
kalibrálás során azonban összetartozó értékpárok jönnek létre. 
Ahhoz, hogy minden értékpárt figyelembe tudjunk venni, Gauss módszerét alkalmazzuk. Az 
etalon egy beállított  xi értékéhez tartozó, és a vizsgált műszeren ténylegesen leolvasott yi 
érték és az yhi „helyes érték” közötti különbségeket – hibákat – négyzetesen összegezni kell, 
majd ezek minimumát keresni. 
Ez a minimum jelöli ki a keresett „m” és „b” paramétereket. 
A regressziós egyenes a lineáris karakterisztika „egy lehetséges” közelítése. Mindig szem 
előtt kell tartani ugyanis, hogy a kalibrálás során nyert adatok véletlen változók! Ismételt 
mérések esetén lehetséges, hogy eltérő „m” és „b” értékeket kapunk. 
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Gyakorlatban, a „kézi és gépi” 

számoláshoz használható alakok
(A képletek levezetést a 24-29. dián ismertetjük azok 

számára, akik kíváncsiak a képletek hátterére is.)

 

 












n

1i

2

i

n

1i

ii

xx

yxx

m

xmyb 

majd „m” felhasználásával:

 

23. dia 

Azok számára, akik nem szeretik a magyarázat nélküli képleteket, háttér információként, 
soron következő 6 dián megadtuk a két képlet levezetését is. 
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Szélsőérték keresés:
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Az „m”-re és „b”-re megoldandó lineáris egyenletrendszer:

Vagy célszerűbben mátrixos alakban:
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y

yx

b

m

nx

xx2

Az „m” és „b” faktorokról részletesen

 

24. dia 

A feladat szélső érték keresés, ezért a regressziós egyenes egyenletét parciálisan deriváljuk 
„m”, valamint „b” szerint. Eredményként egy lineáris egyenletrendszert kapunk, amelyben a 
keresett változók „m” és „b”. Az egyenletrendszer könnyebben kezelhető, ha mátrixos 
alakban írjuk fel. 
 
 

  



242 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Huba Antal, BME 

m és b meghatározása Cramer - szabállyal egyszerűbb, mint mátrix-

invertálással!
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M
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m 1
A keresett m és b paraméterek a mátrix-

egyenletből:

Lépések a Cramer - módszerrel: MxxnM
n n

ii 







  

2

2det1./

2./ Számláló „m” esetében: 3./ Számláló „b” esetében: 
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Végeredményül:
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xxn
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b

A mért pontokból a számítások jól algoritmizálhatóak, ha nem a fenti 

képleteket, hanem a 23. dián láthatókat alkalmazzuk. 
 

25. dia 

A két változó vagy az „M” mátrix invertálása révén számítható ki, vagy a Cramer szabály 
kétszeri alkalmazásával. A végeredményül kapott képletek bonyolultak, ráadásul nem jól 
algoritmizálhatóak. 
 
Azok számára, akik kíváncsiak arra, miként lesz a fenti dián látható képletekből az egyszerűbb 
verzió, ajánljuk a 26-29. dia áttanulmányozását. 
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Hogyan kapjuk a 23. dia egyszerűbb képleteit?



 





n

i

n

i

n

ii

n n

ii

ynbxm

yxxbxm 2

Térjünk vissza a mátrixos forma előtti egyenlet rendszerhez:

A 2. egyenletből „b” azonnal kifejezhető, ld. előző dián:

bxmy

és

xmyx
n

1
my

n

1
b

n

1i

i

n

1i

i



 


 

26. dia 

Kiindulás az eredeti egyenletrendszer, amelyből „b” mátrix számítás nélkül, közvetlenül is 
kifejezhető, ha a képletekben szereplő szummákat és a mérési sorozat „n” hosszát 
megfelelően figyelembe vesszük. 
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Most a „b”-re kapott formulát behelyettesítjük az 1. egyenletbe:
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„m” kifejezhető lenne, de a jobb oldalon még mindig nem az 

egyszerű számítási képlet állna:

2
n

1i

2

i

n

1i

ii

xnx

yxn)yx(

m















Nézzük, hogyan alakítható tovább a 

számláló és a nevező. Ez utóbbi 

ráadásul a számítás 

algoritmizálhatóságának feltétele is!

 

27. dia 

A „b” meghatározására kifejezett formulát visszahelyettesítjük az első egyenletbe, és 
elvégezzük a kijelölt műveleteket. 
Az „m” számítására megadott, dián látható képlet nem egyszerűbb, mint a mátrixos 
levezetéssel nyert forma, ráadásul ez sem jól algoritmizálható. Ezért további átalakításokat 
végzünk. Ezeket az átalakításokat érdemes figyelemmel kísérni, mert a méréstechnikai 
gyakorlatban sokszor előfordulnak. 
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i xxxnx

A nevező számítása lényegesen egyszerűbb, ha igaz az alábbi feltételezés:

A statisztikában fontos összefüggés ellenőrzése:

  2
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A dia legfelső egyenletének jobb oldalát átalakítva tehát az új összefüggés:

Egyszerűsítések után látható, hogy igaz a 

feltételezés:
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x
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xnx

 

28. dia 

A dia első sorában bekeretezve olyan összefüggést látunk, amely a valószínűség számításban 
kiemelten fontos, és igen gyakran alkalmazzák az ipari méréstechnikában  is! 
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A számlálót is át kell alakítani, ha egyszerűen algoritmizálható formát 

szeretnénk:

yxn)yx(
n

1i

ii 


Két lehetőség lenne, de tekintettel arra, hogy a nevezőben már 

rendelkezésre áll az „x” abszolút hibája (illetve ennek négyzete), célszerű 

ezt a számlálóban is felhasználni:
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A két szummában yi a közös szorzó, ami kiemelhető, ha a szummákat a 

közös határok miatt összevontuk:
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n

1í

ii xxyTehát az „m” számítási képletében a számláló 

legcélszerűbb alakja (tekintettel a nevező formájára) 

valóban az itt látható eredmény:
 

29. dia 

A dián feltüntetett magyarázó szöveghez további kiegészítést nem szükséges hozzáfűzni. 
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2. WALD MÓDSZERE

ALKALMAZÁSA:

Ha mindkét változót normális eloszlású véletlen hiba 

terheli.

ELJÁRÁS:

1. A mért érték párokat sorba rendezzük. Lehetőleg a 

mérési tartomány két végének környezetében 

végezzünk méréseket. A halmazt két részre osztjuk, és 

mindkét részhalmaz súlypontját képezzük.

2. A két súlypontot (S1, S2) összekötve a regressziós 

egyenes meredekségét kapjuk.

3. A teljes halmaz „S” súlypontjának kiszámítása után a 2. 

pontban meghatározott meredekséggel húzunk 

egyenest az „S” súlyponton keresztül.

 

30. dia 

A Wald Ábrahám– kolozsvári matematikus - által javasolt módszer alkalmazására akkor kerül 
sor, ha a regressziós összefüggés meghatározása során etalonként alkalmazott eszköz és a 
vizsgált műszer bizonytalansága hasonló, vagy megegyező. Ilyen esetek gyakoriak a gépé-
szetben az áramlás és a nyomás mérése esetében. 
Az S1, S2, S pontok egy egyenesre esnek. 
A módszer lényegében grafikus, és könnyen követhető. 
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31. dia 

Célszerű a kalibrációs pontokat a mérési tartomány elején és végén csoportosítva felvenni. 
Mindkét csoport S1 és S2 súlypontjának képzése után, ezekre „fektetve” meghatározható a 
regressziós egyenes meredeksége „m”. 
Következő lépésben valamennyi pont figyelembe vételével kiszámítjuk a súlypontot, és 
kijelöljük a „b” értéket, ami a függőleges tengellyel való metszéspont. 
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A regressziós egyenes meredekségének 

számítása:
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A teljes halmaz súlypontján átmenő egyenes és az ordináta 

metszéspontja meghatározható:

 xy

Végül a regressziós egyenes egyenlete:  xy

A két részhalmaz súlypontjának meghatározása:

 

32. dia 

Az előző dia magyarázatában leírtak matematikai megfogalmazása látható a fenti képen. 
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KORRELÁCIÓ

Általánosságban két mennyiség közötti kapcsolat szorosságát, a 

függőség fokát értik a fogalom alatt.

A méréstechnikában igen gyakran felmerülő probléma annak 

felderítése, hogy két, különböző mérési sorozatból származó 

mintasokaság (adathalmaz) között van-e lineáris összefüggés?

Legyenek a két vizsgált minta 

átlagai:

n

x

x n

i


n

y

y n

i


      xxxxxxX n  ,..., 21

      yyyyyyY n  ,..., 21

Az átlag és az egyes mért értékek közötti eltérést egy

n-dimenziós vektor elemeiként is fel lehet fogni.

 

33. dia 

Az ipari gyakorlatban sokszor elengedhetetlenül fontos a mérési adatok közötti lineáris 
kapcsolat objektív kimutatása, a matematika eszköztárának igénybevételével. A függőség 
mértékének meghatározása a korreláció számítással történik. 
Ilyen gyakorlati feladat lehet például annak eldöntése, hogy egy tengely vállbeszúrásának 
megadott erőhatással történő körkörös zömítése (görgőzés) és a görgőzés eredményeként 
létrejövő alakváltozás között van-e összefüggés? Összefügg-e továbbá a görgőzés (zömítés) 
mélysége a tengely szilárdságának növekedésével? 
 
A módszer alapja a vektorszámítás. Két vektor között egy pozitív, vagy negatív előjelű szorzó, 
azaz konstans, akkor teremt kapcsolatot, ha a vektorok között bezárt szög 0°, vagy 180°. Ha 
két vektor egymáshoz képest 90°-ot zár be, akkor nincsen közöttük egy konstanssal 
kifejezhető lineáris kapcsolat. 
A vektorokra érvényes szabály kiterjeszthető a mérési adatok halmazára is, ha a mért értékek 
és a várható érték közötti különbségeket egy n-dimenziós vektor elemeinek tekintjük.  
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Miért célszerű ebben az esetben

a vektor-számítás alkalmazása?

A vektor-térben ugyanis egyszerűbb a korreláció (kapcsolat) értelmezése.

Ha ugyanis a két vektor egymással φ szöget zár be, akkor a szög értékével 

kifejezhető minden lényeges összefüggés:

A két vektor közötti hajlásszög cosinus-a -1 és +1 között mozoghat, ezt nevezzük 

„r” korrelációs faktornak.

1./ φ=90º, akkor nincs közöttük lineáris függés

2./ φ=0º, akkor van lin. kapcsolat, a két vektor között konstans szorzóval

y=ax

3./ φ=180º, akkor van lin. kapcsolat, a két vektor között negatív konstans szorzóval

y= - ax

4./ φ≈0º, ill. φ≈180º akkor lehet lineáris a kapcsolat, de van egy korrekciós tag „e”

y= ax + e,     ahol  |e|→0

Ha a korrelációs tényező  1, akkor a két számsorozat között biztos a lineáris 

kapcsolat.

 

34. dia 

A dián leírt szöveget nem szükséges kommentálni. 
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X és Y vektor szorzata:
1cos1

cos









r
YX

YX

YXYX





Tekintettel arra, hogy a 

számításokhoz mérési 

adatokat használunk fel, 

TAPASZTALATI KORRELÁCIÓS 

EGYÜTTHATÓT (r*) kapunk.

  

   
1rcos

yyxx

yyxx
1

n

2

i
n

2

i

n
ii





 





Ha r=1, akkor a fenti egyenletből is megkaphatjuk a regressziós egyenes 

egyenletét. Kérdés, mekkora „a” értéke, ha φ=0º ?
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Végül:
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35. dia 

A korreláció, azaz kölcsönös összefüggés mérőszáma az előzőeken alapulva -1 és +1 között 
mozoghat. 
Két adathalmaz között van lineáris kapcsolat, ha a korrelációs tényező értéke r=1. 
Ha r=-1, akkor a halmazok ellentétesen korreláltak, az adatok ellentétesen függenek össze. 
 
A méréstechnikai gyakorlatban azonban igen ritka az |r|=1 eredmény, hiszen a mért értékek 
mindig mutatnak valamilyen mértékű szóródást. 
Ezért szerepel a dián kiemelve, hogy ebben az esetben tapasztalati korrelációs együtthatóról 
beszélünk. Az „r*” kiszámításának képletében már ezért nem szerepel az „egyenlő”, csak a 
„kisebb-nagyobb” jel. 
 
Műszaki feladatokban 0.8, és e feletti (tapasztalati) korrelációs tényezők esetében „szokás” 
a lineáris kapcsolatot elfogadni. 
Sok egyéb területen, a gazdasági statisztikában, az orvostudományban, a biológiában más 
korrelációs tényezőkkel számolnak. 
Ilyen példa a statisztikai szakirodalomban megtalálható, és a korreláció gyakorlati megítélé-
sében fontos táblázat az un. Pearson-féle korrelációs értéktáblázat, amit a következő dián 
mutatunk be. 
Ez a táblázat csak tájékoztató jellegű, műszaki feladatokhoz ilyen jellegű táblázat nem áll 
rendelkezésre! 
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„Tapasztalati” korrelációs együttható 

számítása

az átlag és a szórás ismeretében
Következik a vektor-szorzatból, a tapasztalati szórások 

felhasználásával. 
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36. dia 

Hasonlóan a regressziós paraméterek számításához, a vektor-szorzat alapján felírt számítási 
képlet a tapasztalati korrelációs tényező (r*) esetében is egyszerűsíthető, illetve algoritmizál-
ható. 
A tapasztalati szórások és az átlagok felhasználásával a sárga mezőben látható képlet segíts-
égével lehet a két adathalmaz közötti kölcsönös összefüggést matematikai úton kimutatni. 
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A tapasztalati korrelációs együttható 

minimális értéke adott mintanagyság 

és konfidenciaszint mellett

Itt „N” minta nagyság, nem szabadságfok!

Tájékoztató jellegű táblázat, magyarázat a jegyzetben !
 

37. dia 

A Pearson-féle táblázatban  azt látjuk, hogy a minta nagysága, a mérési sorozat hossza (N) és 
a konfidencia szint (90%, 95%, 99% és 99,9%) alapvetően befolyásolják azt, hogy a gyakor-
latban milyen korrelációs tényezők mellett lehet elfogadni, illetve elutasítani az adatok 
közötti összefüggésre vonatkozó hipotézist. 
Ismételten leszögezzük, hogy a műszaki feladatok esetében 0.8, és e feletti értékekkel 
dolgozunk! 
Az ebben a táblázatban szereplő „N” nem a szabadságfokot  jelöli!   Létezik olyan Pearson 
korrelációs táblázat is, ahol a szabadságfok (degree of freedom, df) van feltüntetve: df=N-2, 
azaz a szabadságfok a minta hosszánál kettővel kisebb. 
 
A nullhipotézis H0 a fenti táblázat esetében azt jelenti, hogy a két adatsor között nincs 
lineáris kapcsolat.  
A „Critical values” (kritikus érték) jelentése ennek következtében az, hogy amennyiben az 
adott mintanagyságra kiszámított tapasztalati korrelációs együttható értéke kisebb, mint a 
táblázatban közölt kritikus érték, akkor a nullhipotézis H0 igaz. A lineáris kapcsolat feltéte-
lezése adott valószínűséggel visszautasítható. 
A számoszlopok felett látható 0.1, 0.05, 0.01 és 0.001 értékek az un. „alfa” értékek. Ezek 
mutatják a tévedés valószínűségét, amennyiben a nullhipotézist elvetnénk (10%, 5%, 1% és 
0.1%). 
Ha tehát a kiszámított tapasztalati korrelációs tényező értéke nagyobb, mint a táblázatban 
feltüntetett „kritikus” érték, akkor a nullhipotézist, miszerint az adatok között nincs lineáris 
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kapcsolat, el kell vetni. Ilyen esetben P=1-alfa valószínűséggel  (konfidencia szinten) feltéte-
lezhető, hogy létezik a kapcsolat. 
Látható, hogy nem műszaki területen , pl. egy 10 mérésből álló sorozat esetében, P=99% 
konfidencia szinten, már r*=0.765 érték is elegendő lehet ahhoz, hogy elfogadjuk a kölcsönös 
összefüggés fennállásának feltételezését. Ez a táblázat szellemében, az un. H1 ellenhipotézis 
elfogadását jelenti 1% tévedés lehetősége mellett. 
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Valószínűség számítás 
alkalmazása a
méréstechnikában

BEMUTATÓ PÉLDÁK

 

38. dia 
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A soron következő diákon olyan egyszerű feladatokat 

látunk, amelyek segítségével bemutatható a 

„standardizálás”, valamint a szakirodalomban található 

táblázatok használata, amennyiben jogosan 

feltételezhető a normál eloszlás.

Napjainkban az ilyen jellegű számításokat az Excel 

program segítségével szokás elvégezni.

PÉLDÁK:

HIBAINTERVALLUM

MEGBÍZHATÓSÁGI SZINT

SZÓRÁS – TAPASZTALATI SZÓRÁS

A MÉRÉSI SOROZAT HOSSZÁNAK HATÁSA A BIZONYTALANSÁGRA

 

39. dia 

A példák megértéséhez szükség van a standardizált normál eloszlás táblázatára. 
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PÉLDÁK A NORMÁL ELOSZLÁSRA

1. Előírt értékkel van megadva a mérési bizonytalanság intervalluma. 

Mekkora „p” valószínűséggel esik nagyszámú elemből álló (n≥100) mérési 

sorozat várható értéke a megadott intervallumba?

Tekintettel arra, hogy empirikus adatokról van szó, mindhárom esetben 

átlaggal és tapasztalati szórással számolunk! 

     sxFsxFsxxsxP 

Átalakítás u-tól való függésre (standardizálás):

  










 1

s

xx
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Továbbá:

      
 

 

%27.68

68268.0168268.111

84134.01
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FFFFFuP

Táblázatból, illetve Excel segítségével

a./ ?)sxxsx(P 

 

40. dia 

Az első feladaton belül, három alpontban azt határozzuk meg, hogy mekkora annak a 
valószínűsége, hogy nagyszámú mérési adat (n≥100, Gauss eloszlás feltételezésével) 
esetében az „x” változó  várható értéke az előre megadott tartományba essen?  
 
A méréstechnikában megbízhatósági szintnek, idegen szóval konfidencia szintnek  is szokás 
nevezni a dián látható „p” valószínűségi szintet. Az adott valószínűségi szinthez tartozó 
tartományt konfidencia intervallumnak  nevezzük. 
 
Az a./ pontban azt mutatjuk meg, hogy normál eloszlást feltételezve 68.27 % annak a 
valószínűsége, hogy a várható érték a megadott tartományba essen. 
A számításban - Gauss-eloszlást feltételezve - egy formát mutatunk be arra, hogy miként 
lehetséges a szimmetrikus intervallum határok figyelembe vétele a táblázat használata 
során. 
 
Gyakori hiba ugyanis, hogy a táblázat alkalmazó elfeledkezik arról, hogy az F(u), illetve Φ(λ) 
értékek olyan integrál számítás eredményei, amelyeknek alsó határa -∞, a felső pedig egy 
adott „u” (nem standardizálva  xi ) érték. Ld.: 3.1. fejezet 56. dia. Ezért kell F(u) és F(-u) 
különbségét venni. Az egyszerűség kedvéért ezt neveztük ezt a lépést „szimmetrizálásnak”. 
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     s2xFs2xFs2xxs2xP 

Átalakítás u-tól való függésre:
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b./ ?)s2xxs2x(P 

 

41. dia 

A b./ pontban azt láthatjuk, hogy normál eloszlást feltételezve 95.45 % annak a valószí-
nűsége, hogy a várható érték az adott tartományba essen – Gauss-eloszlást feltételezve. 
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     s3xFs3xFs3xxs3xP 

Átalakítás u-tól való függésre:
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táblázatból

c./ ?)s3xxs3x(P 

 

42. dia 

A c./ pontban azt mutatjuk meg, hogy normál eloszlást feltételezve 99.73 % annak a való-
színűsége, hogy a várható érték az adott tartományba essék – Gauss-eloszlást feltételezve. 
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Az F(u) táblázat „aszimmetriája” miatt adódó feladatok

Írjuk le a matematika nyelvén, ha a véletlen események (pl.: a hibák) a várható 

érték körül szimmetrikusan szóródnak s=1μm értékkel és 99% (p=0,99) 

valószínűséggel kívánjuk megadni az eredményt:

   











2/

2/

u

u22

dxxf99,0psuHxsuP

A normált normális eloszlás u értékeit tartalmazó táblázat azonban a 

matematikai definíció értelmében adja a valószínűségeket, és ez az integrálás 

aszimmetrikus:

   dxxfxxP

x





1

1

Azaz annak a „p” valószínűségét, hogy az „x” valószínűségi 

változó a (-∞< x ≤ x1) tartományba esik, az F(x) 

eloszlásfüggvény (x=x1) helyen vett értéke adja meg.

Tehát, ha a fenti feladat megoldása közben 

„szimmetrizálás” nélkül vesszük figyelembe a táblázat 

értékeit, komoly számítási hibát véthetünk:   99,0 suHP

  99,01033,2 3   mmHP

  33,299001,0)( uFaszimuTáblázatból:

HIBÁS „u” ÉRTÉK! Ilyen tartomány 

kijelölés szokatlan a méréstechnikában.

 

43. dia 

A konfidencia intervallum „szimmetrizálása” más módon is történhet. 
Azt a valószínűséget, amely azt fejezi ki, hogy egy „x” érték (várható érték) a megadott 
intervallumon kívül helyezkedik el, jelöljük „α”-val, és elnevezése  a szignifikancia szint. 
Az α/2 valószínűséget kivonjuk a biztos esemény (1) értékéből, és megkapjuk a szimmetrikus 
konfidencia intervallumhoz tartozó, keresett valószínűség értékét. 
A dián arra láthatunk példát, milyen hibával jár az, ha a táblázat használata során figyelmen 
kívül hagyjuk a szimmetrizálást. 
 
 

  



262 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Huba Antal, BME 

„Szimmetrizáljuk” 

a feladatot:
 

 
 

2

1uF
uF

1)u(F2)u(F1)u(F)u(F)u(F)u(F

99,0)usHxus(P)u(F

F

FFFAlsóFelső








Így már az előzőtől 

eltérő, helyes értéket 

kapjuk:
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2
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FuF   58,2995,0)( uFszimu

Érdekes ugyanakkor megfigyelni, hogy a valószínűség csekély növelése 

milyen hatással van a bizonytalansági tartomány nagyságára?

99865,0
2

19973,0
)( 


FuF   0,39973,0)( uFszimu

99,0)1058,21058,2( 33   mmHmmP szim

9973,0)103103( 33   mmHmmP szim

Hasonlítsuk össze a bizonytalansági tartományt az előző dián láthatóval!

 

44. dia 

A dián látjuk a méréstechnikában elfogadott konfidencia intervallum megadási formát. 
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2. Ismert a mérési eljárás (t.i.: elv és módszer), valamint a kivitelezés „s” 

tapasztalati szórása a várható érték körül. Egyetlen mérés alapján  az 

eredmény mekkora bizonytalanság-intervallummal adható meg, ha 99 % 

biztonsággal (konfidencia szint) akarunk eljárni?

Adatok: Legyen a felbontás 0.1 μm, a tapasztalati szórás s=1 μm, a 

várható érték μ=5.0000 mm

Szimmetria, illetve táblázat-probléma:

A táblázat közvetlenül a P(-∞ ≤ x ≤ us) valószínűséget adja meg. A feladat a 

változó tartományát a várható érték körül szimmetrikusként értelmezi.
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45. dia 

A 2. feladat azt érzékelteti egy nem szokványos példán, hogy bár kicsi a szórás a műszer 
felbontásához képest, tehát viszonylag gondosnak tekinthető a mérési munka, mégis nagy 
lesz a bizonytalanság,  mert, ha csupán egyetlen mérést végzünk el, és az eredményt magas 
konfidencia szinten, tehát nagy biztonsággal akarjuk megadni, a konfidencia intervallum a 
felbontáshoz képest aránytalanul nagy lesz.  
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Érdemes megfigyelni, hogy a 

valószínűségi szint csekély 

növelése

(+0.73%-kal, 99.73%-ra) jelentős 

változást

okoz a bizonytalanságban:
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A számított bizonytalanság 

megadásának szokásos 

formái p=99 % esetében:
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A számított  bizonytalanság 

nő, ha megbízhatóságot 

növeljük p=99.73 % - ra:
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Tehát hiába kicsi a szórás és pontos a leolvasás!

Ha csupán egyetlen mérésből akarjuk megadni a lehető 

legbiztonságosabb becslést, akkor a bizonytalansági tartomány lesz 

nagy.

 

46. dia 

A dián a konfidencia intervallum változását vizsgáljuk a konfidencia szinttel összefüggésben. 
A műszer 0.1 μm-es felbontása hiábavalónak bizonyult, hiszen a bizonytalanság ennek 40-60-
szorosa (teljes tartomány), azért, mert csupán egyetlen mérést végeztünk. 
Az eredmény lehetséges formáit hármasával, többféle szabályos formában közöltük. 
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3. Több, egymást követően elvégzett mérési sorozatból ismert az átlag 

tapasztalati szórása. A mérési sorozat hossza miként befolyásolja a hibát 

(eltérést)  a várható érték és az átlagok átlaga között? A megbízhatósági 

szint legyen 99%, és a tapasztalati szórás legyen s=10-3 mm.

u
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n

s
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A hiba mindkét 

előjellel 

előfordulhat,

így a valószínűségi 

tartomány 

szimmetrikus, tehát:

A számítás egyszerűsítése érdekében másként fogalmazva:

Mekkora a valószínűsége annak, hogy a hiba kívül esik a megadott konfidencia 

szinthez tartozó intervallumon?
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47. dia 

A 3. feladat azt érzékelteti, hogy az elméleti várható érték és az ennek becslésére szolgáló 
átlag (átlagok átlaga) közötti eltérés bizonytalansági tartományát adott megbízhatósági 
szinten miként befolyásolja a mérési sorozat hossza. 
E mellett a konfidencia intervallum szimmetrizáláshoz itt az „α” szintet használjuk fel. 
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  mm

n
Hmm

n
P

1
1058,2

1
1058,2 33

A hiba bizonytalansági tartományának változása a mérési sorozat hosszának 

függvényében, P=99% megbízhatósági szinten.

n Hiba intervallum

félszélessége [mm]

A hiba csökkenése

Viszonyítás:  n=1

1 2,58·10-3 1

2 1,83 ·10-3 0,7

3 1,49 ·10-3 0,578

4 1,29 ·10-3 0,5

5 1,15 ·10-3 0,446

… … …

… … …

9 0,86 ·10-3 0,33

10 0,82 ·10-3 0,32

… … …

100 0,258 ·10-3 0,1

10000 0,0258 ·10-3 (~26 nm) 0,01

 

48. dia 

A dián látható táblázatban azt szemléltetjük, hogy 99%-os konfidencia szint mellett hogyan 
hat a mérési hiba nagyságára a mérési sorozat hossza? 
Látható, hogy egyetlen mérést kiindulásnak véve a hiba a harmadára csökken, ha a sorozat 
hossza eléri 10-et. 
Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a hiba további harmadolásához már 100 mérésre 
lenne szükség. 
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4.  Adott a mérés hibakorlátja  Δ =  10- 4 mm,

és kétféle „s” tapasztalati szórása (s1=Δ), valamint (s2=10Δ).

Hány mérést kell elvégezni ahhoz, hogy az eredmény 99% 

valószínűséggel a megadott hibakorláton belül maradjon?

A megadott valószínűségi szint p=90% :
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uA táblázatból:

1./ Ha tehát a szórás a hibahatárral megegyező, akkor a mérések száma:
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2./ De ha a szórás a hibahatár tízszerese, akkor a szükséges mérések száma nő(!):

mmH
n

mms 4
3

10
10

58,2 





 n




4

3

10

10
58,2 n665

 

49. dia 

A 4. példa a tapasztalati szórás és a mérési sorozat hossza közötti kapcsolatot érzékelteti. 
Adott konfidencia szinten, és adott hibakorláttal kívánjuk megadni a mérés bizonytalanságát. 
Ha a szórás megegyezik a hibakorláttal, akkor 7 mérés már elegendő. 
Ha azonban a szórás egy nagyságrenddel nagyobb, mint a hibahatár, akkor már 665-nél is 
több mérés lenne szükséges. 
Az erősen „sarkított” feladat szakmai üzenete a következő: Nem a mérések számának 
növelésével, hanem a mérés gondos, és jól szervezett kivitelezésével , a mérőeszközök és a 
mérést végző személyek gondos megválasztásával lehet a bizonytalanságot csökkenteni! 
A mérés kivitelezése alatt – többek között - kis bizonytalanságú műszereket, az előírásos 
körülmények betartását, és gondos és szakszerű munkát kell érteni. 
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A terjedelem
és a szórás
kapcsolata

 

50. dia 

 

 

 

  



3.2. Mérési adatok statisztikai feldolgozása 269 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

SZÓRÁS BECSLÉSE A TERJEDELEMBŐL

Gyakorlati segítség a szórás gyors közelítésére, ha „k” számú 

mérési sorozatot végeztünk, sorozatonként „n” számú méréssel:

Terjedelem:    Ri = xi,max – xi,min

Átlagos terjedelem: 



k

i

iR
k

R
1

1

Tapasztalati szórás becslése az átlagos 

terjedelemből:

  RnAs
R



n A(n)

2 0.89

3 0.59

4

5

6

7

8

9 0.34

10 0.32

 

51. dia 

A gyakorlatban jól használható becslést látunk a dián. Ha mód van legalább 3 mérési sorozat 
elvégzésére, és a sorozatok terjedelme közelítően azonos, akkor az átlagos terjedelemből  - 
normál eloszlást feltételezve – becsülhető a tapasztalati szórás. 
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Ellenőrző kérdések

1. Közvetett mérésnél mit jelent az eredmény egyenlete?

2. Mire használják  a Taylor sort, és mire alkalmasak a sor elsőrendű 

tagjai? 

3. Hogyan határozza meg az eredmény modellje alapján a 

súlyfaktorokat?

4. Hogyan határozza meg a közvetett mérés eredő korrigált tapasztalati 

szórását?

5. Mi a lineáris regresszió szerepe, és melyik módszert mikor 

alkalmazzák?

6. Hogyan határozza meg legkisebb négyzetek összegének 

módszerével „m” és „b” értékét?

7. Hogyan határozza meg a kalibrációs egyenes meredekségét és 

nullpont eltolódását Wald módszerével?

8. Miért végzünk korreláció számítást, és mi a számítás matematikai 

alapja?

9. Hogyan határozza meg a tapasztalati korrelációs tényezőt?

10. Hogyan becsülhető a terjedelemből a szórás?

 

52. dia 
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Tartalom

1. Időben változó jelek a rendszerekben

2. Időben változó mennyiségek mérésének alapjai

• Jelek tulajdonságai és osztályozásuk

• Jelek frekvenciafüggő átvitele

3. Műszertechnika válogatott elektronikai építőelemei

4. Két fontos eszköz a digitális méréstechnikában 

• Mintavételezés

• A/D átalakítás 
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Időben változó mennyiségek folyamatos mérése 

gépészeti és mechatronikai rendszerekben 

 

4. dia 

A mérőlánc felépítését, a köztes mennyiségeket és a mérőlánc tagjainak szerepét az 5. 
fejezetben részletesen tárgyaljuk. A hibaanalízis szempontjából fontos azonban, hogy a 
mérőlánc és a mérendő fizikai mennyiségek, jelek közötti kapcsolatot dinamikai szempontok 
figyelembe vételével megvilágítsuk. 
A méréstechnika egyik jellegzetes ellentmondása  az, hogy à priori (előzetes, francia 
kifejezés) ismeretekkel kell rendelkeznünk nem csak a mérendő jelek nagyságát, hanem azok 
spektrumát  illetően is. 
Tehát, nagyvonalakban össze kell gyűjtenünk előzetesen minden lehetséges és fontos 
ismeretet arról a mennyiségről, amit meg akarunk „ismerni”. Az ok a dinamikában, 
rendszertechnikában és rezgéstanban járatosak számára világos. A jelátalakítók 
(jeltovábbítók) többségében vegyes, mechanikai-villamos rendszerelemek találhatóak, és 
ezek között is meghatározó jelentőségűek az energia tárolók. Az energia tároló elemek 
(tömeg, rugómerevség, induktivitás, kapacitás, stb.) hatása idő tartományban dinamikai 
hibák, a frekvencia tartományban pedig az amplitúdó és a fázis frekvenciától függő 
átvitelének, és az ebből adódó hibáknak  (amplitúdó átvitel és fázis átvitel hibája) 
formájában jelentkezik. 
 
 

  

Comment on Text
Olyan passzív rendszertechnikai építőelem, amely vagy a keresztváltozó, vagy az átmenő változó révén tárol energiát. Ilyen két ellentétes típusú, és más-más rendszer típushoz tartozó energiatároló például a tömeg (E=m·v2/2), ahol a sebesség a keresztváltozó (különbségi változó), és az induktivitás (E=L·i2/2), ahol az áram az átmenő változó. A két energiatároló rendszerelméleti szempontból egymásnak „dualóg” (ellentétesen hasonló) párja, így együttesen lengéshajlamot okozhatnak egy vegyes, „váltó” típusú energia átalakítót  tartalmazó rendszerben.
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JELEK  (VÁLTOZÓK)

A RENDSZEREKBEN

Idő-

tartomány

Operátor (frekvencia) 

tartomány

x(t)=Asin ω0t

ω
ω0

|F(ω)|

 

5. dia 

A jeleket azért kell idő és frekvencia tartományban ábrázolni és értelmezni, mert mindkét 
tartománybeli kép más-más információt közöl számunkra. Ha a mérési hibákat formájuk 
szerint vizsgáljuk (eredet- jelleg – forma), akkor a mérőlánc tagjait és magát a teljes 
mérőláncot minősíthetjük átviteli tulajdonságaik alapján is, nevezetesen aszerint, hogy idő 
tartományban és frekvencia tartományban milyen hibákkal képesek „átvinni” a jeleket. 
 
A legfontosabb jeltípus a harmonikus, azaz „tisztán” szinuszos jel, mert ez minden jeltípus 
„építőköve”. A harmonikus jel, idő tartományban, három információ segítségével tetszőleges 
időpillanatban rekonstruálható: Ismerni kell az „A” amplitúdót, az „ω0” körfrekvenciát és a 
„φ(t=0)” értéket. E háromból kettő különösen fontos szerepet játszik: az amplitúdó és a 
körfrekvencia. A frekvencia tartományban ugyanezt a harmonikus jelet úgy ábrázoljuk, hogy 
az amplitúdó (további formák: amplitúdó négyzet, komplex amplitúdó sűrűség, teljesítmény 
sűrűség) a körfrekvencia függvénye. Az amplitúdó és a körfrekvencia közötti függvény-
kapcsolatot nevezik spektrumnak. 
Idő tartományban a lappangási idő, felfutási idő, beállási idő, időállandó, dinamikus hiba, 
tranziens hiba és az állandósult hiba jellemzik a műszerek, mérőláncok jelátviteli 
tulajdonságait. Frekvencia tartományban a jel spektrumának (vagy a spektrum legfontosabb 
összetevőinek) lehetőség szerint hibátlan átvitelét kell biztosítani a mérőeszközeinkkel. 
Az időben változó mennyiségek mérése tehát azért igényes feladat, mert a mérendő 
mennyiség nagyságának előzetes (à priori) ismeretén kívül ismerni kell a mérendő mennyiség 
időbeli lefolyását is - legalább hozzávetőleges formában - hogy olyan mérőláncot tudjunk 
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összeállítani, amely a jel rekonstruálásához elengedhetetlenül fontos harmonikus összetevők  
amplitúdóit minimális hibával képes átvinni.  
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JELEK FELOSZTÁSA

DETERMINISZTIKUS SZTOCHASZTIKUS

DISZKRÉTANALÓG

PERIÓDIKUS NEM 

PERIÓDIKUS

HARMO-

NIKUS

ÁLTALÁ-

NOS 

PERIO-

DIKUS

KVÁZI

PERIO-

DIKUS

EGY-ÉS 

KÉTOL-

DALASAN

HATÁROLT

AMPLI-

TÚDÓ 

KVAN-

TÁLT

IDŐ 

KVAN-

TÁLT

AMPLI-

TÚDÓ 

ÉS IDŐ 

KVAN-

TÁLT

ERGO-

DIKUS

NEM 

ERGO-

DIKUS

 

6. dia 

Ha a determinisztikus  jel pillanatnyi értéke t0 időpillanatban ismert, akkor értéke t0+Δt 
időpillanatban matematikai összefüggés segítségével meghatározható.  A sztochasztikus jelek 
pillanatnyi értéke előre nem határozható meg, mert amplitúdója, frekvenciája és fázisa 
véletlen változó. Nagy szerepe van e jeltípusnak a gépészetben, a rezgés és akusztikai 
mérések esetében. Az ergodikus  sztochasztikus jel jövőbeli alakjára a „múltbeli” jelek csak a 
jelenbeli állapoton keresztül gyakorolhatnak hatást.  
Az analóg jelre az jellemző, hogy két szélső érték – pl. ±15 V – között minden lehetséges 
jelszint előfordulhat. A diszkrét jelek csak meghatározott szinten és/vagy meghatározott 
időpillanatban vehetnek fel értékeket. A szint szerinti beosztást amplitúdó kvantálásnak, az 
idő szerinti beosztást idő kvantálásnak, gyakrabban mintavételezésnek  nevezik. A periodikus  
jel pillanatnyi értéke meghatározott idő (periódusidő) eltelte után újra megjelenik. A 
harmonikus  jel minden jeltípus építőköve, ezért van a táblázatban piros színnel jelölve. Az 
általános periodikus  jel lehet bármilyen bonyolult időbeli lefutású, de olyan szabályosságot 
mutat, hogy esetében a periódusidő értelmezhető. Egyszerűbb esetben ilyen például egy 
fűrészfog, vagy egy folytonos négyszögjel.  A kétoldalasan határolt  jelekhez sorolhatjuk a 
változatos lefutású, impulzus formájú jeleket, így ide tartozik a fontos tesztfüggvény, a Dirac 
impulzus (régebbi nevén: egység lökés jel) is. Az egyoldalasan határolt jelek közül legfon-
tosabb az egységugrás jel, amellyel a műszereket, rendszereket gerjesztve, kimenetükön az 
átmeneti függvényt kapjuk válaszként. 
A bonyolultabb jelek többsége előállítható a fenti csoportosításban szereplő jeltípusok 
kombinációjaként. A következő diákon a spektrumok bemutatásánál és a spektrumok 

Comment on Text
Jelentése: meghatározott. Ha ismert egy jel pillanatnyi értéke „t” időpontban, akkor matematikai függvénnyel meghatározható a jel értéke t+Δt időpillanatban is.

Comment on Text
Jelentése: „véletlenszerű”. Jelek esetében azt jelenti, hogy az amplitúdó, a fázis és a frekvencia véletlen változók.

Comment on Text
Ergodikus, ergodicitás: Egy rendszer, általában sztochasztikus műszaki hírforrás Markov által meghatározott tulajdonsága: A rendszer korábbi állapotai a későbbi állapotokra csak a jelen állapoton keresztül gyakorolhatnak befolyást. Azaz a múltbeli állapot nincs közvetlen befolyással a jövőbelire.

Comment on Text
Adott mennyiség egyenközű részekre osztása.

Comment on Text
Egy, meghatározott frekvenciájú „tisztán” sin, vagy cos függvény.
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matematikai úton történő meghatározásának áttekintéséhez ugyancsak ezt a felosztást 
alkalmazzuk. 
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ALAPVETŐ JELTÍPUSOK IDŐ-ÉS FREKVENCIA TARTOMÁNYBELI 

KAPCSOLATA

 

7. dia 

A dián alapvető jeltípusok szerint összefoglaltuk azt, hogy típusonként milyen matematikai 
módszerrel lehet meghatározni a frekvencia, valamint az operátor tartománybeli alakokat. 
A folytonos és kvázi folytonos periodikus jelek  Fourier sorba fejthetők trigonometrikus és 
komplex formában, így tehát meghatározhatók a Fourier-együtthatók. Ha ezeket a Fourier 
együtthatókat grafikusan ábrázoljuk, a spektrumot kapjuk. A függőleges tengely az 
együttható nagyságának, a vízszintes tengely a kiszámított körfrekvencia (frekvencia) 
értékének ábrázolását teszi lehetővé, így egy frekvencia-amplitúdó összefüggés 
szemléltetésére nyílik mód. Egy diszkrét (kör)frekvenciához húzott függőleges vonal 
magassága az amplitúdó. Ha viszont a teljesítmény spektrumot számítottunk ki, vagy erre van 
szükség, akkor a függőleges tengelyt természetesen a teljesítményre kell léptékezni. 
A nehézkes és hosszadalmas sorfejtés helyett, ezek a jelek Fourier transzformálhatók  is, 
ebben az esetben eredményül a komplex amplitúdó sűrűség spektrumot kapjuk. 
 
Hasznos gyakorlati tudnivaló, hogy a frekvencia analízis műszaki eszközei (real-time 
analizátor, FFT analizátor) által megjelenített, mért spektrumok ettől az elméleti függvény 
ábrázolástól eltérnek. A grafikus kép vagy különböző magasságú keskeny oszlopokat mutat, 
vagy olyan függvényt, amely egy, vagy több, „sátorra” emlékeztető fel-és lefutású, és 
kiemelkedő csúcsokban végződő formával bír. Ez utóbbi forma folytonos függvény, és alakja 
műszaki okra vezethető vissza. Technikailag nem lehetséges olyan sávszűrők létrehozása, 
amelyek szelektivitása egy adott sáv mindkét oldalán „végtelen” meredekséget lehetővé 
tenne, ezért a szomszédos frekvencia sávokhoz tartozó összetevők – ha elnyomva is – de 

Comment on Text
A frekvencia (körfrekvencia) függvényében ábrázolt harmonikus összetevők amplitúdója, vagy teljesítménye.

Comment on Text
Olyan aktív, vagy passzív rendszer, amely a bemenetére kapcsolt jelből csak egy meghatározott frekvencia sávban „engedi át” a harmonikus összetevőket.

Comment on Text
Olyan jelfeldolgozó egység, amelyben keskenysávú szűrők, valamint terc/oktáv aktív, nagy szelektivitású szűrők alkalmazásával bontják harmonikus összetevőire a vizsgálandó jelet. Fontos, hogy minden szűrő egyidejűleg működik.

Comment on Text
Olyan jelfeldolgozó egység, amely a Fast Fourier Transformation (Gyors Fourier Transzformáció) segítségével, matematikai algoritmus alkalmazásával számolja ki a vizsgálandó jele harmonikus összetevőit. 
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megjelennek a vizsgált sávban is. Ezért nem keskeny vonal, hanem csúcsban végződő, 
„sátorszerű” egy spektrális összetevő képi megjelenítése. Ennek megértését segíti a videó 
animáció, amelyet a következő diák egyikén (16. dia) láthatunk. 
 
A nem periodikus jelek közül azok, amelyek kétoldalasan határoltak, és teljesítik a Dirichlet-
féle feltételt, Fourier transzformálhatóak. 
 
Az egyoldalasan határolt jelek közül azokon nem lehet integrál-transzformációt (Fourier 
transzformáció) végrehajtani, amelyek nem abszolút, vagy négyzetesen integrálhatóak 
(Dirichlet-feltétel). Ilyen például az egység ugrás függvény. Ha azonban ezt a jelet 
megszorozzuk egy e-σt konvergens függvénnyel, akkor megváltozik a transzformáció 
„törzsfüggvénye”, és a Fourier transzformáció  e-jωt törzsfüggvényéből e-σt ·e-jωt =e-st  
törzsfüggvény lesz, ami viszont már egy másik, nevezetesen a Laplace transzformáció 
törzsfüggvénye, és ahol s=σ±jω. A Laplace transzformáció eredményeként azonban nem a 
spektrum valamilyen formáját, hanem a jel operátor (s) tartománybeli alakját kapjuk. 
 
Az időben diszkrét (mintavételezett) jel, vagy más néven impulzus sorozat Fourier 
transzformálható, és eredményül a komplex amplitúdó sűrűség spektrumot kapjuk. A 
mintavételezett jel amplitúdósűrűség-spektruma a mintavételezés frekvenciájával periodikus. 
Ha a mintavételezés frekvenciája kisebb, vagy egyenlő, mint az eredeti, nem mintavételezett 
jelben megtalálható legnagyobb, még fontos harmonikus összetevő frekvenciájának 
kétszerese, akkor ez a periodikus amplitúdó sűrűség spektrum eltorzul, az átvitt jel nagy 
hibával lesz terhelt. A Shannon által adott mintavételezési szabály  kimondja, hogy a 
mintavételezés frekvenciája legyen nagyobb, mint a jelben megtalálható, maximális 
frekvenciájú összetevő frekvenciájának kétszerese. Ez az elmélet, a méréstechnikai 
gyakorlatban  ajánlatos a tízszeres szorzó alkalmazása. 
 
A sztochasztikus jelek – minthogy ezekre éppen az jellemző, hogy semmilyen részletükben 
nem periodikusak – közvetlenül nem Fourier transzformálhatóak. Közvetett lépésként létre 
kell hozni az autókorrelációs függvényüket. Az autókorrelációs függvény ideális 
sztochasztikus jel esetében kizárólag τ=0 időbeli eltolás esetében ad nullától eltérő 
eredményt. Az autókorrelációs függvény ennek következtében impulzus formájú. Ez az 
impulzus azután természetesen már Fourier transzformálható, és eredményül a 
teljesítménysűrűség-spektrumot kapjuk. Ez természetes, mert az autókorrelációs függvény 
τ=0 eltolás esetén éppen a jel négyzetével egyezik meg. Az eljárás a szakirodalomban 
Wiener-Hincsin tételként  ismeretes. 
 
 
 

  

Comment on Text
A méréstechnikában egy jelet, és időben „τ”-val eltolt önmagát szorozzák össze, aminek eredménye az autokorrelációs függvény Фxx(τ). Ebből következik, hogy sztochasztikus jel esetében csak τ=0 értéknél kapunk zérustól eltérő eredményt.
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FOURIER SOR – FOURIER TRANSZFORMÁCIÓ –

LAPLACE TRANSZFORMÁCIÓ

(Áttekintő összefoglalás négy mezőben)

1. Az első mezőben bemutatjuk az általános periodikus függvény 

Fourier együtthatóinak számítását, trigonometrikus formában

2. A másodikban ugyanezt látjuk komplex formában

 

8. dia 

A dia címsora „merész” vállalkozást takar. Két, egymást követő dián, vízszintes vonallal 
elválasztott négy mezőben, rendkívül tömörített formában ábrázoljuk azokat a lépéseket és 
összefüggéseket, amelyek elvezetnek a Fourier sortól a Fourier transzformáción át a Laplace 
transzformációig. 
Ez a „vállalkozás” matematikus szemmel nézve tűnhet akár „szakszerűtlennek”. 
„igénytelennek”  is, de ennek ellenére annyira fontos az időben változó jelek mérésének 
megértése szempontjából, hogy semmiféle „népszerű” tudományos szintnek kijáró „elit 
bírálattól”  nem riadtunk vissza e néhány dia megszerkesztése során. Fontos egyedül az, hogy 
a gépészmérnökök jövendő generációi ne rettenjenek vissza e kérdéskör tanulmányozásától 
és megértésétől. 
 
Az első mezőben a trigonometrikus Fourier sor képletét, az Ak és Bk együtthatók – azaz a 
Fourier együtthatók - kiszámításához szükséges formulákat, valamint az Euler formulát látjuk. 
Ez utóbbi azt mutatja, hogy a trigonometrikus függvények egy „magasabb” rendű függvény, a 
komplex exponenciális függvény „részei”. Erre az összefüggésre, valamint ennek inverzeire, 
már a következő mezőben lesz szükség. 
Az Ak és Bk együtthatók meghatározása igen hosszadalmas, még akkor is, ha egy adott 
feladatban, a gyakorlatban nincsen szükség minden együtthatóra, csak bizonyos számú 
összetevő kiszámítására. Ezen kívül bonyodalmat jelenthet a trigonometrikus függvények és 
az adott f(x) jel szorzatának integrálása is. Ezt a problémát küszöbölte ki Fourier azzal, hogy a 
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trigonometrikus függvények helyett komplex exponenciális függvényeket alkalmazását 
kínálta. Így csak egyetlen, Ck együttható marad, ami azonban komplex, tehát most már nem a 
spektrum együtthatóiról, hanem komplex amplitúdó spektrumról beszélünk. Megjelenik 
viszont ezzel egy időben egy műszaki szemszögből bizarrnak tűnő jelenség is, ez a negatív 
körfrekvencia. Ilyen frekvenciák a valóságban természetesen nem léteznek, de 
bevezetésükért cserében, a számtalan integrál helyett, csupán egyetlen kiszámítására van 
szükség. A komplex Fourier sor is tömörebbé vált. Mihez kezdünk azonban a negatív 
körfrekvenciákkal? Ezek bizonyos, numerikus úton meghatározott komplex amplitúdó 
spektrumok (FFT: Fast Fourier Transformation=Gyors Fourier Transzformáció) esetében úgy 
jelennek meg grafikus formában, hogy a zérus körfrekvenciára szimmetrikusan, két oldalasan 
láthatók az együtthatók. Ilyen esetben nincs más teendő, mint bal oldali összetevőket a jobb 
oldali, pozitív körfrekvenciákhoz tartozó együtthatókhoz hozzáadni. A korszerű szoftverek ezt 
természetesen már elvégezve, közvetlenül értékelhető eredményt adnak. A negatív 
körfrekvenciák „létrejöttét”  külön, négy további dián (10-13. dia), részletesen bemutatjuk, 
ezek a diák nem igényelnek további szöveges kiegészítéseket, mert a levezetés lépéseinek 
magyarázata teljes részletességgel le van írva. 
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3. A harmadik mezőben azt mutatjuk be, hogy amíg a folytonos jelek 

esetében diszkrét körfrekvenciákon jelentek meg együtthatók, az 

időben diszkrét  (kétoldalasan határolt) jelek esetében a Fourier 

integrál alkalmazásával folytonos spektrumot kapunk

4. A negyedik mezőben a Fourier transzformáció általános, minden, 

Dirichlet feltételt teljesítő jeltípusra alkalmazható formáját látjuk.

 

9. dia 

Láttuk az előző dián, hogy meghatározott ωk diszkrét körfrekvenciákhoz  tartozó Ak és Bk , 
valamint  Ck  együtthatók kiszámítását tette lehetővé az integrál számítás, méghozzá 
periodikus függvények esetében. A műszaki életben azonban nem csupán periodikus 
függvényekkel van dolgunk, hanem igen változatos formájúakkal. Legfontosabb, hogy a 
kétoldalasan határolt, nem periodikus függvények spektrumának kiszámítását is megadta 
Fourier. Ezzel ugyanis nem csak az impulzushoz hasonló függvényeket, hanem az időben 
diszkrét, azaz mintavételezett jeleket, valamint közvetetten a sztochasztikus jeleket is 
„kezelni” lehet, meg tudjuk határozni a spektrumukat. A dia felső mezőjében azt látjuk, hogy 
ha „trükkös” szemlélettel a kétoldalasan határolt, nem periodikus jeleket úgy tekintjük, 
mintha -∞≤t≤∞ időtartományban ezek is periodikusak lennének, csak éppen egyetlen 
periódussal rendelkeznek, akkor diszkrét körfrekvenciák helyét elfoglalja a folytonos 
körfrekvenciák fogalma. Ennek oka a T→∞ és az ebből következő Δω→0 határátmenetekben 
keresendő. Ez a Δω→0 határátmenet azt jelenti, hogy számolnunk kell a minden egész számú 
körfrekvencia között végtelen számú, un. „tört”  körfrekvenciával is. Fourier bevezette az 
amplitúdó sűrűség fogalmát, azaz c(ω) segítségével olyan függvényt definiált, amely azt 
mutatja, hogy egy adott frekvencia sávban hány komplex Ck  együttható fordul elő. Diszkrét 
esetben láttuk, hogy ωk=k·ω, ahol k=1,2,3…n , és természetes, hogy Δk=1, hiszen csak egész 
számokra értelmeztük az indexeket. Az amplitúdó sűrűség képletében ezért Δω=k·ω=k· 
(2Π/T) lesz, ahol ω az eredeti periodikus függvény alap periódusa (alap-harmonikusa) volt. 
Írjuk fel ezek után először az f(t) időfüggvény komplex Fourier sorát -∞≤k≤∞ diszkrét 
együtthatóra, amint ez a mező bal oldalán látható. Ha, amint ez szokásos, a Δω diszkrét 
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körfrekvencia értékek helyén infinitezimális, igen kicsiny dω „lépéseket” engedünk meg, 
akkor a summa helyére integrál helyettesíthető. Így kapjuk a Fourier integrált, ami a mező 
felső sorában, középen látható. 
 
Befejezésül most érvényesítsük azt a gondolatot, hogy az amplitúdó sűrűség fogalma olyan 
időfüggvényekre is értelmezhető, amelyek T→∞ átmenettel úgy periodikusak, hogy ebben az 
időtartományban éppen csak egyetlen periódussal rendelkeznek. Behelyettesítjük az 
amplitúdó sűrűség képletébe a  Δω=(2Π/T) összefüggést, és a Ck kiszámításának formuláját az 
előző diáról, majd a  képezzük a T→∞ határátmenetet. 
Az utolsó képlet már a F(ω) amplitúdó sűrűség spektrum kiszámítását mutatja, immár 
minden olyan f(t) időfüggvény esetére, amely abszolút, vagy négyzetesen integrálható. Az 
integrálban az f(t) időfüggvény mellett a Fourier transzformáció törzsfüggvénye jelenik meg, 
e-jωt alakban. Integrál transzformáció jelenik meg tehát a hosszadalmas számítgatásokkal, 
integrálokkal meghatározható Fourier sor helyett minden olyan időfüggvény spektrumának 
meghatározására, amelyek önmagukban is integrálhatóak -∞≤t≤∞ időtartományban. Ez a 
Dirichlet-feltétel köznapi nyelven fogalmazva. Tapasztalatból ismert, hogy Fourier 
transzformálható a műszaki gyakorlatban előforduló időfüggvények legnagyobb része. Gond 
néhány fontos tesztfüggvénnyel van, ezek közül is legismertebb és leggyakrabban használt az 
1(t) egységugrás függvény. Ez a függvény nyilvánvalóan nem integrálható a megadott 
időtartományban. Segítséget jelent viszont ebben az esetben a „Jelek” főcímet viselő dia 
(7. dia) magyarázatánál (Spektrumok számítási módjának összefoglaló táblázata) már említett 
módszer, azaz a „problémás”, nem integrálható függvényt megszorozzuk egy e-σt konvergens 
függvénnyel, és így az integrandust, magát konvergenssé tesszük. Az exponenciális függvény 
kitevőjében |σ| lehet bármilyen nullától eltérő, igen kicsi érték is. Az említett dia 
magyarázatánál már szerepelt, hogy a folyamat úgy is interpretálható, hogy a transzformáció 
törzsfüggvénye ezzel megváltozik, és a Fourier transzformációból „átlépünk” a Laplace 
transzformációba.  
 
 

  

Comment on Text
Végtelenül kicsiny
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Az előző, összefoglaló négy mezőben bemutatott egyes lépések 

megértéséhez szükséges magyarázatokat látjuk a  10-13. dián.

 

10. dia 

A „Kiegészítő magyarázat” diái - az egyenletek közötti szövegekkel - úgy vannak meg-
szerkesztve, hogy azokhoz további különösebb magyarázatok nem szükségesek. 
Az első dián a Fourier sor trigonometrikus alakjáról a komplex alakra való áttérés első lépései 
láthatóak.  
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Ez az oka annak, hogy a FFT 
programokkal kiszámított 

spektrum „kétoldalas”. A negatív 
körfrekvenciákra eső részt a 

pozitív oldalhoz kell számítani.

 

11. dia 

A második magyarázó dia azt mutatja be, hogy a Ck együttható miként váltja ki az Ak és Bk 
együtthatókat és miként lesz a Fourier sor alakja a lehető legegyszerűbb azáltal, hogy 
bevezetjük a negatív körfrekvenciákat. 
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12. dia 

A harmadik magyarázó dián a Ck együttható kiszámítását mutatjuk be. Jól látszik, hogy a 
trigonometrikus alakhoz képest az exponenciális mennyivel kompaktabb. 
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13. dia 

A negyedik magyarázó dián a komplex amplitúdó sűrűség spektrum és a Fourier 
transzformáció közötti összefüggéseket szemléltetjük.  
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Harmonikus függvények

integráljai (emlékeztető)

Példa

állandó amplitúdójú,

periodikus függvény 

(négyszög-rezgés)

Fourier együtthatói

kiszámítására (14-16. dia)
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Az alap-harmonikus „ω” 
körfrekvenciája, és behelyettesítési 

alakja az integrálásnál:
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Fourier sor ált. alakja:

x(t)
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α=ωt

α=ωt

α=ωt

α=ωt

ω=(2π)/T=konst.

 

14. dia 

A Fourier sorfejtést a legszemléletesebben egy periodikus (kvázi folytonos) négyszögrezgés 
függvényen lehet bemutatni. A bemutató példán lehetőleg minél több fontos információt 
kívántunk megjeleníteni, ezért választottunk olyan páratlan függvényt, amely az idő tengelyre 
nem szimmetrikus, és ennek következtében meghatározható a lineáris átlaga, ami a sor első 
tagjaként fog jelentkezni. 
A sor első tagját különválasztottuk. 
A mellék-ábrák sora a harmonikus függvények integráljait mutatja, emlékeztetőül. 
A következő 2 dia a sorfejtést mutatja az első néhány együttható kiszámításáig, valamint a 
Fourier együtthatók ábrázolását a frekvencia térben (spektrum) és alatta a sor kiszámított 
tagjainak segítségével részben „rekonstruáljuk” az eredeti négyszög-rezgést, szuperponálva a 
harmonikus összetevőket.. 
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15. dia 

A dián részletesen bemutatjuk a Fourier együtthatók kiszámításának módját a „h” jelszintű 
négyszög-rezgés esetére. A jelet „eltoltuk” függőleges irányban úgy, hogy az vagy csak pozitív 
„h” értéket, vagy csak zérus értéket vehessen fel. Ezt azért tettük, hogy bemutathassuk az 
„egyen” összetevőt.  
Az un. „egyen-összetevő”, amely a méréstechnikában igen fontos szerepet játszik, maga a 
lineáris átlag, a sor első tagja, azaz A0 lesz. Ezt a DC összetevőt az oszcilloszkópos 
méréstechnikában  például egyszerű módon le lehet választani, mert a jel bemeneteknek 
általában 3 állása van: AC (1) – Ground (2) –DC (3), ami azt jelenti, hogy a mérendő jelből 
leválasztjuk az egyen-összetevőt (1) – lekapcsoljuk a bemenetet (2) – a jel minden 
összetevőjét figyelembe vesszük (3). 
Az integrálást nem szükséges a teljes alap-periódus idejére elvégezni, hiszen látjuk, hogy az 
f(t) függvény értéke T/2<t<T  időtartamban zérus. Ebben az időtartományban az f(x) függvény 
megszorozva cos, vagy sin függvényekkel nem ad nullától eltérő eredményt. 
A további Ak együtthatók mindegyike „eltűnik”, hiszen a páratlan f(t) függvényt kell 
megszoroznunk a cos kωt függvénnyel. A kijelölt határok között elvégzett integrálás minden 
Ak együttható esetében zérust fog adni. 
Hasonlóképpen nullával lesznek egyelőek a páros indexű B együtthatók is. 
A páratlan indexű B együtthatók mindegyikére nullától eltérő eredményt kapunk. Érdemes 
megfigyelni, hogy az együtthatókra kiszámított összefüggésben a páratlan indexek 
megjelennek osztóként (nevező). A példa jól szemlélteti, hogy az egyre növekvő 
körfrekvenciájú összetevőknek egyre csökkenő amplitúdójuk lesz.  
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16. dia 

A dián azt szemléltetjük, hogy miképpen lehet egyszerű, lineáris szuperpozíció segítségével a 
kiszámított amplitúdóval rendelkező lineáris átlagot és a Fourier összetevőket összegezni. 
Eltérő vonal típussal rajzoltuk meg a növekvő körfrekvenciájú és csökkenő amplitúdójú 
harmonikus függvényeket, és nincs más feladat, mint adott időpillanatokban ezen 
függvények pillanatnyi értékeit összeadni. Az összeadás eredménye a vastagon kihúzott 
függvény. Az alap-harmonikuson kívül csupán 3 felharmonikust vettünk figyelembe, ezért lett 
az eredmény „hullámos”. Belátható, hogy folytatva a harmonikus összetevők kiszámítását, 
elérkezünk egy olyan körfrekvenciájú felharmonikushoz, amelynek az eredőhöz való 
hozzáadása úgy módosítja  az eredő jel szintjét, hogy az már például a méréstechnikában 
szokásos hibahatáron belül történik. Tovább folytatva az együtthatók kiszámítását - 
elméletben ennek k→∞ határig kellene megtörténnie – visszakapjuk az eredeti f(t) 
időfüggvényt. Megjegyezzük, hogy k=∞ esetben az együttható értéke zérust adna, túl azon, 
hogy egy ilyen terjedelmű sor kiszámítása a gyakorlatban kivitelezhetetlen. 
A méréstechnikában – és különösen a mintavételezett jelek esetében – szokás kijelölni egy 
olyan felső határ(kör)frekvenciát, amely felett a harmonikus összetevőket ésszerűségi okok 
miatt már nem vesszük figyelembe. Olyan mérőeszközt, vagy átviteli tagot ugyanis, amely 
0≤ω≤∞ (kör)frekvencia tartományban képes lenne a jelek átvitelére, a mai tudásunk szerint 
nem lehet építeni. 
 
A két videón először a folytonos négyszögjel Fourier összetevőit mutatjuk be, azaz „életre 
kel” a diakép. Az összetevők számának növelésével egyre jobb közelítést adhatunk a 
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négyszögjelre. Ugyanakkor didaktikai szempontból nem teljesen azonos a videón látható 
folytonos négyszögjel azzal, amit a dia mutat, mert a videón hiányzik  az „egyen-összetevő”. 
Így be tudjuk mutatni, hogy mit jelent a lineáris átlag kiszűrése. 
 
A második videó a négyszögjel Fourier analízisét mutatja be digitális technikával, FFT (Fast 
Fourier Transformation) azaz gyors Fourier-transzformáció alkalmazásával. Az összetevők a 
filmen jól felismerhetőek, valamint az is, hogy a súlyozás és az átlagolás milyen hatással van 
az eredményre. Ha a vizsgált jel frekvenciájának nem egész számú többszöröse a mintavételi 
frekvencia, akkor a spektrum már nem olyan határozott, éles vonalakat tartalmaz, mint amit 
közönséges számítás útján kaphatnánk. A csúcsok a vonalak helyén vannak, de a csúcsban 
végződő sávok alul kiszélesednek, ami arra utal, hogy kisebb teljesítménnyel, de megjelentek 
„szomszédos” frekvencia-összetevők is. Ilyen jelleg nem csak az FFT analízis, hanem a real-
time analízis esetén is tapasztalható, hiszen végtelen meredekségű szűrőket nem lehet 
építeni. 
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17. dia 

A dián a legfontosabb jeltípusokat és ezek spektrumait foglaltuk össze. 
A legfontosabb leszögezni, hogy az időben folytonos jelek spektruma diszkrét. Szakszóval 
„vonalas” , de csak elméletben, mert már írtuk korábban, hogy a valóságban a keskenysávú 
szűrés csak bizonyos hibával lehetséges, és a szomszédos sávok összetevői megjelennek a 
vizsgált frekvencia-sávban is. Ezért a mért spektrum nem „vonalas”, hanem csúcsban 
végződő, keskeny, sátorszerű alakzatot formál. Ugyanakkor a kétoldalasan határolt jelek 
spektruma pedig folytonos. A folytonos spektrumokat szaggatott burkoló görbével jelöltük. A 
burkoló görbe alatti frekvencia tartományban végtelen sok összetevő megjelenik, hiszen 
minden két szomszédos egész frekvencia (körfrekvencia) érték közötti tartományban elvben 
végtelen sok körfrekvencia lehetséges. Más kérdés, hogy eszközeinkkel milyen frekvenciákat 
tudunk megmérni. 
 
A videón összeállítást látunk különböző periodikus és kétoldalasan határolt jelek, valamint a 
egyenletes fehér zaj spektrumáról, összesen 6 jelről. A fehér zaj idealizált sztochasztikus jel, 
amelynek teljesítménye minden sávközép frekvenciánál, azonos sávszélesség mellett, 
állandónak tekinthető. A spektruma „lapos”, egyenletes. A valóságban nincsen olyan fehér 
zaj, amelynek ne lenne frekvencia korlátozása, mert a technikai rendszerek csak egy 
megadott frekvencia sávban bocsátanak ki ilyen jellegű zajt.  
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Digitális mérések alapjai

 

18. dia 

A következő fejezet diáin a jelekről, a jelek frekvencia-függő átviteléről és a mintavételezés 
alapjairól lesz szó. 
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19. dia 

A „Mérőlánc és a köztes mennyiségek” c. (5.) fejezet 16. diáján  leírt induktív 
gyorsulásérzékelő gyári adatlapján látható „szerkezeti” vázlatát mutatjuk be. Az idézőjel arra 
utal, hogy a műszer belseje a valóságban kétséget kizáróan nem így néz ki! A laprugós 
egyenes vezeték hornyolt hengeres fejű csavarral történő rögzítése, valamint a tömeget 
rögzítő összekötő rúd másik oldalán látható, funkció nélküli laprugó részlet igazolja ezt a 
feltételezést. A vezeték nagy valószínűséggel egy kettős, hullámosított és körkörösen 
befogott membrán. 
A kitöréses metszet ennek ellenére alkalmas a köztes mennyiségek (rugóerő – tömeg 
elmozdulás - mágneses ellenállás változás – induktivitás változás - impedancia változás) 
szemléltetésére. 
 
A jelátalakító (jeltovábbító )  és annak induktív útadó szenzorja nagyszerű példa annak 
illusztrálására, hogy a mérőlánc tagjai bizony tartalmazhatnak energiatárolókat, amelyek az 
eszköz dinamikus tulajdonságait – értsd alatta: jelátvitelét – alapvetően meghatározzák. A 
műszertechnikában szokás arányos, egytárolós  és kéttárolós  tagokról beszélni. Nem, 
mintha kettőnél több független energiatároló nem lehetne egy rendszerben. Helyesebb is 
lenne egytárolós helyett páratlan és kéttárolós helyett páros jellegről  beszélni, mert ezek 
kombinációjával a gyakorlatban előforduló – magasabb rendszámú - műszertechnikai átviteli 
tagok „összerakhatóak”. 
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A dián látható jelátalakító másodrendű, mert rugalmas vezetéken felfüggesztett, szeizmikus 
tömeget tartalmaz. A csillapítást igen körülményes módon 0.6 értékre állítják be. Ez a 
másodrendű rendszer alul-áteresztő szűrőként működik, azaz 0.6-es csillapítási fok esetén 
0≤f≤0.5frez frekvencia sávban arányos működésű, tehát mérésre alkalmas. Ebben a frekvencia 
tartományban minden harmonikus jelet - ezek a mérendő gyorsulás jel Fourier összetevői - a 
műszerkönyvben megadott arányossági tényezővel súlyozva alakít át elmozdulássá.  
Ugyanakkor f>0.5frez frekvenciákon egy szűk tartományt, a rezonancia sávot kivéve, csökken 
az arányossági tényező, frekvencia dekádonként (frekvencia megtízszereződése) 40 dB-lel, 
ami jelszintben 0.01-es szorzót jelent. Ezt olvashatjuk le a következő dián, a 
műszerkönyvében szereplő diagramról. 
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20. dia 

A kép a műszertechnika-méréstechnika egyik alapvető problémáját szemlélteti. Az eszközök 
túlnyomó többsége mechanikai, villamos, stb. energiatárolókat tartalmaz, aminek 
következményeként mind idő tartományban, mind pedig frekvencia tartományban hibák 
lépnek fel. 
 
A példaként bemutatott gyorsulásérzékelő típus egy csillapított, tömeg-rugó lengő rendszer, 
amely másodrendű. A méréstechnikai „problémát” az okozza időben változó mennyiségek 
mérése során, hogy a mérendő jel spektrumát legalább nagy vonalakban „a priori” 
(előzetesen) ismernünk kell ahhoz, hogy a jel spektrumához illeszkedve képesek legyünk a 
mérőlánc tagjait a frekvencia átvitel tekintetében a jelhez hozzáilleszteni.   
Legfelül a HBM gyártmányú, B 12 típusú induktív gyorsulásérzékelő átviteli függvénye 
látható. Az r/a átviteli függvényben „r” a szeizmikus tömeg és a műszerház közötti, induktív 
útadóval mért elmozdulás-különbséget jelenti, míg „a” természetesen a mérendő gyorsulás. 
A mérési tartomány (Arbeitsfrequenzbereich) jól kivehető a diagramon. Látjuk, hogy a felső 
frekvencia határ  ajánlottan a rezonancia frekvencia fele. A diagramon látható görbesereg a 
másodrendű lengő rendszer „frekvenciamenete”, sajátságos ábrázolásmódban. A vízszintes 
tengelyen a körfrekvencia a csillapítatlan rezonancia körfrekvenciához van viszonyítva, akár a 
szokásos lengéstani képeken, de a lépték logaritmikus, akár csak a Bode diagramokon. A log 
lépték „komprimálja” a tengelyt, és nagyobb frekvencia tartomány ábrázolását teszi 
lehetővé. Bár az ábrán nehezen kivehető, fontos tudni, hogy ez a tengely a „0” pont előtt 
szaggatott vonallal van jelölve. Ez elvi kérdés, hiszen egy ilyen ábrázolási mód kizárja a zérus 
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körfrekvencia megjeleníthetőségét. A függőleges tengely is log létékű, de nem dB-ben 
vannak megadva az értékek, mint a Bode diagramon, hanem az r/a átvitel arányát ábrázolták. 
Tekintettel arra, hogy minden technikai jel harmonikus összetevőkre bontható (Fourier 
analízis), a diagramról leolvasható, hogy a műszer 0 körfrekvenciától a felső határfrekvenciáig 
terjedő sávban alkalmas a harmonikus összetevők arányos és hibátlan átvitelére. A felső 
határfrekvencia értéke a csillapítási foktól függ, amint a diagramon is jól kivehető. Egy 0.25-
ös értékű csillapítási szám - e műszer esetében - a rezonancia frekvencián a tömeg 
elmozdulását megkétszerezi. Ezért van jelentősége az adatlap bal alsó sarkában olvasható 
0.6-es csillapítási számnak. 
 
Konklúzió: 
Ha a mérendő jel olyan lényeges harmonikus összetevőket is tartalmaz, amelyek 
nagyobbak a felső határfrekvenciánál, a mérés eredménye súlyos hibával lesz terhelt. 
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21. dia 

A dián látható a méréstechnika „ördögi köre”. 
Mi tehát a probléma? Az, hogy hozzávetőlegesen ismerni kell annak a mennyiségnek a 
nagyságát és időbeli lefolyását, amelyet éppen a méréssel kívánunk megismerni. Ha a 
műszerek dinamikus tulajdonságait figyelmen kívül hagyjuk, súlyos hibát követhetünk el. 
Erre próbáltuk felhívni a figyelmet az induktív gyorsulásérzékelő példáját elemezve. 
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22. dia 

Nyitott még a kérdés, hogy az adatlapot mutató dia felső részén látható frekvencia függvény 
hogyan jön létre? 
Nyílván való, hogy egy műszer frekvenciamenete méréses úton is meghatározható, de az is, 
hogy a megfelelő paraméterek ismeretében ki is számítható. 
A soron következő három dián a másodrendű gyorsulásérzékelő átviteli függvényének 
levezetését ismertetjük. Az érzékelő szerkezeti vázlata a baloldalon látható. A skála nem valós 
elem, csak a tömeg és a ház közötti elmozdulás mérésének szemléltetését szolgálja. A mérés 
induktív útadóval történik. 
A kép jobb oldalán az un. struktúra gráf van ábrázolva. Ez gráf a modern rendszertechnikai-
hálózatelméleti modellezés eszköze, és a különbségi változókat (keresztváltozó – 
Differenzvariable - across variable), valamint a beazonosítható építőelemek-rendszerelemek 
egymáshoz képesti viszonyát szemlélteti.  A gráf csomópontjai a keresztváltozók, amelyek 
közötti különbség a megmaradó fizikai mennyiségek „áramlását” (átmenő változó – 
Flussvariable - through variable) váltja ki a csomópontokat összekötő passzív elemeken. Az 
ismeretlen csomóponti változók (keresztváltozók) meghatározására csomóponti egyenletek 
írhatóak fel. Megjegyezzük, hogy lehetőség van az ismeretlen átmenő változók közvetlen 
meghatározására is, a hurokegyenletek segítségével. Mechanikai egyenes vonalú mozgást 
végző rendszerekben a keresztváltozó a sebesség, az átmenő változó az erő. A kép alján a vm 
csomópontra (ismeretlen sebesség) felírt csomóponti (erő) egyenletben már a 
behelyettesített fizikai egyenleteket láthatjuk. 
Ez az un. elsődleges rendszeregyenlet. 

Comment on Text
A műszaki életben egy tag kimenő és bemenő harmonikus jelének frekvenciától való függését értik alatta. A két jel amplitúdó arányát és a közöttük lévő fáziskülönbséget a méréstechnikában leggyakrabban Bode-diagramon ábrázolják. 

Comment on Text
Matematikai, halmazelméleti fogalom. A műszaki gyakorlatban egy technikai rendszer leegyszerűsített „váza”. Csomópontokból és „irányított” gráf élekből áll. Egy technikai rendszerben a struktúra gráf csomópontjai az identifikált (beazonosított) keresztváltozó értékeknek felelnek meg, a gráf élek pedig a koncentrált, passzív elemeket, forrásokat és energia átalakítókat reprezentálják. Az irányítottságot az élre írt nyíllal jelölik, ami egy adott időpillanatban az átmenő változó irányának felelhet meg. 

Comment on Text
Technikai rendszerekben két lokális változó közötti különbség. Intenzív mennyiségnek is nevezik. Passzív elem két végpontja között fellépő intenzív különbség váltja ki a megmaradó (extenzív) mennyiségek áramlását (ld.: átmenő változó).

Comment on Text
Technikai rendszerekben a megmaradó mennyiségek árama. Extenzív rátának is nevezik.
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A rendszeregyenlet alkalmas arra, hogy idő tartományban a dinamikus viselkedést vizsgáljuk, 
és fontos jellemzőket, mint a lappangási idő, felfutási idő, beállási idő, túllendülés, 
maradó/állandósult hiba megállapítsunk. 
A tervező számára ugyancsak fontosak a hurok és/vagy csomóponti egyenletek, mert ezekből 
írható fel legegyszerűbben az állapottér modell, amely a számítógépes szimuláció 
forrásnyelve is lehet. 
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STRUKTÚRA MODELLTŐL         MATEMATIKAI MODELLIG

Modellezés impedancia hálózattal, operátor tartományban 
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23. dia 

Az időtartomány mellett, mint már láttuk, elengedhetetlenül fontos a frekvencia tarto-
mányban való vizsgálat. Ez történhet méréses úton, és történhet számítással. Ez utóbbihoz 
szükséges az átviteli függvény. Az átviteli függvény felírható a rendszeregyenletből, Laplace 
transzformáció után, sőt, ha kedveljük a „kerülő” utakat, akkor akár az állapottér modellből 
is. 
 
Legegyszerűbb, és közvetlen módszer az átviteli függvény felírásához az impedancia módszer. 
A mérés-és műszertechnikában – akár csak a szabályozástechnikában - szokásos a lineáris, 
illetve linearizálható rendszerek esetében az impedancia módszer alkalmazása. Ennek előnye 
az átviteli függvény gyors és egyszerű levezethetősége, hátránya, hogy minden újabb, 
keresett változó esetében újra kell kezdeni a hálózat impedanciáinak összevonását, valamint 
az átmenő változó osztó, illetve a keresztváltozó osztó  felírását. A gyorsulásérzékelő 
szeizmikus tömege és a ház közötti elmozdulást azért tekinthetjük „kvázi” kimenőjelnek, mert 
ezzel az elmozdulás-különbséggel arányos a Wheatstone hídban  létrejövő villamos 
feszültségkülönbség, vagyis az „igazi” kimenőjel. Bemenőjel a gyorsulás. 
 
Alul, baloldalon a sebességekre, mint rendszertechnikai keresztváltozóra felírt osztót 
mutatjuk be. Jobbra a valódi bemenő-és kimenőjelre érvényes átviteli függvény látható, amit 
egyszerű helyettesítéssel kaptunk a keresztváltozó osztóból.   
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Vesd össze ezt a 

képletet a HBM 

adatlapon látható 

összefüggéssel!

Az induktív 

gyorsulásérzékelő 

átviteli függvénye

 

24. dia 

Az átviteli függvény egyszerűsítés után tehát másodrendű. Ezt jelzi az s-operátor fokszáma a 
nevezőben. Az átviteli függvény nevezőjét egyébként karakterisztikus polinomnak nevezik. 
 
Az s-operátor matematikai helyettesítése a komplex körfrekvenciával történik. Ez a fogalom 
nyilvánvaló absztrakció, de műszaki jelentősége mégis óriási, mert a komplex átviteli 
függvény abszolút értéke a harmonikus kimenő-és bemenőjel amplitúdó arányát, az átviteli 
függvény Arcus-a pedig a két jel közötti fáziskülönbséget (fázistolást) reprezentálja a 
körfrekvencia függvényében. 
 
A legalsó sorban látható egyenlet teljes mértékben megegyezik a H&B Messtechnik 
adatlapján láthatóval (20. dia). Ehhez a szokásos helyettesítéseket kellett elvégezni, 
definiálva a csillapítatlan rendszer saját körfrekvenciáját (α magyar jelöléssel, a német 

szakirodalomban ω0) és a csillapítási számot (ξ). Ez utóbbi mennyiséget a lengéstanban „D”-
vel szokás jelölni.  
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EGYSZERŰ BEMUTATÓ PÉLDA A MATEMATIKAI MODELLEKRE:

Másodrendű (2 független energia tároló) mechanikai rendszer
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25. dia 

Összefoglalva hangsúlyozzuk, hogy a mérés-és műszertechnikában, valamint a 
mechatronikában három matematikai modell-formát használunk. Mindhárom forma 
„rokonságban” áll egymással, de a rendszerek dinamikai viselkedéséről más-más 
információkkal szolgálnak.  A bemutatott rendszer másodrendű, és mert a rendszám ennek 
függvénye, tehát két független energia tárolót tartalmaz.  
 
A differenciálegyenlet a műszer időtartománybeli viselkedését írja le, alkalmas lineáris és 
nemlineáris rendszerek leírására. A homogén differenciálegyenlet megoldását a 
műszertechnikában súlyfüggvénynek, vagy autonóm rendszerválasznak nevezzük. A 
következő, 26. dián a másodrendű műszer impulzusválaszának (súlyfüggvényének) alakjait 
láthatjuk, a csillapítási szám (fok) függvényében. 
A differenciálegyenlet egy speciális inhomogén megoldását kapjuk, ha bemenőjelként az 
„egységugrás-függvényt” választjuk. Ez, a más néven „bekapcsolási függvény”, értékét 
tekintve elméletileg t=0- időpillanatig zérus, majd t=0+ időpillanattól kezdődően egységnyi. 
Az egységugrás bemenőjelre adott inhomogén megoldás (válasz) neve „átmeneti függvény”. 
Magyarázat: A műszer nyugalmi állapotból bekapcsolt állapotba „megy át”. Ez az átmeneti 
függvényről a dinamikus műszerjellemzők egy fontos csoportja olvasható le. Ezek a 
lappangási idő, a felfutási idő, a beállási idő, a túllendülés, valamint a maradó 
(stacionárius) hiba. 
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Az átviteli függvény definíciója alapján a kimenő-és bemenőjel Laplace-transzformáltjának 
hányadosa. Ezt a függvényt, vagy a differenciálegyenlet Laplace transzformálása, majd 
átrendezése után kapjuk, vagy, a már leírt módon, az impedancia módszer alkalmazásával, a 
műszer struktúra modelljéből. Korábbi dián már láttuk, hogy az átviteli függvény a 
harmonikus bemenő-és kimenőjelek amplitúdó arányát és a jelek közötti fáziskülönbséget 
reprezentálja, a körfrekvencia függvényében. Kizárólag lineáris, vagy linearizált rendszerek 
vizsgálatára alkalmazható. Segítségével a műszer frekvenciamenete, a frekvencia átvitel  
amplitúdó és fázis hibája állapítható meg. 
 
Az állapottér modell a „leguniverzálisabb” matematikai leírás. Használható idő-és frekvencia 
(operátor) tartományban, lineáris és nemlineáris rendszerek leírására. Alapformája 
differenciálegyenletek un. Cauchy-féle normál alakja, azaz n db elsőrendű 
differenciálegyenletből álló egyenletrendszer, mint főegyenlet, és egy algebrai 
egyenletrendszer, mint kimeneti, vagy segédegyenlet. Fontos, hogy az állapotjelzők száma, és 
ezzel az elsőrendű differenciálegyenletek száma is megegyezik a rendszer rendszámával. A 
kimenetek számát a releváns jellemzők (válaszok) adják meg, meghatározásukhoz az 
állapotjelzők megoldása szükséges, ezeket algebrai egyenlet formájában kell megadni. 
Fontos, hogy ez a matematikai modell forma minden szimuláció (analóg és digitális) alapja, 
és kiindulása. Digitális számítógéppel például az elsőrendű differencia-egyenletek  iterációs 
megoldására van mód. Ez a modellfajta elsősorban tehát nem hibavizsgálatot, hanem 
tervezési célokat szolgál. 
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26. dia 

A matematikai alapozó képzésből jobban ismert a homogén differenciálegyenlet 
megoldásának analitikus módja, mint a differenciálegyenlet megoldása a Laplace 
transzformáció segítségével, ezért a dián ez utóbbi főbb lépéseit mutatjuk be. 
 
Adott egy másodrendű rendszer átviteli függvénye, esetünkben X(s)/F(s), azaz az elmozdulás, 
mint válasz, és az erő, mint gerjesztés Laplace transzformáltjainak hányadosa. Az X(s) Laplace 
transzformált függvényhez a F(s)Y(s) szorzat képzésével jutunk. Ezért először elő kell állítani 
F(s) (bemenőjel) Laplace transzformáltját 
Az autonóm rendszerválasz estünkben egy általános homogén megoldás, tehát nem előre 
megadott kezdeti értékekről indul a válaszfüggvény. Az általános megoldáshoz – elméleti 
számítás esetében - a Dirac-impulzus gerjesztéssel jutunk, mert ez a bemenőjel elméletileg 
zérus időtartam alatt képes „feltölteni” a rendszer energia tárolóit. A Dirac-impulzus Laplace 
transzformáltja F(s)=1. Látható, hogy ebben az esetben X(s) megegyezik az Y(s) átviteli 
függvénnyel. A következő lépésben meghatározzuk a nevező (karakterisztikus polinom) 
gyökeit, majd az időfüggvény megállapításához segítségül hívunk egy Laplace transzformációs 
táblázatot, vagy valamely számítógépes programot. A megoldás attól függ, hogy milyen a 
csillapítási szám (fok) értéke. A három színes mezőben ezt követhetjük nyomon. A 
súlyfüggvény csillapítási foktól függő jellege a diagramon látható. 
 
A videón azt mutatjuk be, hogyan változik a másodrendű átviteli tag súlyfüggvénye a 
csillapítási fok és az időállandó változtatásának hatására.  
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A BODE DIAGRAM ELŐNYEI A FREKVENCIAMENET 

ÁBRÁZOLÁSÁNÁL

(„ω” körfrekvenciájú, szinuszos jelek átvitele)

A rendszer frekvencia-függő amplitúdó átvitele nagy 

tartományokban változhat. A „log” lépték lehetővé teszi 

egyrészt a kompressziót, másrészt szembeötlően 

mutatja, hogy az adott frekvencián változatlan maradt, 

növekedett, vagy csökkent a kimenő jel amplitúdója a 

bemeneti jel amplitúdójához képest.

A fázis-átvitelt külön diagramon ábrázolják, de a 

frekvencia tengely léptéke megegyezik az amplitúdó 

átvitelével.

A jelanalízis fejezetben ismertetjük, hogy a jelek miként 

bonthatók fel harmonikus (szinuszos) összetevőkre.

 

27. dia 

A „frekvencia-átviteli” tulajdonságok Bode diagramon történő ábrázolása elterjedt és 
jellemző a mérés-és szabályozástechnikai gyakorlatban. Alkalmazása több előnnyel jár. 
Mindkét tengely „komprimált”, azaz széles frekvencia tartományban, és nagy amplitúdó 
arány átfogással jeleníthetőek meg az átviteli tagok frekvencia-függő tulajdonságai. Ezen 
túlmenően igen szemléletes, mert „első ránézésre” megállapítható, hogy az átviteli tag egy 
adott körfrekvencián milyen mértékben változtatja meg a harmonikus jel amplitúdóját. A 
körfrekvencia tengely log léptéke körfrekvencia-dekádonként azonos távolságot jelent, és így 
nem gond számos dekád ábrázolása. Zérus körfrekvencia természetesen nem jeleníthető 
meg, csak valamely tetszőleges, nagyon alacsony körfrekvencia érték. 
A kalibrációs Bode diagramot minden dinamikus műszer esetében közli a gyártó. 
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A kompresszión kívül szemléletes is ez az 

ábrázolási mód. Miért?

 dB
x

x
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ki

beki xx 

beki xx 

beki xx 

További előny, hogy sorba kapcsolt tagok eredő frekvencia 

menete (pl.: mérőlánc) összeadással szerkeszthető.

 

28. dia 

A bemenő és kimenő harmonikus jelek amplitúdó arányának logaritmusa 20-szal szorozva 
adja azt a dimenzió nélküli mértékegységet, amit a híradástechnikában decibel-nek (dB) 
nevezünk. A bel (rövidítése: B) egységet a Bell Telephone Laboratory mérnökei alkalmazták 
először, a szabványos telefonkábel 1 mérföld (1,6 km) hosszú darabja okozta hangerősség-
csökkenés mértékének meghatározásához. Eredetileg transmission unit vagy TU (átviteli 
egység) volt az egység neve, majd az 1920-as évek közepén elnevezték a labor alapítójáról (A. 
G. Bell). A bel, mint egység, túl nagy a műszaki alkalmazásra, ezért használjuk a tizedét. 
A dB mértékegységet alkalmazzák az akusztikában, az optikában is, de vigyázat, az akusztikai 
dB számítása egészen más alapon történik, csak a logaritmus közös, nem átviteli függvényről 
van szó! Az akusztikai dB-t hangnyomásszint és hangteljesítményszint megadására 
alkalmazzák. A tört számlálójában az aktuális érték (hangnyomás, teljesítmény), míg a 
nevezőben egy vonatkoztatási érték szerepel! 
Kétféle dB használatos a műszertechnikában, az egyik az jelszint-decibel, a másik a 
teljesítmény-decibel. Ez utóbbi esetében a tízes alapú logaritmus előtt azonban nem 20-as, 
hanem 10-es a szorzó áll. Egyébként ez az eredeti formája is a dB definíciónak, mert a 
bemenő és kimenő teljesítmény közötti viszony meghatározására hozták létre. Teljesítmény 
viszonyok esetében a szorzó tehát 10, míg a teljesítményben négyzetesen szereplő - 
többnyire keresztváltozó - amplitúdók arányát behelyettesítve (pl.: P=U2R) a szorzat 2·10 lesz. 
Érdemes néhány fontos dB értéken és a mögöttük lévő amplitúdó arányon, és ezek 
diagramon való megjelenésén elgondolkodni: 
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 Amplitúdó arány dB Amplitúdó arány dB 
 1000 60 10-3 -60 
 100 40 10-2 -40 
 10 20 10-1 -20 
 3,3 10 0,33 -10 
 2 6 0,5   -6 
 1,4 3 0,7(=1/1,4)   -3 
 1  0 
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Bode diagram számítása másodrendű tagra:
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29. dia 

Ábrázoljuk paraméteresen (konkrét értékek alkalmazásának mellőzésével) az induktív 
gyorsulásérzékelő előzőekben már levezetett átviteli függvényét Bode diagramon! 
 
Első lépésben behelyettesítjük az átviteli függvényben szereplő „s” változó (Laplace operátor) 
helyére az s=jω összefüggést, majd képezzük az átviteli függvény abszolút értékét és az 
Arcusát. Fontos figyelmeztetés! Egyáltalán nem célszerű az s=jω behelyettesítés után 
konjugált komplex szorzással „eltűntetni” a „j” komplex egység vektort a tört nevezőjéből! 
Helyette külön-külön kell képezni a tört számlálójának és nevezőjének abszolút értékét, majd 
tekintettel a log képzésre - az azonossági szabályok figyelembevételével - a számláló 
logaritmusából ki kell vonni a nevező logaritmusát, illetve ezek megfelelő konstanssal való 
szorzatát. 
Az átviteli függvény Arcusa hasonlóképpen számítható, hiszen komplex mennyiségek 
(vektorok) osztásáról van szó. Ezért legcélszerűbb a számláló Arcusából kivonni a nevező 
Arcusát. Vigyázat, ha értéktáblázatot készítünk, figyelni kell arra, hogy ω monoton 
növelésével ω2T2=1 után már térfél-váltás következik, azaz elérve a –π/2 értéket, a fázisszög 
függvényében nincsen szakadás, hanem folytonos –π irányában. 
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A másodrendű (két energia tárolós) rendszer átviteli 
tulajdonságainak méréstechnikában szokásos 

logaritmikus ábrázolása

VIDEO 014

 

30. dia 

A Bode diagramon a másodrendű műszer (rendszer) átviteli függvényét ábrázoltuk, két 
csillapítási fok (szám) esetére. 
Ha a csillapítási fok kisebb, mint 1, akkor alulcsillapított a műszer, ha nagyobb, mint 1, akkor 
túlcsillapított. Ha a csillapítási fok éppen 1, akkor kritikus csillapításról beszélünk. A 
másodrendű műszerek hibamentes, arányos átviteli (kör)frekvencia tartománya úgy tehető a 
legszélesebbé, ha a csillapítási fokot 0,6 körüli értékre állítják be, ami gyakran nem egyszerű 
feladat. Ebben az esetben a rezonancia körfrekvencián van némi kiemelés (amlitúdó 
nagyítás), de kb. ω=0.5 ωrez  körfrekvenciáig (felső határ) minden körfrekvencián közel 
arányos az átvitel. 
 
A videón a másodrendű átviteli tag Bode diagramjának változásait követhetjük nyomon, ha a 
csillapítási fokot és az időállandót váltzotatjuk. 
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A műszertechnika válogatott
elektronikai építőelemei

(Az elektronikai részegységek „építőkövei”)

MŰVELETI ERŐSÍTŐK

MŰVELETI ERŐSÍTŐS ALAPKAPCSOLÁSOK
Lineáris jelfeldolgozók

Összegző, differencia erősítő, integrátor, differenciáló
Nemlineáris jelfeldolgzók

Komparátor, szorzó, limiter (szintkorlátozó),
modulátor/demodulátor (ld.: vivőfrekvenciás erősítő),   
logaritmikus/exponenciális erősítő

 

31. dia 

A digitális méréstechnika legalapvetőbb fogalmai sem mutathatók be néhány fontos 
elektronikai építőelem feladatának és tulajdonságainak ismerete nélkül. A dián piros színnel 
jeleztük azokat az elektronikus építőelemeket, amelyekről a digitális méréstechnika 
bevezetőjében, a soron következő néhány dián szó lesz. 
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MŰVELETI ERŐSÍTŐ

A lineáris és nemlineáris áramkörök legfontosabb építőkövei, 
bipoláris (nagyobb teljesítmények és gyorsaság), vagy FET 

tranzisztorokból (nagy bemeneti ellenállás), integrált formában 
felépítve.

ELŐNYÖK ÉS TULAJDONSÁGOK:
Szétválasztás (Rbe, Rki), 
AID≈∞
Azonos ütemű elnyomás
Univerzális építőelem
Dinamika (Slew rate)
Drift-kompenzáció
Offset-kompenzáció
Zaj (flicker és fehér)

 

32. dia 

A műveleti erősítő a villamosmérnök gyakorlatában ugyanolyan „építőelem”, mint a 
gépészmérnök számára mondjuk egy csapágy. A hasonlat persze „sántít”, mert itt szó sincs 
olyan analógiáról, mint ami a villamos transzformátor és a hajtómű esetében van. 
Egyszerűen csak azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy egy mérés-és műszertechnikával foglalkozó 
mérnök az adott műszaki igényeknek megfelelő elektronikus építőelemekkel dolgozva 
ugyanúgy „kész” egységeket épít be áramköreibe, mint egy gépészmérnök a konstrukciójába. 
 
A műveleti erősítő feladata az, amit a neve is tükröz: képes legyen matematikai műveletek 
analóg módon történő elvégzésére, miközben persze akár egyszerű jelerősítés is lehet a 
feladata. Az erősítés persze azt is jelenti, hogy un. aktív áramköri egységről van szó, azaz a 
tápfeszültség (és áram) formájában külső energiát viszünk be az egységbe, hogy az erősítés 
létrejöhessen. Ahhoz, hogy e kettős feladatot kis hibával el tudja látni, több követelménynek 
is eleget kell tennie. A felsorolt tulajdonságok természetesen ideális esetre értendők. Egy 
valós műveleti erősítő is rendelkezik hibákkal, bár ezek igen korlátozott mértékűek. 
•Az erősítő „szétválasztja” az áramkört, amibe beépítik . Az erősítőn belül jel visszafelé nem 
terjedhet. A visszacsatolatlan erősítő ideális erősítése (nyílthurkú erősítés) végtelen, az 
egység ilyen formában használatra alkalmatlan. A kimenetét a komparátor kapcsolás 
kivételével az ellenfázisú bemenetre kapcsolják, ezzel megteremtve az erősítő 
stabilizálhatóságának feltételét. 
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•Csak a két bemenet (invertáló és nem invertáló) közötti feszültségkülönbséget (uDiff) erősíti, 
a mindkét bemeneten egyidejűen megjelenő zajokat az erősítő nem erősíti fel, ez az azonos 
ütemű elnyomás. 
•A bal felső ábrán jelöltük, hogy a bemenete szimmetrikus (a bemenő feszültsége az invertáló 
és a nem invertáló bemenetek között megjelenő feszültség), a kimenete aszimmetrikus, a 
föld (test) potenciálra vonatkoztatott.  
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INVERTÁLÓ ERŐSÍTŐ

NEM INVERTÁLÓ ERŐSÍTŐ
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33. dia 

Már említettük, hogy a nyílt hurkú, azaz visszacsatolás nélküli műveleti erősítő erősítése 
végtelenül nagy, de visszacsatoló és bemeneti ellenállásokkal viszonylag precízen 
beállíthatóak a kívánt erősítések. 
 
Az invertáló  műveleti erősítő esetében a visszacsatolás negatív, ellenfázisú, és bemeneti 
összegző pontra felírt csomóponti egyenletből származtatható a zárt hurkú erősítés: ibe+iv≈0 . 
Ezt az összegző pontot szokás virtuális földpontnak is nevezni. Hiszen olyan kicsi a két 
bemenet között „folyó” áram a nagy bemeneti impedancia miatt, hogy uDiff gyakorlatilag 
zérus, és a földpotenciál „felvándorol” az összegző pontra. A csomóponti egyenletbe 
behelyettesített Ohm törvényből adódik a bemenet és kimenet közötti összefüggés, ami egy 
arányossági tényező. A bemenő és a kimenő jelek között 180° fáziskülönbség van, azaz előjel 
fordítás. 
 
A nem invertáló műveleti erősítő ugyancsak negatív visszacsatolású. Az átviteli tényezőt a 
kimenetre felírt feszültség osztóból vezetjük le. A kimenőjel az R2 és R1 soros ellenállásokon 
jelenik meg, a bemenőjel az R1 ellenálláson, hiszen amint előbb is láttuk, az uDiff ≈0 és a Zbe 
→∞ miatt a bemenőjel gyakorlatilag eltérés nélkül a két ellenállás közötti csomópontra kerül. 
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Nem invertáló komparátor
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Pozitív visszacsatolású, instabil 
erősítő kapcsolás hiszterézissel.

 

34. dia 

A méréstechnikában a műveleti erősítők egyik, nélkülözhetetlen alkalmazása a komparátor 
áramkörben valósul meg. 
 
A komparátor (összehasonlító) áramkör jelenti az A/D konverzió (analóg-digitális 
jelátalakítás)  első lépcsőfokát. Furcsasága abban áll, hogy tervezetten instabil kapcsolás, 
mert a kimenet azonos fázisban kerül a bemenetre, a visszacsatolás pozitív. 
A kimenetnek alapvetően két állapota van, és a kimenet az áramkörre jellemző sebességgel 
„billen” át a két tápfeszültség szintjei között. A működéséhez – akár nem invertáló, akár 
invertáló komparátorról van szó – szükség van egy referencia feszültségre is, amely 
tulajdonképpen az összehasonlításban a viszonyítási feszültséget testesíti meg. Fontos, hogy 
rendelkezik beállítható értékű hiszterézissel (érzéketlenségi sávval) is, amely a biztos 
átkapcsoláshoz kell. Egy adott jelszint körül ingadozó zajos bemenőjelek, hiszterézises  
áramkör  nélkül, folytonosan ide-oda billenő kimenetet eredményeznének. Nem invertáló 
komparátor esetében a komparálási szint alatt a bemenő és kimenő jelek negatívak, felette 
pozitívak. Az invertáló komparátor esetében a kimenet és a bement között előjel-különbség 
van, azaz a komparálási szint alatt a negatív bemenetre pozitív kimenetet ad. 
 
A dián látható a nem invertáló komparátor átvitelét leíró egyenlet. Ezt egy olyan csomóponti 
egyenlet, amelyet ebben az esetben a nem invertáló bemeneti pontra írtunk fel. Ezen a 
csomóponton az előzőekben már ismertetett okok miatt UR referencia feszültség jelenik meg 
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(a földpotenciál a nagy bemeneti ellenállás miatt gyakorlatilag „felvándorol” erre a pontra, 
mert áram nem folyik). 
 
A kapcsolási jelleggörbén látható az UEbe jelszint. Ha a bemenőjel ezt a szintet eléri, akkor a 
kimenet a negatív tápfeszültségről átbillen a pozitívra. Csökkenő bemenő jelszint esetén a 
kapcsolás - a hiszterézis miatt  - nem az UEbe jelszintet elérve, hanem további csökkenés után 
csak az UEki jelszintnél billen vissza a negatív tápfeszültségre. A jelleggörbe természetesen 
eltúlzott annak érdekében, hogy a hiszterézis jól bemutatható legyen. A valóságban a 
hiszterézis feszültég igen kicsi.   
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KÉT FONTOS ESZKÖZ

A DIGITÁLIS

MÉRÉSTECHNIKÁBAN

JELEK MINTAVÉTELEZÉSE

A/D KONVERZIÓ

 

35. dia 

A soron következő diák csupán bepillantást adnak a digitális méréstechnikába, az időben 
változó jelek mérése terén. 
A modern gépészeti méréstechnikában a digitális hossz-és szögmérés fontos, ezért ezzel a 
témakörrel, és különösen a gyakorlatban alkalmazott eszközökkel az 5., valamint a 6. 
fejezetben  foglalkozunk. 
A jelek mintavételezésével  a 2. fejezetben  is találkoztunk. A mintavételezés során, a 
Shannon-szabály figyelmen kívül hagyása egészen durva hibákat eredményezhet az időben 
változó jelek mérése során. Ebben a fejezetben megismétlünk néhány, mintavételezéssel 
kapcsolatos diát, de csak azokat, amelyeket az A/D konverzió miatt fontosnak ítéltünk.  
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JELEK MINTAVÉTELEZÉSE Ld.: 2. fejezet

 

36. dia 

Az időben változó analóg jelek mintavételezésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a 
2. fejezetben mutatjuk be, különös tekintettel a mintavételezés (időbeli) és a kvantálás 
(amplitúdó) okozta hibákra. 
  
Ebben a fejezetben csak azokat a diákat mutatjuk be ismételten, amelyek az A/D átalakítások 
miatt szükségesek. 
 
Az analóg jel legegyszerűbb definícióját látjuk a dia felső ábráján. 
Alatta ugyanennek a jelnek „amplitúdó kvantált (léptékezett)” formáját rajzoltuk meg, és 
megadtuk a kvantálási szabályt is. Fontos tudni, hogy az amplitúdó kvantálásra azért van 
szükség, mert egyrészt a kódolt jelszinteknek megfelelő szóhosszúság véges, másrészt az A/D 
átalakítók sem képesek ±15 V között tetszőlegesen kis feszültségérték megkülönböztetésére.  
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Ld.: 2. fejezet

 

37. dia 

Az időben történő kvantálás– hétköznapi megnevezéssel mintavételezés – folyamatát 
mutatja a dia. 
 
A kvantálás elektronikus eszközeit a következő diákon mutatjuk be, de maga a folyamat azzal 
a forgó mikrokapcsolóval is modellezhető, ami a dián szerepel. Úgy kell tehát a folyamatot 
elképzelni, mintha egy T=1/2πf periódusidővel forgó kapcsoló a diagramon látható 
impulzusok időtartamára záródna, majd egy körülfordulás idejére nyitva maradna. 
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Ld.: 2. fejezet

 

38. dia 

A dián olvasható szöveghez már csak annyit kell hozzátenni, hogy az ábra a nulladrendű 
tartótag szerepét mutatja be. A jel ennél pontosabb közelítése un. elsőrendű taggal 
lehetséges. (Az elsőrendű tag a mintavételi idő alatt integrálja a bejövő, állandó mintát.) A 
nulladrendű tartótag a jelből vett mintát mindaddig értéken tartja, ameddig az újabb 
mintavétel meg nem történik. 
Jellemzően a tartás alatti időben kell megtörténnie az A/D átalakításnak, hacsak egyéb okok 
miatt „puffer” tárolót nem alkalmaznak. Az alkalmazott A/D átalakítási módszertől függően 
az átalakítással egy időben már a kódolás is megtörténhet.  
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A

MINTA-

VÉTLEZÉS

SORÁN

VÉGBE-

MENŐ

FOLYAMAT

ÖSSZE-

FOGLA-

LÁSA

Ld.: 2. fejezet

 

39. dia 

A mintavételezési folyamatot és az analóg jel mintavételezett jelekkel való közelítését mutatja 
a dia. 
 
A legfelső sorban látható átviteli tag a mintavételező, amelynek bemenetén az x(t) jel, 
kimenetén pedig az x(nT) mintavételezett jel, mint impulzus sorozat látható. Bal oldalon 
kezdődő, lefelé induló „kerülő” út azokat a lépéseket mutatja, ahogy az analóg jelből az 
impulzus sorozatig eljutunk. 
Először mintavételezzük az analóg jelet, éspedig T mintavételezési idővel. Az eredményt 
matematikai úton nT időpillanatokban megjelenő Dirac-impulzusokkal képezzük, amelyek 
értéke az analóg jel nT időpillanatban vett értéke, x(nT). Ezt a diszkrét időfüggvény egy 
jelsorozat, amelyet x*(t)-vel jelölünk. 
A következő ábrán az x*(t) függvény Laplace transzformáltja látható. Az időben eltolt Dirac-
impulzusok ebben a tartományban a Laplace eltolási szabály alkalmazásának eredményeként 
az x(nT) helyen vett minták és az eltolási függvény e-snT szorzataként jelennek meg. A 
jelfeldolgozás érdekében a Laplace transzformált impulzus-sorozat bemenet a nulladrendű 
tartótagra kerül, ezt a tagot az átviteli függvényével adtuk meg. A kimenet Laplace 
transzformáltját a bemenőjel és a kimenőjel Laplace transzformáltjának szorzataként  kapjuk. 
Inverz Laplace transzformálás útján állíthatjuk elő a mintavételezett, az x*(t), vagy x(nT) 
diszkrét időfüggvényt, mint impulzus sorozatot. 
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A Shannon-féle mintavételezési szabály

A gyakorlatban a probléma megoldására a mintavevő és 

tartó tagok elé egy alul-áteresztő (antialiasing) szűrőt 

iktatnak be, amely a jelből kiszűri

a             frekvenciákat.  
2

mff 

Ld.: 2. fejezet

 

40. dia 

A Shannon szabály csak azt mondja meg, hogy elméletben mekkorának kell lennie a 
mintavételezés (kör)frekvenciájának. 
A méréstechnikai gyakorlatban a mintavételezés (kör)frekvenciája ajánlottan legyen legalább 
10xΩ, de minimálisan (7-8)xΩ, ahol Ω a jelben megtalálható legnagyobb frekvenciájú olyan 
összetevő, amelyet a mérőrendszernek még mérnie kell. 
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41. dia 

A dián azt mutatjuk be, hogy egy harmonikus jel „letapogatásához” nem elegendő annak 
kétszeres frekvenciájával venni a mintákat (letapogatni). Még nyolcszoros letapogató 
frekvencia sem képes visszaadni megnyugtatóan az eredeti harmonikus jel alakját, amint az a 
képen látható! 
Ez, a képen bemutatott harmonikus jel pedig legyen a Shannon tételben szereplő „még 
átvinni kívánt legmagasabb harmonikus összetevő”. 
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A/D KONVERZIÓ

A közvetlen és a közvetett A/D átalakítás néhány 

megvalósítási módja

A közvetlen módszer esetében az időalap (generátor) nem vesz 

részt az átalakításban, csupán a vezérlő órajeleket szolgáltatja.

A közvetett módszer a kódolást visszavezeti az „időalapra”, az 

átalakító órajelére. 

PÉLDÁK ÁRAMKÖRI MEGVALÓSÍTÁSOKRA

KÖZVETLEN MÓDSZEREK

Szimultán A/D konverter

Lépésenkénti közelítés

(szukcesszív approximáció)

KÖZVETETT MÓDSZEREK

„Fűrészgenerátoros” 

konverter

Kettős integrálás

(duál slope)

 

42. dia 

Napjainkban a négy módszer közül már nem mindegyikkel lehet találkozni a méréstechnika 
műszeres eszköztárában. 
Azért mutatunk be 2-2 módszert a közvetlen és a közvetett A/D átalakításokból, hogy 
illusztráljuk a fejlődést. 
 
A négy módszer közül a közvetett eljáráshoz tartozó „Fűrészgenerátoros konverzió” helyét 
teljes mértékben átvette a „Kettős integrálás” módszere, mert ez – bár közvetett, idő-alapú 
módszer – lehetővé teszi az időalap hibájából, ingadozásából eredő hibák elnyomását. 
A többi három módszer megtalálható a digitális kijelzésű műszerekben.  
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PÁRHUZAMOS (SZIMULTÁN) ÁTALAKÍTÁS

 

43. dia 

A „párhuzamos (szimultán)” eljárásban közvetlen módszerrel történik az átalakítás, minden 
lehetséges jelszintnek egy külön összehasonlító, komparátor áramkör felel meg. 
Az n-bites A/D konverternek így m=2n-1 „kvantuma”, felbontás-lépcsője van, óriási előnye, 
hogy az átalakítás „real-time”, azaz csaknem egyidejűleg történik. Az átalakítás sebességét 
csupán a komparátor áramkör "belső" sebessége korlátozza. 
 
Az átalakítani kívánt analóg jel Ux(t) egyidejűleg „m” db komparátor áramkör egyik 
bemenetére kerül. A komparátorok másik bemenetére egy különleges pontosságú 
„létrakapcsolás” (feszültségosztók sorozata) segítségével előállított referencia feszültségeket 
kapcsolnak. Egy Uref referencia feszültségből a létrakapcsolás „m” darab leosztott referencia 
szintet állít elő, amelyek egymástól az A/D átalakítóra jellemző feszültség szintben 
különböznek egymástól. Ez a szint az az un. „LSB” (Last Significant Bit), tehát a legkisebb 
kijelezhető feszültségérték. 
Például egy unipoláris átalakító esetében (ld.: a dián ábrázolt kapcsolást, amelyen a létra 
vonatkoztatása a földpotenciál, és az ellenálláslétrára pozitív referencia feszültséget 
kapcsoltak) legyen Uref = 15 V, és az átalakító 12 bites. Kérdés, mekkora ebben az esetben 
LSB, azaz a legkisebb kijelezhető feszültség érték? Válasz: LSB=15:m=15:(212-1)=3.6 mV. 
Az átalakító minőségét döntően befolyásolja Uref stabilitása és az ellenállás létra (többszörös 
feszültség osztó) minősége. Nem mellékes az áramkörök (komparátorok) nagy száma sem. A 
műszaki problémák kihatása az árban tükröződik. 
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LÉPÉSENKÉNTI KÖZELÍTÉS

(SZUKCESSZÍV APPROXIMÁCIÓ)

 

44. dia 

A „lépésenkénti közelítéssel (szukcesszív approximáció)” dolgozó közvetlen A/D konverter a 
tartott jel-minta aktuális értékéhez hasonlítja a stabil referencia-feszültség kettő hatványaival 
osztott értékeit, úgy, hogy a közelítés alulról történik. 
Ha a jel-minta nagyobb, mint a „hozzá-próbált” referencia-jel hányados, akkor a logika 
elfogadja a próbát, és az adott szinthez egy „L” értéket rendel. 
Ha az egymásra szuperponált referencia-jel hányadosok összege túllépi a jel-minta értékét, 
akkor a logika „0” értékkel jelzi a túllépést. 
Az egyes próbálkozások eredménye így egyben már a jel kódolását is jelenti.  A 
komparátorok kimenete ugyanis a referencia feszültség megfelelően leosztott értékeit 
kódolva képviselik. 
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FŰRÉSZGENERÁTOROS ÁTALAKÍTÁS

Az A/D átalakítás egyik 

„ősformája”

 

45. dia 

A „fűrészgenerátoros” módszer a jel egy pillanatértékét, nevezetesen azon időpillanatbeli 
értékét méri, amikor a fűrészgenerátor jele eléri a mérendő jel szintjét. Ezt az átalakító az A/D 
konverterek egyik „őse”.  
Az idő diagramból látható a fűrészgenerátoros A/D konverzió hátránya az, hogy a kijelzett 
érték függ az időalap - generátor és az integrátor pontosságától. Ezeken túlmenően további 
bizonytalanságot jelent a "kapuzás". 

Az időkapu már két egymást követő számlálás esetében is eredményezhet  1 digit  un. 
digitális maradék hibát. 
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DUAL-SLOPE MÓSZER (KETTŐS INTEGRÁLÁS)

 

46. dia 

A dual-slope módszer egy Tm mérési idő   alatti jel átlagot méri, és előnye a kettős integrálás 
miatt, hogy a kijelzett érték független az órajel hibájától. Ennek feltétele, hogy az 
integrálások alatt az órajel frekvenciája nem ingadozhat. 
A „dual-slope”, azaz kettős integrálás esetében a berendezés integrálja a bemenő jelet (A 
időszakasz) és a referencia feszültséget is (B, és C időszakaszok). 
A mérendő (átalakítani kívánt) feszültség értéknek megfelelő, kijelzett érték a „lefelé 
integrálás” ideje alatt megszámolt „Z” impulzusok és a fix idejű „felfelé integrálás” ideje alatt 
megszámlált „Zm” impulzusok arányából adódik. A régi fűrészgenerátoros eljárással 
ellentétben, az arány képzése miatt, ennél a módszernél kisebb az impulzus sorozat 
frekvenciájának (=szekvencia) ingadozása miatti hiba esélye.  
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Ellenőrző kérdések

1. Mi az amplitúdó spektrum, komplex amplitúdó sűrűség spektrum, 

teljesítmény spektrum, teljesítmény sűrűség spektrum?

2. Csoportosítsa a jeleket!

3. Mi a kapcsolat a Fourier és a Laplace transzformációk között?

4. Írja fel a Fourier sor trigonometrikus és komplex alakját!

5. Miért szükséges a mérendő jel spektrumának kvalitatív a priori 

ismerete?

6. Mi a jel, a hír és az információ?

7. Milyen mértékegység a „bit”, és hogyan határozzák meg?

8. Hogyan határozható meg egy hírforrás entrópiája?

9. Milyen egy két-tárolós (T2) átviteli tag felépítése?

10. Milyen a T2 tag impulzusválasza és átviteli függvénye a csillapítási 

szám függvényében?

11. Mi a Bode diagramon való ábrázolás lényege, és mik az előnyei?

12. A műveleti erősítő főbb tulajdonságai, invertáló erősítő és nem 

invertáló komparátor felépítése és szerepük a méréstechnikában?

13. Hogyan működik a szimultán A/D átalakító?

14. Melyik A/D átalakító kimenetén jelenik meg kódolt formában a jel?

 

47. dia 
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1. dia 
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Tartalom

1. A  mérőlánc tagjai és azok feladatai

2. Aktív és passzív jelátalakítók

3. Köztes mennyiségek szerepe

4. Két fontos, passzív szenzor típus ismertetése

• Induktív útadó (részletesen: 6. fej.)

• Nyúlásmérő bélyeg (részletesen: 7. fej.)

5. Vivőfrekvenciás mérőerősítő felépítése, szerepe

6. Aktív szenzor dinamikai modellje 

(piezoelektromos gyorsulásérzékelő)

7. Digitális hossz-és szögmérés alapjai (ld.: 6. fej.)

 

2. dia 
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Ajánlott irodalom

Bársony A., Megyeri J.:

Ipari folyamatok méréstechnikája és műszerei I/1. Jelátalakítók. 

Műegyetemi Kiadó, 2004. (50755)

Harsányi G. (szerk.):

Érzékelők és beavatkozók.

Műegyetemi Kiadó, 1999. (55048)

Hütte:

A mérnöki tudományok kézikönyve. H fejezet.

Műszaki Könyvkiadó, Bp.: Springer Hungarica, 1993.

S. Soloman:

Sensors Handbook.

McGraw-Hill. 2010. ISBN: 978-0-07-160571-7

J. Fraden:

Handbook of Modern Sensors.

Springer. ISBN 978-1-4419-6465-6

P. Sydenham, R.Thorn (szerk.): Handbook of Measuring System Design.

Vol.3. John Wiley & Sons Ltd. 2005.  ISBN 0-470-02143-8

 

3. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Időben változó mennyiségek folyamatos mérése 

gépészeti és mechatronikai rendszerekben 

 

4. dia 

Napjainkban már nem lehet kérdés, hogy miért szükséges a gépészetben, és különösen a 
mechatronikában, a mérendő, és főként az időben változó fizikai mennyiségeket villamos 
jelekké átalakítani. 
A fenti dia jobb oldalán látható, hogy a mérés egyrészt szolgálhat csupán információnyerés 
céljára, ugyanakkor tudni kell, hogy a mérés nélkülözhetetlen az önműködő, szabályozott, pl. 
mechatronikai rendszerek esetében. Ez utóbbi esetben a kijelzés/megjelenítés/regisztrálás 
akár mellékes is lehet, mert a mért, és villamos jelekké alakított fizikai mennyiségeket a 
folyamatirányító számítógép használja fel. 
 
Az átalakításhoz szükséges mérőláncot lényegében 3 fontos egység képezi: A „jelátvivő”  (ez 
a Schnell professzor által javasolt elnevezés), vagy más szóhasználatban jelátalakító, mérő-
átalakító olyan, többnyire komplex egység, amely a mérendő fizikai mennyiséget olyan 
reprodukálhatóan detektálható változássá formálja, amely egy alkalmasan választott szenzor 
segítségével villamos (esetleg optikai, pneumatikus, stb.) jellé alakítható át. Előfordul a 
gyakorlatban olyan jelátvivő/mérőátalakító is, amely már önmagában szenzor. Ilyen az 
elektrodinamikus átalakítók körébe tartozó tachogenerátor, amelynek forgó tekercsében 
(tekercseiben) a mágneses tér segítségével villamos feszültség indukálódik, tehát fordulat-
szám (szögsebesség) mérésére alkalmas. A jelátalakítás történhet aktív szenzor (pl. piezo-
elektromos, vagy elektrodinamikus hatások), és passzív szenzor (pl. nyúlásmérő bélyeg) 
alkalmazásával. Külön dián mutatjuk be azokat a fázisokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy 
a mérendő fizikai mennyiségből (A) mérhető mért villamos mennyiség (B*) jöhessen létre. 
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Ehhez ugyanis köztes mennyiségek  láncolata szükséges mérhető/elérhető mennyiségek (B) 
formájában ahhoz, hogy a kívánt jelátalakítás  végrehajtható legyen (ld.: 8-9-10-11. dia). 
 
Az információ-feldolgozó egység szerepe a villamos (optikai, ritkábban pneumatikus) jel 
formálása, feldolgozása, dominánsan a matematika eszköztárával, elsősorban műveleti 
erősítők alkalmazásával. A műveleti erősítők (Operationsverstärker, operation amplifier) 
alapvetően olyan áramkörök, amelyeket matematikai műveletek analóg elvégzésére hoztak 
létre. Az egyszerű feszültségerősítés is ebbe a körbe tartozik, mert ez konstanssal való 
szorzásként is értelmezhető. Van, persze, más feladat is, például a jelváltás (feszültség-áram 
konverzió), a jelszint-váltás (erősítés, szintcsökkentés, azaz csillapítás), a jelalak-váltás 
(analóg/digitális A/D és digitális/analóg D/A konverzió), valamint a szűrés, stb. Az analóg 
áramkörök bizonyos esetekben nélkülözhetetlenek, ld. A/D konverzió, de a jelfeldolgozás és 
adattárolás napjainkban főként digitális technikával történik. A mérőrendszereket, különösen 
a többcsatornás (multiplex) berendezéseket, számítógép, vagy mikrokontroller vezérli. A 
szoftver alapú, digitális szűrők olcsók, és megkönnyítik a jelek kiértékelését, de vannak olyan 
mérési feladatok, amelyek megkövetelik a real-time (egyszerre, egy időben „n” db 
keskenysávú szűrőre engedik az analizálni kívánt jelet) szűrést és jelfeldolgozást. Ugyanakkor 
sajnos a real-time keskenysávú szűrők igen költséges és bonyolult berendezések, hiszen 
egyidejűleg nagyszámú aktív szűrő áramkörnek kell dolgoznia. 
 
A mérőlánc utolsó tagja legalább három féle feladatot láthat el: 
• A kijelző a mért mennyiséget teszi leolvashatóvá, analóg, vagy digitális eszköz segítsé-

gével. Ez az érték lehet pillanatnyi érték, átlag, csúcs, effektív érték, szűréssel súlyozott 
érték, stb. 

• A megjelenítő a mért mennyiség értékének időbeli változását, esetleg két, vagy több jel 
egymástól való függését mutatja meg, többnyire analóg, vagy digitális oszcilloszkóp segít-
ségével, esetleg a számítógép monitorán. 

• A regisztrálók segítségével papíron, vagy adathordozón „hardcopy” készül a mért 
mennyiség időbeli lefolyásáról, esetleg két, vagy több jel egymástól való függéséről. 
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JELÁTVIVŐ, JELÁTALAKÍTÓ

Mindkét megjelölés használatos a méréstechnikában. A 

mérőlánc első tagját jelöli. A  jelátalakítót és a szenzort - a 

napjainkban elsősorban a mechatronika fogalomrendszere 

kapcsán elterjedt szemlélettel ellentétben - nem lehet minden 

esetben azonos szintű fogalmaknak tekinteni.

Van olyan fizikai mennyiség, amelyet egy adott szenzor 

önmagában képes villamos jellé átalakítani. Többségében 

azonban a szenzorok a jelátalakítók részei, mert azonos 

típusú szenzort többféle, igen eltérő mennyiséget mérő 

jelátalakítóban lehet alkalmazni.

Modern méréstechnika: A jelfeldolgozás és az 

adatfeldolgozás elektronikus és informatikai eszközökkel 

történik, ezért a „nemvillamos” mennyiségek villamos 

analóg és digitális jelekké való átalakítása nélkülözhetetlen.

 

5. dia 

A dia tömören összefoglalja az előző képen látható mérőlánc első tagjának szerepét. A 
részletes magyarázat az előző dia alatt olvasható. 
A szenzorokkal kapcsolatban fontos rendszerező elvet is adunk. A következő diák egyikén 
látható összefoglaló táblázat is ennek megfelelően készült.  
Aktív szenzor: 
Olyan eszköz, amelyik a mérendő fizikai mennyiség villamos jellé való átalakításához nem 
igényel külső energiát. Működése fizikai törvényen alapul. Sok esetben érvényes a 
reciprocitás is, azaz az eszköz a méréstechnika szempontjából „szenzor” (jelátalakító), a 
mechatronikában, szabályozástechnikában ezen túlmenően aktuátor (beavatkozó tag) is 
lehet. Ennek tipikus példája az egyenáramú motor (DC-motor), amely motor, és generátor 
üzemben is alkalmazható. Motorként a Lorenz-erő, generátorként a mozgási indukció játszik 
fontosabb szerepet, bár mindkét esetben mindkét összefüggés szükséges a dinamikai 
tulajdonságok matematikai leírásához. Megjegyezzük, hogy valójában csak a fizikai 
kölcsönhatások azonosak, a konstrukcióban vannak eltérések. Ha DC motort, és nem 
tachogenerátort gyártanak, a tekercselés más átmérőjű huzallal történik, hiszen lényegesen 
eltérnek az áramok is.  
Passzív szenzor: 
Olyan eszköz, amely a mérendő fizikai mennyiség villamos jellé történő átalakításához 
segédenergiát használ fel. Ez a segédenergia lehet villamos, pneumatikus, optikai, stb. Igen 
szerteágazó a kialakításuk. A legtöbb, iparban alkalmazott eszköz, egy mérőhíd kapcsolásban 
az impedancia (impedanciák) megváltozását idézi elő, és ez az igen kis mértékű változás 
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különbségi módszerrel detektálható. Ilyen a már említett nyúlásmérő bélyeg, továbbá az 
induktív elmozdulás (belső – külső teres) szenzor, vagy a kapacitív szenzor. Igen gyakran 
találkozhatunk olyan eszközökkel is, amelyekben a mérendő fizikai mennyiség nagyobb 
mértékű elmozdulássá alakítható, és ennek az elmozdulásnak villamos jellé való átalakítása 
lineáris, vagy forgó potenciométerrel történik. Más eszközök a fény intenzitásának 
megváltozását, vagy éppen a fény hullámhosszának modulációját eszik lehetővé a mérendő 
mennyiséggel. Napjainkban a lézerfény, mint jel (és információhordozó) teszi lehetővé a 
legimpozánsabb mérési eljárásokat (mérési eljárás= fizikai elv + mérési módszer). Egy 
kiragadott példán lehet ezt illusztrálni. Ilyen a lézeres rezgésmérő, amelyik a Doppler-
effektuson alapul. Mérési frekvencia tartománya 0 – 30 MHz, párját ritkítóan hatalmas a 
mérhető amplitúdók tartománya (2 pm !!! – 10 m), és a sebességértékek is 50 nm/s – 30 m/s. 
Az 1. fejezet 17. ábráján megnyitható a műszerről szóló video. Vannak továbbá olyan 
speciális piroelektromos kristályok, amelyek segítségével koncentrált és magas hő mérhető 
(technológiai lézerek esetében). Megint csak más eszközökkel a mágneses indukció nagysága 
és iránya detektálható (Hall-szonda). Extrém nagy erők mérésére olyan ferromágneses 
anyagokat alkalmaznak a szenzorokban, amelyek alakváltozás hatására megváltoztatják a 
mágneses mező alakját (magnetostrikció). A sort hosszan lehetne folytatni, éppen ezért 
készült a már jelzett összefoglaló táblázat is (ld.: 9. dia). 
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A JELÁTALAKÍTÓ a mérőlánc első tagja. Megnevezésére használatos még 

a jelátalakító, mérőátalakító  kifejezés is. Többnyire komplex egység, amely a 

mérendő fizikai mennyiséget olyan reprodukálhatóan detektálható változássá 

formálja, amely egy alkalmasan választott SZENZOR segítségével villamos 

(esetleg optikai, pneumatikus, stb.) jellé alakítható át.

Léteznek olyan jelátalakítók, amelyek már önmagukban szenzorok is. Ezek adott 

fizikai törvény segítségével a bemenő mennyiséget közvetlenül villamos mennyiséggé 

képesek átalakítani. Ilyen az elektrodinamikus átalakítók körébe tartozó 

tachogenerátor, amelynek forgó tekercsében (tekercseiben) a mágneses tér 

segítségével villamos feszültség indukálódik, tehát fordulatszám (szögsebesség) 

mérésére közvetlenül alkalmas.

A jelátalakítás történhet AKTÍV SZENZOR (pl. piezoelektromos, vagy 

elektrodinamikus hatások), és PASSZÍV SZENZOR (pl. nyúlásmérő bélyeg) 

alkalmazásával.  A magyarázatot későbbi diákon látjuk.

A JELÁTALAKÍTÓ ÉS A SZENZOR

 

6. dia 

A szenzor  tehát  nem minden esetben azonos a jelátalakítóval, elegendő csak arra gondolni, 
hogy a nyúlásmérő bélyeg, mint szenzor, különféle jelátalakítókban alkalmas lehet többféle, 
olyan mennyiség mérésére, amelyek egy megfelelően méretezett „deformációs” test 
alakváltozására vezethetőek vissza. Nyúlásmérő bélyeggel mérhető pl. az elmozdulás, a 
gyorsulás, az erő, a nyomás, vagy a forgatónyomaték is (Ld: 7. és 8. fejezetek).  Ez a szenzor 
típus ugyanis az alakváltozása révén mérhető ellenállás-változást hoz létre. Megjegyzendő 
ezen a helyen, hogy ez az ellenállás-változás olyan kis mértékű, hogy az a méréstechnikában 
alkalmazott módszerek közül csak a „különbségi” módszer alkalmazásával mérhető, ld. 
később a mérőhíd kapcsolásoknál. A nyúlásmérő bélyeget tartalmazó jelátalakító konstruk-
tőrének a feladata tehát, olyan mechanikai/elektromechanikai rendszer tervezése (ti.: 
jelátalakító), amely az előbb felsorolt fizikai mennyiségek egyikével reprodukálható alak-
változást tud létrehozni egy rugalmas elemen. Pl. nyomás esetében egy körkörösen befogott 
membránon, vagy forgatónyomaték esetében egy célszerűen kialakított tengelyen. A 
tervezőnek, persze, ügyelnie kell a méréshatárra és a kellő feloldásra is. A méréshatár 
szakkifejezés magyarázatot nem nagyon igényel, de tudni kell, hogy egy műszernél a feloldás 
az a legkisebb reprodukálható kimenő mennyiség, amelyet a bemenet lassú változtatásával 
már éppen létre lehet hozni. Az adatlapon közölt felbontás a feloldás többszöröse kell legyen, 
minimálisan háromszorosa. Ez a szorzó a legkisebb osztás bizonytalanságával 
magyarázható (ld.: 3.1. fejezet) és számítható. A szenzorokról, és a segítségükkel mérhető 
fizikai mennyiségekről egy (nem teljes) táblázatot mutatunk be a következő diák egyikén. 
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HA A JELÁTALAKÍTÓ EGYBEN SZENZOR IS:

Az egyenáramú motor inverz üzemben „tachogenerátor”-

ként, azaz fordulatszám mérőként működik. A keféken 

megjelenő fél-szinusz hullámsorozat átlagértéke a rotor 

fordulatszámával arányos. Ez az un. indukált belső 

feszültség.

AKTÍV SZENZOR:

A jelátalakító 

működtetéséhez 

nincs szükség 

segédenergiára. 

Az bemenő 

mennyiség 

villamos jellé való 

átalakítása fizikai 

törvényen alapul.

 

7. dia 

A képen egy DC (egyenáramú) motor látható, amely egyben egy tachogenerátor is. Ez olyan 
aktív szenzor, amely rendszertechnikai szempontból váltó típusú energia átalakítónak 
tekinthető. Ugyanakkor  azonban nem minden aktív szenzor tekinthető egyben energia-
átalakítónak is. A hőelem – amelynek működése a Seebeck effektuson alapszik, például 
kizárólag mérőirányban üzemeltethető, tehát melegítés hatására villamos feszültség kelet-
kezik, fordított irányban nem használható. Az energia átalakítókat 3 csoportba soroljuk 
(transzformátorok, váltók és fordító váltók), és négypólusokként modellezzük őket. Termé-
szetesen nem veszteség mentes a működésük, de a nyilvánvalóan létező veszteséges elemei-
ket, valamint a részüket képező energia tárolókat, a hálózat többi elemével együtt vesszük 
figyelembe. 
 
A transzformátor típusúak azonos fizikai rendszer típusok között teremtenek kapcsolatot 
úgy, hogy a mindkét rendszer-fél azonos típusú változóit köti össze az átalakító konstansa. 
Ilyenek például a hajtóművek. Előfordulhatnak mechanikus és elektromechanikus mérőszer-
kezetekben. 
 
A váltók esetében eltérő típusú fizikai rendszerek azonos típusú változói között van fizikai 
törvényen alapuló kapcsolat. A DC motor tehát ebbe a kategóriába tartozik, mert szög-
sebességgel (fordulatszám) arányosan, közvetlen módon analóg villamos jelet szolgáltat. Az 
eszköz ugyanakkor igazi átalakítóként inverz módon is működik, hiszen a motor kapcsaira 
csatolt villamos feszültség a forgórészben (armatúra) áramot „hajt” keresztül és ez az áram a 

Comment on Text
Fizikai alapja a „fém-fém” érintkező felületen kialakuló kontakt egyensúly. Kontaktpotenciál akkor keletkezik, ha a két érintkező fémben az elektronok energiaállapota eltérő, de különbözhet a szabad vegyértékelektronok száma is. Fémekben az elektronok energiája függ a hőmérséklettől. A melegített, érintkező felületeken abból a fémből, amelyben magasabb az elektronok energia állapota, az egyensúlyi állapot beállásáig elektronok áramlanak, és ez villamos potenciálkülönbségként jelentkezik a „hideg” végek között. 



340 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Huba Antal, BME 

Lorenz erő értelmében forgatónyomatékot hoz létre. A két oldal közötti kapcsolatot jellemző 
tényező (itt gépállandó, vagy nyomatékállandó) dimenziója az átalakítás irányától függően 
eltérő, de számértékét tekintve azonos. 
 
A fordító váltók (más néven girátorok) eltérő típusú fizikai rendszerek eltérő típusú változói 
között teremtenek fizikai törvényen alapuló kapcsolatot. Az átalakítás többnyire ugyancsak 
mindkét irányban érvényes. Példa erre a piezoelektromosság. A piezoelektromos anyagok 
(kristályok, kerámiák) a mechanikai deformáció hatására, töltés-szétválasztás révén, mérhető 
villamos feszültséget hoznak létre, azaz átmenő változóból (erő) keresztváltozó (feszültség) 
keletkezik. A méréstechnikában nagy a jelentőségük, mert segítségükkel gyorsulásérzékelők, 
erőmérők, nyomásmérők konstruálhatók. Fontos megjegyzés, hogy a piezoelektromos 
átalakító jellemzően dinamikus jelek mérésére alkalmas (f>3Hz, mert a statikus töltés-
szétválasztás a jelvezetékeken és a töltéserősítőn át „rekombinálódik”. Az eszköz inverz 
módon is működik, tehát villamos bemenet hatására deformáció, és erő jön létre, ez a 
piezomotorok, az egyszerű hangsugárzók, nagy mechanikai impedanciájú finommozgatók 
működésének alapja.   
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HA A SZENZOR RÉSZE A JELÁTALAKÍTÓNAK, 

AKKOR MEGJELENNEK A KÖZTES MENNYISÉGEK:

Ha stabil frekvenciájú és 

amplitúdójú árammal 

gerjesztünk olyan mágnes-

kört, amelynek a lágyvasas 

körében mód van egy záró 

elem távolságának 

változtatására, akkor ez a 

Δx elmozdulás ΔRM

mágneses ellenállás-

változást, ennek révén ΔL 

induktivitás változást, és így 

ΔZ impedancia változást 

hoz létre. Ez utóbbi egy 

mérőhíd segítségével 

villamos jellé alakítható.

SZENZOR: Induktív útadó

Az induktív útadó olyan 

jelátalakítókban alkalmazható 

szenzorként, amelyekben a 

mérendő mennyiség 

reprodukálható módon 

elmozdulást hoz létre. PASSZÍV 

SZENZOR, mert működéséhez 

segédenergia szükséges.
 

8. dia 

A képen egy passzív szenzor elvi elrendezése látható. 
Az induktív útadó (elmozdulás szenzor) passzív szenzor, mert a működéséhez a 
vivőfrekvenciás tápfeszültség formájában segédenergia szükséges (ld: 20-22. dia).  
A külső teres, vagy külső záródású induktív elmozdulás érzékelő működése azon alapul, hogy 
a elektromágnes lágyvasas körének egy részét – az „anker”-t – kis mértékben eltávolítjuk a 
mágnes-kör fő részét képező „járom”-tól, és ezzel a kör eredő mágneses ellenállását változ-
tatjuk. A mágneses ellenállás változása az induktivitás változását eredményezi, és stabil 
gerjesztő frekvencia és stabil híd-tápfeszültség esetén ez az induktivitás változás mérhető 
impedancia változást  hoz létre. 
Az eszköz több olyan jeltovábbító (mérőátalakító) szenzorja is lehet, amelyben a mérendő 
mennyiség elmozdulást – mint egyik köztes mennyiséget – hoz létre. Ezt a szenzort többek 
között útadókban, gyorsulásérzékelőkben, erőmérőkben, nyomásérzékelőkben találhatjuk 
meg.  
 
 

  



342 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Huba Antal, BME 

SZENZOROK ALKALMAZÁSA JELÁTALAKÍTÓKBAN

 

9. dia 

A képen látható áttekintő táblázatot a különböző jelátalakítókban található szenzorok rend-
szerezéséről készítettük, de a mérhető fizikai mennyiségeknek csak egy részét van mód 
bemutatni. 
A táblázat szakirodalmi és gyártói információk alapján készült, és didaktikai segítséget kíván 
nyújtani az eligazodáshoz. 
Mind az aktív, mind a passzív szenzorok csoportjánál szándékosan üresen maradt egy-egy sor 
annak jelzésére, hogy mindkét csoportban további szenzorok találhatóak még. 
 
A mérendő fizikai mennyiségek közül csak azokat tüntettük fel, amelyek a legfontosabbak a 
gépészet és a mechatronika területén. A mátrix-táblázat egyes pontjain 3 jelzésformát talál-
hatunk. Az első csoportban a napjainkban, kereskedelmi forgalomban készen beszerezhető 
eszközök találhatóak. A másodikban a fejlesztés alatt lévő, míg a harmadikban a lehetséges, 
vagy kutatási fázisban álló jeltovábbítókat találhatjuk. Azon pozíciók, ahol a mező üres, vagy 
azt jelzik, hogy a mérendő mennyiség villamos jellé való átalakítása – az adott módon - nem 
lehetséges, vagy azt, hogy a jelenlegi ismeretek szerint, jelentősebb eredmények az adott 
területen még nem ismertek. 
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KÖZTES MENNYISÉGEK SZEREPE 

NEMVILLAMOS MENNYISÉGEK VILLAMOS 

MÉRÉSÉNÉL

„A”: Mérendő     „B”: Elérhető      „B* ”: Mért mennyiség

Vannak olyan mérendő fizikai mennyiségek, amelyek 

adott fizikai törvény alapján, közvetlenül kapcsolhatók 

villamos mennyiségekhez, ld. két példa esetében:

Piezoelektromosság: A kristály-deformáció töltés-

szétválasztást eredményez.

Elektrodinamika: Mágneses mezőben „v(t)” sebességgel 

mozgó vezetőben elektromos térerő jön létre.

Ezeket a fizikai elveket az „aktív”, segédenergia 

nélkül működő jelátalakítókban használják.

Aktív és passzív szenzorok a jelátalakítókban

 

10. dia 

A mérőlánc tagjainak bemutatása során már jeleztük, hogy a méréstechnikában, az esetek 
túlnyomó részében, a mérendő fizikai mennyiségtől (A) un. köztes mennyiségek, amelyek 
általában már maguk is mérhető/elérhető mennyiségek (B), láncolatán keresztül jutunk el a 
mért villamos mennyiséghez (B*). Egy későbbi dián az erő és a nyomás mérésére alkalmas 
jelátvivő (jelátalakító) példáján mutatjuk be ezt a köztes mennyiség láncolatot. 
 
Érdemes arra is felfigyelni, hogy túlnyomóan alakváltozást, elmozdulást, vagy anyag-
jellemző változást kell a mérendő mennyiség által reprodukálhatóan létrehozni ahhoz, hogy 
a lánc végén villamos jelhez juthassunk. 
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Köztes mennyiségek aktív jelátalakítóban:

Példa: Gyorsulás mérése piezoelektromos szenzorral.

A jelátalakító házában a piezoelektromos kerámiához (pl.: 

ólomtitanát) szeizmikus tömeget szorítanak hozzá, általában 

csavarkötéssel, vagy nagy merevségű rugóval, a magas 

rezonancia frekvencia biztosítására. Hátránya, hogy statikus 

gyorsulás mérésére nem alkalmas. Előnye, hogy a mérési 

frekvencia tartománya nagy. (Ld.: 1. Tartalék fejezet)

Mérendő mennyiség: Gyorsulás

Elérhető mennyiség: A piezokerámiára ható nyomóerő, 

amelynek oka a tömegre ható gyorsító erő

Mért mennyiség: A nyomóerő által okozott kristály-

deformáció révén létrejövő villamos töltés
 

11. dia 

Köztes mennyiségek aktív szenzorokat tartalmazó jelátalakítókban is szükségesek lehetnek. 
 
A piezoelektromos szenzor aktív, mert a működéséhez nincsen szükség segédenergiára. Ez a 
szenzor közvetlen módon az alakváltozást alakítja át villamos feszültséggé. Ha azonban a 
gyorsulás mérése a feladat, akkor az alakváltozás létrehozásához szükség van olyan erőre, 
amely a mérendő gyorsulással arányos. Ez az erő egy „szeizmikus” tömeg segítségével 
hozható létre. A mért gyorsulás „abszolút gyorsulás”, hiszen a méréshez nincsen szükség 
külön referenciára, vagyis vonatkoztatási értékre – a referenciát a nehézségi erő tere hozza 
létre.  
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A jelátalakítók túlnyomó részében

„passzív” szenzorok vannak:

Ezek a működésükhöz segédenergiát igényelnek, ami 

lehet villamos, optikai, pneumatikus, stb. A legelterjedtebb 

passzív szenzor típusok a nyúlásmérő bélyeg és az 

induktív elmozdulás érzékelő.

Mindkettő esetében oly kicsi a mérendő mennyiség által 

létrehozott változás, hogy a változás csak különbségi 

módszerrel mérhető.

Mindkettőnél impedancia változást detektálhatunk, mint 

végső köztes mennyiséget, és ezt a kis változást 

Wheatstone-híd segítségével alakítjuk villamos analóg 

jellé.

 

12. dia 

A köztes mennyiségek különösen jellemzőek a passzív szenzorokra. Van a passzív szenzo-
roknak egy csoportja, amely esetében olyan kis mértékű a mérendő fizikai mennyiség által 
létrehozott változás, hogy az közvetlen módon egyszerűen nem is mérhető. Ilyenek az 
induktív, kapacitív szenzorok és a nyúlásmérő bélyeg. 
 
Vannak olyan passzív szenzorok is, amelyeken közvetlenül detektálható a változás, ilyenek a 
potenciométerek. Ezeket olyan feszültségosztóként kell felfogni, amelyek a potenciométer 
két végpontjára kapcsolt, stabil tápfeszültséget az érintkező helyzetével arányos kimenőjellé 
alakítják. A szerkezet jelleggörbéje azonban csak akkor lesz közelítőleg lineáris, ha a leosztott 
villamos feszültséget mérő eszköz bemeneti impedanciája lényegesen nagyobb, mint a 
potenciométeré.  
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Példák passzív szenzorokra, jelátalakítókra 

és köztes mennyiségekre:

Nyúlásmérő bélyeg, mint szenzor: Az ellenállásának változása 

a hosszváltozással arányos.

A nyúlásmérő bélyeget az adott jelátalakító megfelelően 

méretezett deformációs elemén például erő, gyorsulás, 

elmozdulás, nyomás, forgatónyomaték mérésére alkalmazzák.

Induktív elmozdulás szenzor: Több változata használatos, 

belső vasmagos és külső záródású. Közös bennük, hogy stabil 

amplitúdójú és frekvenciájú árammal gerjesztett mágnes-kör 

mágneses ellenállását változtatja a belső mag, vagy a külső záró 

tag elmozdulása. Ez mérhető induktivitás, és ezzel impedancia 

változást okoz.

Induktív elmozdulás szenzor található például útadókban, 

gyorsulásérzékelőkben, erőmérőkben, és nyomásmérőkben, de 

a külső záródású változat fordulatszám mérésre is alkalmas.
 

13. dia 

A napjainkban alkalmazott nyúlásmérő bélyegek anyaga fém, vagy félvezető. A nyúlásmérő 
bélyegekkel a 7. fejezet foglalkozik részletesen. 
Fém bélyeg esetében a vékony, és esetenként bonyolult kialakítású (pl. kobalt) ellenállást  
fémgőzöléssel viszik fel a polimer hordozóra. A félvezető nyúlásmérő bélyeg esetében viszont 
az „n-típusú” szilícium hordozóban alakítják ki a mikroelektronikában szokásos technológiák-
kal a „p-típusú” érzékelő réteget. 
A „bélyegek” egyszerű hosszváltozás mérésére alkalmas formája „meander”. A vezető aktív 
hosszát úgy növelik meg, hogy a bélyeg „aktív” hosszának két végén a vezető többszörösen 
visszafordul. Az érzékelő anyag a mérés irányában sokkal kisebb keresztmetszetű, mint 
keresztirányban. Keresztirányban a vezető a lehető legrövidebb. Ezekkel a keresztirányú érzé-
kenység a hosszirányúhoz képest elhanyagolhatóvá tehető. 
Az egyszerű hosszváltozást detektáló eszközök mellett, membránok radiális és tangenciális 
alakváltozásának mérésére többféle, pl. rozetta elrendezést alakítottak ki. 
A nyúlásmérő bélyegek igen érzékenyek a hőmérséklet-változásra, ezért esetükben jellem-
zően „teljes hidas” kapcsolást alkalmaznak, azaz a Wheatstone hidat képező négy bélyegből 
két-két darabot ellentétesen vesznek igénybe nyúlásra, illetve zsugorodásra. Ha a négy bélyeg 
termikus karakterisztikája azonos, akkor a termikus eredetű ellenállás változás elvben nem 
okozhat mérési hibát. 
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Az induktív útadók kialakításuk szerint belső magos, vagy külső záródású elektromágnesek, 
de vannak olyan érzékelők is, amelyek esetében a tekercsek közötti csatolás megváltozását 
használják ki az elmozdulás detektálására. 
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MÉRENDŐK

ELÉRHETŐ

MÉRT

 

14. dia 

A képen két mérendő mennyiség kapcsán illusztráljuk a köztes mennyiségek szerepét. 
Mindkét mérendő mennyiség rugalmas alakváltozást okoz egy-egy mechanikai szerkezeten. 
 
A nyomásérzékelőben a nyomáskülönbség hatására két kamra válaszfalát képező, körkörösen 
befogott membrán alakváltozása jön létre. A membrán keresztmetszetén az inflexió előtt és 
után a legnagyobb az alakváltozás. 
 
Az erőérzékelőben az erő egy kikönnyített rúd deformációját okozza (erősen leegyszerűsített 
ábra), és a kikönnyítések legmélyebb részén a legnagyobb a hatás. Az alakváltozásokat 
mindkét esetben nyúlásmérő bélyegekkel detektálják (szenzor), és a bélyegeket (ld.: 22-23. 
dia) a rugalmas fém test legnagyobb mértékben deformálódó részeire ragasztják fel. A 
nyúlással arányos ellenállás változás még a végkitérés esetén is olyan kis mértékű, hogy 
kizárólag különbségi módszerrel mérhető. Így tehát nem az ellenállás változást mérjük di-
rektben, hanem két feszültségosztó közötti villamos feszültség különbséget, ami az ellenállás 
változással arányos. A két feszültségosztó képezi a Wheatstone hidat, amelynek két ága kö-
zött jelenik meg az impedancia arány változásával összefüggő villamos feszültség különbség. 
 
A mérendő fizikai mennyiségek tehát két köztes mennyiségen, az alakváltozáson és az 
ellenállás változáson keresztül „alakulnak át” villamos jellé. 
 
  



5. fejezet. A mérőlánc felépítése. Köztes mennyiségek szerepe 349 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

Erő mérése nyúlásmérő bélyeg szenzorral
(Hottinger & Baldwin Messtechnik gyártmány)

A bélyegek helye piros nyíllal 

jelölve. („Teljes híd”)

 

15. dia 

Egy szellemes és gazdaságos, „monolitikus”, azaz egy darabból kimunkált mechanikai 
konstrukció látható a képen. 
 
A dián bemutatott erőmérő (jelátalakító) szenzorja nyúlásmérő bélyeg. Ezekből a hő 
kompenzáció érdekében 4 darabot ragasztanak fel a rugalmasan alakváltozó szerkezetre, a 
nyilakkal megjelölt helyeken. A védőréteg miatt a bélyegek takarva vannak. A szerkezetet a 
jobboldali 2 furaton keresztül rögzítik, itt láthatók a villamos csatlakozások is, a bal oldali, 
furatokkal ellátott részhez csatlakoztatható az az egység, amelyen a mérendő erő megjelenik. 
A rugalmas szerkezet tulajdonképpen egy kompenzáció nélküli, rugalmas finommechanikai 
egyenes vezeték, amelynek deformációs elemeiként alapesetben (legegyszerűbb változat) 
két, párhuzamos laprugó szolgál. Az itt látható szerkezet azonban nem laprugókkal szerelt, 
hanem egyetlen fém alkatrészből van kimarva. Ez a szellemes és elegáns megoldás 
feleslegessé teszi a laprugók szerelését, a rögzítésüket és a jusztirozást, és így olcsóbbá teszi a 
gyártást. A szerkezet miniatürizálható, ami egy szerelt változatnál nem lenne lehetséges. A 
laprugókat a test legvékonyabb részei képezik, de érdemes megfigyelni, hogy a kellő hossz-
irányú merevség miatt, a lényegében nem deformálódó középső résznél, meghagyták a 
furatok alakjából adódó íveket. A deformációs test alakjának optimalizálását a „véges-elem” 
módszer tette lehetővé. 
 
 

  



350 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Huba Antal, BME 

Gyorsulás mérése induktív útszenzorral

(Elvi ábra a következő dián)

A jelátalakító házában rugalmas, egyenes vezetéken szeizmikus 

tömeg függ. A tömeg két, egymással szemben elhelyezett, 

villamos gerjesztésű mágnes-kör záró elemeként funkcionál. A 

ház és a tömeg közötti relatív elmozdulás a tömeg gyorsulásával 

arányos. Előnye, hogy statikus gyorsulás mérésére is alkalmas. 

Hátránya, hogy a mérési frekvencia tartománya kicsi, hiszen 

passzív, mechanikai aluláteresztő szűrőként viselkedik 

(rezonancia-görbe).

Mérendő mennyiség: Gyorsulás

Elérhető mennyiség: A rugalmasan függő tömegre ható 

gyorsító erő a deformációból eredő rugóerővel tart 

egyensúlyt → az elmozdulás detektálható. 

Mért mennyiség: Az elmozdulás okozta impedancia 

változás.

 

16. dia 

A képen olvasható magyarázathoz tartozik egy részletes szemléltető ábra a következő dián. 
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MÉRENDŐ ELÉRHETŐ

MÉRT

A következő dián – bemutatjuk e jelátalakító típus egy ipari 

változatának metszeti képét.

 

17. dia 

Az előző dián leírtak szemléltetését szolgálja ez a kép. 
 
A mérendő gyorsulás a szeizmikus tömeg mozgását biztosító rugalmas vezetéket deformálja 
(alakváltozás=köztes mennyiség). A tömeg egy kettős, külső terű induktív útadó mozgó 
eleme (anker), amely egyenes vezeték segítségével változtatja a két járomtól való távolságát 
(elmozdulás=köztes mennyiség). 
Amikor a tömeg az egyik elektromágnes járomhoz közelít, ezzel egy időben a másiktól 
ugyanolyan mértékben távolodik. A két elektromágnes (induktív útadó) egy vivőfekvenciás 
mérőhíd (Wheatstone híd) egyik feszültségosztó ágának impedanciáit képezi. Az impedancia 
arányok megváltozása (impedanica változás=köztes mennyiség) a hídágak közötti feszültség 
különbség formájában jelentkezik. Fázis érzékeny demoduláció révén a tömeg mozgásának 
iránya is értelmezhető. A vivőfrekvenciás mérőhidakról, a modulációról későbbi részben 
külön diákat találhatunk (ld.: 24. diától kezdődően). 
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INDUKTÍV

GYORSULÁS-

ÉRZÉKELŐ

„szerkezeti 

vázlata”

egy HBM

adatlapon

 

18. dia 

A 15. dián leírt elvi elrendezés és működés nyomon követhető a metszeti képen. A rugalmas 
egyenes vezeték két párhuzamos rugóból áll, de nagyon valószínű, hogy azok nem ilyen 
formájúak, mint az ábrán. 
 
A HBM cég B12-es típusú induktív gyorsulásérzékelőjének részletes bemutatása – különös 
tekintettel a frekvencia-átviteli jellemzőkre – a 4. fejezetben található. 
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Két fontos szenzor típus

alapvető összefüggései:

 Induktív szenzorok

 Nyúlásmérő bélyegek

 

19. dia 

Az összefoglaló mátrix e fejezet 9. diáján jól érzékelteti, hogy a legtöbb gépészeti mennyi-
séget mérő rendszer jelátalakítójának passzív szenzorja vagy induktív elmozdulás-érzékelő, 
vagy nyúlásmérő bélyeg. Ezért ezt a két szenzor típust kiemelten is bemutatjuk.  
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INDUKTÍV ÚTADÓK

RM=RMvas+Rmlev= RMkonst ± ΔRM

Az „L” induktivitás 

változását a légrés 

hosszának változása 

okozza. 

 

20. dia 

A dián az induktív útadók működését leíró legfontosabb fizikai összefüggések láthatóak. 
Az „útméréssel” a 6. fejezetben részletesen foglalkozunk. Az induktív útadót a nemvillamos 
mennyiségek villamos mérésében játszott kiemelkedő szerepe miatt itt is bemutatjuk. Fontos 
tudni, hogy az induktív elmozdulás (út) mérő eszközök skálája az itt ismertetettnél lénye-
gesen nagyobb, ezért különösen fontos az említett fejezetben leírtak tanulmányozása is. 
Ezt a passzív szenzor típust olyan jelátalakítókban használják fel, amelyekben a mérendő 
fizikai-gépészeti mennyiség a szenzoron elmozdulást  képes létrehozni. 
A bal felső képlet azt mutatja, hogy egy mágnes-körben a fluxus a villamos Ohm törvénnyel 
analóg módon, a gerjesztés és a mágneses ellenállás hányadosaként alakul ki. Ha a mágnes-
körben a gerjesztés villamos árammal történik, tehát tekercset alkalmaznak, akkor a tekercs 
induktivitása a menetszám és az előzőekben említett mágneses ellenállás függvénye. 
A dián látható levezetés olyan elrendezésre vonatkozik, amelynél a mágnes-kör egy állandó 
hosszúságú, U, vagy L alakú vasmagból áll („járom”), és ezen helyezkedik el a gerjesztő te-
kercs. A mágnes-kör tehát külső záródású. A záró elem („anker, horgony”) mozoghat, és vál-
toztatja távolságát a vasmagtól. A kör eredő mágneses ellenállása ezért egy állandó és egy 
változó részből tevődik össze. Az állandó rész a vasmag és az azonos anyagú záró elem mág-
neses ellenállásának összege, a változó rész a légrés ellenállásának változásától függ. A légrés 
ellenállásának paraméterei közül csupán a távolság az, ami változik. Ezért a mágnes-kör ere-
dő induktivitásának változását lényegében a légrés nagyságának változása idézi elő, még-
pedig fordított arányossággal.  
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Ezt az induktív útadó típust külső záródásúnak nevezik. A következő dia ezt a típust mutatja 
kétféle elrendezésben.  



356 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Huba Antal, BME 

KŰLSŐ ZÁRÓDÁSÚ 

INDUKTÍV ÚTADÓK

„negyed-hidas”

„fél-hidas”

 

21. dia 

A két típus közül – a már említett jelátalakítókban – főként a „fél-hidas” változatot alkal-
mazzák, annak konstrukciós eszközökkel jól linearizálható jelleggörbéje miatt. 
A „híd” kifejezés arra utal, hogy a szenzor egy négy impedanciából álló Wheatstone-hídba 
van bekötve. Negyed híd esetében csak egy impedancia, míg fél híd esetében kettő, ráadásul 
ellentétes „irányban” változik. Az ellentétes irány alatt azt kell érteni, hogy távolság változ-
tatásával az egyik impedancia ugyanolyan mértékben csökken, mint amennyivel a másik nő. 
 
Ilyen induktív szenzorokat tartalmaznak az útadók (hosszmérők) mellett a gyorsulásérzékelők, 
erőmérők, bizonyos nyomásmérő típusok is. A fordulatszám érzékelésnél, helyzet érzéke-
lésnél, áramlásmérőkben főként a negyed hidas változat gyakori. 
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„negyed-hidas”

„fél-hidas”

BELSŐ MAGOS 

INDUKTÍV ÚTADÓK

 

22. dia 

A dián a „belső magos” induktív útadók két változatát mutatjuk be. 
 
A „fél-hidas” változatot finomtapintós hosszmérőkben és nyomásmérőkben alkalmazzák 
szenzorként. A finomtapintó a vasmaghoz van rögzítve, és a mérőnyomást megfelelő 
rugóerővel biztosítják. A tapintó tömege és a visszatérítő rugó merevsége természetesen 
másodrendű mechanikai rendszert képez. A dinamikus mérésekkel mindaddig nincsen gond, 
amíg a mérendő elmozdulás frekvenciája nem közelíti meg a lengő rendszer rezonancia 
sávját. Ebben a frekvencia sávban – de különösen a rezonancia frekvencián - már számolni 
kell a tapintó mérőfelülettől való elválásával, „pattogásával” is. 
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NYÚLÁSMÉRŐ ELLENÁLLÁSOK
A témát ld. részletesen a 7. Alakváltozás mérése c. 

fejezetben!

 

23. dia 

Bizonyos anyagoknak azt a tulajdonságát, hogy hosszúságuk változásával jól detektálhatóan 
változik a villamos ellenállásuk, kitűnően fel lehet használni olyan mérő-átalakítókban, 
amelyekben a mérőtest a bemenő fizikai mennyiség által, reprodukálható alakváltozásnak 
van kitéve. 
Ez a passzív szenzor típus tehát alakváltozás , és minden olyan gépészeti-fizikai mennyiség 
detektálására képes, amely egy mérőelemen reprodukálható alakváltozást képes létrehozni. 
 
Régebben szövet hordozóba ágyazott fémhuzal ellenállásokat alkalmaztak, meander elrende-
zésben. Egy ilyen szerkezet látható a dia baloldalán. A „meander” kifejezés a görög épületek 
díszítő elemétől, illetve a szeszélyesen kanyargó kisázsiai Meandros (Menderes) folyótól ere-
deztethető. 
A többszörösen visszatérő, párhuzamosan futó ellenállás ágak a szenzor hosszirányú érzé-
kenységét növelik. A hordozóval együtt tekintjük a teljes felületű szenzort „bélyegnek”. 
 
Napjainkban két féle nyúlásmérő használatos, fémréteg és félvezető. 
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A „gauge” faktor származtatása

Ld.: 7. fejezet, 26-70. dia

 

24. dia 

A dián – az egyszerűség kedvéért – egy kör keresztmetszetű vezeték esetére mutatjuk be a 
relatív ellenállás változás és a relatív nyúlás közötti kapcsolatot, amelyet egy konstans, a „g”, 
vagy „gauge” (ejtsd: géidzs) faktor reprezentál. 
A képen látható levezetésben „ε” a relatív (fajlagos) nyúlás, „εK” a relatív (fajlagos) kereszt-
metszet változás, „μK”a Poisson-tényező, azaz kereszt-és hosszirányú nyúlás aránya, „η” a 
(fajlagos) nyúlás által okozott (fajlagos) ellenállás változás. A gauge-faktor minden eleme 
állandó, illetve anyag-specifikus. 
A nyúlásmérő bélyeggel, mit az alakváltozás mérésének egyik legfontosabb eszközével rész-
letekbe menően foglalkozunk a 7. fejezetben, a 26 –70. diákon. 
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VIVŐFREKVENCIÁS MÉRŐERŐSÍTŐ 
TÖMBVÁZLATA

Amplitúdó moduláció alkalmazása a szenzortechnikában:

A bemenő fizikai mennyiség (mérendő jel) nagyságával arányosan 
változik a passzív szenzort alkotó Wheatstone-híd kimenőjelének 
amplitúdója, miközben annak frekvenciája (vivő) stabil marad. A 
vivő fázisa hordozza az irány-információt, lásd: fázis-érzékeny 
demoduláció.

JELFELDOLGOZÁS

 

25. dia 

A mérőlánc második tagja a jelfeldolgozó egység. 
Ennek formái igen változatosak, ezért kiemelünk egyet, amelyik a méréstechnikában, különö-
sen a nemvillamos mennyiségek villamos mérésében fontos szerepet játszik, és ez a vivőfrek-
venciás mérőerősítő. Különösképpen jól illeszkedik az eddig bemutatott jelátalakítókhoz, hi-
szen egy sor induktív útadóval, vagy nyúlásmérő bélyeggel működő jelátalakító esetében 
gyárilag van kialakítva a csatlakoztathatóság. 
 
A képen a mérőerősítő tömbvázlata látható. Működése az amplitúdó moduláción alapul. A 
passzív szenzorokkal felszerelt jelátalakítóban 1/4, 1/2 vagy teljes (1/1) Wheatstone híd 
található, a szenzor-elemek elrendezése tehát a különbségi mérési módszernek felel meg. Az 
egyes szenzor elemek impedanciájának (ellenállásának), a mérendő mennyiség által elő-
idézett megváltozása olyan csekély mértékű, hogy az más módszerrel nem, vagy csak nagyon 
körülményesen lenne mérhető. A mérőhidat különlegesen stabilizált frekvenciájú és 
amplitúdójú generátor jele táplálja, mert a különbségi feszültségben - az impedancia válto-
zás mellett – mind a frekvencia, mind az amplitúdó direkt befolyással van a mérési ered-
ményre. Ha a frekvencia és amplitúdó stabilitás nem lenne biztosítható, a mért mennyiség 
teljesen bizonytalanná válna. 
 
Tájékoztató adatok egy neves műszergyártó adatlapjáról: Az átlagos vivőfrekvenciás mérő-
hidak osztálypontossága 0.1, de olyan mérőhíd is van a piacon, amelynél az osztálypontos-
ságot 0.0005/0.005 értéken garantálják. 

Comment on Text
Olyan eljárás, amelynek során egy állandó frekvenciájú – általában harmonikus – jel amplitúdóját egy másik, információt hordozó jel időbeli lefutásának megfelelően változtatják.
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A mérendő mennyiség nagyságával arányos a jelátalakító kimenő jele, egy amplitúdójában 
modulált, stabil frekvenciájú harmonikus jel. A képen látható, hogy egy meghatározott, pl. 
pozitív irányban növekedő mérendő mennyiség hatására létrejövő amplitúdó modulált szinu-
szos jel csúcsai már mindkét irányban mutatják ezt a változást. Éppen ezért van szükség a 
modulált jel erősítése, kondicionálása után a fázis érzékeny demodulációra, hiszen a mérés-
nek csak akkor van értelme, ha a mért (kijelzett) villamos mennyiség változásának előjele 
megegyezik a mérendő mennyiségével. A fázis érzékeny demoduláció tömbvázlatát külön 
dián láthatjuk. 
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KIS IMPEDANCIÁK MÉRÉSE
MÓDSZER: Különbségi

ESZKÖZ: Wheatstone híd

A Wheatstone-híd alkalmazását nyúlásmérő bélyegekre ld.: 7. fej.

 

26. dia 

Amint már többször leírtuk, az induktív és kapacitív szenzorokra, valamint a nyúlásmérő 
bélyegekre általánosan jellemző, hogy a mérendő mennyiség által létrehozott változás az 
alap impedancia (alap ellenállás) értékéhez viszonyítottan kicsi. 
Általában 120 Ω körüli az alap ellenállás értéke, és ehhez képest a nyúlásmérő bélyegek 
működési tartománya a ΔR/R=g·ΔL/L=g·ε összefüggés miatt igen csekély mértékű. A relatív 
hosszváltozás rugalmas tartománya hozzávetőlegesen 10-7<ε<10-3 lehet, az alapellenállás 
figyelembe vételével így 10-5<ΔR<10-1 Ohm ellenállás változás adódik. Ilyen kis ellenállás 
változások a legbiztonságosabban különbségi módszerrel mérhetőek. 
 
A dián a később bemutatott híd kapcsolás elnevezésének megértéséhez egy feszültség-osztót 
mutatunk be. E feszültség osztó két impedancia közé eső pontja lesz majd a hídfeszültség 
egyik végpontja (osztópont). Az impedanciákon eső feszültség az ábrán látható módon, az 
impedanciák arányában oszlik meg. Ha az U0 tápfeszültséget két, a képen ábrázolt feszültség 
osztóra kapcsoljuk, akkor a két feszültség-osztó osztópontjai között villamos feszültség mér-
hető akkor, ha a két osztó impedancia aránya nem egyenlő. 
 
A mérési módszer azért különbségi, mert a két osztópont közötti különbség az impedancia-
arányok módosításával változtatható, méghozzá igen nagy érzékenységgel. Az ezzel kapcso-
latos összefüggések a következő képen láthatóak.  
 



5. fejezet. A mérőlánc felépítése. Köztes mennyiségek szerepe 363 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

Nyúlásmérő bélyegekkel történő mérés esetében a Wheatstone-hídnak kiemelkedő jelentő-
sége van, és vannak a bélyegek tulajdonságai miatti sajátosságok is. A téma gépészetben 
betöltött szerepe és fontossága miatt a 7. fejezetben  (Alakváltozás mérése) igen nagy 
számú dia foglalkozik a témával: 26-70.  
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27. dia 

A dián a magyarázó szöveg összefoglalja az előzőekben leírtakat, és bemutatja, hogy a két 
feszültség osztó közötti UHÍD hídfeszültség valóban az impedancia arányoktól függ. A vivő-
frekvenciás mérőerősítőkben a híd impedanciái szabványosítva vannak. A két ág impedanciái 
nem feltétlenül azonos értékűek – bár ez a célszerű. Látható ugyanakkor, hogy a mért 
hídfeszültség szempontjából csak az arányuk lényeges. 
 
Fontos, hogy a mérés megkezdésekor, a kiválasztott szenzor elemek csatlakoztatását köve-
tően, a vivőfrekvenciás mérőhidat ki kell egyenlíteni. A kiegyenlítés minden esetben cél-
szerű, mert ezzel a mérési tartomány teljes mértékben kihasználható. A kiegyenlítés történ-
het a régebbi mérőhidakon kézi működtetéssel, durva és finom hangolású potenciométerek 
és kapacitások segítségével, vagy modernebb berendezéseken egyetlen paranccsal, auto-
matikusan. A fázis kiegyenlítése (a generátor jel és a modulált jel fázisa közötti kisebb mér-
tékű fáziseltolódás megszüntetése) elengedhetetlen a hiba mentes demoduláció érdekében. 
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„NEGYED” HÍD

 

28. dia 

A negyed (1/4) híd a méréstechnikai gyakorlatban ritkán fordul elő, és ha igen, akkor induktív 
szenzor formájában. 
 
Látható, hogy érzékenysége kicsi, és ez az első ábra, amelyen nyílván valóvá válik, miért 
szükséges a vivőfrekvenciát és annak amplitúdóját stabil értéken tartani. Az eredmény 
képletben ugyanis mindkét mennyiség megjelenik. A véletlen és rendszeres hibáknak ezen 
lehetséges két forrása a sok közül azonnal szembe tűnik: UTÁP és az |Z|=2πf·L összefüggésben 
a frekvencia.  
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„FÉL” HÍD

 

29. dia 

Induktív szenzorok jellegzetes kapcsolási módja a fél (1/2) híd. 
 
A híd aktív oldalát két db ellentétes mértékben változó induktív szenzor képezi, míg a híd 
másik oldalát képező ellenállások (impedanciák) a mérőerősítőben találhatóak. Az összekötő 
vezetékek szórt kapacitásai, és egyéb kapacitív és induktív elemek miatt minden mérőhíd 
kiegyenlítését (nullázását) a mérőerősítőbe beépített kapacitások is segítik. Ellenkező 
esetben a fázis érzékeny demoduláció során hibák keletkeznének, hiszen a demoduláció 
feltételezi azt, hogy a modulált jelben a generátor jelhez képest ne legyen fázistolás. 
 
Látható, hogy az érzékenység a negyed hídnál megállapított kétszerese, és az is, hogy a 
mérési bizonytalanságot ebben az esetben is befolyásolja a vivőfrekvencia és a híd táp-
feszültség. 
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„TELJES” HÍD – EGÉSZ HÍD

 

30. dia 

A teljes (1/1) hídat főként nyúlásmérő bélyeges szenzorok esetében alkalmazzák, de előfordul 
induktív és kapacitív szenzorok esetében is. 
 
E kapcsolás érzékenysége a legnagyobb. Az átlósan elhelyezkedő, és egyező irányban 
értéküket változtató ellenállások – igényes választás esetében - a hő terhelés hatására azonos 
irányban változtatják értéküket, és ezzel automatikusan megoldják a hőmérséklet okozta hiba 
kompenzázióját. 
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FÁZIS-ÉRZÉKENY DEMODULÁTOR

vivőfrekvenciás mérőerősítőhöz

 

31. dia 

A fázis érzékeny demodulátor egy lehetséges, egyszerű formáját, annak elvi kapcsolását 
látjuk a képen. A folyamat megértéséhez ez a kapcsolás elegendő információt nyújt. 
 
Két bemenete van: Az egyik bemenetre a modulált jelet kapcsolják, és ez a jel transzformá-
toros csatolással kerül két diódára. A diódákat a másik bemenetre kapcsolt eredeti generátor 
jel polaritása nyitja (pozitív szinusz fél hullám), illetve zárja (negatív fél hullám). A nyitott 
állapotban „átengedett”, modulált jelrészlet – fél hullám-sorozat csúcsok formájában - éppen 
az eredeti mérendő mennyiség időbeli lefolyását tükrözi, amennyiben a generátor jel és a 
modulált jel fázishelyzete között nincsen hiba. Éppen e hiba kiküszöbölésére szolgálnak a 
hidak kiegyenlítéséhez biztosított, durva és finomhangolású, vagy automatikus korrekcióval 
rendelkező kapacitív elemek. 
 
A fél hullám sorozat ezt követően egy aluláteresztő szűrőre kerül, így a kijelzőn már valóban 
csak a mérendő mennyiséggel analóg villamos jelet láthatjuk. 
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Hogyan lehet a modulált vivő jelből a bemenő jel

előjelét detektálni?

Megoldás: Fázisérzékeny demoduláció

UHÍD+

UHÍD-

t

t

UHÍD

 

32. dia 

Miért lehetséges a demoduláció? A képen bemutatjuk, hogy azért, mert az amplitúdó modu-
láció révén, a mérendő mennyiség nagysága a modulált szinuszos (harmonikus) jel amplitú-
dójában van „kódolva”, míg a moduláló jel irány információját (előjelét) - a híd kiegyenlített 
középhelyzethez képest - a szinuszos modulált jel fázisa „hordozza”. A fázis csak kétféle lehet: 
0°, illetve ±180°. Ez a fáziskülönbség teszi lehetővé az impedanciák változásának irány-
detektálását, és ezzel a mérendő jel változási irányának detektálását. 
A következő három dián a fázis érzékeny demoduláció folyamatát mutatjuk be. 
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t
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33. dia 

A kép felső részén a generátor jele látható. Ezt a szinuszos jelet egyrészt a jeltovábbító 
tápfeszültségeként, másrészt a demodulátorban használjuk fel. 
 
Nagyon lényeges képi információ az, hogy a mérendő mennyiség negatív irányú változása a 
modulált jelben ±180° fázistolást eredményez. Ez a mérendő jel null-átmenete alatt, a 
harmadik diagramon pirossal bekarikázva, jól látható. 
A vivőfrekvenciás mérőhidak frekvenciája többnyire 600 Hz, vagy 5 (4,8) kHz, illetve 50 (48) kHz. 
Fontos tudni, hogy az adott frekvenciájú mérőhíddal csak olyan jel mérhető hibamentesen, 
vagy kisebb hibával, amelynek a spektrumában nincsen a vivőfrekvencia tizedénél nagyobb, 
lényeges frekvencia-összetevő. Az alacsonyabb vivőfrekvenciával kb. max. 0.1 - 1kHz-es, a 
magasabb vivőfrekvenciával kb. max. 10 kHz-es jelösszetevő mérhető. A demodulált szinusz 
fél hullám-sorozatot bemutató diagramon látható a fentebb leírtak oka. Az ábrán a mérendő 
jel pontozott vonaléként jelenik meg a szinusz fél hullámok csúcsai felett. Látható ezen az idő 
tartománybeli ábrázoláson is, hogy a csúcsok nem alkalmasak a mérendő jel időbeli válto-
zásának kirajzolására, még un. tartó, esetleg szűrő áramkörök alkalmazásával sem. Magasabb 
vivőfrekvencia alkalmazásával ez a probléma megoldható, mert a „sűrűbb” fél hullám sorozat 
csúcsai kirajzolják a mérendő mennyiség időbeli alakját. 
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t

t

U(t)

 

34. dia 

A képen a generátor jel és a fázis hiba nélkül hozzá szinkronizált modulált jel látható, valamint 
az, hogy a demodulátor diódáit a generátor jele éppen a pozitív fél hullám idejére nyitja ki. 
Nyitott állapotban hol a modulált jel pozitív, hol pedig a negatív fél hullámai kerülnek a 
kijelzőre, illetve további elektronikus feldolgozásra, annak megfelelően, hogy a középhely-
zethez (kiegyenlítés) képest a moduláló jel milyen előjelű volt. A képen jól kivehető a null 
átmenetnél fellépő fázisváltás. 
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U(t)

t

 

35. dia 

A kép eltúlzottan egy olyan esetet ábrázol, amelynél a mérendő jelben található legmaga-
sabb frekvencia-összetevő és a vivőfrekvencia igen közel esnek egymáshoz, ráadásul az alul-
áteresztő szűrő sincs optimálisan méretezve. A vastagon kirajzolt jel csak igen nagy 
jóindulattal nevezhető a szaggatott vonallal rajzolt, eredeti mérendő mennyiség időbeli 
változása „villamos visszatükröződésének”. A képi „túlzás” a hibák forrásaira kíván rámutatni. 
 
 

  



5. fejezet. A mérőlánc felépítése. Köztes mennyiségek szerepe 373 

© Huba Antal, BME www.tankonyvtar.hu  

Példa aktív szenzor 

alkalmazására

Piezoelektromos gyorsulás 

érzékelő dinamikai modellje

(Frekvencia menet számítása)

 

36. dia 
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37. dia 

A piezoelektromos gyorsulásérzékelő/jelátalakító aktív szenzort, a segédenergia nélkül 
működő piezoelektromos energia átalakítót (ez kerámia, esetleg kristály) használ a mérendő 
mennyiség villamos jellé való átalakítására. 
 
A piezoelektromos tulajdonságot mutató anyagokkal kapcsolatos ismeretek olyan szerte-
ágazóak, hogy e tananyag keretében nem mutathatók be. A példához bemutatásához elen-
gedhetetlen fizikai összefüggések egyenletei baloldalon láthatóak. A piezoelektromos 
átalakítási tényező „nF”  magába foglalja az eP piezoelektromos állandót, amely anyagtípustól 
függő érték, egyenesen arányos a szenzor alakváltozás irányára merőleges „A” felületével és 
fordítottan arányos a szenzor „ℓ” vastagságával. Mellékesen megjegyezzük, hogy ezért alkal-
maznak piezo mozgatókban több, vékony tárcsaként megformázott kerámiából összeállított 
piezo-oszlopot, és nem egyetlen, nagyobb vastagságú elemet. 
 
A fizikai összefüggés longitudinális piezoelektromos effektus esetében az mutatja, hogy az 
alakváltozás hatására létrejövő töltésmennyiség a piezoelektromos átalakítási tényező segít-
ségével határozható meg. A deformációt létrehozó erő iránya ebben az esetben merőleges a 
felületre, és a Δx alakváltozási iránnyal megegyező. Tekintettel arra, hogy sem a töltés, sem az 
alakváltozás (összenyomódás) nem rendszertechnikai változók, a fizikai összefüggést az idő 
szerint deriváljuk. Az így kapott egyenlet viszont már egyértelműen mutatja, hogy fordító 
váltóval állunk szemben. Ez az energia átalakító két eltérő fizikai típusú rendszer között 
teremt úgy kapcsolatot, hogy ez a kétirányú (fontos kritérium!) kapcsolat eltérő típusú fizikai 
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változók között áll fenn: Villamos áram – mechanikai sebesség. Az energia átalakító második 
egyenlete az „ellenkező irányú” átalakítást szemlélteti: A piezoelektromos anyag felületére 
felvitt elektródákra villamos feszültséget kapcsolva, a mechanikai „oldalon” erőhatás ébred. 
Itt az erőhatás a lényeges, hiszen a mechanikai impedancia olyan nagy, hogy alig detektálható 
vastagság változás. Ez az irány a „motor, vagy aktuátor” irány. A piezoelektromos anyagokat 
előszeretettel alkalmazzák elektronikus szűrők, ultrahang adók, nagyfrekvenciás mozgató 
szerkezetek és újabban egyszerűbb hangsugárzók formájában is. 
 
A jobboldali ábra a piezoelektromos gyorsulásérzékelő jelátalakító struktúra gráfja. A szer-
kezeti felépítésben látható elemek jól beazonosíthatóak: A „kP és bP”paraméterek a piezo-
szenzor veszteséges rugómerevségét jelölik (Kelvin modell). A „k” rugómerevséggel rendel-
kező elem az „m” szeizmikus tömeget szorítja a szenzorhoz. A villamos kivezetésekre kötve 
tüntettük fel a piezo-szenzor „CP” villamos kapacitását. Ez nem elhanyagolható paraméter, 
mert a kerámia anyaga szigetelő (dielektrikum), az elektródák pedig viszonylag nagyok, 
befedik a teljes szenzor felületet, mintegy kondenzátor fegyverzetet alkotva. 
 
Kettő plusz egy diszkrét sebesség érték definiálható. A gyorsulásérzékelőre ható, mérendő jel, 
amelyet itt v0-ként tüntettünk fel, a tömeg sebessége, valamint a „plusz” érték, az abszolút 
referencia, a v=0 sebesség, azaz a „föld”. A valóságos mérendő jel természetesen az a0 
gyorsulás, de ez a mennyiség nem rendszertechnikai keresztváltozó, ezért a gráfon a vele 
természetesen integrál kapcsolatban álló sebességet tüntettük fel. Az u(t) kimenő villamos 
feszültség az x0-xm elmozdulás különbség (szenzor alakváltozás) hatására jön létre. Az 
elmozdulás ugyancsak nem rendszertechnikai változó, de integrálással nyerjük a v0-vm 
keresztváltozó különbségből. Ezeket a lépéseket a további levezetések tartalmazzák. A fordító 
váltót egy szaggatott vonallal rajzolt, fektetett nyolcas jelképezi, összekötve a mechanikai 
oldal egyik gráf élét (erő) a villamos oldal gráf élével (feszültség különbség). Látható, hogy a 
kP és a k rugómerevségek párhuzamosan vannak kapcsolva, az eredőjüket helyettesíthetjük 
kP*-gal. 
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38. dia 

A struktúra gráf rajzolása nem öncélú művelet. Az egyes elemek egymáshoz képesti 
viszonyán túl, ennek segítségével írjuk fel a hurok és a csomóponti egyenleteket. 
 
Ha átmenő változót keresünk, célszerű hurok módszert, ha pedig – mint ebben az esetben is 
– keresztváltozó a keresett mennyiség, akkor célszerű csomóponti módszert alkalmazni. 
Amint már jeleztük, a csomópontok független keresztváltozókat reprezentálnak. Esetünkben 
a vm kivételével mindegyik ismert, tehát erre a csomópontra írtuk fel a csomóponti 
egyenletet. Némileg önkényesen a csomópontba befelé mutató éleket negatív, a kifelé 
mutatókat pozitív előjellel vettük figyelembe, és így kaptuk a következő egyenletet: –
fm+fb+fk+f=0, amelybe a fizikai összefüggéseket azonnal be is helyettesítettük.  Tudva, hogy a 
szenzor alakváltozására szükség lesz, már az abszolút elmozdulás értékeket helyettesítettük a 
fizikai összefüggésekbe. 
 
Az alsó mezőben látjuk, hogy az abszolút koordinátákat a keresett alakváltozással 
helyettesítettük, és ezt xki változónak neveztük. Az egyenlet- rendezés során automatikusan 
adódik, de az impedancia módszerrel le is vezethető, hogy a Cp villamos kapacitás 
impedanciája redukálható a mechanikai oldalra, de csak mint egyenértékű kC rugómerevség 
impedancia, hiszen az átalakító fordító váltó! 
A legalsó sor a piezoelektromos gyorsulásérzékelő differenciálegyenlete, vagy rendszer-
egyenlete, amely idő tartományban alkalmas a műszer vizsgálatára. Az egyenletet Laplace 
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transzformálva a Xki(s)/a0(s) átviteli függvényhez jutunk, amelyben az Xki=ΔX összefüggés 
nyilvánvalósága miatt láthatóan meg fog jelenni a valódi villamos kimenőjel, az Uki(s). 
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Impedancia - admittancia 

átszámítás a rendszerrészek között:

CPCPe kkkkkk  

Eredő rugómerevség

(ld: következő dián)

Az átszámítás alapja a 

girátor két fizikai 

összefüggése:

 

39. dia 

Az előző dián jelzett redukció levezetését látjuk a képen, az impedancia módszer alkalma-
zásával. 
 
A jobb felső mezőben az átfordító váltó két egyenletét látjuk Laplace transzformáció után. Ha 
a két transzformált egyenlet közé - az egyenlőség jel mindkét oldalán - gondolatban egy-egy 
törtvonalat húzunk, akkor látjuk, hogy jobboldalon egy villamos admittanciát (impedancia 
reciprokja), baloldalon pedig az átalakítási tényező négyzetével megszorzott mechanikai im-
pedanciát kapunk. Műszaki nyelvre lefordítva ez annyit jelent, hogy a villamos admittan-
ciának megfelel egy átszámított mechanikai impedancia. 
 
Ez „duálisan analóg” megfeleltetés csak a villamos kapacitás és a mechanikai rugómerevség, 
valamint a villamos induktivitás és a mechanikai tömeg között lehetséges, mert máskülönben 
a megfeleltetés egyenleteiben benne maradna az „s” operátor, azaz a komplex körfrekvencia, 
ami diszperz, nemlineáris rendszerre utalna.  
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A keresett átviteli függvény a differenciálegyenletből is 

meghatározható, de áttekinthetőbb az impedancia módszer:

s
sb+ke

1
sm

Vm

V0

V0-Vm

A piezoelektromos aktív gyorsulásérzékelő másodrendű rendszer!

 

40. dia 

A frekvenciától függő átviteli tulajdonságok sokkal gyorsabban meghatározhatók az impedan-
cia módszerrel, amellyel közvetlenül az átviteli függvényhez jutunk, operátor, vagy frekvencia 
tartományban. 
 
Az impedancia módszer lényege, hogy lineáris, vagy linearizálható rendszerek impedancia 
hálózatát, attól függően, hogy milyen változó keresett, addig alakítjuk, egyszerűsítjük, vonjuk 
össze, ameddig keresett átmenő változó esetén átmenő osztóhoz, keresett keresztváltozó 
esetében pedig keresztváltozó osztóhoz jutunk el. 
Lehetséges több bemenet hatásának vizsgálata is, a szuperpozíció törvénye alapján. 
Bonyolultabb hálózatok esetén szokás a hálózatot passzív (ez a rész azoknak az impedan-
ciáknak az eredője, amelyen a változót keressük, ezt terhelésnek is nevezik) és aktív részre 
(ezt a források és a visszamaradó többi impedancia eredője, mint belső impedancia, képezi) 
bontani. 
 
A fenti példában a keresett változó keresztváltozó, ezért az impedancia hálózatot úgy alakít-
juk át, hogy ez az osztó álljon elő. 
A helyettesítések elvégzése után előáll a keresett átviteli függvény. A gyorsulásérzékelő 
másodrendű dinamikai rendszerként működik. 
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A töltésszivárgás okozta feszültségcsökkenés 

korlátozása töltéserősítővel.

A piezoelektromos gyorsulásérzékelő 

alkalmazása jellemzően:

 

41. dia 

A képen a piezoelektromos gyorsulásérzékelő és a hozzá csatlakoztatott töltéserősítő 
(integrálerősítő) elvi kapcsolása látható. 
 
A műszer jellegzetes és ismert problémája, hogy extrém alacsony frekvenciás jelek mérésére 
nem alkalmas. A töltéserősítő minden műszaki erőfeszítés ellenére sem képes a stacionárius 
jel szinten tartására, még akkor sem, ha az integrálást szolgáló kondenzátor kapacitása lehe-
tőség szerint a legnagyobb értékű. A piezokerámia kapacitása, a jelvezeték kapacitása és 
szigetelési ellenállása, valamint az erősítő bemeneti ellenállása meghatározóak a jel szinten 
tartását illetően. 
A képen látható a töltéserősítővel szemben támasztott követelmény. A piezo-szenzor és 
jelvezeték τ időállandója 10…100 s közé esik. Azt a tm maximális mérési időt, amely alatt 0,1 
%-nál kisebb a stacionárius jelszint csökkenése, azaz hibája, a megadott összefüggéssel lehet 
megbecsülni az uki=U(1-exp-(t/τ)) megoldásfüggvényre támaszkodva. 
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DIGITÁLIS HOSSZ-ÉS SZÖGMÉRÉS

ALAPJAI

MITUTOYO

LINEAR 

SCALE

rendszer

A hosszméréssel a 6. fejezet részletesen foglalkozik. A 42-

48. dia egyetlen, kiragadott példát mutat, amely az időben 

változó elmozdulás és szög digitális „mérőláncának” 

bemutatására szolgál. 

 

42. dia 

A dián a Mitutoyo cég „Linear Scale” elnevezésű hosszmérő (elmozdulás mérő) rendszere 
látható. A bemutatott mérőeszközhöz hasonló – vagy éppen ez a típus – csaknem minden 
modern szerszámgépen megtalálható. 
 
A hosszú, fémkerettel ellátott üvegléc (mérőrúd) van általában a szerszámgép mozgó asz-
talára szerelve, és a védőcsővel burkolt vezetékek vannak a letapogató fejjel együtt a gép álló 
részéhez rögzítve. A következő dián látható a rendszer magyarázó, elvi ábrája, kiegészí-
tésekkel. 
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0

 

90 

 

43. dia 

Az üveglécen látszanak az egyforma szélességű sötét-és világos (fényt át nem eresztő és 
átlátszó) csíkok, alattuk a referencia jelek. A letapogató fej „szét van robbantva”. A fényforrás 
általában több fényemittáló dióda, a fej legfontosabb része a vízszintesen kettéosztott, és a 
mérőrúddal azonos osztású letapogató, vagy index skála. 
 
A két sáv sötét-világos osztásai egymáshoz képest, nagy pontossággal, 90°-kal el vannak 
tolva. Ez az eltolás a digitális interpoláció és az iránydetektálás előfeltétele, mert így áll elő 
komparálás után két darab, egymáshoz képest 90°-kal eltolt négyszögjel. A digitális interpo-
láció több formája ismert, azaz több lehetőség van a négyszögjel által meghatározott hullám-
hossz további aláosztására. Erre azért van szükség, mert a jelenleg alkalmazott eszközökben a 
legrövidebb hullámhossz 20 μm (10 μm átlátszatlan és 10 μm fényáteresztő sáv), a kijelzés 
legkisebb értéke (felbontás) viszont 1 μm. 
 
Kérdés tehát, hogy lehetséges a 10 μm-es sáv továbbosztása 10 részre? Ezt jelenti a digitális 
interpoláció, ami logikai áramkörök segítségével és a két, egymáshoz képest 90°-kal eltolt négy-
szögjel segítségével valósítanak meg. Egy lehetséges megoldási változatot mutat a 46. dia, 
monoflopok és „OR” logika alkalmazásával. 
Az „OR” (vagy) logikai kapcsolások kimenetén „E” az előre, „V” pedig a visszafelé mozgás 
impulzus sorozatát látjuk, az interpoláció faktora itt 4, azaz egy hullámhosszat négy impulzus-
ra osztunk fel. Egy impulzus 2.5 μm-nek felel meg. 
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LED

LETAPOGATÓLÉC

MÉRŐLÉCLÉC (MOZGÓ)

FOTOTRANZISZTOR

KOMPARÁTOR

KÖV.ERŐSÍTŐ

KIMENŐJEL

Inkrementális útadó elvi felépítése

 

44. dia 

A dián az inkrementális, transzmissziós útadó legfontosabb elemeivel megadott szerkezeti 
vázlata látható.  
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0º

90º

Ref

Inkrementális hosszmérő kapcsolása

 

45. dia 

A dia 4 jelcsatornát és egy referencia csatornát, valamint a jelfeldolgozó áramköröket mutatja 
sematikusan. A két, piros vonallal bekeretezett komparátor (összehasonlító áramkör) kime-
netén látható az egymáshoz képest 90°-kal eltolt négyszögjel. 
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46. dia 

A 43. dián már jeleztük, hogy a bemutatott interpoláció 4-es aláosztás. 
 
A dia felső részén a két csatornajel (A és B), valamint ezek negáltjai láthatóak. A jelek alatti 
részben egy-egy logikai áramkörökből összeállított kapcsolást mutatunk be. Ezekben 
monoflopok és OR (vagy) logikák szerepelnek. 
 
A monoflop olyan logikai áramkör, amely akkor ad ki egy impulzust, ha az egyik bemenetén 
stabilan „1” szint jelenik meg, a másik bemeneten pedig a „0” szint „1”-re vált. Mono-flop 
azért, mert a kimenet nem marad „1” szinten, hanem visszatér „0” szintre. Ennek jele a tagon 
látható, lefelé mutató nyíl.  
Az „OR” kapuk kimenetén vagy előre, vagy visszafelé való mozgás esetében jelenik meg egy 
impulzus sorozat. 
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Inkrementális hossz-és szögadók

osztásos etalonjai

Változatok:

Transzmissziós Reflexiós

Üveg hordozó Fém hordozó

Osztásperiódus Interpolációs faktor Felbontás

40 μm 4 – 8 - 20 10-5-2 μm

20 μm 2 – 4 – 10 - 20 10-5-2-1 μm 

 

47. dia 

Az inkrementális út-és szögadók jelenleg alkalmazott osztástávolságait mutatja a dia.  
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A felbontást 

meghatározó bitsáv

Abszolút hossz-és szögadó

kódolt etalonjai

A rezgésből eredő hibák 

kiküszöbölésére U, vagy V alakban 

elrendezett optokapukat (LED –

fototranzisztor páros) alkalmaznak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. dia 

Ugyancsak „transzmissziós” rendszerű, de kódolt út és szögadókat  látunk a dián. 
 
Az útadón jelzett sárga sávban 11 bitsáv adott. A felbontást meghatározó legfinomabb sáv 
már összefüggő, sötét csíknak látszik a képen. A skála egyik oldalán itt is fényforrások vannak, 
a másikon pedig fotódetektorok. A letapogatáshoz a detektorok  „U”, vagy „V” alakban 
vannak elhelyezve. Az „U”, vagy „V” formájú detektor elrendezés csúcsában a legfinomabb 
osztásközű sáv van. 
 
A kettős detektor rendszer („U”, illetve „V”) célja a rezgések okozta bizonytalanság kiszűrése, 
amit különleges logikai áramkörökkel valósítanak meg. 
 
A kódolásnál ügyelnek a Hamming-távolság betartására, ami annyit jelent, hogy két, egymás 
melletti helyhez tartozó kód között csak 1 bit különbségnek szabad lennie. 
A BCD kód például nem felelne meg ennek a kritériumnak, mert például a 7 és 8 számjegyek 
között 4 bitben van különbözőség. 
 
A digitális hossz-és szögmérés eszközeivel a 6. fejezet részletesen foglalkozik.  
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Ellenőrző kérdések

1. Ismertesse a mérőlánc felépítését és tagjainak szerepét!

2. Mik a köztes mennyiségek, és miért van rájuk szükség?

3. Mi a jelátalakító és a szenzor közötti különbség?

4. Mi a különbség az aktív és passzív szenzor között?

5. Hogyan működik az induktív szenzor?

6. Mérendő, elérhető és mért mennyiségek, példákkal?

7. A vivőfrekvenciás mérőhíd felépítése?

8. Mutassa be az amplitúdó modulációt a mérőhíd példáján!

9. Mutassa be a fázis-érzékeny demodulációt!

10.Milyen a piezoelektromos gyorsulásérzékelő felépítése?

11.Mutassa be az inkrementális optikai útadót!

12.Mi a digitális interpoláció a hossz-és szögmérésben, és 

mi annak műszaki feltétele?

 

49. dia 
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6. FEJEZET

IDŐBEN VÁLTOZÓ ELMOZDULÁS 

(ÚT), SZÖG MÉRÉSE.

SEBESSÉG ÉS GYORSULÁS 

MÉRÉSE

Dr. Petróczki Károly
egyetemi docens

SzIE FOMI – Méréstechnika Tanszék

Petroczki.karoly@gek.szie.hu

MÉRÉSTECHNIKA

 

1. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Tartalom

•Alapfogalmak

•Az érzékelők csoportosítása

•Leggyakoribb mérési módszerek (rezisztív, kapacitív, induktív, 

transzformátoros, indukciós) – gyakorlati példák

•Rezolver - gyakorlati példa

•Induktosyn® - példák

•Optoelektronikus érzékelők (alapok, lézer háromszögelés, enkóderek) -

példák

•Lézer interferométer - példa

•Helyzetérzékelők, helyzetkapcsolók, közelítéskapcsolók, 

végálláskapcsolók - példák

•Sebességérzékelés, fordulatszám érzékelés – példák

•Gyorsulásérzékelés – példa

•Kérdések

 

2. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ajánlott irodalom
Magyar nyelvű könyvek

Bársony A., Megyeri J.: Ipari folyamatok méréstechnikája és műszerei I/1. 

Jelátalakítók. Műegyetemi Kiadó, 2004. Azonosító: 50755

Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I., Mizsei J. (Szerk: Harsányi Gábor): Érzékelők 

és beavatkozók. Műegyetemi Kiadó, 1999. Azonosító: 55048

HÜTTE: A mérnöki tudományok kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó, Bp.: 

Springer Hungarica, 1993. ISBN  963-7775-50-1

Boros Andor: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 1978. ISBN 963 10 2235 8

Szenzorok a gépjárművekben. Bosch Sárga füzetek sorozat. Maróti 

Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2008. ISBN 1789-1574

M.Csizmadia B., Hegedűs A.: Műszaki mechanika. Többnyelvű fogalomtár. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2004. ISBN 963 19 4589 8

 

3. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ajánlott irodalom
Angol nyelvű könyvek

Harry N, Norton: Handbook of Transducers, Prentice Hall, Englewod Cliffs, 

1989. ISBN 0-13-382599-X

Sensors (Edited by W.Göpel, J.Hesse, N.Zemel) Vol.7. Mechanical Sensors 

(Vol. Editors: H.H.Bau, N.F.de Rooij, B. Kloeck). VCH Publishers Inc. New 

York, 1994. ISBN 0-89573-679-9

P.P.L.Regtien, F. van der Heijden, M.J.Korsten, W.Olthuis: Measurement 

Science for Engineers. Kogan Page Science, 2004. ISBN 1 9039 9658 9

S. Soloman: Sensors Handbook. Second Edition. McGraw-Hill. 2010. ISBN: 

978-0-07-160571-7

J. Fraden: Handbook of Modern Sensors. Fourth Edition. Springer. ISBN 978-

1-4419-6465-6

P. Sydenham, R.Thorn (szerk): Handbook of Measuring System Design. 

Vol.3. John Wiley & Sons Ltd. 2005.  ISBN 0-470-02143-8

 

4. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) 
Hosszúság alapegysége

Mértékegység: méter

Jele: m

Meghatározása:

A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban 1/299 792 

458 másodperc időtartam alatt megtesz. (magyar vonatkozások)

Feladat: Soroljuk fel az SI többi alap- és kiegészítő egységét, 

mértékegységét és a jelét!

1 m = 10 dm =100 cm = 1000 mm = 106 mikrométer (régi neve: 

mikron) = 109 nm; 1 km = 1000 m

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) 

kiegészítő egysége: síkszög

Mértékegysége: radián

Jele: rad

Meghatározása:

A radián (1 rad) a kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó 

középponti síkszög.

 

5. dia 

Kiegészítés a meghatározáshoz 
 
A méter legújabb SI meghatározása a magyar származású BAY ZOLTÁN (1900-1992) magyar 

fizikus munkássága alapján 1983-ban született meg. 
Budapesten a Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult 
1926-30: Tanulmányút Németországban. 
1938-1948: TUNGSRAM kutató-fejlesztő laboratóriumának vezetője: felfejlesztette az elektron-

csőgyártást; a Műegyetem professzora; 
1938: Létrehozta az első atomfizikai tanszéket; 
1946: Saját fejlesztésű radarjával jeleket küldött a Holdra és felfogta a visszhangját. Jórészt itt 

alapozta meg a méter legújabb meghatározását. 
1948: Elfogadta a George Washington Egyetem meghívását, és az egyetem professzora lett. 
1955-ben a National Bureau of Standard atomfizikai osztályának vezetője lett. 
Végakarata szerint hamvait hazaszállították, és szülőföldjén, Gyulaváriban temették el 1993. 

Április 10-edikén.  
 
Forrásmunkák: 
• http://www.bzlogi.hu/bzaka/bzaka.head.page?nodeid=5  
• Bay Zoltán pályája és példája dokumentumokban. Gyűjt., vál., szerk. Nagy Ferenc. 

Budapest : Better - OMIKK - Püski, 1993. 135 o. 
• Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete 

http://www.bzlogi.hu/bzaka/bzaka.head.page?nodeid=5
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• Sitkei Gyula: A magyar elektrotechnika nagy alakjai. (Energetikai Kiadó Kht. 2005) 
• Magyar tudós-mérnök életrajzi lexikon. (Nagy F. főszerk, Bérczi Sz. és Mtrsai, szerk.) 

(1986): Magyarok a Természettudomány és technika történetében. Országos Műszaki 
Könyvtár. Magyar Tudós és Mérnök Életrajzi Lexikon. (ISBN 963 592 547 6), újabb kiadása 
1997-ben ISBN 963 85433 5 3) 

 
A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) alapegységei: 
Alapegység Mértékegység Jele 
• Hosszúság méter m 
• Tömeg kilogramm kg 
• Idő másodperc s 
• Villamos áramerősség amper A 
• Termodin. hőmérséklet kelvin K 
• Anyagmennyiség mol mol 
• Fényerősség kandela cd 
 
A Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) kiegészítő egységei: 
Alapegység Mértékegység Jele 
• Síkszög radián rad 
• Térszög szteradián sr 
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A síkszög SI-n kívüli törvényes mértékegységei:

Síkszög

1. Mértékegységek:

a. fok jele: º 1º = π / 180 rad

b. perc (ívperc) jele: 1 = 1º / 60 = π / 10800 rad

c. másodperc 

(ívmásodperc)

jele: 1 = 1 / 60 = 1º / 3600 = π / 648000 

rad

2. A fokkal, az ívperccel és az ívmásodperccel kapcsolatban SI-

prefixumok nem használhatók.

 

6. dia 

A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen hasz-
nálható törvényes mértékegységek: 
 
Hosszúság: Csak a légi és tengeri hajózásban használható hosszúság-mértékegység a tengeri 
mérföld. 1 tengeri mérföld = 1 852 m. 
 
Síkszög: Csak a geodéziában használható síkszög-mértékegység az újfok vagy gon; jele: gon.  
1 gon = 1 újfok = π/200 rad. 
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A hosszúság- és szögmérés jelentősége

Érzékszervünkkel közvetlen összehasonlítás útján csak a hosszúság

és a szög mérőszámát tudjuk meghatározni.

Minden más mennyiséget a mérés céljából át kell alakítani 

hosszúsággá (hosszúságváltozássá), szöggé (szögváltozássá) vagy 

számjeggyé. (Ld.: 5. fejezet: Mérőlánc) 

Hosszúság- és szögmérés a gépészetben 

Alkatrész vagy 

geometriai 

elrendezés stb. 

mérete

Anyagi pont 

elmozdulásának mérése

(kinematikai hosszúság-

és szögmérés) 

Haladómozgásnál: út

Forgómozgásnál: szög 

Villamos érzékelés

 

7. dia 

Elmozdulás (eltolódás): 
 
Egy anyagi pont mozgáspályájának két pontja közötti vektor. Test esetén a test P pontja 
eltolódásának és a pontot tartalmazó A felületelem elfordulásának együttes elnevezése.  
Összetett elemi mozgásformák: haladó, forgó mozgás. A rezgő (lengő) mozgás visszavezet-
hető a forgó mozgásra. 
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Elemi mechanikai mozgásformák kinetikai jellemzői

A mozgási 

jellemző

A mozgásforma

Út

[m]

Sebesség

[m/s]

Gyorsulás

[m/s2]

Haladó Út

s = x

Sebesség

v = dx / dt

Gyorsulás

a = d2x / dt2

Forgó Szögelford.



Szögsebesség

 = d / dt

[1/s]

Fordulatszám

n ≈ 9,55·
[1/min]

Szöggyorsulás

 = d2 / dt2

[1/s2]

Megj. Szögsebesség:

Frekvencia:




















s

rad
helyette

sT
:

12


 Hz
ssT

f 


















111

 

8. dia 

A szögsebesség és a frekvencia (származtatott) mértékegysége 1/s. A megkülönböztetés 
miatt a szögsebesség mértékegységét rad/s-nak vesszük. A frekvencia mértékegysége a hertz, 
1 Hz=1/s. 
 
Emlékeztetőül:  ω = 2·π·f = 2·π·n / 60       n = 60 · ω / (2π)       60 / (2π) ≈ 9,55     n ≈ 9,55 · ω 
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Az út és szögelfordulás mérésének módszerei

Érintéses Érintésmentes

Az érzékelő csapja (tengelye) 

mechanikailag érintkezik a 

mérendő ponttal. A kapcsolat 

kialakítható valamilyen, egy 

vagy két rögzítőelemet 

tartalmazó csatlakozóelemmel 

vagy rugós rászorítással

Kis távolságra, illetve közeli 

mozgás érzékléséhez: induktív, 

kapacitív, elektromágneses 

csatolás, ultrahang.

Nagy távolságra: látható vagy 

infravörös fény, mikrohullámú 

sugárzás; GPS

Követelmények: a (haladó vagy 

forgó) mozgás pontos, hű, 

holtjáték-mentes, 

csúszásmentes átvitele, 

megfelelő szilárdság, stb.

 

9. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Az elektromágneses sugárzás 30 cm-es hullámhossztól (1 GHz frekvencia) az 1 mm-es hullámhosszig (300 GHz frekvencia) terjedő sávja.
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Mérőeszközök

(út, elmozdulás, szög, stb,…) 

csoportosítása

Analóg Digitális

A mérőeszköz kimenője vagy 

értékmutatása a bemenőjel 

folytonos függvénye

A mérőeszköz 

kijelzése vagy 

kimenőjele digitalizált

• Rezisztív-

• Kapacitív-

• Induktív-

• Transzformátoros érz.

• Optoelektronikai analóg

• Indukciós sebességérz.

• Tachogenerátor

• Induktosyn®

• Optikai enkóderek

• Interferométerek

• Helyzetérzékelők, 

helyzetkapcsolók, 

közelítéskapcsolók,vég-

álláskapcsolók

• Fordulatszám érzékelés 

impulzus generálással

 

10. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Információ továbbítását, tárolását stb. elektronikus és optikai úton megvalósító technika. Az optoelektronika eszközei (fotodióda, fototranzisztor, fényemissziós dióda, lézerdióda stb.) félvezető alapanyagból készülnek. Fontos optoelektronikai alkalmazások az optikai csatolók és az üvegszálas kommunikációs eszközök.

Comment on Text
Fordulatszámot érzékelő generátor

Comment on Text
Lineáris elmozdulást csatolt induktivitásokkal érzékelő digitális érzékelő

Comment on Text
Digitális út- és szögmérő rendszerben optikai kódolt lécen vagy kódtárcsán alapuló digitális átalakító

Comment on Text
A lézer fény interferenciáján alapuló nagypontosságú távolságmérő műszer

Comment on Text
Valamely gépelem, géprész, stb. helyzetét, pozícióját érzékelő kétállású érzékelő.

Comment on Text
Valamely gépelem, géprész, stb. szélső helyzetét érzékelő kétállású érzékelő.

Comment on Text
Az impulzus olyan áram vagy feszültség, amelynek értéke két nyugalmi állapot között ugrásszerűen változik, vagyis kétszélsőérték között változtatja az amplitúdóját.
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Leggyakoribb mérési módszerek

Potenciométeres (csúszóérintkezős ellenállásos) átalakítók

Elmozdulás, 

szögelfordulás

Ellenállásváltozás

Csúszóérintkezős ellenállások elvi kialakítása

Csúszka

x

Ellenállás pálya

Utáp
Uki



Ellenállás pálya

Csúszka

Uki Utáp

Csúszka

x Ellenállás huzal

Utáp
Uki

 

11. dia 

Az ellenálláspálya anyaga: 
 
• Pályára feltekercselt ellenálláshuzal (huzalpotenciométer) 
• Fémréteg 
• Vezető műanyag (fólia) 
• Fém – kerámia (cermet) 
 
Az egyszerű ellenálláshuzallal csak kis ellenállás (~10 Ω) valósítható meg. 
Huzalpotenciométer esetén esetén a csúszóérintkező mozgatásakor a kimenő feszültség nem 

folytonosan, hanem lépcsőzetesen változik az ellenálláshuzal tekercselése miatt (feloldó-
képesség). Ellenállástartomány: ~100 Ω…10 k Ω.  

A szögátalakító potenciométer készíthető több (5-10) körülfordulás (azaz 5…10 x 360º) érzé-
kelésére. Elnevezése: helipot.   

A „hagyományos” huzalpotenciométerek drágák és az érintkező felületek kopása miatt 
aránylag rövid az élettartamuk. 

Korszerű ellenállásanyag a vezető fólia. Kopásálló, hosszú élettartamú. 
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Szemléltető diák

Potenciométeres útadó 

Potenciométeres szögadó

Mérőhuzalos (kábeles) helyzetérzékelő / útadó

 

12. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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LWG típusú potenciométeres útadó - példa

Gyártó: NOWOTECHNIK

https://www.distrelec.hu/ishop/Datasheets/x

yLWG75-750_dat_e.pdf

Általános jellemzők:

• mindkét oldalon gömbcsuklós csatlakozás

• holtjátékmentes beépíthetőség nagy szabad szögelmozdulással

• kiváló linearitás

• a felbontóképesség jobb, mint 0.01 mm

• élettartam (alkalmazástól függően) 50 millió működtetés

•védettség: IP 65

 

13. dia 

Általános jellemzők: 
 
• mindkét oldalon gömbcsuklós csatlakozás 
• holtjátékmentes beépíthetőség nagy szabad szögelmozdulással 
• kiváló linearitás 
• a felbontóképesség jobb, mint 0.01 mm 
• élettartam (alkalmazástól függően) 50 millió működtetésig 
• védettség: IP 65 
 
Főbb műszaki adatok: 
Méréshatárok: 75, 100, 150, 225, 300, 360, 450, 500, 600, 750 mm 
Ellenállás: 3 k Ω (75, 100 mm), 5 k Ω (150-600 mm), 10 k Ω (750 mm). 
Hőmérséklettartonány: -30...+100 °C 
Vibrációállóság: 5...2000 Hz, Amax = 0.75 mm, amax = 20 g 
Ütésállóság: 50 g, 11 ms 
Működési sebesség: 5 m/s max. 
Működtető erő (LWG 75): vízszintes: 3,6 N; függőleges: 7,4 N  
Fontos figyelmeztetés:  
Az összes műszaki adat akkor érvényes, ha a kefeáram kisebb, mint 1 μA! Ez úgy érhető el, ha 
a kimenetre feszültségkövető műveleti erősítőt kapcsolunk. 
  

Comment on Text
Vibrációállóság (rezgésállóság): Az eszköz védettségi foka a rezgéssel szemben, amelyet szabványosított vizsgálattal állapítanak meg. Tartalmazza a frekvenciatartományt, az időtartamot és a gyorsulás amplitúdóját. 

Comment on Text
Az eszköz védettségi foka az ütéssel (ejtéssel) szemben, amelyet szabványosított vizsgálattal állapítanak meg. Tartalmazza az ütközések számát, az ütközés időtartamát és a gyorsulást.

Comment on Text
Egységnyi erősítéssel rendelkező elektronikus feszültségerősítő.

Comment on Text
Műveleti erősítőnek eredetileg az analóg számítógépekben a számítási műveletek végzéséhez használt, nagy erősítésű egyenfeszültség-erősítőket nevezték. Az un. monolit integrált áramkörökben az erősítő működéséhez szükséges szinte valamennyi áramköri elemet: tranzisztorokat, diódákat, ellenállásokat, sőt még kisebb kapacitású kondenzátorokat is egyetlen miniatűr félvezető lapkán alakítják ki. A műveleti erősítőket feszültségerősítésre, összehasonlításra (komparálásra) illetve különböző matematikai műveletek elvégzésére használják (összeadás, kivonás, deriválás, integrálás, logaritmálás stb.).

Comment on Text
Kefe: Villamos csúszóérinkező egyenáramú motorban vagy potenciométerben. Kefeáram: A villamos csúszóérintkezőn átfolyó villamos áram.
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SP 2500 sorozatú potenciométeres szögadó

https://www.distrelec.hu/ishop/Datasheets/fvSP2500_data_e.pdf

Gyártó: NOWOTECHNIK

Általános jellemzők

• A kis méret és olcsó ár ellenére precíz kivitel

• hosszú élettartam 50 x 106 körülfordulás

• kiváló linearitás ± 0.3 %

• nagy felbontóképesség, jobb, mint 0.01°

• nem határolt folyamatos forgás

• könnyű szerelhetőség 3 rögzítőlapos szelszin karimával  

• optimális csatlakozás beépített 3 pólusú rögzítőhorgos csatlakozóval

 

14. dia 

Általános jellemzők 
• A kis méret és olcsó ár ellenére precíz kivitel 
• hosszú élettartam 50 x 106 körülfordulás 
• kiváló linearitás ± 0.3 % 
• nagy felbontóképesség, jobb, mint 0.01° 
• nem határolt folyamatos forgás 
• könnyű szerelhetőség 3 rögzítőlapos szelszin karimával   
• optimális csatlakozás beépített 3 pólusú rögzítőhorgos csatlakozóval 
 
Néhány műszaki adata: 
Ellenállásanyag: vezető műanyag. 
Mechanikai pálya: 360° folyamatos 
Megengedett tengelyterhelés (axiális és radiális): 15 N 
Működtető nyomaték <= 0,1 Ncm 
Megengedett max. szöggyorsulás: 104 rad/s2  
SPK2501 típus néhány villamos jellemzője: 
Villamos érzékelési szög: 335±2° 
Névleges ellenállás: 5,0 k Ω 
Max. feszültség: 45 V 
Max. kefeáram: 1 μA 
  

Comment on Text
Szögelfordulások, forgások átvitelére szolgáló villamos gép, mely aszinkron indukciós villamos motor elvén működik.

Comment on Text
Szelszin karima: A szelszineken alkalmazott szabványosított rögzítő karima.
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ASM gyártmányú mérőhuzalos (kábeles) 

helyzetérzékelő

http://www.asm-sensor.com/asm/pdf/pro/ws31_42_en.pdf

Általános jellemzők

Típus: POSIWIRE WS10ZG

Méréshatár: 0…100 mm; 0…1250 mm

Kimenet: 1 k potenciométer [analóg 

feszültség: 0…10 V; áram: 4…20 mA; A/D 

konvertált soros szinkron kimenet (SSI), A/D 

konvertált CANopen bus]

Linearitás: 0,05 % (végkitérésre 

vonatkoztatva)

Érzékelő: precíziós potenciométer

Méréshatárok: 100, 125, 375, 500, 750, 1000, 

1250 mm

Mérőhuzal húzóereje az 1250 mm-es típus 

esetén:max. kihúzóerő: 4,6 N; minimális 

behúzóerő: 2,4 N. 

 

15. dia 

Az ASM gyártmányú kábelműködtetésű (mérőhuzalos) érzékelő speciálisan gyártott és 
kalibrált mérőkábelből és kimagasló pontosságú, kalibrált dobból áll. Könnyen szerelhető és 
rövid idő alatt üzembe helyezhető.   
A mérőkábel (flexibilis korróziómentes acél) lineáris mozgását átalakítják forgó mozgássá egy 
precíziós kábeldob segítségével. Rugó biztosítja a kábel visszahúzásához szükséges nyoma-
tékot. Speciális kialakítás biztosítja a kábel pontos és reprodukálható csévélését. A forgó moz-
gás precíziós potenciométeres jelátalakítót működtet (alapkiépített esetben). Működés köz-
ben az ellenállásérték a névleges érték 3 %-tól 98 %-ig terjed, 0….100 % nem lehetséges.     
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Kapacitív átalakítók

Elmozdulás, 

szögelfordulás

Kapacitásváltozás

A

d ε0 ; εr

Síkkondenzátor

d

A
C r  0

Kapacitása:

A : a fegyverzetek szembenálló felülete

d : a fegyverzetek távolsága

0 : a vákuum permittivitása (dielektromos állandója) 

r : a dielektrikum (szigetelő) relatív permittivitása (relatív dielektromos

állandója)

 

16. dia 

A vázolt ideális esetben a kapacitás egyenesen arányos a fegyverzetek szembenálló felüle-
tével, fordítottan arányos a fegyverzetek távolságával. A kapacitásra felírt összefüggés csak 
közelítő, mert a széleken a térerősség nem homogén. A vázolt elrendezés és összefüggés a 
működés jellegének tárgyalására azonban alkalmas. Az átalakító jelleggörbéje (karakterisz-
tikája) csak kis elmozdulás tartományában tekinthető lineárisnak. 
  
  
  
 
 

  

Comment on Text
A kondenzátor fémelektródája.
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Mely tényezők befolyásolják a kapacitás nagyságát?

d

A
C r  0

Felület

Távolság

Dielektrikum

A kapacitás változása az  A  felületváltozás miatt (mozgó fegyverzet):

x
d

Síkkondenzátor

x

Hengerkondenzátor Forgókondenzátor

d

xA
xC r

)(
)( 0  

d

A
C r

)(
)( 0


 

 

17. dia 

Az átalakítás céljára mindhárom paraméter felhasználható.  
• Készíthető olyan átalakító, amelynél a mérőkapacitás fegyverzetének A felülete változik.  

A növekvő felülettel növekszik a kapacitás értéke is, és fordítva. Változó felületű konden-
zátor dielektrikuma lehet egyszerűen levegő, vagy esetleg szilárd szigetelőanyag. Bizonyos 
esetekben a kettő kombinációja is lehetséges.  

• Változtatható még az elektródák közötti d távolság. Az összefüggés hiperbolát eredmé-
nyez. Kis elmozdulásnál egyenessel közelíthetjük a függvényt. A szigetelés általában leve-
gő vagy ritkábban szilárd szigetelő és levegő. Elvileg az egyik elektróda vezető folyadék is 
lehet, ekkor tulajdonképpen a szintet vagy a folyadék jelenlété tudjuk érzékelni. 

•  A dielektrikum kétféleképpen változhat. Az egyik esetben a síkelektródák közé becsúszik 
a dielektrikum, ahogy a következő oldalon látható. A másik esetben a dielektrikum 
folyadék és így lehetséges a folyadékszint érzékelése. 
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A kapacitás változása a d távolság változása miatt (mozgó 

fegyverzet):

d
x

)(
)( 0

xd

A
xC r 

A kapacitás változása a r permittivitás változása miatt - mozgó 

dielektrikum:

d r

xA

r

A1 A2

+

C1 C2

C = C1+C2

A= A1+A2

 

18. dia 

Érintésmentes mérés valósítható meg kapacitív közelítéskapcsolóval. Az érzékelőkapacitás 
úgy van kialakítva, hogy az érzékelő előtt szórjon a mérőkondenzátor villamos tere. A térbe 
belépő szigetelő tárgy megváltoztatja a kondenzátor átlagos permittivitását, ezzel a kapaci-
tását. A kondenzátorhoz kapcsolódó elektronika (oszcillátor) érzékeli ezt a változást, majd egy 
kétállapotú (bináris) kimeneten ezt jelzi. Ha nem szigetelő anyagú tárgy kerül a mérőkonden-
zátor terébe, hanem egy vezető, akkor is megváltozik a kondenzátor értéke, de most a kapa-
citás hatásos felületének megnövekedése miatt. A helyes működéshez a közelítéskapcsolónak 
hiszterézissel kell rendelkezni, amelyet elektronikába beépített Schmitt-trigger biztosít. 
  
      
 
 

  

Comment on Text
Az oszcillátor olyan elektronikus áramkör, amely periodikus (az analóg elektronikában általában szinuszos) jelet állít elő.

Comment on Text
A hiszterézis a fizikai rendszerek azon tulajdonsága, hogy nem azonnal reagálnak a fizikai hatásra, hanem késleltetéssel, vagy pedig nem térnek teljesen vissza az eredeti állapotukba. Ezeknek a rendszereknek az állapota függ az előző állapotuktól.

Comment on Text
Hiszterézissel rendelkező elektronikus áramkör. 
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Hengerkondenzátor mozgó dielektrikummal

d

0·r

x

A

0

d1
0·r

A

0d2
A

d = d1 + d2

21

21
21

CC

CC
CCC






A kapacitás változása a r permittivitás változása miatt – pl. 

folyadékszint érzékelés

x

C

Külső henger fegyverzet

Belső rúd fegyverzet Mozgó dielektrikum

 

19. dia 

A dielektromos állandó (permittivitás) megváltozása következtében létrejövő kapacitásválto-
zás sokféle nem kinematikai érzékelő működésének az alapját képezi.  
Így például egyes levegő nedvességérzékelőkben a dielektrikumot higroszkópos (nedvszívó) 
anyagból készítik. Az anyag megköti a levegő nedvességét, mivel a víz relatív dielektromos 

állandója magas (r ~ 80) ezzel a mérőkondenzátor átlagos permittivitás megnő, ezzel a kapa-
citása is. A kapacitásmérő-elektronika az érzékelő közvetlen közelében helyezkedik el.  
Egy másik tipikus alkalmazás a járműelektronikában a motorolaj minőségének érzékelése.  
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Kapacitív átalakítók méréstechnikai problémái

•Lineáris jelleggörbe kis kitérésekre

•Csak kis kapacitás, és ezzel kis kapacitásváltozás valósítható meg

•A mérőkondenzátor veszteségét figyelembe kell venni, főleg  

érzékeny az átvezetésekre 

•Speciális mérőelektronika kell a kapacitásváltozás méréséhez

•Rövid és árnyékolt kábelt kell alkalmazni az átalakító és az 

elektronika között

•A kis kapacitás nagy impedanciát jelent, így fokozottan érzékeny a 

zavarójelekre

•Általában vivőfrekvenciás mérést alkalmaznak

•A fentiek figyelembevételével kapacitív átalakítókat általában 

„önállóan” nem használják. Tipikus felhasználási területük a 

mérőátalakítók egybeépített elektronikával. Igen gyakran 

használják a MEMS-ekben (erről később lesz szó).

 

20. dia 

MEMS: MicroElectroMechanical System 
 
Mikro elektromechanikai rendszer. Az érzékelők új generációja. A szilícium hordozón nemcsak 
az elektronikát, hanem mechanikai rendszert is kialakítják. Tipikus példa a MEMS gyorsulás-
érzékelő. Speciális maratással kialakítható egy konzol a végén levő tömeggel együtt. A kon-
zolra merőleges irányú gyorsulás hatására a konzol lehajlik, az elmozdulást általában néhány 
pF-os kapacitív átalakítóval érzékelik. A kritikus kábelezés kiküszöbölhető, mert a mérő-
elektronikát közvetlenül a mechanikai rendszer mellé integrálják. A MEMS-ből a nagyszintű 
jelet vezetik ki. A MEMS-ekkel külön előadás foglalkozik. 
 
 
 

  

Comment on Text
Mérőhíd táplálására szolgáló váltakozó feszültség frekvenciája.



410 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Szemléltető diák

Érintésmentes kapacitív útadó 

általános jellemzők

a kapacitív érzékelő szonda kialakítása

 

21. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Példa az érintésmentes kapacitív útadóra. 

Gyártó: LION PRECISION

http://www.lionprecision.com/manuals/lit-pdfs/cap-catalog-lit.pdf

Általános jellemzők:

• Max. 6 csatornás mérés

• ±10 V kimenőfeszültség

• Csatornánkénti kalibrálás

Legfontosabb műszaki adatok:

Felbontás: 0.4 - 400 nm (0.08 - 16.0 μinch)

Sávszélesség: 15 kHz

Linearitás: <0.4% tipikusan, végkitérésre vonatkoztatva 

(F.S.)

Kimenet: ±10V aszimetrikus vagy szimmetrikus

Működési hőmérséklettartomány: 4°C-50°C

Teljesítményszükséglet: ±15 VDC, 50 mA/csatorna

 

22. dia 

Kapacitív érzékelő 
A kapacitív érzékelő kapacitása (többek között) függ a fegyverzetek távolságától és a közöttük 
levő anyagtól (Lásd a korábbi diákat!). A kapacitív érzékelő villamos teret használ az érzékelő 
felületet és a villamos vezető „célfelület” kapacitásváltozásának méréséhez.   
 
Vezető „célfelület” esetén a kapacitásváltozás csak a távolságváltozástól függ. Reprodukálha-
tó mérés csak kis tartományban (10 μm – 6000 μm) mintegy 0,4 nm felbontással.    
 
Nemvezető „célfelület” esetén a kapacitás a szigetelőanyagtól (dielektrikumtól) is függ, 
nemcsak a távolságtól. Ha rögzítjük az érzékelő és a célfelület távolságát, akkor az érzékelő az 
anyagváltozást érzékeli. Ezt az eljárást hagyományosan az anyagvastagság (rétegvastagság), 
anyagösszetétel-változás vagy anyagsűrűség-változás meghatározására használatos.   
 
 
 

  

Comment on Text
A jel frekvenciatartománybeli kiterjedése, a jel frekvencia-összetevőinek sávja.
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Az érzékelő kapacitív 

szonda kialakítása:

http://www.lionprecision.com/

manuals/lit-pdfs/cap-catalog-

lit.pdf

Az adatlap egy részlete:

Érzékelő felületek (a céltárgy átmérőjének legalább 

1,3 szorosának kell lenni)

 

23. dia 

Angol-magyar szószedet 
Body Style: a mérőtest kialakítása, formája 
BW (=Bandwith): sávszélesség  
Lin. (=Linearity): linearitás (linearitási hiba) 
F.S. (= Full Scale): végkitérés(esetén) 
Lin.% F.S.: a végkitérésre vonatkoztatott linearitási hiba 
Sensing Area: érzékelő felület 
Target: céltárgy (ennek a mozgását érzékeljük) 
Range: mérési tartomány 
Near Gap: „közeli” (közelebbi) térköz - az érzékelő legkisebb megengedett távolsága a céltárgytól  
Far Gap: „távoli” (távolabbi) térköz - az érzékelő legnagyobb megengedett távolsága a céltárgytól  
Fine: finom 
Standard (itteni jelentése): szokványos, szabványos 
Resolution: felbontóképesség 
---- 
A méréshatárt az érzékelő felület határozza meg. A nagyobb érzéklelő felülethez nagyobb 
távolság tartozik. Az érzékelő felületet nagybetűkkel (A, B, …) jelzik. 
Különféle alakú és méretű mérőfelületeket gyártanak. A hengeres mérőtest jelzése: C 
(cylindrical), a hasáb alakú mérőtesté: R (rectangular). 
A mérési tartomány a „távoli” térköz és a „közeli” térköz különbsége, soha nem lehet nulla. 
Kétfajta mérési tartomány kapható: Fine (finom) és Standard (szokványos).  
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Induktív átalakítók

Elmozdulás, 

szögelfordulás

Induktivitás 

változás

x

L

lm

n

mR

n
L

2



L : a tekercs induktivitása

n : a tekercs menetszáma

x : légrés

lm: erővonalhossz a vasmagban 

Rm : a kör mágneses ellenállása 

(reluktanciája)

A : mágneses keresztmetszet

A

x

A

l
R m

r

m

211

00


 Egy tekercs induktivitása 

függ:

•Menetszámtól (n2),

•a geometriától és a

•permeabilitástól

Rm

Gyakori változat: SZOLENOID
x

L

Ld.: 5. fejezet

 

24. dia 

Egy tekercs induktivitása függ: 
 
• Menetszámtól, 
• A geometriától és a 
• Permeabilitástól. 
 
A gyakorlatban is használatos bal oldali példa egyszerűen számítható (közelítően) – a 
számításra nem térünk ki, az elektrotechnika tananyag részét képezi.  
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Hogyan tudjuk változtatni az induktivitást?

1. A menetszám 

változtatásával

2. A mágneses ellenállás 

változtatásával

1. A gyakorlatban 

nehezen kivitelezhető

2. Megbízhatatlan

3. Csak egész szám lehet

1. Rögzített vasmagméret

2. Rögzített tekercs 

geometria

3. A teljes vasmag vagy egy 

része mozgatható

x

L

Pl. Szolenoid

 

25. dia 

• A menetszám változtatással működő átalakítónak a súrlódás miatt nagy a nyomaték-
igénye. A csúszóérintkező miatt a kontaktus nem eléggé üzembiztos. Az induktivitás nem 
folytonosan változik. A gyakorlatban szinte soha nem használnak ilyen átalakítót. 

• A működés alapja az, hogy a változik a tekercs mágneskörének mágneses ellenállása, 
ezzel a tekercs induktivitása. A mágneses ellenállás megváltoztatása legegyszerűbben a 
vasmag tekercsben történő mozgatásával lehetséges.   

 
 

  

Comment on Text
Henger alakú tekercs.
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Érintéses és                   érintésmentes

induktív érzékelők

L

x x

L

A tekercs vasmagja közvetlenül 

pl. rúdon keresztül csatlakozik a 

mérendő tárgyhoz.

A tekercs a mozgó tárgyhoz 

csak a mágnese téren 

keresztül kapcsolódik.

 

26. dia 

Az induktív útadók is két részre oszthatók, az érintéses és az érintésmentes kivitelre. 
Az érintéses átalakítók mozgó vasmagját (merülőmagját) egy alkalmas kötésmóddal a mozgó 
alkatrészhez rögzítik, így a test az elmozdulása során a vasmagot is elmozdítja. Ezzel meg-
változik a tekercs induktivitása. Gondoskodni kell a helyes csatlakozóelemről, ugyanis a moz-
gást holtjátékmentesen és hűen kell a vasmaghoz továbbítani. A csatlakozóelemek és maga a 
mozgó vasmag tömege rontja a mérőátalakító dinamikus tulajdonságait, a gyorsulás maximá-
lis értékét általában az adatlapon feltüntetik. 
Az érintésmentes induktív átalakító szórt mágneses terében helyezkedik el a mozgó tárgy. A 
mozgó tárgy lehet ferromágneses, ami azt jelenti, hogy a tárgy közelítésekor nő a tekercs 
induktivitása, a tárgy távolodásakor pedig csökken. Ha nem mágneses anyagot közelítünk a 
tekercshez, akkor a tárgyban örvényáramok keletkeznek, ezzel nő a tekercs vesztesége, ezzel 
együtt az impedanciája. Távolodáskor a jelenség fordítottja játszódik le. A két jelenség sok-
szor „kombináltan” jelentkezik. A mérőátalakítót így természetesen a helyén, beszerelve le-
het csak megfelelő pontossággal kalibrálni. Az induktivitás változása és a veszteség változása 
az örvényáram hatására a (vivő)frekvenciától is függ. A gyártó ezért közli az ajánlott frekven-
ciatartományt. Ha saját mérőelektronikát alkalmaznak, akkor természetesen az optimális 
vivőfrekvencián történik a mérés.       
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Vasmagos, nyitott mágneskörű egyszerű induktív 

átalakító elvi vázlata és statikus jelleggörbéje

Tulajdonságai:

1. Nemlineáris

2. Az induktivitás az x =  
értéknél nem nulla

3. A görbének inflexiója van 

lehetőség a kis tartományon 

belüli mérésre

L0

LMax

x

LVasmag Tekercs

Mozgató rúd

x

 

27. dia 

Az induktivitás és ezzel együtt a tekercs impedanciája haranggörbe szerint változik. Ha a vas-
magot jobbra mozdítjuk, akkor az induktivitás nő egészen a tekercs középvonalának eléréséig, 
itt eléri a maximális értéket. További mozgatással az induktivitás csökken hasonlóan, mint a 
másik oldalon. Ha a vasmagot „kivesszük” a tekercsből, akkor is lesz a tekercsnek egy kezdő 
induktivitása. Mérésre csak az egyik oldal infelxiós pont körüli kis szakasza használható.   
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Vasmagos, nyitott mágneskörű különbségi induktív 

átalakító (differenciáltekercses induktív útadó) elvi 

vázlata és statikus jelleggörbéje

x

L1

L1

L2

L2

L1 - L2

x

Tulajdonságai:

1. Nagy elmozdulások 

mérésére is alkalmas 

(max. 500 mm)

2. Üzembiztos működés

3. Hermetikus lezárás is 

biztosítható (hidraulika, 

magas hőmérséklet,..)

4. Jó linearitás

 

28. dia 

Az érzékelőt induktív félhídba kapcsoljuk, két azonos értékű ellenállással kiegészítve adódik a 
Wheatsone-híd. A hidat váltakozó feszültségű (úgynevezett vivőfrekvenciás) generátorral 

tápláljuk. A szokásos frekvencia  5 kHz. Az így összeállított híd kimenőfeszültsége arányos a 
vasmag elmozdulásával, a kimenőfeszültség fázisa a generátor fázisával megegyező vagy azzal 
ellentétes. Az irányhelyes kitérést ú.n. fázisegyenirányító alkalmazásával kapjuk (lásd a 
korábbi előadás anyagát!). 
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Szemléltető diák

Érintéses induktív útadó (WA tip.)

általános jellemzők

részletes adatlapok

Érintésmentes induktív útadó

adatlap részlet

az érzékelő kialakítása

tipikus alkalmazások

 

29. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM gyártmányú WA típusú különbségi induktív 

átalakító részleges adatlapja I.

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_displacement_%28%28overview%29%29.htm

Általános jellemzők

•Jó hőstabilitás

•Helytakarékos, kompakt 

kialakítás

•Nyomásálló kivitel is rendelhető 

hidraulikus alkalmazásokhoz

•A jó gyorsulásállóság lehetővé 

teszi a hosszú élettartamot

•Rendelhető változatok –40 °C-

tól +150 °C-ig

•Kimenőfeszültség: 80 mV/V 

vagy 0,5-10 V

 

30. dia 

Dispalcement probe: tapintócsúcsos útadó 
A golyós mérőcsap rugó ellenében fekszik fel a mérendő felületre. A felület elmozdulásakor a 
tapintócsúcs követi a mérendő felület elmozdulását. Túl gyors mozgás esetén a rugós 
mérőcsap nem képes követni az elmozdulást. 
 
Plunger: merülőmagos útadó 
Az útadó vasmagjának meghosszabbítását (rúdját) csavarkötéssel rögzítik a mérendő tárgy 
(gépalkatrész) felületére. A csavarbiztosítást ellenanyával oldották meg. Az érzékelő vasmagja 
így szabadon követi a mérendő test mozgását. A csavarkötés lehetővé teszi, hogy mindkét 
irányban szilárd rögzítés alakuljon ki. 
 
A 80 mV/V-os kimenőfeszültség azt jelenti, hogy az átalakító csak különbségi induktív félhidat 
tartalmaz. A 80 mV/V a híd érzékenységét jelenti a névleges méréshatárnál. Az átalakítót 
úgynevezett vivőfrekvenciás mérőerősítőhöz kell csatlakoztatni (lásd a korábbi előadást).  
A 0,5-10 V-os kimenet azt jelenti, hogy a mérőátalakító tartalmazza a mérőerősítőt is, így az 
feszültség távadós kimenettel van ellátva. A működtetéshez természetesen tápfeszültséget is 
kell biztosítani. További részleteket az adatlap tartalmazza. 
 
 

  

Comment on Text
A tekercs (szolenoid) tengely irányban elmozdítható vasmagja, amely megváltoztatja a tekercs induktivitását.  
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WA típusú induktív átalakító részleges adatlapja II.

 

31. dia 

Az adatlap ezen része a kétfajta mérőátalakító méreteit (Dimensions) tartalmazza.  
 
Fontosabb kifejezések: 
 
Corte is zero position: a vasmag 0 (nulla) helyzetben 
Core length: a vasmag hossza 
Displacement: a mérőút hosszúsága  

Fitted PVC cable, 6, optional length and termination: beépített (fix) kábelkivezetés, kábel 
átmérője 6 mm, választható (opcionális) kábelhosszúság és csatlakozó 
Initial stroke approx. 0,5 mm: kezdeti lökethossz kb. 0,5 mm 
Free stroke: szabad löket 
In zero position: nulla helyzetben 
Dimensional variation to DIN 7168-coarse (General tolerances for linear and angular dimensions 
and geometrical tolerances): a méretváltozatok a DIN 7168-”durva” tűréssor szerint. 
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WA típusú induktív átalakító részleges adatlapja III.

 

32. dia 

Specifications: műszaki adatok 
Nominal displacement: névleges út(hossz) mm-ben 
Nominal sensitivity: névleges érzékenység 80 mV/V. Ez azt jelenti, hogy a névleges kitérésnél 
(útnál) és 1 Veff hídtápfeszültségnék a kimenő feszültség 80 mVeff üresjáratban (nulla villamos 
terhelés esetén). 
Characteristic tolarance: a jelleggörbe hibája, azaz az érzékenység eltérése a névleges 
érzékenységtől. 
Zero point tolerance: a nulla pont hibája a vasmag nulla helyzetében. 
Linearity deviation: linearitási hiba, a legnagyobb eltérés a kezdő és a végpont között 
(beleértve a névleges értékre vonatkoztatott hiszterézishibát is)    
Nominal temperature range: névleges hőmérséklettartomány – ezen belül érvényesek a 
mérőátalakítóra megadott hibák 
Operating temperature range: működési hőmérséklettartomány – ezen a tartományon belül 
működik a mérőátalakító, de a megadott hibahatárok már nem érvényesek. 
Standard (itteni értelemben): normál, szokásos kivitel 
Variant for high temperature: magas hőmérsékletű változat 
Variant for low tempetarure: alacsony-hőmérsékletű változat 
Effect of temperature on zero signal in nominal temp. range per 10 K, by refer. to nominal 
sensitivity / to actual value: a hőmérsékletnek a nullajelre gyakorolt hatása a névleges 
hőmérséklettartományban 10 kelvinenként a névleges érzékenységhez / az aktuális értékhez 
viszonyítva.   
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Input resistance: a mnérőhíd bemenőellenállása – a hidat tápláló generátort ez az ellenállás 
terheli 
Output resistance: a mérőhíd kimenőellenállása. 
Nominal excitation voltage Vrms: névleges hídtápfeszültség Veff 
Operation range of the excitation voltage Vrms: a hídtápfeszültség (megengedett) működési 
tartománya Veff 
Carrier frequency: vivőfrekvencia (az induktív hidat váltakozófeszültséggel kell táplálni) 
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WA típusú induktív átalakító részleges adatlapja IV.

 

33. dia 

Weight of transducer body: a mérőátalakító tömege 
Weight of plunger: a vasmag (merülőmag) tömege 
Impact resistance, test severity level to…: ütésállóság, a vizsgálat …..szerinti 
Number of impacts (per direction): az ütések száma (irányonként) 
Impact acceleration: az ütésgyorsulás 
Impact duration: az ütés időtartama 
Impact form -  half sine wave: az ütés lefutása - félszinusz 
Max. permissible plunger acceleration: maximálisan megengedett vasmag-gyorsulás 
Sevice life, typically: tipikus élettartam 
Spring constant: rugóállandó 
Sprig force in zero position (for 1 mm initial stroke) approx.: a rugóerő hozzávetőleges értéke 
nullahelyzetben (1 mm-es kezdeti elmozdulásnál) 
Spring force in final position (nom. displ.) approx.: a rugóerő hozzávetőleges értéke a 
végkitérésnél (névleges útnál) 
Max. permissible probe tip acceleration: a tapintócsúcs maximális megengedett gyorsulása 
Probe tip cut-off frequency at nominal displacement: a mérőcsúcs levágási (letörési) 
frekvenciája a névleges útnál (kitérésnél) 
Degree of protection acc. to EN 60 529 for transducer duct and core channel: védettségi 
fokozat (idegen szilárd testek és víz elleni védelem) az érzékelő burkolatára és a vasmag-
megvezetésre. 
Max. permissible pressure: max. megengedett nyomás 
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Overload limit: a túlterhelés határa 
Destructive range: tönkremeneteli határ.  
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Példa

Érintésmentes induktív útadó – adatlap részlet

http://www.lionprecision.com/manuals/lit-pdfs/eddy-cat-lit.pdf

Beépítés

 

34. dia 

Örvényáramú érzékelő váltakozó mágnese teret hoz létre az érzékelő tekercs előtt. Ha a tér 
egy vezető felület közelében van, akkor a vezetőben örvényáramok keletkeznek. Ezek az 
áramok ismét mágnese teret keltenek, amely ellentétes a gerjesztő mágneses térrel. Ha az 
érzékelő szonda és a tárgy közötti távolság (légrés) nő, akkor megváltozik a mágneses terek 
kölcsönhatása. A mérőelektronika (mérőerősítő) dolgozza fel ezt a változást úgy, hogy a 
kimenőfeszültség változása arányos lesz a légrés változásával.      
A céltárgyban keletkező örvényáram az alkalmazott anyagtól függ, tehát anyagfüggő. Nagy a 
különbség ferromágneses (vas, acél) és nemmágneses anyag (alumínium, rész) anyag között. 
Kisebb, de még mindig jelentős a különbség van két nemmágneses anyag között. Az anyag 
pontos ismerete szükséges a pontos kalibráláshoz. Mivel a mágneses tér behatol a céltárgy 
felületébe (behatolási mélység, szkinmélység), ezért az anyagnak megfelelő vastagságúnak 
kell lennie. A behatolási mélység függ az anyagtól és a frekvenciától.   
Az örvényáramú érzékelő nem érzékeli a szigetelő anyagokat, ezért nem érzékeny a 
szennyeződésre. Ezért használható az érzékelő például folyadékban, hűtőközegben, stb. 
 
Beépítés 
Az érzékelőt úgy kell beépíteni, hogy a környezetének ne legyen hatása az érzékelésre. Az 
érzékelő átmérőjének háromszorosán belül oldalirányban és 1,5-szöröse alatt nem lehet 
semmiféle fém a mérendő felületen kívül. Ha ez nem biztosítható, akkor helyi kalibrálás 
szükséges. 
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Az érzékelő szonda kialakítása és a hozzá tartozó 

méréshatár
http://www.lionpre

cision.com/manual

s/lit-pdfs/eddy-cat-

lit.pdf

 

35. dia 

Néhány kiegészítés 
• Minden érzékelőt 3 m-es kábellel szállítanak.  
• Hosszabbítókábelként csak gyári, a rendszerrel kalibrált kábel használható 
• Érzékelő szondák az alábbi hőmérséklettartományokra készülnek: 

Szokásos (standard) kivitel:  -25 °C…125 °C, IP67 
Magas hőmérsékletű kivitel:  -25 °C…200 °C, IP63 

• Vákuumban alkalmazható kivitel is rendelhető. 
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Az érintésmentes induktív útadó tipikus 

alkalmazásai

 

36. dia 

Szószedet 
Position, displacement: helyzet, út (távolság) 
Thickness: vastagság 
Runout, eccentricity: radiális ütés, excentricitás 
Deformation: deformáció 
Part Sorting: alkatrész osztályozás 
Vibration: rezgés 
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Transzformátoros átalakítók

•A transzformátor legalább két (primer és szekunder) tekercset 

tartalmaz

•A primer tekercse(ke)t váltakozó feszültséggel tápláljuk

•A szekunder tekercs(ek)en jelenik meg a mérőjel

•Az elmozdulás (út vagy szögelfordulás) hatására változik a csatolás 

a primer és szekunder tekercs(ek) között, ennek következtében a 

szekunder feszültség megváltozik

Jellemzői:

Csatolásváltozás x

vagy  hatására

KimenőjelBemenőjel

Bemenő 

feszültség
Kimenő 

feszültség

 

37. dia 

A vasat (ferromágneses anyagot) tartalmazó átalakítók mágneskörének mágneses ellenállása 
befolyásolható: 

• A mágneskörbe iktatott légrés változtatásával 
• A tekercs permeabilitásának változtatásával (a vasmag tekercsben való mozgatásával) 
• A permeabilitás közvetlen változtatásával a magnetoelasztikus átalakítókban. Ezzel a tí-

pussal nem foglalkozunk. 
A transzformátoros átalakítókban ugyanígy változtatható a csatolás a primer és a szekunder 

kör között. 
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1. Merülőmagos differenciál-transzformátoros 

átalakítók

Prim.Szek.1 Szek.2x

UpUs1 Us2

Vasmag

Bemenő 

fesz.

Kimenő 

fesz.

1,0 1,5-1,5 -1,0 nx

x

21 ss UU 

nx

x

);( kibe UUarc
0

Felépítés Transzfer jelleggörbe

Az átalakító működési elve

Ahol:

Us1, Us2 : Szek. tekercsek feszültsége

xn : az átalakító méréshatára

x : a vasmag helyzete

 : a bemenő és kimenő feszültség 

fázisszöge radiánban

 

38. dia 

A differenciáltekercses induktív útadónál nagyobb linearitásúra készíthető. 
Angol neve: Linear Variable Differential Transformer (LVDT) 
 
Működése: 

• A primer tekercs mellett szimmetrikusan egy-egy szekunder tekercs van 

• A két szekunder tekercs úgy van bekötve, hogy a feszültségük kivonódjon (ellenfázisban 
vannak sorba kötve) 

• A vasmag középállásában mindkét szekunder tekercsben ugyanakkora feszültség 
indukálódik az azonos csatolás miatt, de az ellenfázisú bekötés miatt a kimenő feszültség 
NULLA. 

• Ha jobbra mozdul el a vasmag, akkor a Szek.2-ben nagyobb, a Szek.1-ben kisebb feszültség 
indukálódik. A kimenő feszültség amplitúdója nő. 

• Ha balra mozdul el a vasmag, akkor Szek.1-ben indukálódik nagyobb feszültség, a Szek.2-
ben kisebb. A kimenő feszültség amplitúdója nő.  

• A két irány között az a különbség, hogy az egyik mozgási iránynál a növekvő kimenő 
feszültség fázisa megegyezik a bemenő feszültség fázisával, a másik iránynál ellenfázisú 
kimenő feszültség keletkezik. 
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• Ha a kimeneten egyszerű diódahidas egyenirányító kapcsolást alkalmazunk, akkor mindkét 
iránynál azonos polaritású jelet kapunk, így nem lehet a vasmag kitérésének irányát 
meghatározni.  Az irány meghatározásához fázisegyenirányítót kell alkalmazni, amely a 
kimenő feszültség fázisát is figyelembe veszi. Hasonló fázisegyenirányító kell a különbségi 
induktív átalakító mérésekor is! 
 
Az átalakító váltakozó feszültséggel működik. 
Az amplitúdó tipikusan 1 és 10 V, a frekvencia 50 Hz és 10 kHz között van.   
Az érzékenységet hasonlóan adják meg, mint a különbségi útadóknál: névleges méréshatár 
*mm+ és érzékegység *mV/V+; vagy ;*mV/V/m+. 
A legkisebb érzékelők méréshatára ± 1mm, a legnagyobb érzékelőké ± 500 mm (másképpen: 
1000 mm löket). 
Gyártanak feszültségátalakítóval és mnérőerősítővel egybeépített változatokat is.  
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2. Rezolver



U1

U2

U3

Forgórész

Állórész

Felépítése
A mérés elve:

Az állórész tekercseit két azonos 

amplitúdójú, egymáshoz képest 

/2 radiánnal eltolt váltakozó 

feszültséggel tápláljuk

tUU cos1 

tUU sin2 

Mindkettő tekercs feszültséget indukál a forgórész tekercsében, ahol 

azok összeadódnak:

   tUatUatUaU cossinsincoscos3

a : az állórész és forgórész transzformátorra jellemző áttétel (konstans)

 

39. dia 

A rezolver forgótranszformátoros 2π méréshatárú szögátalakító. Két, egymáshoz képest 90°-
os szögben (π/2 rad) elhelyezkedő rögzített és egy forgó tekercse van. Az átalakító a forgórész 
szöghelyzetét érzékeli, ehhez csatlakozik tengelykapcsolóval a mérni kívánt céltárgy. Az álló 
és forgó tekercs közötti csatolás a két tekercs szöghelyzetétől függ.    
 
 

  



432 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Az érzékelő alapösszefüggése 

   tUatUatUaU cossinsincoscos3

Látható, hogy a forgórész 1. tekercshez viszonyított fázisa 

megegyezik a forgórész 1. tekercshez viszonyított  szöghelyzetével. 

Szerkezeti kialakítás:

1. A forgórész feszültségét kefékkel és csúszógyűrűkkel vezetik ki 

(kefés rezolver). 

2. A forgórész feszültségét a forgórészhez csatlakozó 

forgótranszformátorral csatolják ki (kefenélküli rezolver).

 

40. dia 

Másik módszer is használható a szögérzékeléshez. 
A szinuszos tápfeszültséget a forgórészre kapcsoljuk, a kimenet a két álló tekercs feszültsége 
ebben az esetben: 

U1=a·U·cost·cos 

U2=a·U·sint·sin . 
A két egyenletből jelfeldolgozással az α szög megkapható. 
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http://www.micronor-ag.ch/english/Resolver/d-re15l1v16d.php?navid=157

Legfontosabb adatok:

Bemenőfeszültség: 5 V eff.

Bemenőáram: 40 mA

Frekvencia: 4 kHz

Áttétel: 0,5 ± 10 %

Közvetlenül a tengelyre szerelhető, kefenélküli 

RE 15L1V16 tip. rezolver

Szemléltető dia

 

41. dia 

A rezolver méréshatára 2 radián. A mérés pontossága a mérőelektronikától, különösen a 
fázismérő-egységtől függ. A pontosság jobb, mint 10-3 rad, 10-4

 rad felbontásnál. A rezolverek 
1 kHz és 10 kHz között működnek.  
 
Megemlítjük, hogy a szinkró (synchro) is ebbe a csoportba tartozik. Az állórész 3 tekercse 
120°-os szögben helyezkedik el. A forgórész egy tekercsből áll, amelyt szinuszos feszültséggel 
táplálnak. A forgórész mágneses tere feszültséget indukál a három álló tekercsben. A három 
feszültség fázisa egyértelműen tartalmazza a forgórész szöghelyzetét. A legtöbb alkalmazás-
ban az egyik szinkró a szöghelyzet érzékelő, egy vele összekapcsolt másik, ugyanolyan szinkró 
a vevő. A forgórészeket ugyanazzal a szinuszjellel táplálják. Az állórész adó- és vevőtekercseit 
összekötik. Így tulajdonképpen egy háromfázisú hajtást kapunk, a vevő szöghelyesen követi 
az adó forgását. Általában egy tengely szöghelyzetének követésére használják. A szinkro ter-
mészetesen megfelelő jelfeldolgozó elektronikával ellátva szögadóként is alkalmazható. A 
szinkrók hagyományosan 400 Hz-en működnek. Megjegyezzük, hogy a 400 Hz-es váltakozó 
feszültségű hálózatot a légiközlekedésben és a légierőnél használnak. 
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3. Induktosyn®

Rácsosztás 

(pitch)

p

p

p/4

Állórész 

(ruler)

Mozgórész 

(slider)

A lineáris induktosyn elvi vázlata

x

U1 U2

U3

 

42. dia 

A rezolver egyik nagyon szellemes változata az induktosyn. Az ábrán csak a lineáris (útmérő) 
induktosynt ábrázoltuk. A forgó változata (szögmérő) hasonlóképpen működik. A mérő-
átalakító a rögzített állórészből (ruler) és a mozgórészből (slider) áll.  
Az állórészen is és a mozgórészen is hasonló, úgynevezett „meander” (hullámvonal) alakú 
vezetőszalagot képeztek ki egy szigetelőlap felületén, hasonlóan, mint a nyomtatott áramköri 
lapokon. Az állórészt és a mozgórészt egy vékony szigetelőréteg választja el egymástól. Az 
állórész tulajdonképpen egy síkban fekvő, nyújtott tekercsként is felfogható (primer tekercs). 
A hosszúsága a méréstartományt határozza meg. A mozgórész két rövid, sík tekercsből (sze-
kunder tekercsekből) áll ugyanolyan p rácsosztással (menetemelkedéssel), mint az állórész. A 
mozgórész két sík tekercsének „mágneses” távolsága a ¼ periódus, azaz  p/4. A tényleges, 
geometriai távolság a p periódus egész számú többszöröse + p/4. A két síktekercs tehát 
villamos szempontból 90°-kal el van tolva egymástól. Az állórészt U3 váltakozófeszültségű 
generátorral táplálják. Amikor a mozgórész elhalad az állórész fölött, az induktív csatolás 
hasonló periódussal változik, mint a rendszer geometriája. A mozgórész lapos tekercseiben 
feszültség indukálódik. Az ¼ periódus különbség miatt a két tekercsben indukált feszültség 
π/2  radián fázissal tér el egymástól. Ez a fáziskülönbség teszi lehetővé a haladás irányának 
meghatározását (az irány meghatározásának módját részletesebben az optikai enkóder 
tárgyalásánál ismertetjük).  
Az induktosyn-t hasonlóan lehet működtetni, mint a rezolvert. Itt ugyanúgy tápfeszültséget 
kapcsolhatjuk az állórészre vagy a mozgó tekercsekre. Ha a mozgó tekercsekre kapcsoljuk a 
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U·cost tápfeszültséget, akkor az állórész a két mozgó tekercs által gerjesztett feszültség 
összegét érzékeli a rezolvernél tárgyaltakhoz hasonlóan:  

U3 = a·U·cos(2πx/p)·cost + a·U·sin(2πx/p)·sint = a·U·cos(t  + 2πx/p) 
Ahol x az út; p a rendszer periódusa. 
Annak ellenére, hogy kicsi a távolság a mozgórész és az allórész között (tipikusa néhány μm), 
a mágneses csatolás nagyon gyenge, ezért kicsi a kimenőfeszültség. Az amplitúdó mindezek 
ellenére majdnem független a mozgórész helyzetétől, a jel erősítése üzembiztosan megold-
ható annyira, hogy a fázismérés nagy pontossággal megvalósítható legyen.  
Az abszolút út méréséhez a rendszer iránytól függően számolja a periódusokat, a fázismérés 
segítségével, pedig az egy perióduson belüli pontos helyzetet. (Vegyük észre, hogy a fenti 
egyenlet 1 periódusra vonatkozik!) Így nagy pontosság valósítható meg nagy mérési út-
hosszon. Az előregyártott érzékelő szalag maximális hosszúsága kb. 35 m, a felbontás 1 μm, 
vagy annál jobb. A forgó inductosyn felbontása jobb, mint 0,5’’! 
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http://www.ruhle.com/incremental_rotary_transducers.htm

Rúd mérőléc

Beállítható mérőléc

Szalag 

alakú 

mérőléc

Tokozott 

útmérő

Tokozott 

útmérő

Növekményes 

forgó inductosyn

Szemléltető dia Gyakorlati kiviteli formák

 

43. dia 

Alkalmazások 
 
Automatizálás és tudományos területeken: szerszámgépek útmérő rendszere, precíziós robo-
tika, hengerművek mérőrendszere, infravörös szkenner szögmérő rendszere. 
Katonai, repülő- és űrtechnika: infravörös szkenner szögmérő rendszere, radarantenna szög-
mérő rendszere, hajók és tengeralattjárók inerciális navigációs rendszere, földi célfelderítő és 
célkövető rendszer, nagy csillagászai teleszkópok, mozgásszimulátorok, lőtéri optikai követő 
rendszer, földi műhold antennák, űr robotkar, … 
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Optoelektronikus útadók (érintésmentes) 

Elmozdulás, 

szögelfordulás

Fényerősség változás

Fénysugár eltérítés

Fényút megváltozás…

Opto-

elektronikai 

érzékelő Analóg v. 

digitális 

villamos 

jel
1. Fényerősség-változáson alapuló átalakítók

Forrás

Érzékelő

Ref. 

Érzékelő

Céltárgy

x

Közvetlen módszer

Forrás

Érzékelő

Céltárgy

x
Reflexiós módszer

 

44. dia 

5.1. Egyszerű, de eléggé pontatlan módszer. Alapja: a fény intenzitása a távolság négyzetével 
arányosan csökken. 
A közvetlen módszernél egy fényforrás (LED) a mérendő rendszer egy fix pontjára van 
rögzítve. A detektor (fotótranzisztor, fotodióda) a mozgó alkatrészen helyezkedik el. Az 
összeállítás fordítva is lehetséges. A detektor kimenőjele változik a távolság függvényében. A 
kimenőjel nemcsak a távolságtól függ, hanem a forrás intenzitásától és az érzékelő érzékeny-
ségétől is. Ezeket a paramétereket a pontos mérés érdekében stabilizálni kell. A stabilizálás 
egyszerűsíthető úgy, ha egy második, rögzített referencia érzékelőt használunk. A kimenőjel 
ebben az esetben a mérő és referencia érzékelő jelének különbsége, vagy ami nehezebben 
megvalósítható, a jelek hányadosa.  
A reflexiós módszernél a forrás is és az érzékelő is rögzített. A forrás fényét ráirányítjuk a 
céltárgy felületére, ahonnan az minden irányban szétszóródva visszaverődik (diffúz reflexió). 
Az egyszerűség kedvéért tekintsük ezt normál tükrözésnek. A visszavert fény egy része eléri a 
detektort. Ennek intenzitása függ a rögzített forrás – érzékelő és a mozgó céltárgy 
távolságától, és sajnos a felület reflexiós tulajdonságától is. A forrást és az érzékelőt egy közös 
házban helyezik el. Az optikai tengelyek meghatározzák az érzékelési tartományt. Lásd a 
következő diát!       
 
 

  

Comment on Text
Sugárzásérzékelő, itt fényérzékelő.
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2. Háromszögelésen alapuló optoelektronikai érzékelő
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45. dia 

PSD: Position Sensitive Diode (helyzetérzékeny dióda). A PSD speciális fotodióda, amely 
nemcsak a beeső fényre érzékeny, hanem a beeső, az ábrán y-nal jelölt fénypont hely-
zetét is érzékeli. Elsősorban a távolságmérésre fejlesztették ki. Analóg kimenőjele arányos 
a fénypont y  helyzetével. A PSD készül egy- és kétdimenziós változatban is. 

Az ábráról a betűk jelentése könnyen kiolvasható. 
Az eszközzel az x távolságot érzékeljük, erre – az egyszerű trigonometrikus összefüggések 

felhasználásával – a keretes összefüggést kapjuk. Ezt átalakítva az x/a fajlagos távolság 
függvényében ábrázolhatjuk az y/f  PSD-n mért fajlagos helyzetet (fajlagos távolságot), az 
eszköz jelleggörbéjét. Az ábráról leolvasható, hogy a görbe nem lineáris. Minimuma –
ctg α-nál van és tg α-hoz tart. Ez esetünkben –0,36 és 2,75. Elektronikusan kell a 
jelleggörbét linearizálni. 

Egy konkrét eszköznél adott az a, f és α, ezt optimalizálással határozzák meg.   
Az eszköz analóg távolságmérő.  
Digitális eszköz kialakítására két lehetőség van: 
• A PSD analóg jelét A/D konverterrel digitálissá alakítjuk. 
• A PSD helyett digitális képfelvevő eszközt  ú.n. vonal CCD-t (Charge Coupled Device: 

töltéscsatolt eszköz) alkalmazunk. 
 

  

Comment on Text
A háromszögelés egy trigonometriai, geometriai művelet, amellyel egy háromszög két csúcsának koordinátáit, valamint a belső szögeket ismerve meghatározhatóak a harmadik csúcs koordinátái.
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Szemléltető diák

Lézer háromszögeléses távolságérzékelő alkalmazása

szerkezeti kialakítás

üzemi tengely excentricitás / csapágy holtjáték 

érzékelés

autókarosszéria pozicionálás

üzemi vastagság mérés / ellenőrzés

könnyűfém keréktárcsa alakellenőrzés

azonos idejű, többpontos lemezvastagság és –

hullámosság mérés

Adatlap részlet

 

46. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Lézer háromszögeléses távolságérzékelő

http://www.micro-epsilon.com/download/products/cat--optoNCDT--en.pdf

Vastagságmérés Könnyűfém 

keréktárcsa 

alakellenőrzés

Szerkezeti 

kialakítás

Azonos idejű 

vastagság, 

hullámosság 

mérés

Autókarosszéria pozicionálás

 

47. dia 

Szerkezeti kialakítás 
CCD-array (Charge Coupled Device): töltéscsatolt eszköz 
RTSC (Real-Time-Surface-Compensation): valós idejű felületkompenzálás, alkalmazkodóképesség 
a gyorsan változó felülethez 
Multi-lens optics: többlencsés optika 
Filter: fényszűrő 
Laser- diode: lézer dióda (fényforrás) 
Strat of measuring range (SMR): a mérési tartomány kezdete 
Measuring range (MR): mérési tartomány 
End of measuring range (EMR): a mérési tartomány vége 
 
 
 
 

  



6. fejezet. Időben változó elmozdulás (út), szög mérése 441 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu 

Lézer háromszögeléses távolságérzékelő 

adatlapjának részlete

http://www.micro-epsilon.com/download/products/cat--optoNCDT--en.pdf

 

48. dia 

Strat of measuring range (SMR): a mérési tartomány kezdete 
Measuring range (MR): mérési tartomány 
End of measuring range (EMR): a mérési tartomány vége 
Resolution: felbontás 
Averaged with averaging factor 64: 64 mintán átlagolt 
Dynamic 750 Hz: dinamikusan 750 Hz mintavétellel 
Measuring rate: mintavételi frekvencia 
Light source: fényforrás 
Semiconductor laser <1 mW, 670 nm (red): félvezetős lézer <1 mW, 670 nm hullámhossz (vörös) 
Laser protection class: lézer védettség 
Spot diameter: a megvilágító fényfolt átmérője 
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3. Optikai enkóderek – optoelektronikai digitális út- és 

szögátalakítók
Részei:

1. Fényforrás

2. Fényérzékelő (fénydetektor)

3. Kódoló eszköz: kódléc vagy kódtárcsa rajta váltakozó 

átlátszó és át nem látszó mérőráccsal (transzmissziós, 

fényátbocsátó mód), vagy váltakozó fényvisszaverő és 

fényelnyelő részekkel (refelexiós  mód).  

x

F É

F

É

x

Transzmissziós 

mód

(fényáteresztő 

mód)

Reflexiós 

mód

 

49. dia 

Optikai enkóder: digitális út- és szögmérő rendszerben optikai kódlécen vagy kódtárcsán 
alapuló digitális átalakító.  
A kódoló eszköz a forrás – érzékelő összeállításhoz képest mozdul el, az átbocsátott fény 
változik egy magas értékről alacsonyra. Ezzel együtt az érzékelő villamos kimenete is magas 
és alacsony értékek között váltakozik. A transzmissziós üzemmódban a kódléc valamilyen 
fényáteresztő anyagból készül (üveg, műanyag, mylar, stb), amelyre átlátszatlan mintázatot 
visznek fel. Fordítva is lehetséges: a kódléc fémlemezből készül, amelybe fényáteresztő 
réseket vágnak.  
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Az enkóderek csoportosítása a kódolás alapján. 

Abszolút enkóderek

Abszolút enkóderek: azonnali információt szolgáltat a pillanatnyi 

abszolút helyzetről (út vagy szög)

Példák a lineáris abszolút enkóderre:

4 bites egyszerű bináris kód

20=1
21=2
22=4
23=8

Súlyozás, 

helyiérték

4 bites Gray kód

Diffúzor

Optikai 

rendszer

F
É

É

É

É

Kódléc

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Szögmérő rendszernél kör alakú kódtárcsát alkalmaznak.

Kódléc

Kódléc

 

50. dia 

Minden diszkrét pozíció megfelel egy egyedi kódnak, amely az optikai leolvasó rendszerből 
kapható. Az abszolút helyzet (pozíció) n  bit felbontással történő leolvasása legalább n  opti-
kai sávot tesz szükségessé, és ehhez n  darab különálló érzékelő szükséges. Nyilvánvalóan egy 
abszolút enkóder maximális felbontását az LSB (Least Significant Bit: legkisebb helyiértékű 
bit) bit határozza meg, amely a szög-enkóder külső sávján helyezkedik el és a választott de-
tektor méretétől függ.  
Az egyszerű bináris kód hátrány az, hogy 1 LSB szakaszon egyszerre több bit is megváltozhat, 

így például a 78 váltásnál egyszerre 4 bit értéke változik. A mechanikai pontatlanságok 
hibás kódot (vagy kódokat) generálhatnak az átváltás alatt. Ennek a kiküszöbölésére vezették 
be a Gray kódot. Ugyanannyi sáv (bit) szükséges, de egyszerre mindig csak 1 bit értéke vál-
tozik. A leolvasás közben nem keletkezik hiba.  
Az abszolút enkóderek igen komoly hátránya az, hogy csak korlátozott felbontás valósítható 
meg. A felbontás javítása csak igen költségesen valósítható meg.  
Sokkal nagyobb felbontás érhető el a növekményes (inkrementális) enkóderekkel.       
 
 

  



444 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Növekményes (inkrementális) enkóderek

a.

Kódléc, alaprács

p

p: rácsosztás

c.

1. 2. 3.

Maszk, 

leolvasó-

rács

p

0 pont helye

F

É

x

b.

 

51. dia 

Az a. ábrán a növekményes enkóder p osztástávolságú kódléce látható. A legegyszerűbb 
esetben csak egy nyomvonal van a kódlécen rajta fényáteresztő és fényt át nem eresztő 
részekkel. Ha fényáteresztő módban (transzmissziós mód) működő fotoérzékelő (b. ábra) 
halad el a rácsok mentén, akkor a fotoérzékelő kimenő jele alacsony szintről magas 
szintre változik, majd fordítva az áthaladó fény világos – sötét átmeneteivel összhangban. 
Az érzékelő annyi impulzust ad, amennyi rácson keresztül történt a mozgás. Az előállított 
jel azonban nem tartalmazza a maszk abszolút helyzetét. A kódléc elején külön sávban 
található „0” jel segítségével az egyirányú mozgás esetén az abszolút helyzet az impul-
zusok számlálásával megkapható.      

Ha a növekményes átalakítóban egy sávban csak egy érzékelőt használunk, akkor a felbontás 
nem lesz sokkal nagyobb, mint az abszolút útadónál, a rács szélessége nem lehet kisebb, 
mint az érzékelő szélessége. Ha az érzékelőt egy a kódléccel azonos osztású maszkkal egé-
szítjük ki, akkor ugyanakkora méret esetén sokkal nagyobb felbontás érhető el (c. ábra). A 
maszkkal tulajdonképpen összegezni lehet több rács fényét (lásd a következő diát!), az 
érzékelő ezt a megnövelt fényintenzitást érzékeli. A fényátbocsátás periodikusan változik 
egy minimális értékről egy maximális értékre. Az 1. helyzetben a fényáteresztés maximá-
lis, a 3. helyzetben a minimálishoz közelít, a 2. helyzetben pedig egy közbenső állapotot 
ábrázoltunk.    
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A leolvasás javítása ellenfázisú második 

leolvasóegység alkalmazásával

Fényforrás

Kondenzor lencse Alaprács

Leolvasórács

Fényérzékelő

x

a

b
Ia

50 %
x

Ib

50 %
x

x

Ia-Ib

1. Diagr.

2. Diagr.

3. Diagr.

 

52. dia 

Ha a az alaprács és a leolvasórács pontosan egyforma, akkor a fényáram 0 % és 50 % között 
változik függetlenül a rácsméterről (a. ábra). Az érzékelő mérete így már nem korlátozza a 
felbontást. A mechanikai méreteltérések és a nem tökéletesen kollimált (párhuzamosított) 
fénynyaláb miatt a fényminimum nem teljesen nulla. A rácsosztás (p) csökkentésével, azaz a 
felbontás növelésével a jelenség még jobban jelentkezik, a ”sötét” és a „világos” közötti 
távolság kisebb lesz (1. Diagram). A sötét – világot átmenet javítása érdekében egy további 
leolvasó egységet (forrás, érzékelő és leolvasórács) helyeznek el π  fázistolással (b. ábrarész 
csak egy leolvasóráccsal jelöli az új egységet). Az a. egység a b. egységgel hozzávetően azonos 
nagyságú, de ellentétes fázisú jelet szolgáltat, ahogy az a 2. Diagramon látható. A két jel 
különbsége (3. Diagram) a nullavonalra szimmetrikus és kétszeres amplitúdójú.    
 
A kódléc és a maszk osztástávolsága is p. A b. ábra a kódlécre helyezett maszkot ábrázolja 
különböző helyzetekben. 
A két mozgórész ugyanolyan p rácsosztású, mint az állórész. A mozgórész két maszkjának 
„optika” távolsága a ¼ periódus, azaz p/4. A tényleges, geometriai távolság a p periódus 
egész számú többszöröse + p/4. A két maszk tehát optikai szempontból 90°-kal el van tolva 
egymástól. 
 
 

  

Comment on Text
Két, egymáshoz képest 180⁰-os fázistolású mérőjel.
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Az irány meghatározása

p/4A két leolvasórács együtt 

mozog

x

p

x

Ia-Ib

x

Ic-Id

y1

y2

x

x

A működési vázlat egyszerűsítése 

miatt a leolvasást javító a és b

egységeket egy leolvasórácsként 

ábrázoltuk!

a, b c, d

A mozgás irányának meghatározásához 

egy további /2-vel eltolt leolvasórács 

kell (c, d). 

+ -

A felbontás javítható elektronikus úton.

 

53. dia 

A mozgás irányának meghatározásához a növelt érzékenységű leolvasóegységet egy további 
π/2 -vel eltolt leolvasóegységgel kell kiegészíteni. Hasonló módszerrel találkoztunk az induk-
tozin tárgyalásakor. Az első leolvasóegység Ia–Ib, a második leolvasóegység az elsőhöz hason-
lóan Ic–Id jelet ad. A két jel fáziskülönbsége szintén π/2. Ha az érzékelőjeleket a nullaátmene-
teknél átalakítjuk bináris jellé, akkor kapjuk a diagramon ábrázolt y1 és y2 jeleket. A + irányú 
mozgásnál 00→ 01→ 11→ 10→ 00 sorozatot, – irányú mozgásnál 00→ 10→ 11→ 01→ 00 
sorozatot kapunk. Egy egyszerű digitális áramkörrel meghatározható, hogy + vagy – irányban 
történik a mozgás.  
A növekményes enkóderek felbontása többféleképpen növelhető. A legegyszerűbb esetben 
tisztán digitális áramkör felhasználásával a felbontás megnégyszerezhető. Javítható a fel-
bontás a két osztás közötti interpolációval, amit a megjelenő háromszögjel tesz lehetővé.      
Szögmérő rendszernél kör alakú kódtárcsát alkalmaznak. 
 
További irodalom: 
http://www.heidenhain.hu/hu_HU/termekek_es_alkalmazasok/uthossz_merese/  
http://www.heidenhain.hu/hu_HU/termekek_es_alkalmazasok/szoegelfordulas_merese/  
 
 
  

http://www.heidenhain.hu/hu_HU/termekek_es_alkalmazasok/uthossz_merese/
http://www.heidenhain.hu/hu_HU/termekek_es_alkalmazasok/szoegelfordulas_merese/
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A felbontás növelése optikai módszerekkel (Verier-hatás)

A növekményes útadók és szögadók valódi felbontását a 

hosszegységre vagy az egy körülfordulásra jutó osztások száma 

jelenti.

További lehetőségek a felbontás javítására:

1. Vernier-hatás alkalmazása

2. Moiré-hatás alkalmazása

x

X X

1. Vernier-hatás
p1

p2
L/2„Világos” 

zóna

„Sötét” 

zóna

„Álló” rács (alaprács)

„Mozgó” rács (leolvasórács)

 

54. dia 

Az L periódusú  Vernier-minta a mozgó rács  x  vízszintes relatív  elmozdulás hatására szintén 
vízszintesen  X > x  távolságra mozdul el.   
A Vernier periódus hossza: L=|p1 · p2 / (p1-p2)|. Az összeállítás optikai távolságerősítőként 
működik. Az erősítési tényező fordítottan arányos a két rács osztásának különbségével  p1 – p2 -
vel. Ha az osztások különbsége igen kicsi, akkor az erősítési tényező igen nagy lehet. A világos 
és sötét zónák (Vernier zónák) nagy távolsága lehetővé teszi a normál méretű fényérzékelők 
használatát. A jelenség irányfüggő. Jobbra történő elmozdulás hatására a Vernier-minta is 
jobbra mozdul el, és fordítva. A rendszer pontossága tovább javítható interpolációval.  
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Moiré-hatás

x

X X

„Álló” rács 

(alaprács)

„Mozgó” rács 

(leolvasórács)

Azonos rácsosztás.

Sötét sáv

Sötét sáv

Világos 

sáv



p

 

55. dia 

A Moiré-minta (vízszintes irányú sötét-világos sávok) a mozgó rács vízszintes, jobbra történő x  
elmozdulásának hatására merőlegesen fölfelé X>x távolságra mozdul el. Ez az összeállítás is 
optikai erősítőként fogható fel. Az erősítés nagysága függ a p osztástávolságtól és a mozgó 
rács α dőlésszögétől. A Moiré-minta mozgása irányfüggő. Jobbra történő elmozdulás hatására 
a Moiré-minta fölfelé mozdul el, balra történő mozgásnál lefelé. A Moiré-minta szélessége 
lehetővé teszi normál méretű fényérzékelők használatát. A rendszer pontossága tovább 
javítható interpolációval. 
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Szemléltető diák

Tokozott lineáris enkóder működési vázlata

Tokozott lineáris enkóder adatlap részlet

Forgó enkóderek

fotoelektromos letapogatórendszer működési 

vázlata

kiviteli formák

adatgyűjtés vázlata

 

56. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Heidenhain gyártmányú LC 183 típusú tokozott 

lineáris enkóder működési vázlata

http://www.heidenhain.hu/fileadmin/pdb/media/img/571_470-24.pdf

 

57. dia 

Szószedet 
Sealing lips: tömítőperemek 
Mounting block: felerősítő blokk 
Scanning carriage: letapogató szán 
DIADUR scales: üvegskála (alaprács) 
Light source: fényforrás 
Photocells: fotoérzékelők 
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LC 183 típusú tokozott lineáris enkóder adatlap (részlet) 

http://www.heidenhain.hu/fileadmin/pd

b/media/img/571_470-24.pdf

 

58. dia 

Measuring standard: (itteni jelentés) mérő kódléc (alaprács) 
DIADUR glass scale with absolute track and incremental track: DIADU üvegskála abszolút és 
növekményes (inkrementális) sávokkal 
Accuracy grade: pontossági osztály (Itteni jelentése: A tokozott lineáris enkóder minősítési 
helyzethibája a teljes mérési tartományon. A végellenőrzés során állapítják meg és ezt tünt-
etik fel a kalibrálási bizonylaton. 
Absolute position values: abszolúthelyzet 
EnDat 2.2: Bidirectional Interface for Position Encoders (pozíció enkóderek kétirányú digitális 
interfésze).  
Az interfész alkalmas abszolút és növekményes enkóderek adatainak továbbítására, felülírására 
vagy új információ tárolására. A soros kétirányú adatátvitelhez csak négy adatvezeték szükséges.  
Resolution: felbontás 
Accuracy: pontosság 
Calculation time: számítási idő 
Incremental signals: növekményes jelek 
Grating priod/signal period: rács periódus / jel periódus 
Cutoff frequency: levágási frekvencia (határfrekvencia) 
Traversing speed: mozgási sebesség 
Required moving force: a mozgató erő nagysága 
Vibtarion: rezgésállóság 
Shock: ütésállóság 
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Acceleration in measuring direction: mérőirányú gyorsulás 
Operting temperature: működési hőmérséklettartomány  
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http://www.heidenhain.hu/fileadmin/

pdb/media/img/606_132-21.pdf

Gray-kódú tárcsa fotoelektromos 

letapogatórendszerének működési 

vázlata Szögenóderek néhány kiviteli formája

Mérési adatok 

gyűjtése

Soros 

adatátvitel

Mérési adatok 

felhasználása

Forgó enkóderek 

 

59. dia 

LED light source: LED fényforrás 
Condenser lens: kondenzorlencse (gyűjtőlencse) 
Graduated disk: kódtárcsa 
Scanning reticle: letapogató maszk 
Photocells: fotoérzékelők 
MSB (Most Significant Bit): legmagasabb helyiértékű bit 
LSB (Least Significanr Bit): lekisebb helyiértékű bit 
  
 
 
 

  



454 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Interferométeres elmozdulásérzékelés 

x

Lézer 

fényforrás 

(F)

Érzékelő (É)

Ref. Tükör
Féligáteresztő 

tükör (T)

Céltárgy

0

0

I0

Iérz [W/m2]

x



c/2f



c/f

2

m=1

x

Céltárgy

Lézer 

fényforrás

Érz. 1.

Érz. 2.

T 1

T 2

T 3

T 4

Klasszikus Michelson-féle 

interferométer

Mach-Zehnder-féle interferométer

)cos1(0 xkmIIérz 

(Tref)

 

60. dia 

Az interferometria az interferencia elvén alapul, amely két azonos hullámhosszúságú hullám 
egybeesésével jön létre. A létrejövő intenzitásváltozás a két hullám fáziskülönbségétől függ. 
Egy ilyen interferométer érzékelőben a fáziskülönbség két hullám útkülönbségéből adódik. Az 
egyik hullám általában egy referencia útvonalon halad, a másik hullám útvonalát a mérő-
szerkezet egy elmozduló részegysége változtatja meg.   
 
Egyenlő amplitúdók esetén az erdő fényintenzitás duplázódik, ha a hullámok azonos fázisban 
találkoznak, nullára változnak ellenfázis esetén. Ha az amplitúdók nem azonosak, akkor a 
minimális intenzitás nem lesz nulla, és az interferencia jelenség kevésbé lesz markáns. 
Az érzékelő kimenete Iérz=I0·(1+m·cos k·Δx) szerint változik.  
Láthatóan az érzékelő kimenőjele koszinuszosan változik a Δx útkülönbség függvényében. Az 
érzékenység maximuma π/2+n·π -nél, minimuma n·π -nél van (n=0, 1, 2,…). Ha a két ampli-
túdó egyenlő (m = 1), akkor az interferencia „optimális”, ezért az m tényezőt interferencia 
láthatóságnak nevezzük. 
Az interferencia csak két monokromatikus, koherens fénysugárnál látható. Ilyen két sugár elő-
állítása egy lézerforrással történik. A kisugárzott fényt két részre osztják például egy félig-
áteresztő tükörrel (Michelson-féle interferométer). A két fénysugár különböző hosszúságú 
utakon jut az érzékelőbe. Az egyik útja: lézer forrás (F) – féligáteresztő tükör (T) – referencia-
tükör (Tref) – T – érzékelő (É); ez az út fix hosszúságú. A másik sugár útja: F – T – céltárgy – T – É. 
Ez az út változik a céltárgy távolságával.  
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Az ábrázolt Michelson-féle interferométer legnagyobb hátránya az, hogy a fény egy jelentős 
része visszakerül a fényforrásba, amely a kemnő frekvencia (hullámhossz) instabilitását okozza. 
 
Ettől a hibától mentes a „javított” kivitelű Mach-Zehnder-féle interferométer. 
 
Feladat: 
Ismertesse az ábra alapján a Mach-Zehder-féle interfeométer működését! 
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Szemléltető diák

Lézer interferométer

alkalmazási területek

alapkészlet ismertetése

Lézer interferométer kiegészítő egységei

szögmérő készlet

egyenesség-mérő készlet

síklapúság-mérő készlet

merőlegesség-mérő készlet

 

61. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Lasertex gyártmányú lézer interferométer

http://www.lasertex.eu/products/

laser_interferometer_lsp30_3d/i

mage.jpg

Fő alkalmazási területek:

•CNC és CMM gépek beállítása

•Gépgeometria felülvizsgálat

•Gépgeometria gyors kiértékelése

•Síklapúság mérése

•Tengelypárhuzamosság mérése

•Szöghelyzet beállítás

•Golyósorsó felülvizsgálat

•Rezgésmérés

•Egyenesség mérés

•Merőlegesség mérés

•Dinamikus mérések belső vagy 

külső indítójellel

•Kis szögek mérése, stb.

Alapkészlet

1 db lézer fej LH2

1 db tápegység PS2

1 db állvány TS1

1 db Körny.Komp.Egys.(ECU) 

SM1

1 db lézer tápkábel CAB2

2 db rögzítő mágnes UM1

1 db lineáris interferométer IL1

1 db lineáris reflektor RL1

3 db alap-hőmérs.érz. T1, T2, T3 

1 db USB kábel

1 db kézi indítókábel STROBE

1 db ABS hordtáska

1 db PC szoftver

 

62. dia 

Főbb műszaki adatok: 
A lézer típusa: frekvenciastabilizált HeNe lézer 
Hullámhossz pontosság: ±0.08 ppm 
Rövididejű stabilitás: ±0.002 ppm 
Hosszúidejű stabilitás: ±0.03 ppm 
Kimenőteljesítmény: 1000µW 
Maximális tengelyhosszúság: 30m 
Maximális sebesség: +1m/s / -0.3m/s 
Felbontás: 1nm 
Lézer élettartam: 50000 óra 
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Lasertex lézer interferométer kiegészítő egységei

Szögmérő készlet

Síklapúság-mérő készlet

Egyenesség-

mérő készlet

Merőlegesség-

mérő készlet

http://www.lasertex.eu/downloads/product_catalog_en.pdf

 

63. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Helyzetérzékelők, helyzetkapcsolók, közelítéskapcsolók, 

végálláskapcsolók (bináris v. digitális érzékelők) 

Csoportosítás 1.

http://en.wikipedia.or

g/wiki/Miniature_sna

p-action_switch

http://camsco.en.hisupplier.c

om/product-list.html

COM NO NCCOM NO NC

Bekötés

https://www.distrelec.hu/reedcs%C5%91-1-

z%C3%A1r%C3%B3-%C3%A9rintkez%C5%91-24-v-

0-1-a/cynergy3/tra211g-15-20/408171

https://www.distrelec.hu/is

hop/StaticHTML/welcome

/picV.html

https://www.distrelec.hu/is

hop/StaticHTML/welcome

/picV.html

Mágnes

Reed kapcs.

Érintéses Érintésmentes

Mechanikus 

működtetésű 

(mikrokapcsoló)

Állandó 

mágnessel 

működtetett      

(Reed kapcsoló)

Elektronika nélkül

 

64. dia 

Mikrokapcsoló 
Elektromechanikai kapcsoló eszköz. Sok kiviteli formája van. Ha a működtető csapot meg-

nyomják, akkor egy rugós mechanizmus átbillenti a mozgó érintkezőt a nyugalmi állásból 
a bekapcsolt állásba. Nyugalmi állapotban a mikrokapcsoló a COM (COM: common – kö-
zös) és a NC (normally closed: nyugalomban zárt) pontokat zárja, működtetéskor a COM 
és NO (normally open: nyugalomban nyitott) kontaktusokat.  

Tipikus adatok: 
• Imax (U=24 VDC) = 6 A;  Imax (U=230 VAC) = 6 A 
• Kapcsolási pontosság: 0,01…0,1 mm 
• Kapcsolási gyakoriság: kb. 100 kapcsolás / perc 
• Kapcsolási idő: kb. 10 ms 
• Élettartam: 10 millió kapcsolás 
 
Reed kapcsoló 
A legegyszerűbb esetben két alacsony mágneses ellenállású kapcsoló kapcsolónyelvből áll, 

amely szabad vége (középen) kis átfedésben van. A kapcsoló kontaktusok egy 
hermetikusan záró üvegcsőben vannak, amely megakadályozza a külső szennyeződések 
(por, olaj, nedvesség,…) bejutását a kontaktusok közé. Ha a kontaktusok elég erős 
mágneses térbe kerülnek, akkor az átfedésben lévő nyelvek ellentétesen polarizálódnak, 
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a mágneses vonzóerő következtében összetapadnak, zár a kapcsoló. A mágneses tér 
megszűnése után a rugózó kapcsolónyelvek ismét szétválnak, a kapcsoló nyit.   

Előnyei: 
• Hermetikusan zárt kontaktusok 
• Záráskor alacsony ellenállás 
• Magas szigetelési ellenállás nyitáskor 
• Galvanikus leválasztás (villamos szigetelés) a működtető eszköz és a kontaktusok között 
• Hosszú élettartam 
Alkalmazása 
Az utóbbi évtizedekben rengeteg helyen alkalmaztak reed kapcsolót. A mai alkalmazások el-

sősorban az járműelektronikában, biztonsági rendszerekben, fogyasztási cikkekben, iroda-
gépekben egyre több bonyolult elektronikus vezérlőegységet tartalmaznak. A nagy-
mennyiségű elektronika a megbízhatóság magasabb szintjét követeli meg, ezért megnőtt 
a megbízható, alacsony árszintű érzékelők iránti szükséglet. A reed kapcsolók gazdaságos, 
érintésmentes alternatívája a nyomógomboknak, mikrokapcsolóknak és a szilárdtest kap-
csolóknak különösen a kis áramok tartományában.    
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Helyzetérzékelők, helyzetkapcsolók, közelítéskapcsolók, 

végálláskapcsolók (bináris v. digitális érzékelők) 

Csoportosítás 2.

Állandó 

mágnessel 

működtetett

Induktív 

érzékelő

Kapacitív érzékelő Fotoelektromos Ultra-

hangos

Hall-cella        

(Hall érzékelő)

Fénysorompó 

(optokapu, 

egyutas)

Ultrahang 

sorompó

Magnetorezisztív 

érzékelő               

…..

Reflexiós 

(tükrös vagy 

tárgyreflexiós)

Reflexiós

Fényfüggöny

Elektronikával

Érintésmentes

 

65. dia 

A korlátozott terjedelem miatt nem részletezzük a diát. Az analóg induktív, kapacitív és 
fotoelektromos érzékelőket előzőleg tárgyaltuk. Az ultrahangos érzékelő részleges tárgyalása 
az áramlásérzékelésről szóló fejezetben található. A többi érzékelő és az érzékelő elektronika 
tárgyalása nem fér az anyagba. 
Néhány konkrét példa a következő diákon található. 
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Szemléltető diák

Induktív helyzetérzékelők

hengeres

kisméretű négyszögletes

miniatűr négyszögletes

nagy érzékelési távolságú

Fotoelektromos helyzetérzékelők 1.

általános célú műanyag tokozású 

lézeres

hengeres tokozású

miniatűr hengeres tokozású

miniatűr műanyag tokozású

Fotoelektromos érzékelők 2. 

villa alakú érzékelők

fényfüggöny

 

66. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Induktív érzékelők 

Néhány példa az OMRON gyártmánylistájáról 
http://industrial.omron.hu/hu/products/catalo gue/sensing/photoelectric_sensors/default.html

E2A
Hengeres induktív 

érzékelő réz vagy 

rozsdamentes acél 

tokozásban

TL-W
Kisméretű 

négyszögletes 

(lapos) induktív 

érzékelő

E2S
Miniatűr 

négyszögletes 

induktív érzékelő

E2Q5
Nagy érzékelési 

távolságú induktív 

érzékelő műanyag 

házban

 

67. dia 

A dia néhány kiragadott példát tartalmaz. Részletes magyar nyelvű adatlapokat a jelzett 
honlap tartalmaz. 
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Fotoelektromos érzékelők 1.

Néhány példa az OMRON gyártmánylistájáról 
http://industrial.omron.hu/hu/products/catalo gue/sensing/photoelectric_sensors/default.html

E3Z
Általános 

célú 

érzékelők 

kisméretű 

műanyag 

tokozásban

E3Z 
lézeres 

érzékelő

E3F2
Fotoelektromos érzékelő 

M18 műanyag vagy 

sárgaréz tokozásban

E3T-C
Miniatűr 

fotoelektromos 

érzékelők M5 és M6 

méretű tokozásban

E3T
Fotoelektromos 

érzékelő 

miniatűr, 

műanyag 

tokozásban

 

68. dia 

A dia néhány kiragadott példát tartalmaz. Részletes magyar nyelvű adatlapokat a jelzett 
honlap tartalmaz. 
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Fotoelektromos érzékelők 2. 

Néhány példa az OMRON gyártmánylistájáról
http://industrial.omron.hu/hu/products/catalo gue/sensing/photoelectric_sensors/default.html

EE-SX97
Mikro-

fotoérzékelő 

villa alakú 

műanyag 

tokozásban

EE-SX77/87
Mikro-

fotoérzékelő 

keskeny villás 

műanyag 

házban

E3Z-G
Fotoelektromos 

érzékelő villa 

alakú műanyag 

tokozásban

F3ET
Masszív 

alumínium 

tokba helyezett 

fényfüggöny 

érzékelési célra

 

69. dia 

A dia néhány kiragadott példát tartalmaz. Részletes magyar nyelvű adatlapokat a jelzett 
honlap tartalmaz. 
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Sebességmérés, fordulatszámmérés

Sebesség (sebességvektor):

A mozgó anyagi pont vagy test pontja  r  helyvektorának idő szerint 

vett első differenciálhányadosa:

dt

rd
v  Mértékegysége: 

s

m

Szögsebesség:
dt

d
 

A  polárszög időbeli változását mérő mennyiség. A szögsebességet 

vektorként értelmezzük az  =  ·k  összefüggés szerint, ahol  k a 
polárszög által meghatározott síkra merőleges irány.

Mértékegysége:
s

rad

Általában a mérések során mindkettőt skalárként, a vektor 

abszolútértékével értelmezzük.

Forgó tengelyek szögsebességét általában [1/min]  fordulatszámmal 

adják meg. 

 

70. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



6. fejezet. Időben változó elmozdulás (út), szög mérése 467 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu 

Indukciós átalakítók
1. Elektrodinamikus átalakító (analóg). 1.1. Mozgótekercses kivitel.

Sebesség

Szögsebesség
Feszültség

Indukciós 

átalakító

v B
Uind l

vlBUindukált 

A mérés elve: mozgási indukció

Aktív mérőátalakító. Miért?

1.1. Elektrodinamikus 

átalakító. 

Mozgótercses kivitel.

v

É

D

Ui

v

É

D

Ui

Állandó mágnes
Indukált 

feszültség

Tekercs

Uindukált ~ v

Az indukált feszültség arányos a pillanatnyi sebességgel.

 

71. dia 

Az egyesített indukciótörvény két tagból áll. Az első tag: az időben változó mágneses térbe 
helyezett mozdulatlan tekercsben feszültség indukálódik, neve: nyugalmi indukció.  Második 
tag: a B indukciójú mágneses térben v sebességgel mozgó l hosszúságú vezetőben feszültség 
indukálódik, neve: mozgási indukció. Most csak ez utóbbit tárgyaljuk. 
A pólussaruk között állandó légrésindukció van. Ebben mozdul el a tekercs az indukcióra 
merőlegesen. Az indukált feszültség arányos a tekercset alkotó vezető hosszával és a mozgás 
sebességével. Mivel a vezető hossza nem változik, ezért a kimenő feszültség arányos a 
sebességgel. 
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Indukciós átalakítók
1. Elektrodinamikus átalakító (analóg)

1.2. Állótekercses kivitel

v
Ui

É D

TekercsÁllandó mágnes

Az álló tekercs belsejében elmozdul egy állandó mágnes. A 

kimenő feszültség arányos a pillanatnyi sebességgel.

Állandó mágnes

v

Ui

 

72. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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2. Tachogenerátor (analóg)

Ui

B



Homogén mágneses tér

Forgó vezető keret

Csúszógyűrű

Kefe  ületiindukált vU ker
ˆ

Az indukált feszültség szinuszos alakú, az amplitúdója arányos a 

szögsebességgel.

Többfajta kivitel létezik ezen kívül. A leggyakoribb az 

egyenfeszültségű tachogenerátor. 

 

73. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Fordulatszám érzékelés impulzus generálással

1. Optikai reflexiós tachométerek

Reflexió a felületről Reflexió a homloklapról

R:  Fényvisszaverő anyag (pl. Al fólia). 

A:  fényelnyelő fekete festék vagy fekete papír

R

A

Forrás Érzékelő
Forrás

Érzékelő

R A

Az fotoérzékelő kimenőjele villamos impulzus, 

annak  f   frekvenciája:

n : a tengely fordulatszáma [1/min]

p : visszaverő felületek száma a kerület mentén 

p
n

f 
60

A tengely  szögsebessége:
3060

22
pn

p
n

f







 

74. dia 

Magas fordulatszámnál általában csak egy visszaverő felületet helyeznek el (p=1).  
Alacsony fordulatszámnál több visszaverő felület szükséges ahhoz, hogy a fordulatszám 
mérésnek pontossága megfelelő legyen.  
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Fordulatszám érzékelés impulzus generálással 
2. Indukciós fordulatérzékelés

É D

Ui

t

Ui

1 fordulat

É D

Ui

t

Ui

1 fordulat

 

75. dia 

A fordulatszám a percenkénti fordulatok számát jelenti. Az impulzusok kapuidő (pl. 1 perc, 10 s…) 
alatti számlálásával kapható meg a fordulatszám. Alacsony fordulatszám vagy nagyobb mérési 
pontosság esetén olyan impulzusadó szükséges, amely egy fordulat alatt több impulzust ad. 
A felső ábrán körülfordulásonként csak egy impulzus keletkezik, az alsó ábrán négy. A 
fordulatszám számításakor természetesen ezt figyelembe kell venni. 
Hasonló működést valósíthatunk meg úgy is, hogy acél tengelyen bemarást készítünk. A 
bemarásnál megváltozik a fluxus, a tekercsben ugyanúgy feszültség indukálódik. A különbség 
csupán annyi, hogy az indukált feszültség ellentétes fázisú. A számlálást természetesen 
ugyanúgy kell végezni. 
További lehetőség az, ha a forgó tengelyre kis állandómágnest erősítünk. Ebben az esetben a 
tekercsben csak lágyvasmag kell. 
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Szemléltető diák

Lineáris sebességérzékelő

Tachogenerátorok

 

76. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Lineáris sebességérzékelő

Series 100 fontosabb adatai

http://www.transtekinc.com/assets/files/Catalog_PDFs_04C/LVTs/Ser100_04c.pdf

Aktív érzékelő, külső tápfeszültséget 

nem igényel.

Néhány alkalmazás:

•Földrengéstan

•Vízemelő kos sebesség érzékelés

•Fúró előtolási sebesség érzékelés

Tekercs

Állandó mágnes

 

77. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Részlet a ZODIAC AEROSPACE cég AC 

tachogenerátor kínálatából

http://www.directindustry.com/prod/precilec/ac-tachogenerators-31913-214516.html

 

78. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Gyorsulásérzékelés

Alkalmazás: gyorsulás-, rezgés-, ütközés-, robbanásmérés, … 

járműtechnikában: függesztés vezérlés, fékerő szabályozás, 

légzsák vezérlés…

Gyorsulás (gyorsulásvektor):

A mozgó anyagi pont vagy test egy pontja v sebességvektorának 

idő szerint vett első differenciálhányadosa:

2

2

dt

rd

dt

vd
a  Mértékegysége:

2s

m

Szöggyorsulás:

dt

d
 

A szögsebesség változását mérő mennyiség. A szögsebesség 

vektort az   = ·k összefüggésnek megfelelően vektorként 

értelmezzük.

Mértékegysége:
2s

rad

 

79. dia 

Általában a mérések során mindkettőt skalárként, a vektor abszolútértékével értelmezzük. 
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A gyorsulásérzékelés Newton II. törvénye alapján 

lehetséges

amF m
a

Szeizmikus 

tömeg

Ismert mennyiség

?

F

Ezt kell mérni!

F ~ a

m
F

k

x

xkF 

F ~ x

Egyszabadságfokú 

lengőrendszer

Impulzus 

hatására 

csillapítatlan 

lengést végez 

m

k

b

F

 

80. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Gyorsulásérzékelés lehetőségei

Szeizmikus 

tömeg
m

Piezoelektromos 

kristály

a

Az m tömeg x elmozdulását kell érzékelni.

1. A szeizmikus tömeget gyorsító erő közvetlen érzékelése 

piezoelektromos érzékelővel (aktív érzékelő)

2. A szeizmikus tömeget gyorsító erő a rugón keresztül hat  a 

rugó kitérése (elmozdulása, alakváltozása) arányos a 

gyorsítóerővel  a rugó alakváltozása, azaz az m tömeg x
elmozdulása (kitérése) arányos a gyorsulással. 

Az eddig tárgyalt útadók használhatók.

Nem 

szükséges 

részletezni

 

81. dia 

Egyes gyorsulásérzékelőkben a kitérés helyett a rugó fajlagos hosszváltozását (fajlagos 
nyúlását – lásd a következő fejezetet!) érzékelik. 
Kiegészítésképpen megemlítjük, hogy a gyorsulásérzékelés zárt hurkú szervo gyorsulás-
érzékelővel is megvalósítható. Az érzékelő visszacsatolt rendszere erő-, nyomaték- vagy 
nullahelyzet kompenzációval valósít meg.  Ezen az elven nemcsak lineáris gyorsulás, hanem 
szöggyorsulás is mérhető. A szervo érzékelő tulajdonságait (méréshatár, frekvenciamenet,…) 
elsősorban az elektronikus rendszerrel lehet beállítani és nem kizárólag az elektromechanikai 
lengőrendszerrel.  
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A gyorsulásérzékelő egyszabadságfokú modellje

a

m

k

b

maymkxxbxm  
(Korábbi részben már szerepelt a modell.)

Bizonyos feltételek mellett közelítéseket tehetünk.

1. Lehetőség: nagy m tömeg, kis b csillapítás, kis k rugóállandó

x

y

/ m

ayx
m

k
x

m

b
x  

ayx
m

k
x

m

b
x   ax  xy 

A rendszer útérzékeny. 

 

82. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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2. Lehetőség:

Kis  m tömeg, kis k rugóállandó, nagyon nagy b csillapítás

yx
m

k
x

m

b
x   t szerint integrálva

yx
m

b
 A rendszer sebességérzékeny. 

3. Lehetőség:

Nagy k rugóállandó, kis m tömeg, kis b csillapítás

yx
m

k
x

m

b
x   yx

m

k
 ax

m

k


A rendszer gyorsulásérzékeny. 

 

83. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Szemléltető diák

Piezoelektromos gyorsulásérzékelő 

jellemzői

alkalmazási területek

Piezoelektromos gyorsulásérzékelő adatlap részlet

mérőlánc elemeinek ismertetése

MEMS gyorsulásérzékelők

 

84. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Piezoelektromos gyorsulásérzékelő

http://www.kistler.com/hu_en-ex/817_ProductFinderAcceleration/7100.8202A_BP.17/Product-

Finder-Acceleration.html

8202A, 8203A 

típusú nagy érzékenységű, 

töltés kimenetű 

gyorsulásérzékelő

Fontosabb jellemzők:

•Nagy impedanciájú töltéskimenet

•Magas hőmérsékleti határ 250 C-ig

•Nyírt kerámia érzékelőelem

•Alacsony keresztirányú érzékenység

•Hosszúidejű stabilitás magas hőmérsékleten is

Ajánlott alkalmazási területek: autóipar, repülőgépipar, űrtechnika 

elsősorban magas hőmérsékleten, továbbá járműtesztelés, modal analízis,…

 

85. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Részlet a 8202A adatlapjáról

 

86. dia 

Acceleration range: méréshatár 
Threshold nom.: megszólalási határ 
Sensitivity: érzékenység 
Resonat Frequency: rezonanciafrekvencia 
Frequency Response: frekvenciamenet 
Amplitude Non-linearity: amplitúdó nemlinearitási hiba 
Insulation Resistance: szigetelési ellenállás 
Capacitance: kapacitás 
Transverse Sensitivity: keresztirányú érzékenység 
Long Term Stability: hosszúidejű stabilitás 
Measuring Chain: mérőlánca 
• High impedance sensor: nagyimpedanciás érzékelő 
• Sensor cable: érzékelő kábel 
• Series charge converter: soros töltéskonverter (töltéserősítő) 
• Outpu cable: kimenő kábel 
• Power supply: tápegység 
• Outpu cable: kimenő kábel 
Readout (not supplied): kijelző egység (nem tartozék) 
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MEMS gyorsulásérzékelők http://www.st.com/internet/com/SALES_AND_MAR

KETING_RESOURCES/MARKETING_COMMUNIC

ATION/MARKETING_BROCHURE/brmems.pdf

http://www.pcb.com/products/browse_productlist.asp?RequestTyp

e=Paging&CategoryType=Product%20Type&CategoryId=316&app

=&tech=1882&config=&PageNumberRequested=1&SearchCriteria

Within= 

A legkorszerűbb 

gyorsulásérzékelők MEMS 

(MicroElectroMechanical System: 

mikro-elektromechanikai rendszer) 

technológiával készülnek. Erről 

bővebben szólunk egy későbbi 

fejezetben.

 

87. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Kérdések, feladatok

1. Hogyan csoportosítjuk az útadókat?

2. Ismertesse a rezisztív, a kapacitív, az induktív, a transzformátoros, és az 

indukciós érzékelők működését!

3. A tanultak közül melyek az aktív és melyek a passzív érzékelők?

4. Hogyan működik a rezolver?

5. Hogyan működik az Induktosyn®?

6. Ismertesse optoelektronikus érzékelők működésének lényegét!

7. Hogyan működik lézer háromszögeléses távolságérzékelő? Mi a 

különbség az analóg és a digitális háromszögeléses távolságérzékelő 

között?

8. Milyen optikai enkódereket ismer?

9. Ismertesse az optikai enkóderek működését! 

10. Hogyan működik a lézer interferométer?

11. Hogyan érzékelünk sebességet, szögsebességet és fordulatszámot?

12. Hogyan működik a gyorsulásérzékelő?

 

88. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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MÉRÉSTECHNIKA

 

1. dia 
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Tartalom

• Alapfogalmak 

• A nyúlás „mértékegységei”

• A fajlagos nyúlás okai

• Összefüggés a nyúlás és a mechanikai feszültség között

• A nyúlásmérők típusai

• A nyúlásmérő ellenállás működése, jellemzői, típusai

• Nyúlásmérő áramkörök, Wheatstone-híd

• A hőmérsékletfüggés kiegyenlítése

• A nyúlásmérő ellenállások elhelyezése alapterhelések érzékelésére

• Hídkiegyenlítés

• Nyúlásmérő ellenállások alkalmazása 

• Nyúlásmérő ellenállások típusai

 

2. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ajánlott irodalom
Magyar nyelvű könyvek

Bársony A., Megyeri J.: Ipari folyamatok méréstechnikája és műszerei I/1. 

Jelátalakítók. Műegyetemi Kiadó, 2004. Azonosító: 50755

Thamm F.: Szilárd testek mechanikájának kísérleti módszerei. Műegyetemi 

Kiadó, 2001. Azonosító: 10016

Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I., Mizsei J. (Szerk: Harsányi Gábor): Érzékelők 

és beavatkozók. Műegyetemi Kiadó, 1999. Azonosító: 55048

HÜTTE: A mérnöki tudományok kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó, Bp.: Springer 

Hungarica, 1993. ISBN  963-7775-50-1

Boros Andor: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

1978. ISBN 963 10 2235 8

Thamm F., Ludvig Gy., Huszár I., Szántó I.: A szilárdságtan kísérleti módszerei. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968. ETO: 539.4.001.5:620.171(022.22)

Szenzorok a gépjárművekben. Bosch Sárga füzetek sorozat. Maróti 

Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2008. ISBN 1789-1574

M.Csizmadia B., Hegedűs A.: Műszaki mechanika. Többnyelvű fogalomtár. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2004. ISBN 963 19 4589 8

 

3. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



488 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Ajánlott irodalom
Angol nyelvű könyvek

Harry N, Norton: Handbook of Transducers, Prentice Hall, Englewod Cliffs, 1989. ISBN 

0-13-382599-X

Sensors (Edited by W.Göpel, J.Hesse, N.Zemel) Vol.7. Mechanical Sensors (Vol. 

Editors: H.H.Bau, N.F.de Rooij, B. Kloeck). VCH Publishers Inc. New York, 1994. ISBN 

0-89573-679-9

P.P.L.Regtien, F. van der Heijden, M.J.Korsten, W.Olthuis: Measurement Science for 

Engineers. Kogan Page Science, 2004. ISBN 1 9039 9658 9

S. Soloman: Sensors Handbook. Second Edition. McGraw-Hill. 2010. ISBN: 978-0-07-

160571-7

J. Fraden: Handbook of Modern Sensors. Fourth Edition. Springer. ISBN 978-1-4419-

6465-6

P. Sydenham, R.Thorn (szerk): Handbook of Measuring System Design. Vol.3. John 

Wiley & Sons Ltd. 2005.  ISBN 0-470-02143-8

J.W. Dally, W.F. Riley: Experimental Stress Analysis. McGraw-Hill, Inc. 1991. ISBN 0-07-

015218-7

Karl Hoffmann: An Introduction to Measurements using Strain Gages. Hottinger 

Baldwin Messtechnik, Darmstadt, 1987.

K. Hoffmann: Applying the Wheatstone Brigde Circuit. Hottinger Baldwin 

Messtechnik, Darmstadt, 1986.

 

4. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Alapfogalmak

 

5. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A mérőtest hosszváltozása húzó-

és nyomóerő hatására

0l

Fh

l

0l

Fh

Fny

Fny

l

0l

Fh: húzóerő

Fny: nyomóerő

l0: a rúd eredeti hossza

Δl : a rúd megnyúlása 

0l

l


Fajlagos nyúlás:

Nyúlásméréskor a rövid 

megnevezése:

NYÚLÁS

 

6. dia 

Fajlagos nyúlás 
Egy test adott irányban a terhelés hatására létrejövő, egységnyi hosszra vonatkoztatott 

hosszváltozása: =l/l, ahol l az n egységvektorral kijelölt irányban vizsgált hossz, Δl a 
hosszváltozás.  
 
 
 

  



7. fejezet. Alakváltozás (nyúlás) mérése 491 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

A nyúlás „mértékegységei”

0l

l
 ]1[









m

m

Dimenzió nélküli szám,

Vagy másképpen kifejezve:

mértékegysége: 1

A mérnöki gyakorlatban:

0l

l
    %10

10 2
2

















 


m

m

m

cm

   ‰10
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m
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SStrainppm
m

m

m

m 6
6

10
10

Vigyázat! 

Itt nem 

SIEMENS!

USA jelölés
Kiejtés: „műepszilon”

Parts Per Million

 

7. dia 

Mely szakterületeken használjuk az egyes „nyúlásegységeket”? 
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0l

Fh

l

0l

Fh

Fny

Fny

l

0l

A hossz irányú nyúlásra merőlegesen 

εk alakváltozás történik:




 k

:

: Poisson-

tényező

Al, Cu 0,33

gumi 0,5

acél 0,28

Ti 0,34

kk

0d

d
k




d0

 

8. dia 

Poisson-tényező *]: 
A keresztirányú és a hosszirányú fajlagos nyúlás hányadosa egytengelyű feszültségállapot 
esetén. Értéke csak az anyagtól függ. 
A dia nem igényel további kiegészítést. 
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1. Mechanikai igénybevétel  

(terhelés) hatására

2. Hőmérsékletváltozás hatására

3. Maradófeszültség hatására

Miért jön létre nyúlás?

 

9. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Minden olyan (mechanikai) feszültségeloszlás, ami azonos hőmérsékleten levő alkatrészben külső erők hatása nélkül ébred.
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Egyszerű nyúlásszámítási feladatok

Példa 1

Egy F= 60 kN erővel húzásra terhelt téglalap 

keresztmetszetű acél rúd (E=210 GPa) szélessége b=70 

mm, vastagsága h=10 mm, hosszúsága l0= 500 mm. 

Határozzuk meg a rúd megnyúlását és fajlagos 

nyúlását! 

A=b*h=70 mm * 10 mm = 700 mm2

 

10. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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mm

mm

N
mm

mmN

AE

Fl
l 204,0

10210700

5001060

2

32

3








Fajlagos nyúlás vagy röviden nyúlás:

m

m

m

m

l

l 
 408‰408,010408,0

5,0

10204,0 3
3

0







 


SStrainppm
m

m



408408408408 

A rúd megnyúlása:

 

11. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mennyi az 1. Példában szereplő rúd lineáris hőtágulásból 

eredő megnyúlása ΔT=10 K hőmérséklet emelkedés 

hatására? 

Az acél lineáris hőtágulási tényezője: 

α=10,8 ppm/K=10,8*10-6 /K

mmm 541054 3  

mmKmmKTll 316

0 105410500108,10   
A hőmérséklet emelkedéséből származó megnyúlás:

A hőmérséklet emelkedéséből származó fajlagos nyúlás:

‰108,0108108108
500

54

0




 Strainppm
m

m

mm

m

l

l





Példa 2

 

12. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A 60 kN erővel húzásra terhelt 500 mm hosszú, 70 mm*10 

mm téglalap keresztmetszetű acél rúd (fajlagos) nyúlása: 

408 μStrain

Ugyanennek a rúdnak a (fajlagos) nyúlása 10 K hőmérséklet 

emelkedés hatására:

108 μStrain

A két nyúlás ugyanabba a nagyságrendbe esik

Nyúlásmérésnél a hőmérsékletváltozás hatását 

figyelembe kell venni!

%26%100
408

108
 !

A Példa 1 és Példa 2-ből levonható következtetés:

 

13. dia 

A hőkompenzálásról az előadás későbbi részében lesz szó. 
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Hooke-törvény legegyszerűbb 

egydimenzós esete :
 E

Ahol: 


E

Mechanikai feszültség

nyúlás

Rugalmassági modulusz, Young  

modulusz

Poisson-tényező:

h

k




 

Kereszt- és hosszirányú méret 

változása

Összefüggés a nyúlás és a mechanikai 

feszültség között (ismétlés)

 

14. dia 

Az acélok kezdeti terhelési szakaszára érvényes törvényszerűséget Hooke fedezte fel. 
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Anyag paraméterek

Szakadás   ε ≈ 15%

Rugalmassági határ  ε ≈ 0,4%

Folyáspont

Hooke-törvény „hatálya”

Acél

ε

σ

 

15. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Kontakt
Közvetlen érintkezéssel

Nem kontakt 
Közvetlen érintkezés 

nélkül

Videoextenzométer

Lézerextenzométer

A nyúlásmérés módja a próbatesten

Mechanikus
Optikai: változó résméret, 

változó diffrakcióAkusztikus (rezgőhúros) 

Optikai: Fiber Bragg grating 

sensor

Villamos
ellenállásos

induktív

differenciáltranszformátoros

kapacitív 

A nyúlásmérők típusai

 

16. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Fizikai jelenség, a hullámoptikában fordul elő; lényegében a hullámok elhajlását értjük alatta. A Huygens-elv értelmében egy hullámfelület minden pontja elemi hullámok kiindulópontja is egyben. Ugyanakkor a Huygens-Fresnel-elv kimondja, hogy a hullámtérben megfigyelhető hatást az adott hullámfelületből kiinduló koherens elemi hullámok interferenciája határozza meg. Ha egy elegendően keskeny rést megvilágítunk, a rés mögötti ernyőn interferenciaképet kapunk, aminek magyarázata a Huygens–Fresnel-elv értelmében, hogy a résből kiinduló hullámok az ernyő síkjában interferálnak egymással. Ahol az ernyőn sötétebb rész látszik, ott az érkező hullámok kioltották egymást, míg a fényes részeken egymást erősítették. A rés méretének változtatásával változik az interferencia kép is. 

Comment on Text
Alakváltozás mérésére szolgáló műszer. Egyes esetekben a rugalmassági modulusz meghatározására szolgáló műszert értik alatta.
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További mechanikus nyúlásmérők: 

•Kétszeres emelőáttételes 

nyúlásmérő (Huggenberger)

•Emelőáttételes mérőórás (Huszár, 

Berry)

•Közvetlen mérőórás

•……

Emelőáttételes nyúlásmérő 

működési vázlata (Kennedy)

Mechanikus nyúlásmérők

 

17. dia 

A mechanikus nyúlásmérőket a szakítóvizsgálatnál a próbatest nyúlásának mérésére, vagy 
egy felület nyúlásának nem nagy pontosságú mérésére használják. Manapság a mechanikus 
eszközöknél sokkal korszerűbb és pontosabb nyúlásmérőket alkalmaznak, amelyekről a 
későbbiekben lesz szó. 
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Jerret-féle akusztikus (rezgőhúros) 

nyúlásmérő

LaprugóAcél huzal

Elektromágnes

Rögzített él Mozgatható él Feszítőcsavar

 

18. dia 

A rögzíthető és a mozgó éleket a mérendő felületre nyomják. A próbatestnek a terhelés 
hatására bekövetkező alakváltozásának hatására megváltozik az acél húr húzófeszültsége, 
ezzel a rezonanciafrekvenciája is. A frekvenciaváltozás arányos a feszültségváltozással. A 
frekvenciaváltozás mérése villamos úton történik. 
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Kapacitív és differenciáltranszformátoros 

nyúlásmérő

Mérőkondenzátor 

fegyverzetei
Laprugók

Próbatest

Csapágyazás

Alaplap

Vasmag

Szekunder tekercsSzekunder tekercs

Primer tekercs

 

19. dia 

Az érzékelők adott l0 mérőhosszúsága a terhelés hatására megváltozik. Ezt a hosszúság-
változást – a korábbi előadásban az útadóknál már tárgyalt – kapacitív és differenciál-
transzformátoros érzékelő. Ha adott az l0 hossz, akkor a műszert fajlagos nyúlásban is 
skálázhatjuk. 
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Optikai fénysugaras nyúlásmérő

Fény

l0

l

Tükör

Skála

 

20. dia 

Az eszköz tulajdonképpen mechanikus nyúlásmérő, amelynek a nagyító- és mutatószerke-
zetét optikai elemekkel valósították meg. 
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Nyúlásmérés optikai szálas érzékelővel

Az optikai szálról:
21 nn 

Mag

8-50 μm

Köpeny

125 μm

Lágy 

burkolat

250 μm

Szilárd 

burkolat

400-600 μm

Mag

8-50 μm

Köpeny

125 μm

Lágy 

burkolat

250 μm

Szilárd 

burkolat

400-600 μm

Adó VevőÜvegszál

n1 n2

Pbe
Pki

 

21. dia 

Az utóbbi időben a kompozitok térhódításának vagyunk a tanúi, például a szélerőművek 
lapátjai, az Airbus A340-600 szárnyai, komplett kisrepülőgépek, a mezőgazdasági technika 
tartályai, stb… esetén.  
Az elmúlt 15-20 évben az optikai szál a hírközlés és a számítógépes hálózatok területén 
belépett a mindennapi életünkbe. Az optikai szál működése a következő. Az adó által 
előállított fény belép az optikai szálba. A szál belső részének az n1 törésmutatója nagyobb, 
mint a külső héj n2 törésmutatója. A fény így a totálreflexió miatt nem tudja elhagyni a 
fényvezetőt csak a vevőoldalon. A hullámmódus a szál átmérőjétől függ. A mag átmérője a 
korszerű optikai szálaknál ma kb. 10 μm, így csak egy vagy csak korlátozott számú 
hullámmódus tud kialakulni. Ezt egy módusú szálnak nevezzük. Ma a korszerű anyagokkal kb. 
50 km távolság hidalható át erősítés nélkül. 
   
 
  

Comment on Text
A kompozit anyagok, röviden kompozitok vagy társított anyagok olyan összetett anyagok, amelyek két vagy több különböző szerkezetű és makro-, mikro- vagy nanoméretekben elkülönülő anyagkombinációkból épülnek fel a hasznos tulajdonságok kiemelése és a káros tulajdonságok csökkentése céljából. Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a polimerből és üveg- vagy szénszálból kialakított kompozitok.
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Germániummal adalékolt kvarc –

fotoérzékeny – törésmutatója 

változik a megvilágítással 

(intenzitás, időtartam)

Gyártás: maszk segítségével 

vagy interferenciával
Működése a Fresnel reflexión alapul

n2 n3

n0

n1

n2

n3

Λ

λ1 λ2 λ3 λ4

λ3

λ1 λ2 λ4

Nyúlás hatására változik a , ezzel a visszavert hullámhossz is.

 

Pout=Pin-Prefl

n1 n2

Pin

n3

Prefl

Pout=Pin-Prefl

n1 n2

Pin

n3

Prefl

n1 n2

Pin

n3

Prefl

Fiber Bragg Grating 

Sensor szerkezete és 

működése

 

22. dia 

Fresnel-reflexió (visszaverődés): A fény egy része visszaverődik (reflektálódik) eltérő törés-
mutatójú közegek határán.  
Tegyük fel, hogy n1 törésmutatójú mag egy rövid inhomogén n3 törésmutatójú szakaszt 
tartalmaz! Az n1 – n3 határnál (valamint az n3 – n1 határnál szintén) egy részleges 
visszaverődés (reflexió) történik, a belépő Pin  fényteljesítmény egy Prefl  része a határnál 
visszaverődik és visszafelé halad. A megmaradó Pout = Pin – Prefl  halad tovább ábrán látható 
módon.  
Helyezzünk el  n3  törésmutatójú zónákat  Λ periodicitással! Ugyanez a jelenség játszódik le az 
1., 2., 3.,…. határokon. A hullámvezető bemenetén a visszavert hullámok interferenciája jön 
létre (alsó ábra). Vizsgáljuk meg azt a speciális esetet, amikor a visszavert hullámok erősítik 
egymást! A reflektált komponensek teljesítménye összegződik.  
A hullámok csak akkor erősítik egymást, ha ugyanabban a fázisban találkoznak, azaz a 
visszavert hullámok az úgynevezett  Bragg-hullámhosszúság ( λB ) többszörösei: λB / n = 2·Λ. 
(λB: Bragg-hullámhossz; n : n1 és n3 törésmutató átlaga; Λ : a rács (visszaverő szakaszok) 
periódusa). 
Tipikus értékek: n=1,46; λB =1550 nm; Λ =530 nm. 
Tegyük fel, hogy az érzékelő hosszúsága l =6 mm;  
a rácsok száma: N = l / Λ = 6 mm / 0,53·10-3 mm = 11 300. 
Minden rács egy nagyon kis amplitúdójú λB Bragg-hullámot ver vissza, de 11 300 
visszaverődésnél az összeg már jelentős. Az effektus leegyszerűsítése kedvéért azt mondhat-
juk, hogy a  λB  Bragg-hullám hosszúsága függ a rács Λ  periódusától: λB = λB (Λ).  Tegyük fel, 

Comment on Text
Az a jelenség, amelynek során a fény egy része visszaverődik (reflektálódik) az eltérő törésmutatójú közegek határán.
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hogy a optikai szál érzékelő hosszúsága megváltozik, ezzel együtt a λB  Bragg-hullám hosszú-
sága is megváltozik. A hosszúságváltozás származhat a hőmérsékletváltozásból vagy a mecha-
nikai terhelés változásából. Így a hőmérséklet (ΔT ) vagy a nyúlás (Δε) változása mérhetővé 
válik a Bragg-érzékelővel.    
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Tipikus értékek:

pmKT

pmS

101

11









Hőre nagyon érzékeny

FBGS alkalmazása

Az optikai szál szerkezeti anyagként integrálható a kompozitba.

 

23. dia 

Az FBGS előnyei: 
•Kis méretű, könnyű 
•Az elektromágneses tér nem hat rá (zavarvédelem) 
•Egyszerűen alkalmazható nagyfeszültségű és robbanásveszélyes helyeken 
•Nagy távolság lehet az érzékelő és a mérőrendszer között (max. 50 km) 
•Több rács helyezhető el egy szálon 
•Nagy hosszúidejű stabilitás 
•Jó korrózióállóság 
•Egyszerűen integrálható a kompozitokba 
Az FBGS hátrányai: 
•Felbontás kb. 5 μm/m, rosszabb, mint a fólia nyúlásmérő ellenállásé 
•Magas hőfokfüggés 

•A „bélyegtényező” k0,78; függ az optikai száltól 
•Nem készíthető olyan miniatűr méretben, mint a nyúlásmérő bélyeg 
•Nagy keresztirányú érzékenység 
•A merevsége nagyobb, mint a nyúlásmérő ellenállásé 
•Korlátozott hajlíthatóság 
•Drága jelfeldolgozó műszerek 
•Nehézségek a kalibráláskor görbe felületen 
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Az előnyök és a hátrányok összevetése után az ajánlott alkalmazási területek: 
•Nagyfeszültségű környezet 
•Robbanásveszélyes környezet 
•Közvetlen beágyazás lehetősége kompozitba 
•Nagy távolság az érzékelő és a mérésadatgyűjtő között 
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Forrás: http://www.instron.co.hu/wa/acc_catalog/detail.aspx?aid=4643

Jelölés 

(l0)CCD 

kamera

CCD kamerás videoextenzométer

 

24. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Forrás: http://www.tiniusolsen.com/pdf/TD2005.pdf

Lézer 

szekenner

Jelölés 

(l0)Lézeres 

extenzométer

 

25. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A nyúlásmérő ellenállás működése

A

l
R 

l hosszúságú, A keresztmetszetű,  ρ fajlagos 

ellenállású vezető villamos ellenállása:l

ρ

A

l

Δl

ρ

A Ha a huzal Δl  hosszúsággal megnyúlik, akkor a 

keresztmetszet csökken

A

l
R  R

Δl  rövidülés esetén: R

Kérdés: Hogyan tudunk egy vékony huzalt „összenyomni”?

 

26. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hogyan változik a ρ?

Az alakváltozás során az anyag rácsszerkezete is deformálódik.

A villamos ellenállást a rácsszerkezet és a szabad 

töltéshordozók határozzák meg, ennek következtében a fajlagos 

ellenállás is megváltozik. A változás mértéke más a fém vezető 

és más a félvezető esetén.

További magyarázat később…

 

27. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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l

Δl

ρ

A

A nyúlás következtében fellépő ellenállás változás 

levezetése (ismétlés)

Az n változós y = f(x1, x2, …xn) (első) differenciálja:

n

n

dx
x

f
dx

x

f
dx

x

f
dfdy














 ...2

2

1

1




2r

l

A

l
R Alkalmazzuk az

függvényre! Feltételezzük, hogy a vezető kör 

keresztmetszetű, azaz 2rA 

R differenciálja: dr
r

r

l

dl
l

r

l

dr

l

dR














 










222

 

28. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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 dr

r
ldl

r
d

r

l
dR

322

1
2

1






/ :R 










A

l
R 

Elvégezve a differenciálást:





































2

3

2

2

2

2

1

2
1

r

l

dr
r

l

r

l

dl
r

r

l

d
r

l

R

dR

r

dr

l

dld

R

dR
2





Fajlagos nyúlás

Poisson-

tényező

A levezetés folytatása

 

29. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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d

R

dR
 21 :/










d

R

dR

k  21

A vezető nyúlásra bekövetkező 

fajlagosellenállás-változásából 

adódó tag 

A vezető hossz- és keresztirányú 

méretváltozásából adódó tag

(*)

Kísérleti eredmények:

fémötvözeteknél ált.: k2….4

tiszta fémeknél: k -12,1 (Ni)….+6,1 (Pt)

1+2ν  1,4…1,7

A fajlagos ellenállás nyúlás 

hatására bekövetkező változása a 

töltéshordozók számának és 

mozgékonyságának 

megváltozásával magyarázható. 

 k
R

dR

Piezorezisztív 

fajl. ellenállás-

változás 

(félvezetőknél ez 

dominál)

A levezetés 

eredménye

 

30. dia 

(*) A k bélyegtényező (nyúlási tényező) tulajdonképpen a vezető fém(ötvözet) ellenállásának 
érzékenysége (meredeksége), amelyet úgy definiálhatunk, mint az ellenállásváltozás / 
kezdőellenállás osztva a fajlagos nyúlással.    
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k
R

R
R: kezdeti ellenállás

ΔR: az ellenállás megváltozása a nyúlás hatására

k: bélyegtényező (nyúlási tényező, gage factor, g vagy: GF)

Összefüggés a mechanikai mennyiség és a 

villamos mennyiség között

R    R

A nyúlásmérő bélyeg anyaga k

Konstantán (45 Ni, 55 Cu) ~2

Félvezető (piezorezisztív 

nyúlásmérő ellenállás)

-110…+220

 

31. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
45 % nikkelt és 55 % rezet tartalmazó fémötvözet. Jellemzője, hogy csak nagyon kis mértékben változik a villamos ellenállása a hőmérsékletváltozás hatására.
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Nyúlásmérő ellenállások jellemzői

Konstantán (45 Ni, 55 Cu) 

1. A bélyegtényező (k) széles nyúlástartományban 

lineáris, hiszerézise alacsony, értéke nem változik 

lényegesen a próbatest áttér a képlékeny állapotba

2. Nagy fajlagos ellenállás

3. Kiváló hőstabilitás

4. k2

5. Alkalmazás: szilárdsági mérések, mérőátalakítók 

(erőmérő-, mérleg-, nyomaték, myomásmérő cella, 

stb…)

A nagy gyakorlati jelentősége miatt a továbbiakban elsősorban ezt a típust 

tárgyaljuk.

 

32. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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1. Nagy érzékenység (k  -110, …+220) – kb.két 

nagyságranddel nagyobb, mint a konstantán esetén, 

nagy kimenőjel

2. + és – ellenállásváltozás lehetősége ugyanazon 

nyúlásnál

3. Az egyedi felhasználás korlátozott (törékeny)

4. Jelentős hőfoktényező 

5. Alkalmazás: főleg piezorezisztív mérőátalakítókban, 

több nyúlásmérő ellenállás egy félvezető hordozóra 

integrálva; miniatűr érzékelők

6. Igen nagy ellenállású és igen kis méretű nyúlásmérő 

ellenállás is készíthető. Alkalmazás: extrém kis nyúlások 

mérése

Nyúlásmérő ellenállások jellemzői

Félvezető

 

33. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Fólia fedőréteg

Fólia hordozó Mérőrács

(konstantán) Kivezető huzal

aktív

hossz

Fólia nyúlásmérő ellenállás (nyúlásmérő 

bélyeg) kialakítása
Leggyakoribb típus

Elemi ellenállásszálak sorba kötve

Elemi szálak száma: 2…20

 

34. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
A próbatest felületére ragasztható, bélyeg alakú nyúlásmérő ellenállás. 
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Félvezető nyúlásmérő 

ellenállás

Kivezető 

huzal

Fólia hordozóÖsszekötő aranyhuzal

Félvezető nyúlásmérő ellenállás

 

35. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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ll 00l

Fh

Fh
Próbatest

Nyúlásmérő 

bélyeg

A felragasztott nyúlásmérő bélyeg együtt nyúlik a 

próbatesttel  

A felület 

előkészítéséről és 

a ragasztásról 

később lesz szó.




k
R

R

 

36. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Példa 3

Mennyi lesz a 120 -os k=2 nyúlási tényezővel (bélyeg 

tényező) rendelkező nyúlásmérő ellenállás 

ellenállásváltozása 1 ‰ nyúlás hatására?  

3-10Strain1000 ‰1

2

120









k

R




k
R

R

       24,0104,2102,1102 123RkR 

 

37. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Példa 4

Mekkora legjobb felbontással (lépésközzel) lehet nyúlást mérni 

egy 3 ½ digites digitális multiméterrel, ha  a nyúlásmérő bélyeg 

ellenállása 120 ?

Fh

Fh

Próbatest

ll 0 0l

Kép:

http://netker8.eu/spd/

GLB_25304/Maxwell_

MX25304_Digitalis_m

ultimeter

 

38. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
A kijelezhető tartomány: -1999+1999.

Comment on Text
Több méréshatárú, univerzális, villamos digitális mérőműszer, amely alkalmas egyen- és váltakozó feszültség és áram, ellenállás, stb.. mérésére. 
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A műszer kijelzőjén ez látható:

1 2 0, 0 

Itt 1 lépésköz 0,1 -ot jelent. Tehát ezt a legkisebb változást 

tudjuk mérni. 




k
R

R

 
 

Strain420 ‰42,01042,0
102,12

1,0 3

2
 









 

Rk

R

Ezzel a műszerrel nagyon pontatlan mérést tudunk végezni!

A műszert 200 -os méréshatárba kell állítani.

 

39. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Példa 5

Mekkora legjobb felbontással (lépésközzel) lehet nyúlást 

mérni egy 6 ½ digites digitális multiméterrel (pl. AGILENT 

34401A), ha  a nyúlásmérő bélyeg ellenállása 120 ?

Kép: 

http://www.home.agilent.com/agilent/product.js

px?pn=34401A

Fh

Fh

Próbatest

ll 0 0l

 

40. dia 

A bevált laborműszernek már van újabb változata, de az oktatásban leggyakrabban ezzel a 
régebbi változattal lehet találkozni. 
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A mérést a 1,000.000 k-os méréshatárban kell végezni. A 

műszer kijelzőjén ez látható:

Itt 1 lépésköz 0,001 -ot jelent. Tehát ezt a legkisebb változást 

tudjuk mérni. 




k
R

R

 
 

Strain4,2102,4
102,12

001,0 6

2
 









 

Rk

R

Ezzel a műszerrel 100x pontosabb mérést tudunk végezni!

0. 1 2 0, 0 0 0 k 

Példa 5 folytatása

 

41. dia 

Az adatlap szerint a műszer 20 %-kal túlvezérelhető, így lehetőség lenne a 100.0000 Ω-os 
méréshatár kiválasztására is, hiszen akkor a 120.0000 Ω még éppen „beférne” a 
méréshatárba. Ezzel számolva a felbontás 0,42 μStrain lenne. A mérőbélyeg ellenállástűrése 
és a nyúlásból származó ellenállásváltozásból adódóan a mért érték nagy valószínűséggel 
120 Ω fölött lesz, tehát méréshatárt kell váltani. 
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Kép: http://www.home.agilent.com/agilent/product.jspx?pn=34401A

Kérdések:

A műszer adatlapja szerint mennyi lesz a mérés pontossága az 

1 k-os méréshatáron -ban és Strain-ben?

Mennyi a mérés stabilitása? Mit jelent a stabilitás?

A mérési adatok 4 vezetékes ellenállásmérésre vonatkoznak. 

Hogyan mérünk ellenállást? Mit jelent a 2-, 3- és 4 vezetékes 

módszer?

 

42. dia 

Az idő zavaró hatása a méréstechnikában úgy jelentkezik, hogy a mérőrendszerek és elemeik 
időben változtatják tulajdonságaikat. Az idő zavaró hatásának jellemzésére a STABILITÁS-t 
használjuk. Jellemzése: kimeneti mennyiség (mért mennyiség) megváltozása a korábbi 
állapothoz képest azonos külső feltételek mellett úgy, hogy az eltelt idő alatt a bemeneti 
mennyiség nem változik. Megadható abszolút vagy relatív hibával. Az ábrán relatív hiba 
szerepel, amely két részből áll: a leolvasott érték %-ának és a méréshatár %-ának összegéből. 
A stabilitás különböző időtartamokra vizsgálható (itt: 24 óra, 90 nap, 1 év). Általában 
rövididejű és hosszúidejű stabilitást szoktak megadni. Ha hosszú idejű mérést végzünk, akkor 
mindig célszerű tüzetesen tanulmányozni a műszer adatlapját. A fenti példával kapcsolatban 
annyit jegyzünk meg, hogy az 1 éves stabilitás megadása a műszer magas minőségét mutatja. 
A 2-, 3-, és 4 vezetékes ellenállásmérésre az ellenállásos hőérzékelők tárgyalásakor látunk 
példákat. Előzetesen csak annyit jegyzünk meg, hogy a legpontosabb a négyvezetékes 
ellenállásmérés. 
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Nyúlásmérő áramkörök




k
R

R

Példa 3-ból következik, hogy jelentős 1 ‰=1000 Strain nyúlás 

R=120 -os nyúlásmérő ellenállás esetén mindössze csak R =0,24 

 ellenállásváltozást eredményez. Ha 1 Strain felbontást akarunk, 

akkor 0,24 m változást kell mérni. A méréstechnikai probléma: 

100  nagyságrendű R ellenállás m (milliohm) nagyságrendű 

R ellenállásváltozását kell mérni.

Megoldások:

1. Nagy felbontású ellenállásmérő alkalmazása – hátrány: drága 

és lassú 

2. Hídáramkör alkalmazása (Wheatstone-híd) – „leválasztja a kis 

ellenállásváltozást a nagy ellenállásról”, hatásosan csökkenthető 

a hőmérséklet mérésre gyakorolt hatása, hatékony áramköri 

megoldások a mérés pontosságának javítására

 

43. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Wheatstone-híd

R1
R2

R3

R4

Utáp

Uhíd


R2

R3

R1

R4

Utáp

Uhíd

A nyúlásmérésnél mindig terheletlen hidat vizsgálunk: Rt=.

Rt

A híd kimenőfeszültsége az R4 , R1 és az R3 , R2

feszültségosztók feszültségkülönbségével egyezik meg.

Ha R4 = R1 = R3 = R2 = R, akkor Uhíd=0

 

44. dia 

A nyúlásmérő bélyeges mérőhidaknál használatos a feszültségtáplálásos és ritkábban az 
áramtáplálásos híd. Az nyúlásmérő bélyeg ellenállásának mérése, tulajdonképpen a maga a 
nyúlásmérés, kiegyenlített hidas és kiegyenlítetlen hidas méréssel valósítható meg. Dinami-
kus méréseknél használatos a kondenzátoros csatolású feszültségosztó is.  Mi csak a feszült-
ségtáplálásos, terheletlen, kiegyenlítetlen hidat tárgyaljuk. 
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Ha a Wheatstone-híd egy ágát képezi a nyúlásmérő ellenállás: 

¼ híd

R+R

Fh

Fh

Próbatest

ll 0 0l

Utáp

R

R

R
Uhíd

U Ut /2

I

RR

U
I t




2

 
RR

RRU
U t






2

2

t
h

U
UU 

Rövidítve:

hhíd

ttáp

UU

UU





2

1

2







RR

RR

U

U

t

h

 

45. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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2

1

2







RR

RR

U

U

t

h

Közös nevezőre hozva és R-rel egyszerűsítve:

¼ híd folytatása
















 





44

1

4
22

k

R

RR

R

R

R
R

R

U

U

t

h

310


4

k

U

U

t

hÖsszefüggés a hídfeszültség és a 

nyúlás között:

 

46. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ha a Wheatstone-híd kettő vagy négy ágát képezi a 

nyúlásmérő ellenállás, akkor a megnevezés: 

R2

R3

R1

R4

Utáp

Uhíd

Utáp

R2

R3

R1

R4

Uhíd

félhíd (1/2 híd) 

teljeshíd (4/4 híd)

 

47. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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R2

R3

R1+R1

1

R4

Utáp

Uhíd

R2

R3

R1+R1

1

R4

Utáp

Uhíd

Utáp

R2+R2

2

R3+R3

3

R1+R1

1

R4+R4

1

Uhíd Utáp

R2+R2

2

R3+R3

3

R1+R1

1

R4+R4

1

Uhíd

¼ híd ½ híd

teljeshíd

Utáp

R2

R3

R1+R1

1

R4+R4

4

Uhíd

Utáp

R2

R3

R1+R1

1

R4+R4

4

Uhíd

R2

R3

R1+R1

1

R4+R4

4

Uhíd

Előző mérőhíd ábrák összefoglalása

 

48. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Nyúlásmérő ellenállásos teljeshíd kimenőfeszültsége

A téma általános tárgyalása Z1 , Z2 , Z3 , Z4 impedanciákra: 

Huba A.: Méréstechnika. 5. Témakör. A mérőlánc és a köztes 

mennyiségek

KIS IMPEDANCIÁK MÉRÉSE; MÓDSZER: Különbségi; ESZKÖZ: 

Wheatstone-híd

Alkalmazva a nyúlásmérő bélyeges teljeshídra: 

Z1=R1, Z2=R2, Z3=R3, Z4=R4, Z= R


4

k

U

U

t

h
¼ hídra levezettük:

R2

R3

R1+R1

1

R4

Utáp

Uhíd

R2

R3

R1+R1

1

R4

Utáp

Uhíd

U1

 

49. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Utáp

R2+R2

2

R3+R3

3

R1+R1

1

R4+R4

4

Uhíd Utáp

R2+R2

2

R3+R3

3

R1+R1

1

R4+R4

4

Uhíd

U2U1

U4 U3

Vizsgáljuk áganként az áramkört!

1. Legyen R1= R2= R3= R4= R ; ki = k (azonos bélyegek)

2. Legyen  i= 0, azaz R1=  R2=  R3=  R4= 0 

3.  Uh=0

4. Ha 1 , ezzel R1   U1   Uh ; (+Uh)

5. Ha 2 , ezzel R2  U2   Uh  ; (+Uh)

6. Ha 3 , ezzel R3   U3   Uh ; (+Uh)

7. Ha 4 , ezzel R4   U4   Uh; (+Uh)

Az áramkör lineáris  érvényes a szuperpozició

 A ¼ hídra levezetett összefüggés a fenti előjelezéssel összegződik:

 4321
4

 
k

U

U

t

h

Logikai levezetés

 

50. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A hőmérséklet hatása a híd 

kimenőfeszültségére

R+R

Fh

Fh

Próbatest

ll 0 0l

Utáp

R

R

R
Uhíd

U Ut /2

I

T1  T2 hőmérsékletváltozás hatására felborul a híd egyensúlya  Uh

látszólagos nyúlást mutat (Példa 2) – Rendszeres hibaként jelentkezik

T1  T2

hőmérsékletváltozás

 

51. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hőmérsékleti hiba kiegyenlítése (kompenzálása)

Lehetőségek:

1. Önkompenzáló rendszer kialakítása

2. Kihasználva a különbségi mérés lehetőségeit, hőkompenzáló 

bélyeg(ek) alkalmazása

3. Hőmérséklet mérése, korrekciós táblázat, egyéb számításon 

alapuló hibacsökkentés  bonyolult, pontatlan

 

52. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Nyúlásmérő bélyeg 

ellenállásanyaga

(lin. hőtágulási tényezője: g)

Mérendő test

(lin. hőtágulási tényező: S)

 
gsT

k



 

ahol:

α: Nyúlásmérő bélyeg ellenállásanyagának 

(konstantán) hőfoktényezője

k: bélyegtényező

1. Módszer: önkompenzálás

A hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező látszólagos nyúlás 

(levezetés nélkül):

A konstantán (45 Ni, 55 Cu) ellenállásának hőfoktényezője az ötvözet 

összetételétől függően negatív is lehet   T  0 –vá tehető.

 

53. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A jelentősebb szerkezeti anyagokhoz önkompenzált 

bélyegeket gyártanak

A bélyeg 

jelölése

Anyag Lin. hőtágulási 

tényező

1 Ferrites acél =10,8•10-6/K

3 Alumínium =   23•10-6/K

5 Ausztenites acél =   16•10-6/K

6 Kvarc =  0,5•10-6/K

7 Titán / 

szürkeöntvény

=     9•10-6/K

8 Műanyag =   65•10-6/K

9 Molibdén =  5,4•10-6/K

Az önkompenzált bélyeg csak a hozzá tartozó lineáris hőtágulási 

tényezővel rendelkező próbatestre ragasztva ad önkompenzálást!

 

54. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Önkompenzált nyúlásmérő bélyeg εs látszólagos 

nyúlása a hőmérséklet függvényében

1 Ferrites acél =10,8•10-6/K

εs

 

55. dia 

A diagram egy nyúlásmérő bélyeg csomagolásán található. 
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2. Módszer: hőkompenzáló bélyeg alkalmazása

Utáp

Fh

Fh

Hőegyüttfutás

(Hő)Kompenzáló

bélyeg
Aktív

bélyeg

A 

terhelés 

csak 

erre a 

testre 

hat
R

R
Uhíd

UA
Ut /2

UK

Ha a hőmérsékletváltozásra             RA   UA   Uh  ugyanolyan

Ugyanarra a hőmérsékletváltozásra RK   UK   Uh  mértékben

A bélyegek azonosak

A próbatest azonos

Mindkettő 

hőfokfüggése 

azonos

A két hatás kioltja egymást, az Uhíd hídfeszültség nem változik!!!

 

56. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Lehetne-e egy próbatestre elhelyezni a két bélyeget? 

IGEN!

A

K

Utáp

R

R
Uhíd

UA
Ut /2

UK

1

k

De: az aktív bélyeg 

nyúlik, a kompenzáló 

bélyeg 

összenyomódik 

(Poisson-tényező)

 4321
4

 
k

U

U

t

h

02  03 

14  

   1
4

1

k

U

U

t

h

Megnevezés: 1 aktív 

bélyeges félhíd

A hőegyüttfutás megvalósul,

Hídtényező: megmutatja, hogy a mérőhíd kimenő feszültsége 

hányszorosa az egy aktív bélyeges mérőhídénak.

 

57. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hogyan lehet megnövelni a hídtényezőt?

K1

A1

A2

K2

K2

A2

A1

K1

Utáp

Uhíd

A bélyegek bekötése:

   12
4

1

k

U

U

t

h

Tulajdonságok:

1. A hídtényező az előző kétszerese.

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak húzás-

nyomásra érzékeny.

4. Megnevezés: 2 aktív bélyeges 

teljeshíd.

 

58. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hajlításból származó nyúlás mérése 

2 aktív bélyeges félhíddal

A+

A-

R

R

Utáp

Uhíd

Fh

l

+

-

A+

A-

Kiegészítő 

ellenállások

Aktív 

bélyegek 2
4

k

U

U

t

hA mérőhíd 

kimenőfeszültsége:

Tulajdonságok:

1. A hídtényező = 2

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak hajlításra érzékeny.

4. Megnevezés: 2 aktív bélyeges félhíd.

 

59. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hajlításból származó nyúlás mérése 

4 aktív bélyeges teljeshíddal

l

Fh
A1+

A2+

+

4 aktív bélyeg

Fh

l

+

-

A1+

A1-

A2+

A2- A1+

A1-

Utáp

Uhíd

A2+

A2-

 k
U

U

t

hA mérőhíd 

kimenőfeszültsége:

Tulajdonságok:

1. A hídtényező = 4

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak hajlításra érzékeny.

4. Megnevezés: 4 aktív bélyeges teljeshíd.

 

60. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hajlított tartó nyírásból eredő nyúlásának mérése 4 aktív 

bélyeges teljeshíddal

F

A1+

A1-

Utáp

Uhíd

A2+

A2-

+ -

A1+A1-

A2+
A2-

A túlsó oldalon

 k
U

U

t

hA mérőhíd 

kimenőfeszültsége:

Tulajdonságok:

1. A hídtényező = 4

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak nyírásra érzékeny.

4. Megnevezés: 4 aktív bélyeges teljeshíd.

 

61. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Csavarásból eredő nyúlás mérése 4 aktív bélyeges 

teljeshíddal

A1+

A1-

Utáp

Uhíd

A2+

A2-

Mcs

+ -

A1+A1-

A2-
A2+

A túlsó oldalon

 k
U

U

t

hA mérőhíd 

kimenőfeszültsége:

Tulajdonságok:

1. A hídtényező = 4

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak nyírásra érzékeny.

4. Megnevezés: 4 aktív bélyeges teljeshíd.

!

 

62. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hídkiegyenlítés

Az előzőekben feltételeztük, hogy igénybevétel (terhelés) nélkül a 

mérőhíd kimenőfeszültsége nulla. 

Ez nem áll fenn, mert:

1. A nyúlásmérő ellenállások és a kiegészítő ellenállások értéke 

nem pontosan egyenlő. A gyártási szórás kb. 0,3 %-os. 

2. Valamilyen előterheléshez képest kívánunk (vagy kell) mérni. 

Gyakori előterhelés például a szerkezet saját súlya. Az ebből 

származó nyúlások miatt a mérőhíd kimenőfeszültsége nem 

nulla.

Feladat: 120  0,3 % értéktűrésű nyúlásmérő ellenállás esetén 

mennyi a látszólagos nyúlás?

Mérés előtt nulla terhelésnél kiegyenlítjük a mérőhidat.

Azaz, nulla terheléshez (vagy adott előterheléshez) nulla 

kimenőfeszültséget rendelünk.

 

63. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Uhíd=0, ha:

2

3

1

4

R

R

R

R


A hídkiegyenlítés néhány lehetősége

Más megnevezés: nullázás, tárázás

R2

R3

R1

R4

Utáp

Uhíd

R1

R4

R2

R3
Utáp

Uhíd

Rk

Speciális eset:

RRRRR  4321

Utáp

R1

R4

R2

R3Uhíd

Rk
R1

R4

R2

R3

Utáp

Uhíd

Pk

 

64. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A nyúlásmérő ellenállások alkalmazása

Szilárdsági mérések
(a szilárdságtan egyik 

fontos kísérleti módszere)

Mérőátalakítók, 

érzékelők

 

65. dia 

A bal oldali képen egy sebességváltó ház bélyegzésének részlete látszik. Nem ismert  a fő-
nyúlás iránya, ezért a képen látható felragasztott  bélyegek 0°/45°/90° rozetták. A sebesség-
váltó házra egyébként összesen 15 db rozetta és 18 db 1 elemű bélyeg lett felragasztva. Ezek 
a bélyegek 1 m hosszú mérővezetékkel voltak ellátva. A három irányt három szín jelöli. A 
mérőhelyeket ¼ hidas kapcsolásban mérték. A sebességváltó mérőpadba szerelése után be-
kötik a mérőrendszerbe a nyúlásmérő ellenállásokat. Nullázzák a mérőpontokat, majd a 
fokozatosan növekvő terhelés alatt folyamatosan regisztrálják a mérőpontok nyúlását. A 
mérőszoftver a három irányú nyúlásból kiszámolja a főnyúlások irányát és nagyságát. A 
szerkezeti anyag ismeretében számítható a két főfeszültség. 
A bal oldali ábrán egy tárcsa alakú nyomaték mérőátalakító látható. A bélyegzés és a 
kiegészítő áramköri elemek, valamint az esetleges elektronika védetten, a mérőátalakító bel-
sejében kapott helyet. Szerelés alatt a bélyegzendő felület és a kiegészítő elemek hozzáfér-
hetők, de a tesztelés után az egészet lézerhegesztéssel hermetikusan lezárják. 
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Az anyag ismeretében a rács irányú 

 meghatározható:

E 

Az igénybevétel hatására a 

próbatest  alakváltozást szenved

 mérése nyúlásmérő ellenállással

Cél:

•Ismeretlen feszültség meghatározása

•Számított feszültség ellenőrzése

Szilárdsági mérések
(a szilárdságtan egyik fontos kísérleti módszere)

 

66. dia 

A felső ábrán egy műrepülőgép acélcső vázának bélyegzése látható. Mivel itt ismert volt a 
főfeszültség iránya, ezért „T” rozettával (egy közös hordozón levő egymásra merőleges 
bélyegekkel) mértek. Látható a mérőhely száma (04) és a bélyegtényező (k=2,02).  
Az alsó ábrán sebességváltó ház rozettás mérőpontja látható. Az irányok számozása meg-
egyezik a bélyegen található számozással. A bélyeg rácsának iránya a vezeték színével is 
azonosítható. A kép jobb oldalán 1 rácsú bélyeg látható.   
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Bélyegrácsok elhelyezése

Ha csak egy ismert főirányban vagy adott irányban 

mérünk nyúlást, akkor egy elemű (lineáris) bélyeget 

alkalmazunk

Ha mindkét ismert főirányban mérünk nyúlást, 

akkor „T” alakú bélyeget alkalmazunk

Ha nem ismerjük a főirányokat, 

akkor rozettát alkalmazunk. A mért 

nyúlásokból a főirányokat és a 

főnyúlások kiszámíthatók
0 /60 /120 rozetta 0 /45 /90 rozetta

 

67. dia 

A bélyegrácsok pontosan pozícionáltak. A hordozón megjelölik az érzékelési, az arra merő-
leges és a ±45°-os irányokat. Két vagy több rács egymáshoz viszonyítva az ábrán feltüntetett 
szögekben helyezkedik el. A pozícionáló segédvonalak természetesen itt is megtalálhatók.  
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Fólia nyúlásmérő bélyeg alakzatok

 

68. dia 

A nyúlásmérő ellenállások (bélyegek) leggyakoribb alakzatai. 
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V-alakú („halszálka”), két 

elemű nyúlásmérő bélyeg

T-alakú, két elemű ny.b.

Rozetta

Lineáris bélyeglánc

Lineáris, egy elemű nyúlásmérő 

bélyeg 
„a bélyeg”

Fólia nyúlásmérő bélyeg alakzatok

 

69. dia 

A nyúlásmérő ellenállások (bélyegek) leggyakoribb alakzatainak sematikus ábrája és elnevezése. 
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Speciálisan kialakított mérőtestek 

bélyegzésével

•Erő-

•Tömeg-

•Nyomaték-

•Nyomás-

•Út-

•Gyorsulásérzékelés

Mérőátalakítók, érzékelők

 

70. dia 

A bekarikázott mérőátalakítókban a mérőtest alakváltozását nyúlásmérő ellenállások érzékelik. 
 
 
 

  



7. fejezet. Alakváltozás (nyúlás) mérése 557 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Kérdések, feladatok

1. Ismertesse a szilárdságtan főbb definícióit!

2. Sorolja fel a nyúlás „mértékegységeit”! Ismertesse a közöttük fennálló 

összefüggéseket!

3. Miért jön létre a rugalmas test alakváltozása?

4. Mi az összefüggés a nyúlás és a mechanikai feszültség között?

5. Ismertesse a nyúlásmérők fontosabb típusait!

6. Hogyan működik a nyúlásmérő ellenállás? Melyek a legfontosabb 

jellemzői? Ismertesse a legfontosabb típusait!

7. Ismertesse a nyúlásmérő ellenállás mérőköreit! Mit kell tudni 

Wheatstone-hidas nyúlásmérésről?

8. Hogyan csökkentjük a hőmérséklet hatását nyúlásméréskor?

9. Hogyan mérjük az alapterheléseket nyúlásmérő ellenállással?

10. Mit jelent a hídkiegyenlítés?

11. Hol alkalmazzák a nyúlásmérő ellenállásokat? 

12. Ismertesse a nyúlásmérő ellenállások főbb típusait!

 

71. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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2. dia 
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P. Sydenham, R.Thorn (szerk): Handbook of Measuring System Design. Vol.3. John Wiley & Sons 

Ltd. 2005.  ISBN 0-470-02143-8

Karl Hoffmann: An Introduction to Measurements using Strain Gages. Hottinger Baldwin 

Messtechnik, Darmstadt, 1987.

K. Hoffmann: Applying the Wheatstone Brigde Circuit. Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt, 

1986.

R.Shicker, G.Wegener: Measuring Torque Correctly. Hottinger Baldwin Messtechnik, 2002. ISBN 3-

00-008945-4

G. Gommola: Anwendung und Einbau von Wägezellen. Spectris Messtechnik GmbH, Langen, 1999. 

Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt.

The Proper Use of Torque Transducers. Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, 1990.

Ajánlott irodalom  — Erő- és nyomatékmérés 
Idegen nyelvű könyvek

 

3. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Erőmérő jelátalakítók rendszerezése  a 

mérőtest és a jelátalakítás fizikai elve szerint

 

4. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Az erőmérés tartalmi áttekintése

• Alapfogalmak

• Az erőmérés elve

• Az erőmérők csoportosítása

• Villamos erőátalakítók 

1. Passzív erőérzékelő

Fajtái: 1. nyúlásmérő ellenállásos (tenzometrikus)

a mérőtest: H-Ny rúd

Hajlított rúd

Nyírt rúd

2. induktív

3. kapacitív

2. Aktív erőérzékelő

• Példák az erőmérő cellákra

• „A mindennapi élet mérőeszközei”  1. Elektronikus mérlegek

 

5. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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1. a test(ek) mozgásállapotát változtatja meg,

2. a (rugalmas) testek alakváltozását okozza.

Mértékegység meghatározás Newton II. törvénye alapján:

am
dt

xd
mF 

2

2











2s

m
kg

Származtatott 

egység

Mértékegység Jele Összefüggés

erő newton N 1 N = 1 kg·m·s-2

Erő: a testek olyan egymásra hatása, amely

 

6. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Erőmérés: az erő nagyságának meghatározása.

Az erő vektormennyiség: nagyság + irány (hatásvonal) + 

támadáspont. 

1. közvetlen érintkezéssel (pl. támasztóerő) vagy 

2. közvetlen érintkezés nélkül (pl. súlyerő) 

Erőmérők csoportosítása a mért komponensek száma 

szerint

Mitől függ a komponensek száma?

A kényszerkapcsolat fajtájától.

Két test kölcsönhatása:

 

7. dia 

Támasztóerő (kapcsolati erő, kényszererő, passzív erő) 
A terhelés hatására a kényszer jelenléte miatt keletkező, a megtámasztott testre ható erő. 
Súlyerő (súly, nehézségi erő) *G+ 
A Földön a gravitációs erőnek és a Föld forgásából származó járulékos erőnek az eredője. A 
mindennapi életben a Föld forgásából származó erőösszetevőt elhanyagolva a tömegvonzás-
ból származó erőt tekintik súlyerőnek. A testre ható súlyerő nagysága a test m tömegének és 
a g gravitációs gyorsulásnak  a szorzataként számítható: G=mg.  
Támadáspont (kezdőpont), vektoré 
A vektort ábrázoló irányított szakasz kezdőpontja. A támadáspont szerint megkülönböztetünk 
szabad vektorokat és kötött vektorokat.  
Szabad vektor 
Olyan vektor, amelyet nagysága, iránya és értelme meghatároz. A ~ támadáspontja szabadon 
választható. Ilyen vektorok a mechanikában pl. az erőpár nyomatékvektora stb.  
Kötött vektor 
Olyan vektor, amelynek a hatásvonala rögzített. Ilyen vektorok a mechanikában pl. a merev 
testre ható erővektor, amelynek hatásvonala rögzített, de azon eltolható, vagy a sebesség-
vektor, amelynek támadáspontja a merev test adott pontjához is kötött, hatásvonala nem 
tolható el.  
Forrás: 
M. Csizmadia Béla-Hegedűs Attila: Műszaki mechanika. Többnyelvű fogalomtár. Nemzeti 
Tankönyvkiadó RT. Budapest, 2006.  
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Erőkomponens  Kényszer Szabadságfok 
lekötés 

nyomóerő görgős támasz  1 1 
erőkomponens 
mérése 

húzó-
nyomó    
(H-Ny) erő 

egyrudas támasz 
(rúderő) 

 1 

2 erőkomponens mérése síkcsukló  2 

3 erőkomponens mérése befogás  3 

3 erőkomponens + 3 
nyomaték mérése 

két merev test 
összekapcsolása 

 6 

6 erőkomponens mérése két merev test 
összekapcsolása 

 6 

 

Erőkomponens, kényszer, szabadságfok

 

8. dia 

Kényszer 
A test és környezete közötti, a test mozgáslehetőségeit korlátozó kapcsolat. Ezekben a 
kapcsolatokban erőhatások keletkeznek a kényszer típusától függően  
Csukló (csuklós támasz) 
A test adott pontjának minden irányú eltolódását (síkban kettő, térben három) megakadályo-
zó kényszer.  Az elfordulásait szabadon megengedi. A keletkező támasztóerőt a test adott 
pontjában támadó, tetszőleges irányú koncentrált erővel modellezzük.  
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1. az erő alkalmasan megválasztott mérőtestre hat →

→ erőben skálázott (kalibrált) alakváltozást érzékelünk 

mechanikai vagy villamos átalakítóval

Mérőtest Alakvált.
Hossz 

mérés

Erő Mért erő

0 5

F

0 50 5

F

mx

0

5

mxmx

0

5

Az erőmérés elve:

 

9. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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2. Az erőt hidrosztatikus nyomássá alakítjuk (hidraulikus 

erőmérők)  erőben skálázott (kalibrált) nyomást mérünk 

mechanikai vagy villamos átalakítóval 

F A keresztmetszetű 

dugattyú

Folyadék

A

F
p 

hidrosztatikus 

nyomás

Erőben 

skálázott 

nyomásmérő

Csővezeték

Hidrosztatikus erőmérés

A hidrosztatikus nyomásra vonatkozó megjegyzést lásd a jegyzet mezőben! 

 

10. dia 

Alkalmazás:  

- nagy erő mérése, 

- kiegészítő erőmérés lehetősége meglévő hidraulikus rendszerben. 
A nem elhanyagolható dugattyúsúrlódás miatt jelentős mérési hibával kell számolni, ezért 
nem gyakori a használata.    
 
Megjegyzés:  
A nyomásmérő által mért hidrosztatikus nyomás a folyadékoszlop magasságától is függ, 
nemcsak a felszínre ható nyomástól. Ebben az esetben csak rögzített helyzetű manométerrel 
kalibrálva használható a műszer. A gyakorlatban a hidrosztatikus nyomás sokkal kisebb, mint 
a felszínre ható nyomás. A mérés kezdetén rögzítik a nyomásmérő helyzetét. Terhelés nélkül 
(F=0 ) a hidrosztatikus nyomásból adódó rendszeres hiba a nyomásmérő nullázásával 
korrigálható. Hasonlóan nullázással szüntethető meg az előterhelés által okozott rendszeres 
hiba is.   
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 Rugós  vagy mechanikus erőmérő (dinamométer),

• líra-rugós,

• tekercsrugós,

• laprugós, stb…

 Hidraulikus erőmérő: dugattyús, membrános, szelencés

 Villamos erőátalakítók: 

1. Passzív villamos átalakítóval érzékelik a mérőtest 

alakváltozását

Fajtái: 1. nyúlásmérő ellenállásos (tenzometrikus)

2. induktív

3. kapacitív

(4. differenciáltranszformátoros) – nem 

tárgyaljuk

2. Aktív piezoelektromos átalakítóval érzékelik az erő 

által létrehozott mechanikai feszültséget  

A pontossága és széleskörű alkalmazása miatt a továbbiakban 

csak a villamos mérő-átalakítókkal foglalkozunk.

Erőmérők csoportosítása:

 

11. dia 

A magyar terminológiában a dinamométer elsősorban (tekercs) rugós erőmérőt jelent. Ré-
gebben használatos volt még a hidraulikus dinamométer (hidraulikus erőmérő) alkalmazása 
is. Elsősorban az amerikai irodalomban a „dynamometer” szót elsősorban nyomatékmérő, 
általában fékkel egybeépített tengelyteljesítmény-mérő vagy ritkábban erőmérő értelemben 
használják.    
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1.1. Nyúlásmérő bélyeges (tenzometrikus) 

átalakítók

1. Passzív villamos erőátalakítók

Mérőtest Alakvált.
Fajlagos 

nyúlás

Erő Mért erő

Lehetőségek Rúd igénybevétel Bélyegzés módja

1. Húzás-nyomás Húzás-nyomás 

érzékelésre

2. Hajlítás Hajlítás 

érzékelésre

3. Hajlítás Nyírás 

érzékelésre

4. Rúdszakasz tiszta 

nyírása

Nyírás 

érzékelésre

F FF F

FF

FF

F FFF FF

 

12. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Tenzometrikus, elektrotenzometrikus: Nyúlásmérő ellenállásos mérőátalakítót (nyúlásmérő bélyeget) tartalmazó mérőeszköz.
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K2

A2

A1

K1

Utáp

Uhíd

A bélyegek bekötése:

   12
4

1

k

U

U

t

h

Tulajdonságok:

1. Hídtényező  2,56.

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak húzás-

nyomásra érzékeny.

4. Megnevezés: 2 aktív bélyeges 

teljeshíd.

1.1.1. Húzott-nyomott rudat tartalmazó tenzometrikus 

erőmérőcella

K1

A1

A2

K2

K1

A1

A2

K2

Ismétlés: rúd bélyegzése 

húzás – nyomás (H-Ny) 

igénybevételre

 

13. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Mérőcella: Közvetlen felhasználásra kész (elsősorban tenzometrikus) mérőátalakító az alkalmazásnak megfelelő tokozásban. Főbb jellemzői: a mérendő fizikai mennyiség, a mérési tartomány, tápfeszültség, kimenő jel, pontosság. Erőmérőcella: Erőmérésre készített tenzometrikus mérőcella, melynek a kimenő jele a ható erővel arányos villamos jel. Húzó- vagy nyomóerőre készítik. Lényeges elemük a méréshatárnak megfelelő mérőtest, amelynek alakváltozását villamos kimenőjelű mérőátalakítóval mérjük. A nyúlásmérő bélyeges erőmérőcellák a mérőtest alakváltozását nyúlásmérő bélyeges híddal mérik.
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Mérőtest kialakítások

FF FFFF

Nyomóterhelés 

érzékelésére 

alkalmas 

erőmérőcellák 

(„nyomócellák”)

F

F

FF

FF F

F

FF

FF

Húzó vagy 

nyomóterhelés 

érzékelésére 

alkalmas 

erőmérőcellák 

(„húzó-

nyomócellák”)

Belső menet

 

14. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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•Az erő bevezetése nagy keresztmetszeten történik.

•Az (aktív) nyúlásmérő ellenállás  „távol” helyezkedik el az erő 

bevezetésétől.

Az erő támadáspontjának „kis megváltozása” gyakorlatilag nem 

befolyásolja az érzékelt nyúlást, azaz az érzékelt erőt.

Fontos megjegyzések I.

Figyeljük meg a Saint-Venant-elv 

alkalmazását!

FF F

F

FF

FF

 

15. dia 

Saint-Venant elve: Valamely test vagy szerkezet bizonyos szakaszára működő terhelés eloszlá-
sának módja csak elhanyagolhatóan kis mértékben módosítja a szilárdsági hatásokat az erő-
bevezetés helyétől kellő távolságban.  
M. Csizmadia B.,Nándori E.(szerk.): Mechanika mérnököknek. Szilárdságtan. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest. 1999. p. 53.    
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Nyomócelláknál a nyomóerő bevezetése általában sík és 

gömbfelület vagy rugalmas anyag alkalmazásával történik.   

Miért?

Az erőmérő cellákhoz külön erőátadó elemeket gyártanak. A 

kiválasztásuk az alkalmazásnak megfelelően történik. 

F
FF

FFF

Milyen 

következménnyel jár 

ez a kialakítás?

Fontos megjegyzések II.

 

16. dia 

Az erőmérő cellák pontos működése úgy biztosítható, ha a cellára jutó terhelés az ideális 
esetet közelíti, azaz a nyomócellára tisztán a középvonalába eső nyomóerő hat. El kell kerülni 
az esetlegesen létrejövő hajlító nyomatékot is. Ezek a követelmények legegyszerűbben az is-
mertetett megoldásokkal elégíthetők ki. A gömb- és a síkfelület érintkezési pontjában Hertz-
feszültség jön létre, a konstrukciót ennek megfelelően kell kialakítani, azaz a felületeknek 
simának és nagy szilárdságúnak kell lenni, amit edzett köszörült acélfelülettel lehet elérni.    
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Húzó -nyomó erőmérő celláknál gömbcsuklót alkalmaznak.

Fontos megjegyzések III.

Milyen legyen a gömbcsukló kialakítása? 

Nyomócelláknál fennáll a kihajlás veszélye. 

Mit tudunk a kihajlásról?  

Milyen konstrukcióval tudunk ellene védekezni?

 

17. dia 

A nyomó igénybevétel összefüggései csak zömök, a keresztmetszetükhöz képest rövid rudak-
ra érvényesek. A keresztmetszethez képest hosszú, más néven karcsú rúd nyomó igény-
bevétel hatására kihajlás következhet be. Olyan mérőtestet kell tehát kialakítani, amelynél a 
kihajlás veszélye nem áll fenn. A rúd a hajlítás hatására a legkisebb másodrendű nyomatékú 
tengely körül hajlik ki, ezért arra kell törekedni, hogy a keresztmetszet inercianyomatéka 
minél nagyobb legyen. Ha az anyagmennyiség nagy részét a hajlítás tengelyétől távol 
helyezzük el, akkor az inercianyomaték is nagy lesz. Ha a keresztmetszetet üregesre készítjük 
– jelen esetben cső alakúra -, akkor az inercianyomaték jelentős növelése mellett a mérőcella 
érzékenysége is nő.    
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Húzó – nyomó mérőtest kialakítások

Nyomócella üreges (cső) mérőtesttel - adatlap részlet

Nyomócella nyomott négyzetes hasáb mérőtesttel

- adatlap részlet

Szemléltető diák

 

18. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Húzó – nyomó erőmérőcella példák

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_brochures_%28strain-gages%29.htm

A nyúlásmérő ellenállások a homogén húzott vagy nyomott 

rúdszakaszokra vannak felragasztva.

„Gyűrű” alakú mérőtest „Cső” alakú mérőtest

1

2

3 4

 

19. dia 

Nyomott rúdnál a kihajlás veszélyének csökkentés lehetőségei: 
1: hullámos membrán kitámasztás, 
2: hajlító merevség növelése „H” alakú keresztmetszet kialakításával, 
3: hajlító merevség növelése gyűrű alakú mérőtesttel, 
4: hajlító merevség növelése cső alakú mérőtesttel. 
 
 

  

Comment on Text
A rugalmassági modulusz és az egyenes hajlításra igénybe vett rúdkeresztmetszet hajlítás tengelyére vonatkozó másodrendű nyomatékának szorzata. Ennek növekedésével a rúd lehajlása (kihajlása) csökken, azaz a merevsége nő.
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HBM gyártmányú C6A 

típusú 200 kN méréshatárú 

üreges nyomócella

Beépítési példák. Figyeljük meg az erőátadó elemeket!

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_force_%28%28overview%29%29.htm

 

20. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_load-cells_%28%28overview%29%29.htm

Beépítési példa. 

Figyeljük meg az erőátadó elemeket!

HBM gyártmányú 

C16AC3/20t nyomócella 

(mérlegcella)

 

21. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hajlítás + nyírás igénybevételi ábrája

y
Fh

Mh

σh

τ

σh

x

x

x

y

τ
y

ε1 = max
ε2 = 0

ε2 

ε1

|ε1|=|ε2|

τ = 0

τ = 0

σh=poz.max

σh=neg.max

ε2 = max

ε1 = 0

σh=0
τ = Max FF MhMh

45°
Semleges 

tengely

y
Fh

Mh

σh

τ

σh

x

x

x

y

τ
y

ε1 = max
ε2 = 0

ε2 

ε1

|ε1|=|ε2|

τ = 0

τ = 0

σh=poz.max

σh=neg.max

ε2 = max

ε1 = 0

σh=0
τ = Max FF MhMh

45°
Semleges 

tengely

 

22. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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y
Fh

Mh

σh

τ

σh

x

x

x

y

τ
y

ε1 = max
ε2 = 0

ε2 

ε1

|ε1|=|ε2|

τ = 0

τ = 0

σh=poz.max

σh=neg.max

ε2 = max

ε1 = 0

σh=0
τ = Max FF MhMh

45°
Semleges 

tengely

y
Fh

Mh

σh

τ

σh

x

x

x

y

τ
y

ε1 = max
ε2 = 0

ε2 

ε1

|ε1|=|ε2|

τ = 0

τ = 0

σh=poz.max

σh=neg.max

ε2 = max

ε1 = 0

σh=0
τ = Max FF MhMh

45°
Semleges 

tengely

Magyarázó 

ábra a hajlítás 

érzékeléséhez 

 

23. dia 

A hajlító nyomatékkal arányos a tartó felszínén a normálfeszültség, ezzel együtt a fajlagos 
nyúlás. Az ábra szerinti felső oldalon húzó-, az alsó oldalon nyomófeszültség alakul ki. A 
fajlagos nyúlás iránya tehát ellentétes a két oldalon. Ha két-két nyúlásmérő ellenállást ragasz-
tunk a két oldalra, továbbá a megnyúló és összenyomódó bélyegeket váltakozva kapcsoljuk a 
Wheatstone-híd szomszédos ágaiba, akkor a nyúlásokból származó jelek összegződnek. Lásd 
a következő ábrát! 
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1.1.2. Hajlított tartót tartalmazó tenzometrikus erőmérőcella

hajlításra bélyegezve

Ismétlés: Hajlításból származó nyúlás mérése 4 aktív bélyeges teljeshíddal

l

Fh
A1+

A2+

+

4 aktív bélyeg

 k
U

U

t

hA mérőhíd 

kimenőfeszültsége:

Tulajdonságok:

1. A hídtényező = 4

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak hajlításra érzékeny.

4. Megnevezés: 4 aktív bélyeges teljeshíd.

Fh

l

+

-

A1+

A1-

A2+

A2- A1+

A1-

Utáp

Uhíd

A2+

A2-

 

24. dia 

Az F  hajlító erő pontos mérése csak akkor lehetséges, ha gondoskodunk arról, hogy: 
• Az erő hatásvonala és támadáspontja, valamint 
•  a támadáspont és a hajlítást érzékelő bélyeg távolsága (a hajlító nyomaték karja) állandó 

legyen. 
 
Megjegyzések: 
A hajlított tartóval mindkét irányú erő mérhető, a híd kimenő feszültsége megváltozik az erő 

irányának megváltozásakor. 
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Hajlított mérőtest kialakítások

Hajlított mérőtestek gyakorlati megvalósítása

Hajlított mérőtestet tartalmazó erőmérőcellák / mérlegcellák

húzó – nyomó cella

„csapcella”

lapmérlegcella

Szemléltető diák

 

25. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Tömegmérésre kialakított mérőcella.

Comment on Text
Csap alakú (hajlított+nyírt) mérőtestet tartalmazó erőmérőcella vagy mérlegcella.
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Hajlított mérőtestek kialakítása

Harry N. Norton: Handbook of Transducers. Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, 1989. 

p.192.  ISBN 0-13-382599-X

 

26. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hajlított gyűrűk

Egyszerű hajlított tartó

Kétszeresen hajlított 

tartók

Hajlított mérőtestek gyakorlati megvalósítása

 

27. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_force_%28%28overview%29%29.h

tm

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_load-cells_%28%28overview%29%29.htm

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_single-points_%28%28overview%29%29.htm

HBM SP4MC3 20 kg 

lapmérlegcella

HBM Z6FC3 200 kg 

csapcella

HBM S2 1000 N húzó-nyomó 

cella

Különféle hajlított mérőtestet tartalmazó 

HBM gyártmányú mérőcella

 

28. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Lapmérleg-cella (platform-cella): Speciális kialakítású csapcella, amely külpontos terhelésnél is alkalmazható. A lapmérleghez csak egy lapmérleg-cella szükséges. 
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y
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τ = 0

τ = 0
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τ = 0

τ = 0

σh=poz.max

σh=neg.max

ε2 = max

ε1 = 0

σh=0
τ = Max FF MhMh

45°
Semleges 

tengely

Magyarázó ábra a 

nyírás 

érzékeléséhez

 

29. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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F

A1+

A1-

Utáp

Uhíd

A2+

A2-

+ -

A1+A1-

A2+
A2-

A túlsó oldalon

 k
U

U

t

hA mérőhíd 

kimenőfeszültsége:

Tulajdonságok:

1. A hídtényező = 4

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak nyírásra érzékeny.

4. Megnevezés: 4 aktív bélyeges teljeshíd.

1.1.3. Ismétlés: Hajlított tartó nyírásból eredő 

nyúlásának mérése 4 aktív bélyeges teljeshíddal

 

30. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Nyírásra bélyegzett tartók (mérőtestek)

„S” alakú húzó-nyomó cella

Nyírt csapcella

Szemléltető diák

 

31. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Nyírásra bélyegzett tartók

a.

b.

c.

A mért erő nem függ a 

támadáspont helyétől

 

32. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_force_%28%28overview%29%29.htm

http://www.hbm.com/h

bm_doc/navi/start-

en_prod_load-

cells_%28%28overvie

w%29%29.htm

HBM HLCB2C3 550 kg 

csapcella

HBM S9 5 kN „S” alakú 

húzó-nyomó cella

 

33. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A gördülési ellenállás vontatási vizsgálatoknál nem mérhető, csak a 

menetellenállás, másképpen vonóerő.

Menetellenállás = gördülési ellenállás + csapágysúrlódás + egyéb 

járulékos veszteség (pl. légellenállás)

A gördülési ellenállást befolyásoló tényezők: 

1. talajdeformáció, 

2. gumideformáció, 

3. haladás közben fellépő lengés,

4. kerékcsúszás (szlip),

5. keréksugár...

A videón látható mérőpontok: vonóerő, út (haladási sebesség), az első 

tengely x-y-z irányú gyorsulása a bal oldali felfüggesztésnél, a z irányú 

gyorsulás az első tengely jobb oldali felfüggesztésénél, valamint z irányú 

gyorsulás az első ülések között.

VIDEO 103

VIDEO 102

Vontatott GAZ 69 terepjáró jármű 

menetellenállásának mérése

 

34. dia 

Gumiabroncs-talaj kapcsolat energetikája 
A jármű motorja által szolgáltatott energiát a menetellenállás és az erőátviteli veszteségek 

emésztik fel. A menetellenállás összetevői: 
• Gördülési ellenállás 
• Szlip 
• Emelkedési ellenállás  
• Légellenállás  
• Tehetetlenségi ellenállás. 
 
A gördülési ellenállás és a szlip tartalmazza azokat az ellenállásokat, amelyek a gumiabroncs-

ra és a jármű által bejárt pályára vonatkoznak. Ezek a gumiabroncs deformáció által 
okozott ellenállás a talaj deformáció által okozott ellenállás és a terepprofil által okozott 
járulékos ellenállás. A gumiabroncs-talaj kapcsolat energetikája alatt a gumiabroncs és 
talaj deformációk valamint a terepprofil által okozott lengések közben végbemenő ener-
getikai folyamatokat értjük. 

A jármű haladása közben deformálja a talajt, valamint a gumiabroncs is deformálódik. A 
keletkező deformációk energiaveszteséggel járnak, ezeket a veszteségeket a gördülési 
ellenállás és a szlip foglalja magába.  

A függőleges és keresztirányú gumiabroncs valamint talaj deformációkat a gördülési ellen-
állás, a haladási iránnyal párhuzamos talaj és gumiabroncs deformációkat, pedig a szlip 
tartalmazza. Abban az esetben, ha jármű nem teljesen sima vagy homogén pályán halad, 
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akkor a pályaprofil minden esetben függőleges lengéseket gerjeszt. A lengések átadódnak 
a járműtestre így megváltoztatva annak helyzeti és mozgási energiáját, ezzel járulékos 
gumiabroncs és talaj deformációt hozva létre. A terepen történő haladás ezért nagyobb 
energia befektetést igényel a sima pályával szembenivel. Mivel a terepprofil sztochasztikus 
ezért a lengések is azok, így a terepen történő haladás dinamikus folyamat. Tehát a gumi-
abroncs talaj kapcsolatában a gördülési ellenállás a szlip és a terepprofil keltette lengé-
sekből keletkező járulékos terhelés okozza a fő energia veszteséget. 

 
Forrás:  
Kiss P.: Terepen mozgó járművek energetikájának egyes kérdései. PhD doktori értekezés, 

2001. SZIE, Gödöllő. 
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Nyomóerőmérő-cella (C2 tip.) adatlap részletek

geometriai méretek

névleges méréshatár, érzékenység (cellatényező)

a mérőhíd villamos adati, referenciafeltételek

a mérőhíd bekötése 

terhelésátadó kialakítása, geometriai méretei 

Szemléltető diák

 

35. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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C2 nyomócella 

adatlap 1. rész

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_force_%28%28overview%29%29.htm

 

36. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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C2 nyomócella adatlap 2. rész

 

37. dia 

Szószedet 
Nominal forces: névleges méréshatár 
Accuracy class: pontossági osztály 
Nominal sensitivity: névleges érzékenység 
Rel. tensile/compressive force sensitivity variance: a húzás-nyomás érzékenységváltozás rela-
tív hibája 
Rel. deviation from zero: a cella nullahibája 
Hysteresis: hiszterézis hiba 
Linearity deviation: linearitási hiba 
Temperature influence on the sensitivity per 10 K, rel. to nominal sensitivity: 10 kelvines hő-
mérsékletváltozás következtében fellépő érzékenységváltozás a névleges értékhez viszonyítva 
Temperature influence on the zero signal per 10 K, rel. to nominal sensitivity: 10 kelvines 
hőmérsékletváltozás következtében fellépő nullajel változás a névleges értékhez viszonyítva 
Effect of eccentricity per mm: milliméterenkénti excentrikusság hatása 
Rel. creep over 30 min.: 30 perc alatti relatív kúszás 
Input resistance: bemenő ellenállás 
Output resistance: kimenő ellenállás 
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C2 nyomócella adatlap 3. rész

 

38. dia 

Isolation resistance: szigetelési ellenállás 
Reference exitation voltage: referencia hídtápfeszültség 
Operation range of the excitation voltage: hídtápfeszültség működési tartomány 
Naminal temperature range: névleges hőmérséklettartomány 
Oparating temperature range: működési hőmérséklettartomány 
Storage temperature range: tárolási hőmérséklettartomány 
Reference temperature: referencia hőmérséklet 
Max. operational force: maximális megengedett terhelés (max. működési erő) 
Limit force: határterhelés (határerő) 
Breaking force: töréshatár 
Static lateral limit force: oldalirányú statikus erő határértéke (max. oldalirányú erő) 
Nominal displacement: névleges alakváltozás 
Fundamental resonance frequency: a legalacsonyabb rezonanciafrekvencia 
Weight: súly (tömeg) 
Rel. permissible vibration stress: megengedett vibrációs igénybevétel 
Protection: védettségi fokozat 
Cable lenght, six wire technique: kábelhosszúság, 6 vezetékes kapcsolás 
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C2 nyomócella adatlap 4. rész

 

39. dia 

6 vezetékes kábel bekötése 
Measurind signal: mérőjel, a híd kimenőfeszültsége; + és –: a  referenciairány jelzése 
Excitation voltage: a híd tápfeszültsége; + és –: a  referenciairány jelzése 
Sensor lead: a hídtápfeszültség + és – pólusához tartozó érzékelő vezeték, a kábel végén levő 
mérőhídon (a mérőátalakítón) közvetlenül megjelenő tényleges hídtápfeszültség értékét 
vezeti vissza a mérőműszerbe. Feladata: a hídtápfeszültséget biztosító generátor feszültségét 
úgy szabályozza, hogy közvetlenül a kábel végén levő hídon jelenjen meg a kívánt tápfeszült-
ség. 
Cable shielding (connected with housing): kábel árnyékolás (közvetlenül a mérőátalakító és a 
műszer fémházára kötve zavarvédelem céljából: „Faraday-kalitka”)  
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C2 nyomócella adatlap 5. rész

 

40. dia 

A gyár az EPO3/EPO3R erőátadót is szállítja külön rendelésre. 
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Példa a C2 nyomócellás mérésre

Be szeretnénk építeni egy C2 típusú 5 kN méréshatárú nyomócellát.

Kérdés:

Mekkora feszültséget szolgáltat a mérőcella 5 V hídtápfeszültségnél  

a névleges 5 kN terhelés esetén?

A névleges érzékenység azt jelenti, hogy a névleges 5 kN terhelés és 

Utáp = 1 V-os hídtápfeszültségnél  Uhíd=2 mV a híd kimenőfeszültsége.

F=5 kN   Utáp = 5 V   Uhíd = 5 V x 2 mV/V = 10 mV

Tehát a híd kimenőfeszültsége 10 mV.

Minden tenzometrikus mérőcella (erő, tömeg, nyomaték, nyomás) 

érzékenysége (másképpen: cellatényezője) azt jelenti, hogy a 

névleges terhelés és 1 V hídtápfeszültségnél ekkora a híd 

kimenőfeszültsége. 

 

41. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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1.2. Induktív erőérzékelő

A rugalmas test alakváltozását differenciáltekercses induktív útadó 

érzékeli

a) 1. Mérőtest (membrán rugó); 2. golyó; 3. nyomólap; 4. merülő 

vasmag; 5. tekercsek; 6. mérőkábel

b) 1. mérőtest (acélgyűrű); 2. tekercsek; 3. merülő vasmag

F

1

6

4

5

5

Differenciál-

telercses ind. 

útadóF

x

 

42. dia 

A rugalmas elem alakváltozását differenciáltekercses induktív útadó érzékeli (lásd az útadóknál!). 
 
 
 

  



8. fejezet. Erő mérése 601 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu 

1.3. Kapacitív erőmérzékelő

1-2. hengeres ház; 3. mérőkondenzátor mozgó fegyverzete; 4. 

álló fegyverzet; 5. tartó; 6. gyűrű; 7. csavarmenet; 8. kábel; 9. 

csatlakozó menete; 10. fedél 

F

x

3

4

8 1

Kapacitív 

érzékelő

 

43. dia 

A rugalmas elem alakváltozását kapacitív útadó érzékeli (lásd az útadóknál!) 
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http://www.kistler.com/javaScript/imgPopup.html?/mediaaccess/Img_L_9021A.jpg

2. Aktív piezoelektromos erőérzékelő

ΔQ 

vagy

ΔU

F

Piezoelektromos kristály

 

44. dia 

A nyomóterhelés hatására a piezoelektronos kristály villamos tengelye mentén a terheléssel 
arányos töltés keletkezik (influálódik). A villamos töltés (itt) arányos az erővel. Bizonyos körül-
mények között a kimenő feszültség arányos az erővel. A piezoelektromos kristály több mecha-
nikai és villamos tengellyel rendelkezik. A kristály terhelése lehet nyomás, nyírás és hajítás. 
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Mérleg

A mérleg egy test tömegének meghatározására szolgál, az e testre ható

gravitációs erő felhasználásával.

Összefüggés: G = m · g

ahol:

G nehézségi erő

m tömeg

g nehézségi gyorsulás

A nehézségi gyorsulás függ: földrajzi szélességtől, tengerszint feletti

magasságtól és a helyi geofizikai adottságoktól.

Forrás: http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-

eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N

„A mindennapi élet mérőeszközei”  

1. Elektronikus mérlegek

 

45. dia 

Hitelesítési előírás. HE 5-2010 Nem automatikus működésű II, III, IIII pontossági osztályú 
mérlegek. 2010.10.21.  
 
Forrás:  
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-
eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N  
gy/HE-list 
 
 

  

http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N
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A közvetlen tömeg-összehasonlítással működő mérlegek működését a

nehézségi gyorsulás nem befolyásolja.

A nehézségi erő közvetlen mérésén alapuló mérlegek működését a

nehézségi gyorsulás (g) értéke közvetlenül befolyásolja. A „g” függőség

mértéke függ a mérleg felbontásától.

A mérleg fő egységei:

• teherfelvevő szerkezet: a súlyerőt felvevő alkatrészek összessége,

• kiértékelő egység: mérőszerkezet + adatfeldolgozó funkciók,

• mérlegcella: az elektronikus mérleg erő-villamosjel átalakító egysége,

• illesztő egység-cellabefogó: a terheléssel arányos erőt a kiértékelő

egység működéséhez szükséges jellé átalakító egység,

• POS terminál: a mérleg- és a külső adatokat (pl. vonalkód) tranzakciós

(adás-vétel) adatokként a vevő felé kijelzi (nyomtatja),

• A/D egység: kijelzőt nem tartalmazó, de alapvető mérlegfunkciókat

megvalósító modul (pl. bruttó tömeg), a mérési eredményt a kijelzendő

formátumban szolgáltatja,

• dőléskompenzátor: többnyire járműre szerelt mérlegeken alkalmazzák.

Forrás: http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-

eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N
 

46. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A mérlegek csoportosítása

Kialakítás szerint:

• asztali

• raktári

• fali

• közúti aknás

• közúti akna nélküli

• vasúti aknás

• vasúti akna nélküli

• tartály 

• labor

• egyenlőkarú

• felsőserpenyős

• felsőpályás

• állatmérleg

• speciális (öntőüst, daru, 

levélmérleg, 

személymérleg, 

darabszámláló mérleg,…)

Mérési elv szerint:

• elektronikus

• elektronikus árszorzós

• hibrid

• optikai

• optikai felrakósúlyos

• tolósúlyos

• körszámlapos

• súlyfelrakós

• felrakósúlyos

• optikai árkijelzős

• görgősúlyos

• tizedes, százados mérleg

Forrás: 

http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name

=OE-

eLibrary&file=download&id=4540&keret=

N&showheader=N

 

47. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
Forrás:  
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-
eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N  
 
 

  

http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N
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Kötelező hitelesítésű mérőeszközök az alábbi 

mérlegek:

Forrás: az 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről a 68/2000. (V. 19.) Korm. 

rendelettel módosított 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet. Melléklet

1. Nem automatikus működésű mérlegek

a. amelyek a tömeg meghatározására szolgálnak

• kereskedelmi ügyleteknél,

• vám, illeték, adó, ….. fizetéseknél,

• jogszabály (…) esetén,

• gyógyszerek előállítása, valamint laboranalízis során,

b. amelyek a mért tömeg alapján ár meghatározására szolgálnak…

2. Közúti kerék-, és tengelyterhelés-mérők

Az egyéb mérlegeket (pl. technológiai mérleg: pl. tartálymérleg) 

kalibrálni kell.

 

48. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A forrásba megjelölt hitelesítési előírások tartalmazzák még:

Forrás: http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-

eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N

• a szerkezeti előírásokat,

• a megjelölést és a feliratokat,

• a metrológiai követelményeket (pontosság, hibahatár, …),

• a hitelesítési folyamat leírását,

• az egyéb rendelkezéseket (beszabályozás, plombázást) és a

• mérési bizonytalanságot.

Hitelesítésnél a legfőbb mérési bizonytalansági összetevők:

• az etalon súly bizonytalansága.

• véges felbontásból eredő bizonytalanság,

• a mérleg véges ismétlőképességéből eredő bizonytalanság,

• a környezeti feltételekből eredő bizonytalanság.

 

49. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A továbbiakban csak a nyúlásmérő bélyeges 

mérlegcellás elektronikus mérleggel foglalkozunk.

Forrás: http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-

eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N

Nyúlásmérő bélyeges mérlegcellás mérleg

A mérendő teher által a mérlegcellán előidézett rugalmas deformáció

mértékének megfelelő feszültségosztás mérésén alapul.

Elektronikus (helyesen elektromechanikus) mérleg az olyan mérleg,

amelynek működése a mérlegelendő testre ható nehézségi erőnek vele

egyértelműen arányos villamos jellé való átalakításán alapul.

Elektronikus mérleg

 

50. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Az elektronikus mérleg működési vázlata

A / D 

konverter
9 99 9

Analóg kimenet

Digitális 

kijelző

Erősítő

Funkciók:

Nullázás, tárázás

Erősítés beállítás (kalibrálás)

Dig. kimenet

Tápegység

Mérlegelektronika 

(mérőerősítő)

Árnyékolt 

mérőkábel

Mérlegcella

Erőbevezetés 

(teherátadó, 

erőátadó)

Feszültség-

generátor

 

51. dia 

Az ábrán egy elektronikus mérleg egyszerűsített működési vázlata látható. 
A mérleg részei: 
• mérlegcella, a mérleg kialakításától függően 1…6 db, a mérlegcellákat közösítő dobozban 

párhuzamosan kapcsolják 
jellemzői: névleges méréshatár, érzékenység (cellatényező), pontosság 
A mérlegcella tulajdonképpen tömegben kalibrált (kalibrálható) erőmérőcella. A kivi-
tele is megegyezik az erőmérőcellákéval. Fontos eltérés az, hogy a mérlegcella pon-
tosságát a mérlegtechnikában szokásos speciális módon adják meg (OIML ajánlások, 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Metrológiai Hatóságának előírásai).  
Az utóbbi időben digitális mérlegcellát is gyártanak. A mérlegcellában a mérőtesten 
és a nyúlásmérő bélyegeken kívül a digitális mérőerősítő is megtalálható. A csatlako-
zás valamilyen soros interfészen keresztül valósul meg.   

• teherátadó 
feladata: cellára csak a működésre jellemző irányú, nyomatékmentes erő juthat 

• árnyékolt mérőkábel (4 vagy 6 ér) 
• mérlegelektronika (mérőerősítő) 

feladata: a híd tápfeszültség biztosítása, a hídfeszültség erősítése, az erősítési tényező 
beállítása kalibráláskor, nullázás, tárázás 

Egycsatornás esetben digitális kijelzés is található a műszeren. Kijelezhető értékek: bruttó 
tömeg, nettó tömeg. 
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Folyamatirányításban használt műszer esetén általában „szabványos” analóg kimenet is van 
(0-5 V, 0-10 V, 4-20 mA, 0-20 mA). 
A digitális kimenet általában soros digitális interfész (RS-232, RS-422, RS-485; CanOpen, 
Profibus…) Lásd a 10. fejet Távadók című szakaszát! 
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Az elektronikus mérlegek kialakítása

1. Hídmérleg

Ütköző Ütköző

Mérlegcella

(nyomócella)

önbeálló

Teher-

átadók Közösítő 

doboz

Mérőkábelek

M
é
rl

e
g

e
le

k
tr

o
n

ik
á
h

o
z

http://www.hbm.com/hb

m_doc/navi/start-

en_prod_load-

cells_%28%28overview%

29%29.htm

 

52. dia 

A dián egy besüllyesztett hídmérleg működési vázlata látható. A hídszerkezetet négy önbeálló 
nyomócella tartja (a részletes rajz a 21, dián látható). A mérlegcellák mérőkábelei a közösítő 
dobozban vannak párhuzamba kötve. A közösített mérőkábel csatlakozik a mérlegelektro-
nikához. A híd vízszintes „beálló” mozgását a gumiütközők határolják. 
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Teher-

átadó

2. Tartálymérleg

Függő tartály Alátámasztott tartály

Mérleg-

cella
Mérő-

kábel

Mérlegcella

Teher-

átadók

Mérőkábelek

Közösítő 

doboz

http://www.hbm.com/hbm_doc

/navi/start-en_prod_load-

cells_%28%28overview%29%

29.htm

 

53. dia 

Függő tartály 
A függő tartály esetén biztonsági megfontolásból a nyomócellát részesítik előnyben. A 
tartálymérleg elkészíthető húzó(-nyomó) cellával is, de akkor zuhanásgátlót kell beépíteni. 
Gördülő oldaltámaszokkal vagy alkalmas kikötésekkel meg kell akadályozni az oldalirányú és 
az esetleges torziós kitérést úgy, hogy ez a függőleges erőkomponenst ne módosítsa. 
 
Alátámasztott tartály 
A tartályt három vagy négy nyomócellával támasztják alá. Az egyszerű 3 vagy 4 rögzített 
alátámasztás nem megfelelő, mert a tartály hőtágulása miatt jelentős oldalirányú erő ébred a 
mérőcellákban. Ez nem engedhető meg, ezért a teherátadó elemeket úgy alakítják ki, hogy a 
tartály hőtágulása következtében ne alakulhasson ki oldalirányú erő. Az alátámasztott tartá-
lyokat tömegét gyakran csapcellával (nyírócella) érzékelik. A mérőkábeleket az előzőhöz 
hasonlóan közösítő dobozban párhuzamosítják.  
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3. Lapmérleg

A leggyakrabban alkalmazott elektronikus mérlegtípus.

Néhány változata:

• asztali mérleg (levélmérleg, labormérleg, csomagmérleg, bolti 

mérleg, ….)

Méréshatár: 0,5 kg ….50 kg

• padlómérleg

Méréshatár: …1 t.

Működési vázlata:

mx

1 db Lapmérleg-

cella

(platform cella)

Alaplap
Túlterhelésvédő 

ütköző

„Szabványos” 

méretű felület 

(platform)

A mérendő mx tömeg a felületen 

(platformon) bárhol elhelyezkedhet

Nyúlásmérő bélyegek

 

54. dia 

Az alaplapra rögzítik a lapmérleg-cella egyik oldalát, a másik oldalára, felülre a „szabványos” 
méretű mérőfelületet (platformot). Erre helyezik a mérendő tömeget. A cella kialakítása és 
bélyegzése olyan, hogy a platform felületén bárhová helyezzük a mérendő tömeget, a mért 
tömeg nagysága a hibahatáron belül van. A négy aktív bélyeges teljeshidas konfiguráció csak 
a könnyített keresztmetszetek súlyerőből származó hajlítását érzékeli, a mérőhíd nem érzé-
keny a külpontos terhelés helyzetére. 
 
A cella a terhelés hatására lehajlik. A lehajlást, és így a cella túlterhelését ütközővel korlátoz-
hatjuk.  
 
Tájékoztatóul közöljük a „szabványos” platform méreteket: 
200 x 200 
300 x 300 
380 x 380 
450 x 450 
600 x 600 
 
 
  



614 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

A mérlegcellára vonatkozó műszaki előírások:

Forrás: http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-

eLibrary&file=download&id=4540&keret=N&showheader=N

• A mérlegcellára jutó max. terhelés semmilyen körülmények között

sem haladhatja meg a mérlegcellára megengedett maximális értéket.

• Ha a cella üzemszerűen túlterhelhető, akkor a cellára megengedett

terhelés 150 %-ánál már hatásosan működő túlterhelésvédelmet kell

alakalmazni.

• A cellára csak a működésre jellemző irányú, nyomatékmentes erő

juthat. Oldalirányú erő komponens csak az erre kevésbé érzékeny

(nyíró) celláknál léphet fel.

• A cellakábelek közösítése csak erre a célra alkalmas, vízmentes

csatlakozódobozban történhet.

 

55. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Kérdések, feladatok

1. Ismertesse az erőméréssel kapcsolatos fogalmakat!

2. Hogyan mérünk erőt?

3. Hogyan csoportosítjuk erőérzékelőket?

4. Hogyan csoportosítjuk a villamos erőátalakítókat? 

5. Ismertesse a húzott-nyomott mérőtestet tartalmazó 

tenzometrikus (nyúlásmérő ellenállásos) erőmérőcella 

működését!

6. Ismertesse a hajlított mérőtestet tartalmazó 

tenzometrikus erőmérőcella működését!

7. Ismertesse a nyírt mérőtestet tartalmazó tenzometrikus 

erőmérőcella működését!

8. Ismertesse az induktív erőátalakító működését!

9. Ismertesse a kapacitív erőátalakító működését!

10. Ismertesse a piezoelektromos erőátalakító működését!

11. Ismertesse az elektronikus mérleg működését!

 

56. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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8. 2. FEJEZET

FORGATÓNYOMATÉK MÉRÉSE

Dr. Petróczki Károly
egyetemi docens

SzIE FOMI – MéréstechnikaTanszék

petroczki.karoly@gek.szie.hu

MÉRÉSTECHNIKA

 

1. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



8.2. fejezet. Forgónyomaték mérése 617 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Bársony A., Megyeri J.: Ipari folyamatok méréstechnikája és műszerei I/1. 

Jelátalakítók. Műegyetemi Kiadó, 2004. Azonosító: 50755

Thamm F.: Szilárd testek mechanikájának kísérleti módszerei. Műegyetemi 

Kiadó, 2001. Azonosító: 10016

Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I., Mizsei J. (Szerk: Harsányi Gábor): Érzékelők 

és beavatkozók. Műegyetemi Kiadó, 1999. Azonosító: 55048

HÜTTE: A mérnöki tudományok kézikönyve. Műszaki Könyvkiadó, Bp.: Springer 

Hungarica, 1993. ISBN  963-7775-50-1

Boros Andor: Villamos mérések a gépészetben, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 

1978. ISBN 963 10 2235 8

Thamm F., Ludvig Gy., Huszár I., Szántó I.: A szilárdságtan kísérleti módszerei. 

Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968. ETO: 539.4.001.5:620.171(022.22)

Szenzorok a gépjárművekben. Bosch Sárga füzetek sorozat. Maróti 

Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2008. ISBN 1789-1574

M.Csizmadia B., Hegedűs A.: Műszaki mechanika. Többnyelvű fogalomtár. 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 2004. ISBN 963 19 4589 8

Ajánlott irodalom  — Erő- és nyomatékmérés 
Magyar nyelvű könyvek

 

2. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Harry N, Norton: Handbook of Transducers, Prentice Hall, Englewod Cliffs, 1989. ISBN 0-13-382599-

X

Sensors (Edited by W.Göpel, J.Hesse, N.Zemel) Vol.7. Mechanical Sensors (Vol. Editors: H.H.Bau, 

N.F.de Rooij, B. Kloeck). VCH Publishers Inc. New York, 1994. ISBN 0-89573-679-9

P.P.L.Regtien, F. van der Heijden, M.J.Korsten, W.Olthuis: Measurement Science for Engineers. 

Kogan Page Science, 2004. ISBN 1 9039 9658 9

S. Soloman: Sensors Handbook. Second Edition. McGraw-Hill. 2010. ISBN: 978-0-07-160571-7

J. Fraden: Handbook of Modern Sensors. Fourth Edition. Springer. ISBN 978-1-4419-6465-6

P. Sydenham, R.Thorn (szerk): Handbook of Measuring System Design. Vol.3. John Wiley & Sons 

Ltd. 2005.  ISBN 0-470-02143-8

Karl Hoffmann: An Introduction to Measurements using Strain Gages. Hottinger Baldwin 

Messtechnik, Darmstadt, 1987.

K. Hoffmann: Applying the Wheatstone Brigde Circuit. Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt, 

1986.

R.Shicker, G.Wegener: Measuring Torque Correctly. Hottinger Baldwin Messtechnik, 2002. ISBN 3-

00-008945-4

G. Gommola: Anwendung und Einbau von Wägezellen. Spectris Messtechnik GmbH, Langen, 1999. 

Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt.

The Proper Use of Torque Transducers. Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Darmstadt, 1990.

Ajánlott irodalom  — Erő- és nyomatékmérés 
Idegen nyelvű könyvek

 

3. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A nyomatékmérés jelátalakítóinak rendszerezése a 

mérőtest és az átalakítás fizikai elve szerint

 

4. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



620 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

A nyomatékmérés tartalmi áttekintése

•Alapfogalmak

•Csavar meghúzó-nyomatékának mérése

•Forgógépek mechanikai teljesítményének mérése

•A nyomatékmérés lehetőségei

•Reakciónyomaték mérése 

•Villamos fogyasztásmérés

•Nyomatékmérés forgó tengelyen

•Csavarásból származó nyúlás mérése nyúlásmérő ellenállással

•Mérőtestek kialakítása – torziós tengely, mérőtárcsa

•Mérőjel átvitele a forgó tengelyről – csúszógyűrűs kivitel – példák

•Kontaktusnélküli jelátvitel - példák

 

5. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Nyomaték:

Az erő forgató hatásának kifejezésére használatos fogalom.

Mértékegysége: Nm

Nyomatékmérés esetei:

1. Csavar meghúzó nyomatékának mérése

2. Forgógépek mechanikai teljesítményének (tengelyteljesítményének) 

mérése

O

P
FrM O 

r

F
k

•

kFMo  Az erő balra forgat, a nyomatékvektor a 

síkból kifelé mutat.

Skalárisan:

 

6. dia 

Az erő elfordító hatásának kifejezője. Nagysága annak mértékét, iránya az elfordító hatás 
tengelyének irányát jelöli ki. A P ponton támadó F erő O pontra  vonatkoztatott nyomatékát 
az Mp = r x F vektorszorzattal értelmezzük. A definícióból következik, hogy az Mo iránya 
merőleges az r és F által kifeszített síkra, értelmét jobbcsavar-szabály határozza meg, 
nagysága pedig Mo = F · k . A nyomatékvektor az erő hatásvonalán levő minden pontra zérus. 
 
M. Csizmadia Béla – Hegedűs Attila: Műszaki mechanika. Többnyelvű fogalomtár. Nemzeti 
Tankönyvkiadó RT. Budapest, 2006. 
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1. Csavar meghúzó-nyomatékának mérése

Nyomatékkulcs
k F

kFMmeghúzó 

a. Hajlított kar; b. lehajlást ( f ) mérő indikátoróra

Mmeghúzó ~ Mhajlító ~ f

 

7. dia 

A dia csak a legegyszerűbb mechanikus nyomatékkulcsot ábrázolja. A mechanikus nyomaték-
kulcsoknak nagyon sok változata van. A legpontosabbak villamos nyomatékérzékelővel (pél-
dául nyomatékérzékelő tárcsával) működnek. A villamos nyomaték mérőátalakítókról a ké-
sőbbiekben lesz szó. 
 
 
 

  



8.2. fejezet. Forgónyomaték mérése 623 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

2. Forgógépek mechanikai teljesítményének 

(tengelyteljesítményének) mérése

Mechanikai teljesítmény:  MP

Hajtó motor Hajtott gépHajtó motor Hajtott gép

M, ω, n

A tengely-

teljesítmény mérése 

közvetett mérés. 

Miért?

Mi a következménye?

Mérni kell:

•M nyomatékot és

•ω szögsebességet

Helyette a sokkal egyszerűbben mérhető 

n fordulatszámot mérjük.

Tengelykapcsoló

 

8. dia 

„A gépészmérnöki gyakorlatban működő gépek döntő többsége forgó gép, amelyek erőgépek 
vagy munkagépek egyaránt lehetnek. Erőgépek között a leggyakoribb a villamos motor és a 
belsőégésű motor: villamos energiát, vagy az üzemanyag belső energiáját mechanikai mun-
kává alakítják. A munkagépek a forgó mozgás formájában rendelkezésre álló mechanikai 
munkát hasznosítják adott feladatra, ilyenek például a generátorok, a szerszámgépek, a 
szivattyúk, ventilátorok, vagy a háztartási gépek. 
Forgó mozgást végző gépek jellemzői a fordulatszám (szögsebesség) és a forgató nyomaték.” 
 
„Tengelyen átvitt nyomaték meghatározása sokféle módon történhet. Ismert, hogy egy 
tengelyszakasz elcsavarodása (deformációjának nagysága) arányos az átvitt nyomatékkal, így 
a tengely elcsavarodásának mérése lehetővé teszi a nyomaték meghatározását. Ezzel a - 
műszaki életben gyakran alkalmazott - módszerrel későbbi diákon fognak találkozni. „ 
 
Forrás: http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf  
 
 

  

http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf
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n
nn

T



 105,0

3060
2

2 





30

n
MP





Mérése:

1. Az F erő és a  k erőkar mérésével, majd el kell 

végezni a szorozást, vagy

2. Nyomatékmérővel.

Méréséről korábban 

már tanultunk

A továbbiakban csak a nyomatékmérést tárgyaljuk.

A nyomatékmérés lehetőségei

 

9. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Csak a forgó tengelyen tudjuk az M nyomatékot mérni? Nem.

Hajtó motor Hajtott gépHajtó motor Hajtott gép

M, ω, n

További két lehetőség:

•a hajtó motor, vagy

•a hajtott gép rögzítésénél
az Mr reakciónyomaték 

mérése

Mr Mr

| M | = | Mr |

Ez csak az időátlagokra igaz! 

A forgó tengelyen mért nyomaték ingadozása nem olyan, 

mint a reakciónyomatékok ingadozása. 

Miért?

 

10. dia 
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Az Mr reakciónyomaték mérése súlyterhelésű mérlegmotorral

Hajtó motor Hajtott gép

Fg

k

M

Hajtó motor Hajtott gép

Fg

k

M

Ahol:

k : az erőkar hossza az erő hatásvonalának és 

a forgástengelynek a vízszintes távolsága

Fg : súlyterhelés

CsapágyCsapágy

M = - Fg · k

 

11. dia 

„Jelen esetben a nyomatékot mérleggépek (mérlegmotor és mérleggenerátor) felhasználásá-
val lehet meghatározni. Erőgép által szolgáltatott nyomaték mérésére alkalmas eszköz a 
mérleggenerátor, a munkagép által felvett nyomaték mérésére alkalmas a mérlegmotor. 
A mérleggépek mérési elve a következő: 
Egy villamos gép (motor, generátor) házát, azaz állórészét az alaphoz kell rögzíteni, hogy az 
állórész és a forgórész között üzemszerűen ébredő elektromágneses kölcsönhatás (nyomaték) 
hatására ne mozduljon el. A forgórészt terhelő nyomatékok ugyanis a hatás-ellenhatás elve 
szerint terhelik az állórészt is. Mérleggépeknél az állórész nincs szilárdan az alaphoz rögzítve, 
a csapágyazás lehetővé tesz – ütközőkkel korlátozott – elfordulást (13. dia). Az álló- és 
forgórész tekercsei közötti elektromágneses kölcsönhatás az állórészt el akarja forgatni.” 
 
„Generátor esetén a hajtott forgórész "magával akarja vinni" az állórészt. Motor esetén a for-
górész "elrugaszkodik" az állórésztől, azaz a forgásértelemmel ellenkező értelmű nyomaték je-
lentkezik a házon. Ezeket a nyomatékokat az elbillenő állórészre szerelt karokon lévő mérleg-
tányérokba helyezett súlyok nyomatékával egyenlíthetjük ki, azaz mérhetjük meg (13. dia).” 
 
Forrás: http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf  
 
A nyomatékmérés úgy történik, hogy az állandó karhosszúságú kétkarú mérleghez hasonlóan 
a kiegyenlítő mérősúlyt addig változtatjuk, amíg a kar eléri a vízszintes helyzetet (kompen-

http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf
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zációs mérés). A mérés rekurzív, hiszen fokozatosan közelítjük az egyensúlyi helyzetet 
(állandó egyensúlyi helyzetű mérleg). 
Az erő – erőkar mérés helyett használható „közvetlen” nyomatékérzékelő is. Ennek egyik 
megvalósítása az, hogy peremes villanymotort egy villamos (nyúlásmérő ellenállásos) 
nyomatékérzékelő tárcsán keresztül erősítjük fel a rögzítő karimára úgy, hogy a tárcsa méri a 
reakciónyomatékot. A nyomatékmérő tárcsáról a későbbiekben lesz szó.   
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Motor fékezés súlyterhelésű mérleggenerátorral

Hajtó motor Mérleggenerátor

Fg

k

M

Hajtó motor Mérleggenerátor

Fg

k

Fg

k

M

Ahol:

k : az erőkar hossza az erő hatásvonalának és 

a forgástengelynek a vízszintes távolsága

Fg : súlyterhelés

M = - Fg · k

 

12. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mérleggenerátor 

nyomatéki 

egyensúlya és 

képe

Forrás:

http://www.vizgep.bme.hu/letolt

esek/targyak/BMEGEVGAG01/

gma_2Jmeres.pdf

Az ábra a BME 

Hidromechanikai 

Rendszerek Tanszék 

laboratóriumának 

mérőpadját és működési 

vázlatát ábrázolja  

 

13. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A nyomatéki egyensúly vizsgálata

Jelölések:

M az erőgép által szolgáltatott, mérendő nyomaték, amit 

tengelykapcsoló juttat a generátor forgórészére,

ME a forgó-, illetve állórészre ható elektromágneses eredetű 

forgatónyomaték,

MS a csapágysúrlódásból, kefesúrlódásból származó fékező 

nyomaték,

MV a forgás következtében fellépő légsúrlódás okozta és a 

hűtőlevegőt szállító ventilátor hajtásához szükséges ún. 

ventilációs nyomaték,

G az állórész kiegyensúlyozásához szükséges tömeg súlya,

k karhossz.

Forrás:

http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf

 

14. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A generátor forgórész egyensúlya:

A forgórész egyensúlyi állapotában a fordulatszám állandó, ekkor a nyoma-

ték egyensúly: 

A mérendő M hajtónyomatéknak a súrlódási ellenállást és a tengelyen lévő 

hűtő-ventilátor hajtásához szükséges nyomatékot is fedeznie kell.

Az állórész egyensúlya - a mérősúlyokkal beállított - vízszintes karok 

esetén(13. dia):

mivel a ventilációs nyomaték – ellentétben az elektromágneses- és a 

csapágysúrlódási nyomatékkal – nem adódik át az állórészre. Az állórész 

egyensúlyára az alaphoz és az mérlegkarhoz erősített mutatók fedéséből 

következtethetünk.

A két egyenlet egybevetéséből:

Forrás:

http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf

(1)

 

15. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mérlegmotor üresjárási egyensúlya

A második tag meghatározására ún. üresjárási mérést kell végezni. Ekkor 

a mérleggenerátort lekapcsolva az erőgépről, a forgásirány megtartásával 

olyan motorként üzemeltetjük, amelyet csak a belső ellenállások (MV+MS) 

terhelnek.

Forrás:

http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf

 

16. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A forgórész egyensúlya üresjáráskor:

Az állórész egyensúlya üresjáráskor:

A két egyenletből:

Ezt a szorzatot az (1) eredménybe behelyettesítve a generátorüzemben

mért nyomaték:

Motorüzemben mért nyomaték:

Forrás:

http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf

 

17. dia 

Az üresjárási mérést rendszerint több fordulatszámon elvégzik és a G0 értékeket a fordulat-
szám függvényében ábrázoló diagramot a mérleggéphez mellékelik. G0 értékének előjele 
függ attól, hogy üresjáráskor melyik oldali serpenyőbe kellett helyezni a súlyt, továbbá attól 
is, hogy a mérleggépet motorként, vagy generátorként alkalmazzuk-e.  
 
Forrás: http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf  
 
 
 

  

http://www.vizgep.bme.hu/letoltesek/targyak/BMEGEVGAG01/gma_2Jmeres.pdf
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Az Mr reakciónyomaték mérése erőmérőcellával

Hajtó motor

Fék 

(örvényáramú, 

vízfék, stb…)

F

k

M

H – Ny 

Erőmérő cella

Hajtó motor

Fék 

(örvényáramú, 

vízfék, stb…)

F

k

M

H – Ny 

Erőmérő cella

M = - F · k

 

18. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Erőmérő cella

k

Örvényáramú fék

Tachométer

(fordulatszám távadó)

Csapágy

Hűtővíz 

hozzávezetés

F

Örvényáramú motorfékpad erőmérő cellás 

reakciónyomaték érzékelővel

 

19. dia 

Az ábrán látható, hogy itt is nehézséget jelen az erőkar hosszának meghatározása.  
A reakciónyomaték méréséhez szükséges nyomatékot nem a mérőkart terhelő súllyal állítjuk 
elő, hanem egy húzó-nyomó erőmérőcellán keresztül van kikötve a mérőkar. A mérőkar 
helyzete így nem változik. Ismert karhosszúság és a mért erő szorzata azonnal adja a 
nyomatékot. Ebben az esetben az erőmérő műszert nyomatékban is lehet skálázni. 
A fordulatszámot a tengely végére szerelt analóg vagy digitális tachométer méri. 
A mérőrendszer elvégzi a szükséges számításokat és tárolja az aktuális mintavételhez tartozó 
nyomatékot, fordulatszámot és teljesítményt. 
Az állórészhez csatlakozó csöveket és egyéb hozzávezetéseket nagyon fexibilisre kell készíteni, 
mert ezek tulajdonképpen „söntölik” a nyomatékmérőt, mérési hibát okozhatnak. 
 
 
 

  

Comment on Text
Örvényáram: Ha a mágneses fluxus periódikusan változik, vagy relatív elmozdulás van a mágneses erővonalakhoz képest, a vezetőben feszültség indukálódik, mely örvényáramot hoz létre. Az örvényáram energiaveszteséget eredményez. Lenz törvénye értelmében az indukált feszültség iránya mindig olyan, hogy a zárt vezetőben általa létrehozott áram körül létrejövő mágneses terével akadályozni igyekezik az őt létrehozó indukáló folyamatot (például relatív elmozdulást).Örvényáramú fék: Az erőgépek (motorok) vizsgálatára szolgáló fékező nyomatékot a mágneses tér és a vezető relatív elmozdulása miatt keletkező örvényárammal hozzák létre. Az örvényáram által keltett hőt hűtővízzel vezetik el.    
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Ingás súlyterhelésű motor vízfékpad 

erőmérőcellás kiegészítéssel

 

20. dia 

Az ábrán ingás súlyterhelésű változó egyensúlyi helyzetű belsőégésű motor mérésre szolgáló 
vízfékpad látható. Az inga helyzete (változó karhosszúság) lehetővé teszi a nyomaték azonnali 
meghatározását. A fékpad korszerűsítését egy húzó – nyomó nyúlásmérő bélyeges erőmérő-
cella beépítésével oldották meg, így a villamos nyomatékjel és a beépített tachogenerátor 
villamos fordulatjelével lehetséges a korszerű mérésadatgyűjtő alkalmazása. 
  
 
 

  

Comment on Text
Az erőgépek (motorok) vizsgálatára szolgáló fékező nyomatékot a víz örvénylési és súrlódási veszteségével hozza létre. A fékezés közben felmelegedett vizet elvezetik. 
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„A mindennapi élet mérőeszközei”  

2. Villamos fogyasztásmérő („villanyóra”)

Az előző diákon a mechanikai teljesítmény 

(tengelyteljesítmény) méréséről volt szó. A 

villamos teljesítmény mérése nem a 

mindennapi élet része, de a villamos 

fogyasztásmérés igen, hiszen a 

„villanyóra” az élet minden területén, így a 

háztartásokban is megtalálható. A téma 

elsősorban a villamos tárgyakhoz tartozik, 

de jelentősége miatt röviden itt is 

tárgyaljuk. 

http://merestechnikakft.hu/

doks/h10.pdf

Egyfázisú fogyasztásmérő

 

21. dia 

Az elfogyasztott villamos energia mérésére használt műszer. Leggyakrabban elektromecha-
nikus szerkezet.  
Csak az egyfázisú váltakozóáramú ún. indukciós fogyasztásmérőket tárgyaljuk.   
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A villamos fogyasztásmérő működése

http://merestechnikakft.hu/doks/h10.pdf

FogyasztóHálózat

2

 

22. dia 

A wattmérőhöz (villamos teljesítménymérő) hasonlóan az 1  feszültségtekercs a fogyasztóval 
párhuzamosan, a 2 áramtekercs a fogyasztóval sorba van kötve. A két tekercs egymásra 
merőleges. A tekercsek mágneses terében található a 3 alumínium tárcsa forgórész. A két 
tekercs eredő mágneses tere az aszinkron motor kalickás forgórészéhez hasonlóan hajtja, és 
a 4 állandó mágnes fékezi. Az  M=k1UIcosφ  hajtónyomaték arányos a teljesítménnyel; a 
fékezőnyomaték pedig arányos a fordulatszámmal: Mf=k2n. A két nyomaték egyensúlyából 
következik, hogy az elvégzett villamos munka, vagyis a fogyasztás a következő: W=Pt=k3nt.  
Mivel nt  a  tárcsa t  idő alatt megtett fordulatainak száma, a tárcsa által hajtott számlálón 
leolvasható számok közvetlenül a fogyasztott kilowattórát (kWh) mutatják. A számláló 
adattábláján fel van tüntetve, hogy 1 kWh hány fordulatnak felel meg.   
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Hajtó motor Hajtott gépHajtó motor Hajtott gép

Közvetlen nyomatékmérés a forgó tengelyen

Nyomaték 

mérőátalakító

Tengelykapcsoló
A nyomatékmérés elve: γ

φ

l

M -M

k1
k2

Az M csavarónyomaték 

hatására:

1. A tengelyszakasz (torziós 

rugó) a nyomatékkal arányos

φ szöggel elcsavarodik

2. A szélső szálban a 

nyomatékkal arányos max

feszültség ébred

 

23. dia 

Csavaró igénybevétel 
Az igénybevétel nyomatékvektorának a keresztmetszet normálisába eső összetevője. 
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γ

φ

l

M -M

k1
k2

GI

lM

P 




M  mérés

 ~ MPK

M
max

M 45 és -45 

nyúlás mérés

 45 ~ M

Nyomatékmérés lehetőségei:

Hogyan?

•Nyúlásmérő 

ellenállással 

 45 irányban

•Bélyegzett 

tárcsa küllő

•Torziós differenciál 

transzformátoros szögérzékelővel

•Fotoelektromos szögérzékelővel

 

24. dia 

IP  poláris másodrendű nyomatékú G  csúsztató rugalmassági moduluszú tengely (torziós 
rugó) l  hosszúságú szakasz k1 és k2 felületei az  M  csavarónyomaték hatására φ szöggel 
fordulnak el. Az elfordulás arányos a csavarónyomatékkal. 

A szélső szálban ébredő max  feszültség is arányos a  csavarónyomatékkal. 
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A1+

A1-

Utáp

Uhíd

A2+

A2-

Mcs

+ -

A1+A1-

A2-
A2+

A túlsó oldalon

 k
U

U

t

h
A mérőhíd 

kimenőfeszült-

sége:

Tulajdonságok:

1. A hídtényező = 4

2. A hőkompenzálás megvalósul.

3. Az összeállítás csak nyírásra érzékeny.

4. Megnevezés: 4 aktív bélyeges teljeshíd.

!

Ismétlés: Csavarásból eredő nyúlás mérése 4 aktív bélyeges 

teljeshíddal

Gyakorlati 

kivitel 

(„halszálka” 

alakú 

nyúlásmérő 

bélyeg)

 

25. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mérőtestek kialakítása, bélyegek elhelyezése

1. Torziós tengely

Forrás: Rainer Schicker, Georg Wegener: Measuring Torqu Correctly. Hottinger 

Baldwin Messtechnik GmbH, 2002. P.21.

Tömör tengely 

(henger alakú)

Üreges tengely 

(csőtengely)

Tömör tengely 

(hasáb alakú)

Kalitka alakú 

tengely

 

26. dia 

Az előző dián láthatjuk, hogy tömör henger alakú tengelyt csavarásból eredő nyúlás érzékelé-
sére a főirányokban, azaz a tengelyhez képest ±45°-os szögben kell bélyegezni. A bélyegzés 
elvégezhető különálló 1 mérőrácsot tartalmazó bélyegekkel vagy úgynevezett „halszálka” 
alakú bélyeggel. Ha fél hidat alkalmazunk, akkor gondoskodni kell arról, hogy a tengelyt kizá-
rólag csavarás, esetleg húzás-nyomás terhelje. A hajlítás iránytól függően megjelenik a mérő-
jelben. Teljeshidas érzékelésnél az összeállítás csak csavarást érzékel. Megjegyezzük, hogy ez 
csak az ideális esetre vonatkozik, a gyakorlatban a járulékos terhelések mindig mérési hibát 
okoznak. Ezért a nyomatékérzékelőket mindig tengelykapcsolókkal kell szerelni, amelyek 
megakadályozzák a mérőcella hajlítását és húzás-nyomását.  
Az érzékenység növelésére a lehetőség a poláris másodrendű nyomaték csökkentése. Ha a 
tengely átmérőjét csökkentjük, akkor csökken a poláris másodrendű nyomaték, de a tengely 
hajlítómerevsége nagyon lecsökken. Ez nemcsak a mérőjelet zavarja, hanem magának a ten-
gelynek a szilárdságát is veszélyezteti. A poláris másodrendű nyomaték csökkentésének 
kézenfekvő lehetősége az üreges tengely (csőtengely) alkalmazása. Ezzel a hajlítási merevség 
az elfogadható szinten tartható. 
Az érzékenység tovább növelhető kalitka alakú tengely kialakításával. A hajlítómerevség 
megfelelő, de itt már a mérőtest hajlítását kell érzékelni. 
Hasáb alakú tömör tengely vagy egyéb kialakítású tengely megkönnyíti a bélyegzést, azon-
kívül a bélyegek és a vezetékek védettségét biztosítja. 
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Mérőtestek kialakítása, bélyegek elhelyezése

2. Mérőtárcsák

Forrás: Rainer Schicker, Georg Wegener: Measuring Torqu Correctly. Hottinger 

Baldwin Messtechnik GmbH, 2002. P.21.

Hajlított-

küllős tárcsa 

Radiális nyírt-

küllős tárcsa 

Axiális nyírt-

bordás tárcsa 

 

27. dia 

A tengely alakú mérőtestek csak bizonyos hosszúsággal készíthetők. Ez a hosszúság viszont 
növeli a motor-gép mérőpad méretét. A csökkentés lehetőségét a tárcsa alakú nyomaték-
érzékelő teremti meg. A nyomatékközlés a tárcsa belső és külső része között valósul meg vagy 
két karima között. 
 
A mérőtárcsák háromféle kialakításban készülnek. 
Hajlított-küllős tárcsa: a nyomatékot küllők közvetítik, a küllők hajlítása arányos a nyoma-
tékkal. 
Radiális nyírt-küllős tárcsa: a nyomatékot itt is küllők közvetítik, de itt a küllők nyírását 
érzékelik. Ezzel a megoldással laposabbá lehet tenni a konstrukciót. 
Axiális nyírt-bordás tárcsa:  két karima közötti bordák viszik át a nyomatékot. A bordák közötti 
könnyítésben történik a nyírás érzékelése. 
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Mérőjel átvitele a forgó tengelyről

1. Csúszógyűrűs jelátvitel

Forgórész

Állórész

Ezüst csúszógyűrű

4 aktív bélyeges 

teljeshíd

Ezüst-grafit  kefék

Csatlakozó

Árny. kábel

Testelés

Híd tápfesz. Híd kimenőfesz. Árny./ testelés

Forgórész

Állórész

Ezüst csúszógyűrű

4 aktív bélyeges 

teljeshíd

Ezüst-grafit  kefék

Csatlakozó

Árny. kábel

Testelés

Híd tápfesz. Híd kimenőfesz. Árny./ testelés

 

28. dia 

A forgó tengely csavarásra van bélyegezve. A Wheatstone-híd végpontjai ezüst csúszó-
gyűrűkhöz vannak kötve. A csúszógyűrűkre illeszkednek az ezüst-grafit kefék. Minden gyűrűn 
két kefe található. Ezzel a csúszógyűrűs kialakítással kicsi az átmeneti ellenállás ingadozása. 
Az élettartama kb. 250 millió fordulat. Drága, de nagyon egyszerű, megbízható szerkezet. 
Nemcsak nyúlásmérő átalakítókban használják, hanem más esetekben is. 
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A csúszógyűrűk elhelyezése

Csúszógyűrűs 

jelleszedő

Kábel

Csúszógyűrűs 

jelleszedő

Kábel
Átmenő tengelyre 

szerelhető kivitel

Csúszógyűrűs 

jelleszedő

Kábel

Csúszógyűrűs 

jelleszedő

Kábel
Tengelyvégre 

szerelhető kivitel

HBM SK5

HBM SK6

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_torque_%28%28overview%29%29.htm

 

29. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ezüst-grafit kefe

Ezüst csúszógyűrű

Alatta a bélyegzés

(nem látható)

6 bordás kardán 

csatlakozó

Aktív fordulatszám 

jeladó (1 jel/ford.)

Forgó mágnes

Teljesítmény leadó 

tengelyre (TLT) 

szerelhető 

csúszógyűrűs 

nyomaték átalakító 

szerkezete

Tekercs

 

30. dia 

Traktor teljesítmény leadó tengelyére szerelhető csúszógyűrűs nyomatékérzékelő. A szerke-
zete az előzőekhez hasonló. A rövid kialakítás nagyon fontos. Fordulat jeladót is tartalmaz. 
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http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_torque_%28%28overview%29%29.htm

HBM T5 típusú csúszógyűrűs nyomatékérzékelő

MOM Kalibergyár 7934 típusú 2 kNm méréshatárú csúszógyűrűs 

nyomatékérzékelője

 

31. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Szemléltető diák

Csúszógyűrűs nyomatékérzékelő adatlapjának részletei

geometriai méretek

névleges méréshatárok, érzékenység (cellatényező), 

referencia feltételek

túlterhelhetőség, megbízhatóság

 

32. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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T5 adatlap I. rész

 

33. dia 

A  C2 erőmérőcella adatalapján hasonló kifejezések megtalálhatók. 
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T5 adatlap II. rész

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_torque_%28%28overview%29%29.htm

 

34. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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T5 adatlap III. rész

 

35. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mérőjel átvitele a forgó tengelyről

2. Kontaktus nélküli jelátvitel forgó nyomatékmérő 

tengelyről

Utáp Nyomatékjel 

10 kHz ± 5 kHz

Fordulatjel

Forgórész

Állórész

Forgó 

transzformátor

Forgó 

transzformátorMérőhíd

Ford. 

érz.

15…25 

kHz

Utáp Nyomatékjel 

10 kHz ± 5 kHz

Fordulatjel

Forgórész

Állórész

Forgó 

transzformátor

Forgó 

transzformátorMérőhíd

Ford. 

érz.

15…25 

kHz

 

36. dia 

Az állórész egyenfeszültségű tápfeszültségét DC-AC átalakítóval (inverterrel)  15…25 kHz-es 
váltakozó feszültséggé alakítják, majd egy forgó transzformátoron keresztül a forgó tengelyre 
juttatják, ahol a mérőáramkör és a mérőelektronika található. A tengelyen a váltakozó fe-
szültséget AC-DC átalakítóval (egyenirányítóval) ismét egyenfeszültséggé alakítják. Ez táplálja 
a a nyúlásmérő bélyeges hidat, a mérőerősítőt és a kiegészítő elektronikát. A hídfeszültséget 
a mérőerősítő bementére vezetik, majd a felerősített nyomatékjel egy feszültség-frekvencia 
átalakítón frekvenciamodulált nyomatékjellé alakul. Nulla nyomatéknál a kimenő frekvencia 
10 kHz, a negatív névleges nyomatéknál 5 kHz, a pozitív névleges nyomatéknál 15 kHz. Azt 
mondjuk, hogy a rendszer 10 kHz ± 5 kHz lökettel állítja elő a nyomatékjelet. A nyomaték 
információt tehát a frekvencia hordozza. Ez a frekvenciajelet egy másik forgótranszformátor-
ral az állórészbe juttatják, ahol közvetlenül felhasználható a frekvenciamodulált jel vagy egy 
frekvencia-feszültség átalakítóval könnyebben felhasználható egyenfeszültséggé alakítható.  
A tengely növekményes fordulatjelet is szolgáltat. 
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http://www.kmt-gmbh.com/neu/images/TEL1-PCM-HS-BATT-DS-e.pdf

Telemetrikus 

nyomaték-

mérés forgó 

tengelyen

 

37. dia 

A dia egy hasonló telemetrikus rendszert ábrázol. A tápfeszültséget a forgó tengelyen elhe-
lyezett telep biztosítja. Mivel csak a kisteljesítményű jelet kell kicsatolni a tengelyről, ezért ezt 
egy egyszerű kialakítású transzformátor végzi. A 15 menetes primer tekercset a tengelyre 
tekercselik. A transzformátor szekunder tekercse az „Inductive Pick Up”-ban helyezkedik el. A 
jelet a további feldolgozáshoz az ábrán látható egységbe vezetik. 
   
 
 

  



654 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Mérőjel átvitele a forgó tengelyről

3. Kontaktus nélküli jelátvitel forgó nyomatékmérő 

tárcsáról

Vivőfrekv. 

modulátor

MHzMérőhíd

Forgórész Állórész

Tápegység és 

stabilizátor
Szek. 

tek.

Táp

Prim. 

tekercs 

(hurok)

Prim. 

tek.

Szek. 

tekercs 

(hurok)

Szelektív erősítő

U / f 

átalakító

Jel

AC táp

15..25 
kHz

Periféria

Vivőfrekv. 

modulátor

MHzMérőhíd

Forgórész Állórész

Tápegység és 

stabilizátor
Szek. 

tek.

Táp

Prim. 

tekercs 

(hurok)

Prim. 

tek.

Szek. 

tekercs 

(hurok)

Szelektív erősítő

U / f 

átalakító

Jel

AC táp

15..25 
kHz

Periféria

 

38. dia 

A dián látható kontaktus nélküli nyomatékmérő működése az eddigiek alapján könnyen meg-
érthető. Itt is forgó transzformátorral juttatják a tápfeszültséget a forgórészre, majd a nyoma-
tékjelet vissza az állórészre. A lényeges különbség az, hogy itt az álló primer tekercs 1 menetű 
hurok, ezért az előállított váltakozófeszültséget az állórészen elhelyezkedő transzformátorral 
kis feszültséggé és nagy árammá transzformálják. A forgó szekunder tekercs nagy menet-
számú. A forgórész kialakítása hasonló az előzőekhez. A kicsatolás a tengelyen levő primer 
tekercs jelét az előzőleg említett 1 menetes hurokba csatolja vissza. Így ez primer és sze-
kunder tekercsként is szolgál. Ezt az teszi lehetővé, hogy a kimenő jel sokkal magasabb frek-
venciájú, mint a tápfeszültség. Ezt az áttranszformál frekvenciamodulált nyomatékjelet aztán 
egy szelektív erősítő „leszívja”, majd erősítés és feldolgozás után előáll a nyomatékjel. 
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Szemléltető diák

Tárcsa alakú kontaktus nélküli nyomatékérzékelő funkcionális részei

Kontaktus nélküli nyomatékérzékelő adatlapjának részletei

főbb műszaki jellemzők ismertetése

névleges méréshatárok, érzékenység, villamos adatok 

villamos adatok folytatása (hőmérsékletfüggés, tápfeszültség igény)

a nyomatékérzékelő hibája

zavarvédettség, zavarkibocsátás

túlterhelhetőség, megbízhatóság

geometriai méretek

 

39. dia 
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Példa: HBM T10F kontaktusnélküli 

nyomatékmérő tárcsa

Forgórész

Táp. szek. tekercs, 

tápegység, 

mérőtest, mérőhíd, 

mérőelektronika, 

jel prim. tekercs

Transzformátor állórész

prim./ szek. 1 menetű 

tekercs (hurok)

Állórész elektronika

 

40. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM T40 adatlap (részlet) 1. rész

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_torque_%28%28overview%29%29.htm

 

41. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM T40 adatlap (részlet) 2. rész

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_torque_%28%28overview%29%29.htm

 

42. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM T40 adatlap (részlet) 3. rész

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_torque_%28%28overview%29%29.htm

 

43. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM T40 adatlap (részlet) 4. rész

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_torque_%28%28overview%29%29.htm

 

44. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM T40 adatlap (részlet) 5. rész

 

45. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM T40 adatlap 

(részlet) 6. rész

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_torque_%28%28overview%29%29.htm

 

46. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Kérdések, feladatok

1. Ismertesse a nyomatékméréssel kapcsolatos fogalmakat!

2. Hogyan mérjük a csavar meghúzó-nyomatékát?

3. Hogyan mérjük a forgógépek mechanikai teljesítményét?

4. Milyen nyomatékmérési módszereket ismer?

5. Hogyan mérünk reakciónyomatékot? 

6. Hogyan mérünk nyomatékot csavart tengelyen?

7. Hogyan mérjük a csavart tengely nyomatékát nyúlásmérő 

ellenállással?

8. Hogyan alakítják ki a nyomaték mérésére szolgáló 

mérőtesteket?

9. Hogyan visszük át a mérőjelet forgó tengelyről csúszógyűrűs 

jelleszedővel?

10. Hogyan valósítható meg az érintkezésmentes 

(kontaktusnélküli) jelátvitel

 

47. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ajánlott irodalom  — nyomás-, áramlás- és hőmérsékletmérés 
Magyar nyelvű könyvek

 

2. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ajánlott irodalom  — nyomás-, áramlás- és hőmérsékletmérés 
Idegen nyelvű könyvek

 

3. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Nyomásmérés

 

4. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A nyomásmérés tartalmi áttekintése

•A nyomás fogalma

•A nyomás mértékegysége

•A nyomásérzékelő elemek kialakítása

•Nyomáskülönbség mérése 

•Nyomásátalakítók csoportosítása a referencianyomás- és 

nyomásközlés módja szerint

•Nyomásátalakítók csoportosítása az alakváltozás mérésének 

módja szerint

•Kapacitív és induktív nyomásátalakítók

•Nyúlásmérő ellenállással működő nyomásátalakítók

•Aktív (piezoelektromos) nyomásátalakító

•Nyomásátalakító – példa

•Nyomás távadó - példa

 

5. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A

F
p 

pascalPa
m

N
11

1

1
2



Felületegységre eső nyomóerő. A nyomás skalár mennyiség.

Csak a folyadék és gáz nyomásával foglalkozunk.

Nemzetközi Mértékegység-rendszer (SI) származtatott 

mértékegysége:

Nyomás [ p ] (állapotjellemző)

 

6. dia 

A közeg csak a felületre merőleges erő kifejtésére képes. Így célszerű a közegben ható p 
nyomást az elemi ΔA  felületre kifejtett ΔF  erővel kifejezni:  
p≡lim  ΔF/ ΔA   ΔA→0 
Annak ellenére, hogy az erő vektormennyiség, a nyomást skalár mennyiségként definiáljuk, 
minthogy nincs kitüntetett iránya.  
 
A. Hudson, R. Nelson: Útban a modern fizikához. LSI Oktatóközpont. Budapest. 1994. p.403.  
ISBN 963 577 197 5 
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A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, csak gázok és 

folyadékok nyomásának meghatározására használható törvényes 

mértékegysége: bar

jele: bar

1 bar = 100 000 Pa = 105 Pa

Nyomás
Mérőtest Alakvált.

Kitérés 

mérés

Mért nyomás

A mérőlánc blokkvázlata:

Nyomásérzékelő 

elem

Mech. Áttétellel

Vill. érzékelővel

A 

csoportosít

ás alapja

 

7. dia 

A hidrosztatikus nyomáson alapuló U csöves manométer és az ezen az elven alapuló 
különféle mikromanométerekkel nem foglalkozunk. 
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Nyomásérzékelő elem (mérőtest) kialakítása

p kitérés

Sík membrán

p

kitérés

„C” alakú 

Bourdon-cső

Hullámos 

membrán

p kitérés

Szelence

p kitérés

Csőmembrán

p kitérés

Cső

kitérés

Spirál Bourdon-

cső

p

kitérés

További Bourdon-cső változatok: 

csavart, helikális  szögelfordulás

 

8. dia 

Az ábrákról leolvasható a különféle mérőtestek kialakítása, valamint a nyomás következtében 
fellépő alakváltozás iránya. 
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pkülsőp

A mérőtest (pl. membrán) alakváltozása  ~ (F1 – F2) ~ p1 – p2

Sík membrán

Minden nyomásérzékelő a valóságban nyomáskülönbséget 

(differenciálnyomást) érzékel, hiszen a „környezetének” is van 

nyomása  

Például:

p1 p2

A

ApF  11 ApF  22

A valóságos helyzet:

 

9. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A mért nyomás csoportosítása a referencianyomás 

(alapnyomás, vonatkoztatási nyomás) szerint   

p2 = 0

Vákuum
p

Abszolút nyomás:

pmért = p - 0

p2 = pkülsőpTúlnyomás:

pmért = p - pkülső

p2p1

Nyomáskülönbség 

(differenciálnyomás):

pmért = p1 – p2

 

10. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Nyomásmérők csoportosítása a nyomásközlés 

módja szerint

Töltőfolyadékos 

kivitel (közvetítő 

közeggel)

Töltőfolyadék nélküli kivitel

(közvetlen nyomásközlés) p

p p

 

11. dia 

Töltőfolyadék nélküli kivitel a gyakoribb. A nyomás alatt levő közeget közvetlenül csatlakoz-
tatják a nyomásérzékelőhöz.  

Előnye: olcsóbb, egyszerűbb megoldás, jó dinamikus tulajdonságai vannak, lehetővé teszi a 
gyors nyomásváltozás mérését.  

Töltőfolyadékos kivitel: a gyakorlatban ritkábban alkalmazzák, mint a töltőfolyadék nélküli 
érzékelőt, költséges megoldás. 

Előnye: leválasztja a nyomásérzékelőt  a mérendő egységről. Használatának néhány oka: 
• Magas hőmérsékletű közeg esetén a villamos és elektronikus mérőáramkörök közvetlenül 

nem csatlakoztathatók, mert a vezetéssel és sugárzással terjedő hő túlságosan felmelegí-
tené az érzékelőt. Hőálló folyadékkal töltött csővel választják le, és helyezik megfelelően 
biztonságos távolságra az érzékelőt. A töltőfolyadék például higany, amelynek a forrás-
pontja 356 °C. A mérés pontossága romlik a nyomásközlés miatt. 

• Az élelmiszeriparban és gyógyszeriparban a tisztíthatóság, az esetlegesen fertőző gócok 
rendszeres eltávolítása nélkülözhetetlen. Az érzékelő belső kamrája konstrukcióból adó-
dóan nem tisztítható, ezért olyan alakúra kell kiképezni a nyomásfelvevő részt, hogy pél-
dául a belső falfelülettel egy síkba essen. Másik megoldás az, hogy a tartályra kívülről 
könnyen oldhatóan helyezik el az érzékelőt, ezzel lehetővé téve a könnyű tisztítást. Töltő-
folyadékként szilikon olajat, vagy az élelmiszeriparban étolajat használnak. 
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Mechanikus nyomásmérők (manométerek):

a mérőtest alakváltozását mechanikus átalakítóval (nagyító 

áttétellel) viszik át a mutatóra

Pl. Bourdon-csöves (csőrugós) nyomásmérő

A nyomásmérők csoportosítása az alakváltozás 

mérésének módja szerint 

Villamos nyomásátalakítók:

a mérőtest alakváltozását villamos átalakítóval érzékelik, 

majd továbbítják a jelfeldolgozó egységbe

Fajtái:

Passzív:

1. Kapacitív, 

2. Induktív,

3. Rezisztív (ellenállásos) – főleg nyúlásmérő ellenállással

Aktív:

A piezoelektromos kristályra ható nyomást érzékel a 

piezoelektromos mérőátalakító.

 

12. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Bourdon-csöves (csőrugós) nyomásmérő

http://instrumenttoolbox.blogspot.com/2011/02/pressure-sensors-used-in-

industrial.html

Nyomás

A cső 

keresztmet-

szete

Állító-

csavar

Húzó-

rúd

Csőrugó 

lezárás

Skála

Mutató

Bourdon-

cső

Fogas-

ív

Fogaskerék

 

13. dia 

Működése azon alapszik, hogy ha egy ív alakban meghajlított ovális keresztmetszetű csőbe, 
amelyik rugalmas anyagból készült és egyik végén lezárt, illetve a másik végén (rendszerint a 
bevezetésének helyén) befogott, a külsőnél nagyobb nyomású közeget vezetünk (túlnyomás 
mérés) , akkor ez a cső igyekszik kör keresztmetszetet felvenni, és ennek következtében a cső 
görbületi sugara megnő, a cső igyekszik kiegyenesedni. E növekedés olyan deformációval jár 
együtt, amely arányos a túlnyomással, és megfelelő áttételezéssel alkalmas a nyomás 
kijelzésére. Az áttételt olyan módon képezik ki, hogy a csőrugó elmozduló (be nem fogott) 
végéhez egy húzórudat csatlakoztatnak, amelynek segítségével a csőrugó egy nagyító 
karáttételű fogasívet fordít el. A fogasívhez a műszer mutatójával közös tengelyre erősített 
fogaskerék kapcsolódik. Amennyiben a nyomás akkora, hogy a rugalmassági határ alatti 
feszültségeket ébreszti  a csőrugóban, akkor a nyomás és a mutatóelfordulás között az 
összefüggés jó közelítéssel lineáris. A leírtak az egyszerű Bourdon-csőre vonatkoznak. 
A csőrugó szabad végének elmozdulása többmenetű csőrugóval növelhető. A többmenetű 
csőrugók szokásos kiviteli alakjai: az ún. helikoid, a spirális és az S alakú. 
A csőrugók anyaga szerint megengedett rugalmassági határig való igénybevétel a 
nullpontváltozás miatt ne célszerű. Általában a rugalmassági határ által megszabott 
ingénybevétel 50…70 %-át szokás megengedni. A fellépő hiszterézis gondos gyártással, 
megfelelő anyagválasztással és hőkezeléssel csökkenthető. 
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Kapacitív (kondenzátoros) nyomásérzékelő elvi 

kialakítása

p2p1
1. Egyszerű kapacitív

Szigetelő 

állvány

„Álló” 

fegyverzet 

Membrán 

(„mozgó” 

fegyverzet) Cx

Cx ~ (p1 – p2)

2. Különbségi kapacitív 

(kapacitív ½ híd)
p2 p1

Cx1 Cx2

 

14. dia 

A mérőtest alakváltozását érintésmentes kapacitív átalakítóval érzékeljük. A kapacitív 
útadóról korábbi előadásban szóltunk. 
A kapacitív átalakítóhoz általában közvetlenül csatlakozik a feldolgozó elektronika. 
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Induktív nyomásérzékelő elvi kialakítása

2. Különbségi induktív

(induktív ½ híd)

p2p1

Lx1 Lx2

1. Egyszerű induktív p2p1

Nyitott vasmagos 

tekercs
Membrán

Lx

Prim.Szek.1 Szek.2

Ube ~

Uki ~

Prim.Szek.1 Szek.2

Ube ~

Uki ~

p2

Rugalmas elem

p1

Vasmag

3. Differenciáltranszformátor

 

15. dia 

A felső két ábrán a mérőtest alakváltozását érintésmentes induktív átalakítóval érzékeljük. Az 
alsó ábrán érintéses differenciáltranszformátoros útadóval érzékeljük a hullámos membrán 
alakváltozását. A kitérést rúd továbbítja a transzformátor vasmagjához. Az induktív útadókról 
korábbi előadásban szóltunk. 
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p
 > 0

 < 0

 < 0

Nyúlásmérő ellenállásos nyomásérzékelő elvi kialakítása I.

Membrános kivitel

Bélyeg: http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_brochures_%28strain-gages%29.htm

Nyúlásmérő bélyeg

Utáp

Uhíd

Utáp

Uhíd

4 aktívbélyeges 

teljeshíd

 

16. dia 

Az ábrán az egyik leggyakoribb nyomásátalakító működési vázlata látható. Vastag falú cső 
vége egy vékony membránnal van lezárva. A membrán tulajdonképpen egy körszimmetrikus, 
szélén befogott körlapként modellezhető. A körlapra belülről a nyomás hatására megoszló 
erőrendszer hat. A membrán ennek következtében az ábrán pirossal jelzett görbe szerint 
deformálódik. A közepén a fajlagos nyúlás pozitív, nyúlik az anyag; a széle felé – a befogás 
miatt – a nyúlás negatív, összenyomódás jön létre. Ugyanazon a felületen tehát nyúlás is és 
összenyomódás is egyszerre van jelen. Ezeket az alakváltozásokat külön-külön is 
érzékelhetjük nyúlásmérő ellenállásokkal, de erre a célra az ábrán látható speciális kialakítású 
nyúlásmérő bélyeget gyártanak, amelyen optimalizáltan helyezkednek el a nyúlást és 
nyomódást érzékelő bélyegrészek. A membrán rozetta 4 aktív bélyeges teljeshidat tartalmaz 
egyetlen hordozón. A megfelelő mérető bélyeg kiválasztása, majd pozicionálása után egy 
lépésben felragasztható a bélyeg.  
Fontos megjegyzés a nyomásátalakítók bélyegzésével kapcsolatosan az, hogy természetesen 
csak a külső felületre lehet bélyegezni. 
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Nyúlásmérő ellenállásos nyomásérzékelő elvi kialakítása II.

Csőtengelyes  kivitel

Aktív

p

Kompenzáló

2. lehetőség

Kompenzáló

1. lehetőség

Utáp

Uhíd

Utáp

Uhíd

A1

K1 A2

K2

 

17. dia 

Kazánformula 

A henger alakú vékony falú tartályok, csövek esetén az érintőirányú feszültség: σ = (D·p) / (2·v). 
A tengelyirányú feszültség: σa = (D·p) / (4·v). 
A nagyobb feszültség, így a nagyobb fajlagos nyúlás iránya érintőirányú, tehát az aktív 
bélyeget is ebbe az irányba kell elhelyezni. Az erre merőleges tengelyirányú feszültség, így a 
tengelyirányú fajlagos nyúlásnak a fele, ezért ez egyik lehetőség a kompenzáló bélyeg 
elhelyezésére. A kompenzáló bélyeg elhelyezésének másik lehetősége a mérőtest végén 
található, ahol gyakorlatilag nulla a belső közeg nyomásából származó nyúlás. 
Egy aktív és egy kompenzáló bélyeggel félhidat, két aktív és két kompenzáló bélyeggel 
teljeshidat alakíthatunk ki, amely a mérőátalakítónk érzékenységét a kétszeresére növeli 
(hídtényező=2). 
Természetesen itt is csak a külső felületre helyezhetők a bélyegek. 
 
 

  

Comment on Text
Nyomás alatti henger alakú, vékony falú tartályok, csövek érintőirányú normális mechanikai feszültségének meghatározására szolgáló összefüggés.
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Aktív érzékelő: piezoelektromos mérőátalakító.

Az érzékelés elve: a piezoelektromos kristály felületén a rá ható mechanikai 

feszültség (nyomás) hatására villamos töltés keletkezik.

Piezoelektromos tulajdonsággal rendelkező anyagok: kvarc (egykristály), 

báriumtitanát, stb.

Gyors nyomáslefutások érzékelésére alkalmas. Statikus nyomás mérésére 

nem használatos. (Magas határfrekvencia, gyors válaszidő.)

Piezoelektromos nyomásérzékelő 

gyorsuláskompenzálással (elvi 

vázlat)

p

(Védő)membrán

Kvarckristály 

lapok

Szorítóhüvely

Kivezetés

Vill. csatlakozó

Opcionális 

töltéserősítő

 

18. dia 

A védőmembránon keresztül a nyomás a piezokristályt terheli a mechanikai tengely 
irányában. A kristály villamos tengelye irányában a terheléssel arányos villamos töltés 
influálódik. A létrejövő kis töltést töltéserősítőre kell vezetni, amelynek kimenetén a villamos 
töltéssel arányos feszültség jön létre. Mivel kis töltés keletkezik, ezért az átalakító és a hozzá 
tartozó csatlakozók és a mérőkábel szigetelési ellenállásának igen nagy értékűnek kell lenni. 
Sokszor ennek elkerülésére már magába az érzékelőbe beépítik a kisméretű töltéserősítőt. Ez 
egy speciális kivitelű erősítő, ugyanis meg kell oldani azt, hogy a „szokásos” koaxiális 
mérőkábelen keresztül táplálják a töltéserősítőt, valamint ugyanazon a kábelen keresztül 
vezetik ki a felerősített mérőjelet. Az elektronika tápellátását áramgenerátorral oldják meg, 
így a generátor nagy belső ellenállása nem söntöli a kimenő jelet (PIEZOTRON® érzékelők).   
 
 
 

  

Comment on Text
Azokat a kristályokat, amelyekben nyomás hatására a kristály ellentétes felületein villamos töltés (feszültség) alakul ki, illetve feszültség hatására alakváltozás jön létre, piezoelektromos kristályoknak nevezzük (pl. kvarc). Egyes kerámia anyagok is mutatnak piezoelektromos hatást.
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Szemléltető diák

P3 nyúlásmérő bélyeges nyomásmérő cella kialakítása

P3 adatlap részletek

névleges méréshatárok, érzékenység (cellatényező), 

nyomásérzékelő hibája

túlterhelhetőség, dinamikus tulajdonságok, villamos adatok

környezeti feltételek, ütésállóság, mechanikai adatok

villamos bekötés

500 – 2000 bar méréshatárú érzékelők beépítése (tömítése)

P15 tip. nyomástávadó főbb tulajdonságai

P15 adatlap részletek

geometriai méretek, villamos kimenet, csatlakozó bekötés

méréshatárok, túlterhelhetőség, a mérőtér térfogata és 

térfogatváltozása

környezeti feltételek, ütésállóság, zavarkibocsátás, 

zavarvédelem

villamos adatok részletezése

 

19. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM gyártmányú P3 típusú nyúlásmérő bélyeges 

nyomásérzékelő

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_pressure_%28%28overview%29%29.htm

Főbb tulajdonságok:

•Abszolút nyomás 

mérőátalakító

•Méréshatár: 10-től 3000 bar-ig

•Statikus és dinamikus 

méréshez

 

20. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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P3 adatlap I. rész

 

21. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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P3 adatlap II. rész

 

22. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



686 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

P3 adatlap III. rész

 

23. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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P3 Top Class bekötése

 

24. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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P3 beépítése 500-tól 2500 bar-ig

 

25. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM gyártmányú P15 típusú nyomástávadó

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_pressure_%28%28overview%29%29.htm

 

26. dia 

A távadó azt jelenti, hogy gyakran előfordul, hogy valamely technológiai folyamat irányítása 
esetén az érzékelő és az irányító vagy mérésadatgyűjtő berendezés között nagyobb 
távolságot kell áthidalni. Az érzékelőket ezért egy jelátalakítóval építik egybe, úgy alakítják a 
kimenő jelszintet, hogy alkalmas legyen nagy távolság áthidalására. A példa hagyományosnak 
tekinthető analóg távadót tartalmaz. A két leggyakoribb a feszültség- és az áram távadó. Az 
itt szereplő példában mindkét változat létezik. A feszültség távadóhoz külön tápfeszültséget 
kell, ezért minimálisan 3 vezeték szükséges a működtetéshez. A példában szereplő 
áramtávadóhoz csak 2 vezeték kell, ugyanis ebben az esetben nem a feszültség, hanem az 
áram hordozza a nyomásinformációt. Az itt közölt 2 vezetékes rendszer eltolt nullapontú, ami 
azt jelenti, hogy 0 bar nyomásnál 4 mA a kimenő áram, a maximális nyomásnál 
(méréshatárnál) 20 mA. Az eltolt nullapont lehetővé teszi a kábelszakadás kijelzését és a 
mérőhíd, a mérőerősítő és a jelátalakító táplálását.     
 
Típus: P15 
Túlnyomás mérőátalakító, távadós 
• P15RVA1: Kimenőjel 0…10 V 
• P15RVA2: Kimenőjel 4…20 mA (2 vezetékes) 
• Optimális ár/teljesítmény arány 
• Nagy megbízhatóság 
• Töltőfolyadék nélküli kivitel 
• Túlterhelhetőség 200 %-ig 
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• Korróziómentes 
• Kis méret 
• Magas EMC (Electromagnetic Compatibility – elektromágneses összeférhetőség: zavar-
kibocsátás és zavarvédettség az előírt szint alatt van) 
• CE jelzéssel ellátott (Conformité Européenne = európai megfelelőség: jelzés arról, hogy a 
termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, a termék az Európai Unión belül forgal-
mazható, a tervezés és gyártása során figyelembe is vették ezeket a követelményeket, és a 
gyártó mindezt igazolni is tudja.) 
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P15 méretek, kimentek fajtái, csatlakozó bekötés

 

27. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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P15  műszaki adatai I.

 

28. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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P15  műszaki adatai II.

 

29. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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P15  műszaki adatai III.

 

30. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Kérdések, feladatok

1. Ismertesse a nyomás fogalmát!

2. Ismertesse a nyomás mértékegységeit!

3. Hogyan alakítják ki a nyomásérzékelő elemeket?

4. Mit jelent a nyomáskülönbség mérése? 

5. Hogyan csoportosítjuk a nyomásátalakítókat a 

referencianyomás- és nyomásközlés módja szerint?

6. Hogyan csoportosítjuk a nyomásátalakítókat az alakváltozás 

mérésének módja szerint?

7. Hogyan működik a kapacitív és az induktív nyomásátalakító?

8. Hogyan működik a nyúlásmérő ellenállással működő 

nyomásátalakító? Milyen a mérőtestek kialakítása?

9. Hogyan működik az aktív (piezoelektromos) nyomásátalakító?

10. Mi a különbség a nyomásátalakító és a nyomás távadó között?

 

31. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Áramlásmérés

 

32. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Az áramlásmérés tartalmi áttekintése

•Alapfogalmak, mértékegységek

•A nyomáskülönbség mérésén alapuló áramlásmérés

•Mechanikus elmozdulóelemes áramlásmétés

•Mechanikus forgó áramlásmérők

•Térfogatmérésen alapuló áramlásmérés

•Mágneses áramlásérzékelő

•Hőhatáson alapuló áramlásmérő

•Ultrahangos áramlási sebesség érzékelő

•Örvényleválásos áramlásmérő

•Vízmérő

•Gázmérő

 

33. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Gyakran mérjük a közeg vizsgált részének áramlási sebességét.  

Mértékegysége:










s

m

Alapfogalmak

Térfogatáram (qV): a csővezeték keresztmetszetén egységnyi idő 

alatt átáramló közeg térfogata.

Áramlás: folyadék vagy gáz (fluidok) mozgása.

Tömegáram (qm): a csővezeték keresztmetszetén időegység alatt  

átáramló közeg tömege.

 

34. dia 

Az áramlástan nyugvó és mozgó folyadékok egyes sajátosságaival ill. e sajátosságok 
gyakorlati, műszaki alkalmazásával foglalkozik. Nyugvó folyadékterekben általában a 
nyomásmegoszlás meghatározása a feladat, míg áramló közegekben a nyomásmegoszlás 
mellett legtöbbször a folyadék sebességének eloszlására vagyunk kíváncsiak.   
A „folyadékok” egyaránt jelentik a cseppfolyós és légnemű halmazállapotú közegeket. 
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Az áramlás érzékelésének módszerei

1. Nyomáskülönbség mérésén alapuló 

áramlásmérés

Áramlás Áramlás

Áramlásérzékelő 

szakasz

pmagas palacsony

p
átalakító Vill. 

kimenőjel

 

35. dia 

Ha a csővezeték keresztmetszetét egy fojtóelemmel leszűkítjük (következő dia), akkor a 
nyomáscsökkenésből (az ún. hatónyomásból vagy dinamikus nyomásból) az átáramlás 
kiszámítható.  
Vízszintes csővezetéknél, összenyomhatatlan közegnél (folyadék) a súrlódási erőket elhanya-
golva, Bernoulli törvénye alapján felírható: 
p1 + ρv1

2/2 = p2 + ρ v2
2/2     (az ábrán: p1 = pmagas    p2 = palacsony) 

Ahol: p1, p2 a statikus nyomás-, v1, v2 a sebesség a fojtási hely előtt, illetve a fojtási helynél; 
ρv1

2/2  és ρv2
2/2  dinamikus nyomás. 

A sebesség Δv = v2 - v1 növekedésből a fojtási helynél nyomáscsökkenés következik be, ez az 
ún. hatónyomás. 
Δp = p1 - p2 = ρ (v2

2 – v1
2)  

A Q térfogatáramlás mindkét helyen ugyanakkora. Felírható: 
Q = A1 v1 = m A1 sqrt [ 2Δp / ρ ( 1 – m2) ] 
Ahol: m = A1 / A2 = v2 / v1 nyílásviszony. 
A térfogatáram tehát arányos a Δp nyomáskülönbség négyzetgyökével. 
A leírt egyenlet csak ideális folyadék, állandó sűrűség és időben állandó térfogatáram esetén 
igaz. 
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A nyomáskülönbség előállítása I. 

Mérőperem, Venturi-cső

MérőperemÁramlás

pmagas palacsony

 p

pmagas palacsony

 p

Áramlás Venturi-cső

 

36. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A nyomáskülönbség előállítása II.

Prandtl-cső, centrifugális könyök

Áramlás

pmagas

palacsony
 p

ptorló pstatiku

s

Prandtl-

cső

Áramlás

pmagas

palacsony

 p

Centrifugális 

könyök

 

37. dia 

Prandtl-cső 
A torlópontban ptorló = pösszes = pstat + pdin  
 pdin  = pösszes -  pstat 
Az áramlás sebessége: 
v = sqrt ( 2 pdin /  ρ ) 

A centrifugális könyökben és a centrifugális hurokban (következő dia) az áramlás irányválto-
zása miatt sugár mentén nyomásgardiens keletkezik, a nagyobb sugárnál a nyomás nagyobb. 
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A nyomáskülönbség előállítása III.

Centrifugális hurok, mérőtorok 

 p

Áramlás

pmagas

palacsony

Centrifugális hurok

Mérőtorok Áramlás

pmagas palacsony

 p

 

38. dia 

Centrifugális hurok: lásd az előző dia jegyzetét! 
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2. Mechanikus elmozdulóelemes térfogatáram-mérők

Elmozdulás

Áramlás

Úszó

Rotaméter úszó (változó 

keresztmetszet)

Rugóvisszatérítésű tárcsa 

(változó keresztmetszet)

Elmozdulás

Áramlás

Konzolos torlólap

Elmozdulás

Áramlás

Csuklós torlólap

Elmozdulás

Áramlás

 

39. dia 

Rotaméter: úszótestes áramlásmérő. Térfogatáramot mér. 
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Mechanikus forgó áramlásérzékelők

Áramlás



Propeller Áramlás 

Turbina


Áramlás

Kanalas szélmérő

 ~ vközeg

 

40. dia 

Turbina: folyadék térfogatáramot mér. 
Propeller: levegő vagy víz sebességét méri.  
A szögsebesség érzékelésről korábbi előadásban volt szó. 
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3. Térfogatmérésen alapuló térfogatáram-mérők

Mérés alapja: mérőkamra

Állandó kamratérfogatú: rögzített mérőedényes, 

billenőedényes, forgódobos (folyadék méréshez)…

Változó kamratérfogatú (térfogat kiszorításos): cellás számláló, 

dugattyús számláló, oválkerekes mennyiségmérő, 

bolygótárcsás számláló, fogaskerekes, átfolyásmérő, 

gázmérő…  

Térfogatáram (térfogatsebesség): valamely csővezeték vagy 

csatorna adott keresztmetszetén az időegység alatt átáramló 

közeg térfogata:

t

V
qV 

Ahol: V az adott keresztmetszeten t idő alatt áthaladt közeg 
térfogata. 

 

41. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mérőkamrás térfogatáram-mérők működési vázlata I.

1. Rögzített 

mérőedényes 

térfogatmérő

2. Osztott 

mérőedényes 

térfogatmérő

3. Billenő-

edényes 

térfogatmérő

Ütköz

ő
Ütköz

ő

4. Forgódobos 

térfogatmérő

 

42. dia 

1. Rögzített mérőedényes térfogatmérő 
Állandó kamratérfogatú mérőkamrás térfogatmérő (térfogatszámláló), amelynek a 
mérőkamráját a mérendő folyadék először feltölti, majd a feltöltés után kiürül. Egy mérési 
periódus kézzel vagy automatikusan vezérelt feltöltésből és leürítésből áll. Az áthaladt 
folyadék térfogatával a mérési periódusok száma arányos. Az ürítő szelep nyitásainak számát 
számláló összegzi. Részei: 1 mérőkamra, 2 úszó, 3 ütköző, 4 vezérlőszelep 

2. Osztott mérőedényes térfogatmérő. Olyan rögzített mérőedényes térfogatmérő, amely 
mérés közben a mérendő közeg folyamatos áramlását teszi lehetővé. 

3. Billenőedényes térfogatmérő. Két egymással összeépített mérőedény tengely körül elfogat-
hatóan van alátámasztva. Geometriai alakjuk olyan, hogy a súlypont az alátámasztási pont fö-
lött van és ezáltal az üres mérőedény bármely oldalra is billenve stabil állapotba kerül. 
Feltöltéssel a súlypont eltolódik és meghatározott feltöltési állapotban az edény átbillen. A 
billenéseket számláló összegzi. 

4. Forgódobos számláló. A kifolyásmérőkhöz tartozó olyan folyadékmennyiségmérő, amely-
nek elfordítható dobján az átfolyó közeg hatására elforduló, koncentrikusan elhelyezett 
kamrarendszer van. Az ábrán a belépő folyadék az a  kamrába kerül, amelynek alakja olyan, 
hogy a szint növekedésekor a dob az óramutató járásával ellenkező irányban elfordul. A mé-
rőkamra a d csatornán ürül. A csatornák kiképzése olyan, hogy a mérőkamrában levő fo-
lyadék súlypontvándorlását az ürítés ne befolyásolja. 
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Forrás: 
Helm L.(főszerk.): Méréstechnikai kislexikon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.  
ISBN 963 10 1181 X 
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Mérőkamrás térfogatáram-mérők működési vázlata II.

1. Dugattyús 

áramlásmérő

2. Oválkerekes 

mennyiségmérő

3. Forgódugattús 

gázmérő

 

43. dia 

1. Olyan állandó nyomásesésű áramlásmérő, amelyben az átáramló közeg felhajtó és im-
pulzus erejével a dugattyú súlya tart egyensúlyt. Távadós kivitelben készül. Részei: 1 du-
gattyú, 2 vasmag, 3 tekercs. 

2. Oválkerekes mennyiségmérő. Két egymással kapcsolódó, ovális fogaskerékkel megvalósí-
tott változó kamratérfogatú mérőkamrás térfogatáram mérő. A kapcsolódó kerekek a házhoz 
való illeszkedés révén dugattyúként működnek és minden körülfordulással meghatározott 
térfogatú közegmennyiséget juttatnak a kilépő csonkba. A kerekek számlálót működtetnek.  

3. Forgódugattyús gázmérő. Nagy gázmennyiségek mérésére alakították ki. A forgódugattyúk 
lemniszkata alakú, köszörült, kétfogú, ciklois-fogazású fogaskerekek, melyek forgás közben 
egymáson legördülnek. A működési elve hasonló az oválkerekes mennyiségmérőéhez: a for-
gódugattyúk minden fordulattal meghatározott gáztérfogatot továbbítanak. A körülfordulá-
sok számát számláló összegzi. 
 
Forrás: 
Helm L. (főszerk.): Méréstechnikai kislexikon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976. ISBN 963 
10 1181 X 
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Mágneses áramlásérzékelő 

vezető folyadékok áramlásmérésére

A működés alapja: mozgási indukció

Tekercs (elektromágnes)

Tekercs (elektromágnes)

BÁramlás

V

Feszültség 

szondák

v B
Uind l

vlBUindukált 

 

44. dia 

A mozgási indukció törvénye szerint, ha B indukciójú mágneses térre merőleges irányban v 
sebességgel l hosszúságú vezető mozog, akkor a vezeték végein feszültség indukálódik. Erre 
az elvre épül az indukciós áramlásmérő.  
Vezetőként az átáramló folyadék szerepel. A folyadék villamos vezetőképességének legalább 
0,1 mS/m-nek kell lennie.  
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Hőhatáson alapuló (termikus) áramlásérzékelők

Másik változata: a fűtőtest és a hőérzékelők a cső falába vannak beépítve

Thomas-féle tömegáram 

érzékelő
T1 T2

Áramlás

Villamos fűtőtest

Hőérzékelő

Hőhuzalos sebességérzékelő

I   fűtőáram

Fűtött ellenálláshuzal

Áramlás

 

45. dia 

Thomas-féle termikus áramlásmérő 
A villamos fűtőtest melegíti az áramló közeget. A közeg hőmérsékletemelkedése arányos – a 
kialakítástól függően – a tömegárammal vagy a sebességgel.  
 
Hőhuzalos sebességérzékelő (termoanemométer) 
A fűtött vékony ellenálláshuzal hőmérsékletét az áramló levegő a sebességtől függően 
csökkenti. A fűtőteljesítmény addig növelik, míg a hőmérséklet  ismét eléri az áramlásmentes 
értéket. A villamos fűtőteljesítmény növekmény arányos a levegő sebességével. 
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Ultrahangos sebességérzékelés

Reflexiós érzékelő: a folyadékban elkülönülő részek (buborékok, 

örvények, szennyeződések, stb.) visszaverik a kibocsátott 

hanghullámokat, a visszavert hullám frekvenciája a Doppler-

frekvenciával tér el a kibocsátott frekvenciától. (v ~ vDoppler) 

Futásidő érzékelő

Áramlás

A Adó-vevő

B Adó-vevő

tA

tB

Kiviteli formái

•Beépített („nedves”)

•Csőre rögzíthető

„Beépített” változat

 

46. dia 

Az A ultrahang adó-vevő impulzusát tA idő múlva veszi a B adó-vevő. A B adó-vevő 
impulzusát tB idő múlva veszi az A adó-vevő. Nulla áramlási sebességnél a tA = tB –vel. A v  
áramlási sebességnél a tA áthaladási idő csökken, a tB idő nő. A (tB – tA) ~ v  az áramlás 
sebességével.   
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Speciális áramlásmérők

Gerjesztett örvényleválás

Természetes örvényleválás

Harry N. Norton: Handbook of Thansducers. Prentice-Hall, Inc., A Division of Simon & Schuster, Englewood 

Cliffs, New Jersey 07632, 1989. ISBN: 0-13-382599-X. P. 226.

Örvényleválásos (oszcilláló) 

térfogatáram érzékelő

 

47. dia 

A cső bementén egy örvényképző elemet helyeznek el, amely a közeget oszcilláló (rezgő) 
mozgásra kényszeríti. A rezgés frekvenciája arányos a térfogatárammal. 
Bármilyen, a közegbe helyezett akadály természetes örvényeket kelt. 
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http://www.instrumart.com/assets/1

08/MV80_datasheet.pdf

http://www.sierrainstruments.com/products/u

serfiles/file/datasheets/240.pdf

Két örvényleválásos műszer

További speciális tömegáram érzékelők:

•Giroszkópos mérőátalakító,

•U csöves Coriolis-erő mérésén alapuló mérőátalakító

•Stb…

 

48. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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„A mindennapi élet mérőeszközei”  

3. Vízmérő

A vízmérő olyan összegző mérőeszköz, amely folyamatosan méri és kijelzi 

a rajta átáramlott víz térfogatát.

http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4541&keret=N&showheader=N

Működési elvük szerint az alábbi főbb típusok ismertek:

1. szárnykerekes vízmérők (turbinás számláló), amelyekben a vízáram 

radiális átömlésű turbinát, szárnykereket hajt meg.

Egysugaras Többsugaras

 

49. dia 

A Pelton-turbina vagy szabadsugár turbina elvén működő számláló. A mérőszerv egy sugár-
irányú lapátokkal készült járókerék, amelyet a tangenciálisan belépő közeg áramlása forgat.  
 
Az  egysugarasban a mérendő közeg gyakorlatilag irányváltoztatás nélkül halad át; a járókerék 
körét mintegy érinti.  
A többsugaras típusban a mérendő közeg először a csigaházba jut és onnan lép be a hengeres 
felületen elhelyezett csatornákon át a járókerékbe.  
Az egysugaras turbinás számláló a mérendő közegben levő tisztátalanságokkal, iszappal, vagy 
egyéb szilárd szennyeződéssel szemben kevésbé érzékeny, mint a többsugaras, viszont az 
egyoldalú terhelés a járókerék csapágyazását jobban igénybe veszi.  
 
Forrás: 
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-
eLibrary&file=download&id=4541&keret=N&showheader=N  
Helm L. (főszerk.): Méréstechnikai kislexikon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976. ISBN 963 
10 1181 X 
 
  

http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4541&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4541&keret=N&showheader=N
Comment on Text
Olyan forgási energiát létrehozó eszköz, amely folyadéksugár impulzusát használja fel arra, hogy energiát nyerjen belőle Newton második törvénye alapján. A Pelton-kerék tangenciális áramlású impulzus turbina, a víz a forgórész érintőjének irányába áramlik.
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2. Woltmann rendszerű vízmérők, amelyekben a vízáram axiális 

átömlésű turbinát hajt meg.

Csővel párhuzamos 

tengelyű Woltman 

mérő

Csőre merőleges 

tengelyű Woltman 

mérő

Nagy víztérfogat mérésére használják.

 

50. dia 

Mérőszárnyas térfogatmérő műszer, amelyben a szárnykerekes mérőszerv gyakorlatilag a 
teljes áramlási keresztmetszetet kitölti; a szárnykerék átmérője a ház belső átmérőjének 
90…95 %-a. A szárnykerekes mérőszerv két végén csapágyazott hengeres vagy forgástest 
alakú áramvonalas test, amelynek felületén csavarfelületszerűen kialakított lapátok vannak. 
Az áramló közeg a szárnykerekes mérőszervet forgatja, az átáramló közeg mennyiségével 
arányos körülfordulások számát számlálómű számlálja.  
A számláló elé a csővezetékbe áramlásirányító elemet építenek be.  
 
Forrás: 
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-
eLibrary&file=download&id=4541&keret=N&showheader=N  
Helm L. (főszerk.): Méréstechnikai kislexikon. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.  
ISBN 963 10 1181 X 
 
 
 

  

http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4541&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4541&keret=N&showheader=N
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3. Mozgófalú vízmérők (pl. keringőgyűrűs, oválkerekes, támolygótárcsás

vízmérők), amelyekben az elmozduló falak periódusonként egy-egy 

kamratérfogatnyi vizet engednek át a mérőn.

Gyűrűdugattyús 

számláló

1. fázis 2. fázis

3. fázis 4. fázis

 

51. dia 

A forgástest alakú kettős „T” keresztmetszetű gyűrűdugattyú hengeres mérőkamrában 
helyezkedik el. A mérendő közeg (folyadék) a mérőkamrába a B  belépő nyíláson lép be és a K  
kilépő nyíláson lép ki. Az 1 házban a 2 gyűrűdugattyút a be- és kilépő folyadék nyomás-
különbsége mozgatja. A dugattyú sugárirányú hasítékába a  4  válaszfal nyúlik be; középpontja 
a 3  csap körül mozog.   
A működés a szimmetrikus építés miatt mindkét áramlási irányban azonos. Az irány rögzítése 
csak a számláló működése miatt lényeges („visszafelé” számlálás!).   
 
 

  

Comment on Text
Támolygótárcsa (gépelem): A forgó tengelyre nem merőlegesen rögzített tárcsa.



9. fejezet. Nyomás, áramlás és hőmérséklet mérése 717 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

A vízmérő fő részei:

Ház

A vízmérő háza biztosítja a csővezeték folytonosságát, magába 

foglalja a mérőelemet, valamint

típustól függően

• a számláló szerkezetet,

• a távadót,

• a szűrőt,

• a szabályozó szervet.

Számlálószerkezet

• mechanikus (szárazonfutó vagy nedvesenfutó)

• elektromechanikus

• elektronikus

Távadó

Szűrő

Szabályozó szervek

 

52. dia 

A számlálószerkezet lehet 
• mechanikus (szárazonfutó vagy nedvesenfutó), 
• elektromechanikus, 
• elektronikus. 
A kijelzett érték megjelenítése szerint a számláló lehet 
• mutatós, 
• számdobos, 
• kombinált kijelzős (mutatós-számdobos). 
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Szemléltető dia

http://www.momzrt.hu/ad

atlapok/hidegvizmerok/A

QUARIUS_MAGYAR.pdf

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az AQUARIUS egysugaras vízmérő egyéni hideg 

és melegvíz fogyasztások mérésére szolgál 

tipikusan társasházi lakásokban.

JELLEMZŐK

 Egysugaras, szárnykerekes konstrukció, 

szárazonfutó kivitel mágnes kuplunggal szerelve

 Moduláris felépítés – mágneses és induktív 

jeladással egyaránt („Ha + Ti”)

 Nincs szükség egyenes csőszakaszra sem a 

mérő előtt, sem után

 Átfogás R80 horizontális beépítés esetén 

(rendelhető MID R=100);

R40 vízszintes beépítés esetén

 Elérhető kompozit házzal is (hidegvizes 

kivitelben)

 Rendelésre réz/üveg számlálóval is szállítható

 Védelem a mágneses manipuláció ellen

 

53. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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„A mindennapi élet mérőeszközei”  

4. Gázmérő

Gázmérő

A gázmérő olyan összegző mérőeszköz, amely folyamatosan méri és 

kijelzi a rajta átáramlott gáz térfogatát.

Membrános 

gázmérő 

működési 

vázlata

http://host.epgep.bme.hu/cgi-

bin/shinji?SID=RXxToWiiDkHkgOi23BBI&group=epgep&project=node&job=showitemr&node=

4906&f=EPGEP_V%EDzm%E9r%E9s_20091005f.pdf

http://www.wellkft.hu/m

erok_20.html

 

54. dia 

Működési elv 
A membrános gázmérő köbözős rendszerű térfogatmérő eszköz, amely a rajta átáramló gáz 
térfogatát a mérőkamrákban alternáló mozgást végző membránok segítségével méri. Az 
állandóan ismétlődő mozgás két egymást követő, azonos mozgásértelmű helyzetével határolt 
része (a ciklus) közben egy ciklustérfogatnyi (V) gáz áramlik át a gázmérőn. Az alternáló 
mozgást tolattyús-hajtóműves mechanizmus alakítja át forgómozgássá, miközben a tolattyúk 
a gázáramlást (membránmozgást) vezérlik, a hajtómű pedig gondoskodik arról, hogy az 
átáramlott térfogat kijelzése törvényes mértékegységben történjen meg. 
A gázmérőn átáramlott térfogat a ciklustérfogat és a ciklusok számának (N) szorzatával 
arányos: 
Vösszes = m*V*N 
ahol 
m a gázmérő főtengelye és a számlálómű közötti módosítás értéke. 
 
Forrás: 
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-
eLibrary&file=download&id=4534&keret=N&showheader=N  
 

  

http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4534&keret=N&showheader=N
http://www.mkeh.gov.hu/index.php?name=OE-eLibrary&file=download&id=4534&keret=N&showheader=N
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Kérdések, feladatok

1. Ismertesse az áramlásméréssel kapcsolatos alapfogalmakat és 

mértékegységeket!

2. Ismertesse a nyomáskülönbség mérésén alapuló áramlásmérők 

működését!

3. Hogyan működnek a mechanikus elmozdulóelemes 

áramlásmérők?

4. Hogyan működnek a mechanikus forgó áramlásmérők?

5. Ismertesse a térfogatmérésen alapuló áramlásmérést!

6. Ismertesse a mágneses áramlásérzékelő működését!

7. Hogyan működik a hőhatáson alapuló áramlásmérő?

8. Hogyan működik az ultrahangos áramlási sebesség érzékelő?

9. Hogyan működik az örvényleválásos áramlásmérő?

10. Ismertesse a vízmérő működését!

11. Ismertesse a gázmérő működését!

 

55. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hőmérsékletmérés

 

56. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A hőmérsékletmérés tartalmi áttekintése

•Alapfogalmak, mértékegység

•A hőmérsékletmérő műszerek csoportosítása

•Folyadéktöltésű üveghőmérő

•Hőelemek

•Alapáramkörök

•Szabványos hőelemek

•Kompenzációs vezeték

•Hőelemek kapcsolása

•A hidegpont kialakítása

•Hőelemek - gyakorlati kiviteli formák

•Fém ellenálláshőmérők

•Gyakorlati kivitel

•Mérőáramkörök

•Félvezető ellenálláshőmérők

 

57. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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SI alapegység: termodinamikai hőmérséklet (állapotjellemző)

Mértékegység: kelvin

Jele: K

A kelvin a víz hármaspontja (az a hőmérséklet, amikor a levegőt nem 

tartalmazó, desztillált víz mindhárom fázisban - szilárd, cseppfolyós 

és gáznemű – jelen van) termodinamikai hőmérsékletének 1/273,16-

szorosa. (A víz hármaspontjának a hőmérséklete pontosan 273,16 

K.)

A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren (SI) kívüli, korlátozás 

nélkül használható törvényes mértékegység:

Hőmérséklet

1. Hőmérséklet mértékegység a Celsius-fok; jele: ºC

2. 0 ºC = 273,16 K

3. A Celsius-fok, mint hőmérséklet-különbség, egyenlő a kelvinnel.

4. A Celsius-fokkal kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

 

58. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



724 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Hőmérsékletmérő műszerek

Érintkezéses 

(kontakt)

Optikai 

pirométerek 

Nemvillamos Villamos

Folyadéktöltésű 

üveghőmérő

Fémek hőtágulásán 

alapuló hőmérők 

(dilatációs hőmérő, 

ikerfém hőmérő)

Folyadékhőmérők

Gázhőmérők 

Hőelemek

Ellenálláshőmérők 

(fém, félvezető)

Kvarchőmérők

Optikai szálas 

hőmérők

Ultrahangos hőmérők 

Összsugárzásmérő 

pirométer

Fotoelektromos 

pirométer

Eltűnőszálas optikai 

pirométer

Kétszínes pirométer

Terjedelmi okok miatt csak a bekeretezett érzékelőkkel foglalkozunk.

 

59. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Folyadéktöltésű üveghőmérő

http://www3.jumo.d

e/pio/JUMO/hu_HU

/prd/20.2101/industr

ial-glass-

thermometers-in-

round-casing-to-

din-16-167-70-and-

16-174-78.html

http://www.abako.hu/ip

ari_labor/25s.htm

F-IP-KK

Tokozott 

könyökhőmérő

Bothőmérők

Skála

Kapilláris

Folyadék-

oszlop

Folyadék-

tartály

A legegyszerűbb és 

leggyakrabban használt 

hőmérsékletmérő műszer 

Szoba-

hőmérők

http://www.soosf

oto.hu/webshop/

kategoria=szoba

homero-46
 

60. dia 

Üvegből készült, folyadéktöltésű hőmérő. Gömb vagy henger alakú edénybe nagy hőtágulási 
együtthatójú folyadékot töltenek. A folyadéktartályhoz felül kapillárist forrasztanak. A 
mérőfolyadék szála a hőmérséklet növekedésével arányosan emelkedik fel a kapillárisban. A 
kapilláris mellé hőmérsékletskálát erősítenek. A hőmérő érzékenysége annál nagyobb, minél 
nagyobb a folyadéktartály és minél kisebb a kapilláris átmérője. A folyadék higany vagy 
alkohol. 
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Hőelemek

(hőelektromos átalakítók) 

Hőelem
T UT

Hőmérséklet

-különbség

Villamos  feszültség 

(termofeszültség)

Villamos energiát ad le  aktív mérőátalakító

A működés alapja: Seebeck-hatás (Peltier-hatás + Thomson-hatás)

T+ T T

A vezető (+)

B vezető (-)

I

 

61. dia 

Más néven: hőelempárok 
A hőmérséklet mérésének alapja a Seebeck-hatás: ha két különböző anyagú A és B vezetők 
mindkét végét összekapcsoljuk, akkor mindaddig I villamos áram folyik az áramkörben, amíg 
a két végpont között hőmérsékletkülönbség van. Az alacsonyabb csatlakozási pont 
hőmérséklete T, a másiké T+ΔT. Az alacsonyabb hőmérsékletű csatlakozópontban A-tól B felé 
folyik az I áram, ha az A vezető pozitív a B-hez viszonyítva. A jelenséget két hatása okozza. (1) 
Ha áram folyik  két különböző anyagú csatlakozóponton keresztül, akkor hőelnyelés vagy 
hőfelszabadulás történik a csatlakozópontban az átfolyó áram irányától függően (Peltier-
hatás). (2) Ha áram folyik egy hőmérséklet gardienssel rendelkező vezetőben, akkor hőelnye-
lés vagy hőfelszabadulás jön létre az iránytól függően (Thomson-hatás). 
A csatlakozópontokat forrasztással, hegesztéssel vagy esetleg egyszerű összecsavarással 
alakítjuk ki. 
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Alapáramkör

T
Tref

A vezető (+)

B vezető (-)

Érzékelési pont

„Melegpont”

Referencia 

(vonatkozási) 

csatlakozási hely

„Hidegpont”

Rt

Jelfeldolgozó 

egység 

(adatgyűjtő 

rendszer, kijelző, 

távadó stb.)

Réz mérővezeték

UT

UT ~ T - Tref

Az U termofeszültség arányos a melegpont és a hidegpont 

hőmérsékletének különbségével.

 

62. dia 

Az érzékelő ponttól (melegpont) induló A és B vezeték a referencia csatlakozóponton 
kapcsolódik a réz vezetékhez, amely az adatgyűjtőhöz vagy a kijelzőhöz megy. A 
referenciapont két vezetékcsatlakozásból áll. A két pontot azonos hőmérsékleten tartják, 
ezt nevezzük hidegpontnak. A hőmérséklet mérése kétféleképpen történhet.  

•  A hidegpontot állandó, ismert hőmérsékleten tartjuk, így például olvadó jégben, ahol a 
Tref = 0 °C. Másik lehetőség, ha a referencia csatlakozópontokat termosztátban ismert 
hőmérsékleten tartjuk. Ebben az esetben a termosztát hőmérsékletét általában 50 °C-ra 
állítják be. Ennek az előnye az, a hidegpontokat csak fűteni kell, ami műszakilag sokkal 
egyszerűbb feladat, mint a hűtés. Nem célszerű a termosztát hőmérsékletét túlságosan 
magasra állítani, de mindenképpen a környezeti hőmérséklet fölött kell tartani.  

•  A Tref hőmérsékletet egy másik működési elvű hőérzékelővel – általában a később 
tárgyalandó ellenálláshőmérővel – érzékelik, a kijelzőegység ebből az értékből számítja a 
melegpont hőmérsékletét. A leggyakoribb megoldás az, hogy platina ellenállás-
hőérzékelőt egy speciális hídkapcsolással kötik össze a hőelemmel, amelynek a 
kimenetén már a hidegponttal kompenzált termofeszültség jelenik meg. 

A hőelem pozitív (+) pólusának azt a vezetéket tekintjük, amely a platinával alkotott hőelem 
esetén pozitív polaritást ad. A negatív pólusú, amely negatív feszültséget szolgáltat.  

Egyes mérőrendszerek esetén a mérővezetékkel ú.n. vezetékkiegészítő ellenállás van sorba 
kapcsolva, amellyel adott értékű soros ellenállásra egészítik ki a mérővezeték ellenállását.  
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Ábra forrása:

http://www.msm.cam.ac.uk/utc/thermocouple/pages/ThermocouplesOperatingPrinciples.html

T

í

p

u

s

Anyag

Max. 

mérési 

tartomány 

°C 

T Réz (Cu) –

Konstantán (CuNi)

-270 - 400 

J Vas (Fe) –

Konstantán (CuNi)

-210 - 1200 

K Kromel (NiCr) -

Alumel (NiAl)

-270 - 1370 

E Kromel (NiCr) -

Konstantán 

-270 - 1000 

S (Pt-10%Rh) - Pt -50 - 1768 

B (Pt-13% Rh) –

(Pt-6% Rh) 

0 - 1820 

R (Pt-13%Rh) - Pt -50 - 1768 

N (Ni-Cr-Si) –

(Ni-Si-Mg) 

-270 - 1300 

Az anyagpárosításokat betűvel jelölik.

Szabványos hőelem jelleggörbék

Megj.: Konstantán rövidítve: Ko

 

63. dia 

Az anyagminőséget nemzetközi szabvány írja elő. A szabványos anyagpárosításnak 
szabványos, táblázatban rögzített jelleggörbéje van. 
Ilyen táblázatok találhatók a következő honlapon: http://srdata.nist.gov/its90/main/ 
Leggyakoribb hőelemek: K, J, S és T. 
 
 
 
 
 

  



9. fejezet. Nyomás, áramlás és hőmérséklet mérése 729 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Kompenzációs (kiegyenlítő) vezeték 

Ha a jelfeldolgozó egység távol helyezkedik el  az érzékelési ponttól,  

és a hidegpontot nem lehet vagy nem gazdaságos a hőelem 

közvetlen közelében kialakítani, akkor a hőelem csatlakozási 

helyétől hosszabító vezetéket kell alkalmazni a távoli hidegpontig. 

Ez nem lehet rézvezeték!

Miért?  

A csatlakozási pontokban így két parazita hőelem keletkezik: 

A  – Cu és  Cu – B anyag  mérési hibát okoz

T Tx=?

A (+)

B (-)

Cu

Cu
Tref UT

Cu

Cu

 

64. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Megoldások

1. Hosszabbítás a hőelem anyagával – hátrány: drága (pl. Pt esetén)

2. Hosszabbítás kompenzációs (kiegyenlítő) vezetékkel

T
Tx=?

A (+)

B (-)

A (+)

B (-)
Tref

UT

Cu

Cu

Tx=?

A (+)

B (-)

A’ (+)

B’ (-)
Tref

UT

Cu

Cu

Kompenzációs vezeték

 

65. dia 

A kompenzációs vezeték a hőelemet hosszabbítja meg az összehasonlítási helyig. Szerkezet 
tekintetében pozitív és negatív szálból álló, egymástól villamos szempontból szigetelt 
vezetékpár, amelynek hőelektromos tulajdonsága 0 °C és 200 °C hőmérséklet határon belül 
azonon a hozzátartozó hőelemével, illetve attól csak kismértékben térhet el.  
A kompenzációs vezeték anyaga a Cu – Ko és a Fe – Ko hőelemnél azonos a hőelem 
anyagával, a többi hőelemnél azoktól eltérő fém vagy fémötvözet. Minden hőelemhez csak a 
hozzá illesztett, meghatározott összetételű anyagból készült kompenzációs vezetéket szabad 
használni. A kompenzációs vezetékek felcserélésének megelőzésére a villamos szigetelés 
színét megállapodás rögzíti (lásd a következő dián!). 
 
 

  



9. fejezet. Nyomás, áramlás és hőmérséklet mérése 731 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

http://www.metra.ch/ISD/pdf/045.pdf

Kompenzációs vezetékek színjelölése

 

66. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Hőelemek soros kapcsolása (Hőemeloszlop) 

Ha növelni akarjuk a kimenőfeszültséget, akkor több hőelemet 

kapcsolunk sorba. 

Érzékelők

Hidegpont

Tref

T n · UT

 

67. dia 

n darab hőelem sorbakapcsolásával a hőelem termofeszültségének n-szeresét nyerjük, ha a 
hőelemek meleg- és hidegpontjai megfelelően azonos hőmérsékletűek (T és Tref). Ha a 
melegpontok hőmérséklete egymástól különbözik, akkor a mért hőmérsékletek számtani 
összegét nyerjük.  
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Hőelemek párhuzamos kapcsolása

Érzékelők

Hidegpont

Tref

T UT / n

R*

 

68. dia 

A hőelemek párhuzamos kapcsolása az átlaghőmérésklet mérését teszi lehetővé. A hőelem 
érzékelőfelülete pontszerű, ezért nagy felület átlaghőmérsékletének mérése csak több 
hőelem párhuzamos kapcsolásával (vagy az előző ábra szerinti soros kapcsolással) valósítható 
meg. Az átlagolás csak akkor pontos, ha az egyes hőelemeknek azonos a belső ellenállása. 
Ellenkező esetben az ábra szerint R* soros kiegyenlítőellenállást kell alkalmazni.     
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Hidegpont kialakítása 1. 2. 

1. Olvadó jég + víz 

(ritkán használják)

Tref = 0  C

UT

Cu

Cu
T

Tref

230 V~

UT

Cu

Cu
T

Tref



2. Termosztát (Tref = 50 °C) Fűtő ellenállás

 

69. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
A környezeti hőmérséklet fölött 30…80 ⁰C közötti állandó hőmérsékletet tartó eszköz. A melegítést villamos fűtőtesttel oldják meg. Általában kontakthőmérővel gondoskodnak arról, hogy a rajta beállított hőmérséklet elérésekor a fűtőtest áramát kikapcsolja, majd a hőmérséklet csökkenésére újra bekapcsolja. Az állandó hőmérséklet pontosabba tartható villamos hőérzékelő és elektronikus szabályozó alkalmazásával.
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Hidegpont kialakítása 3.

Tref

UT

T

Tref

UT

T

3. Referenciahőmérséklet kompenzálás

Ellenállásos 

hőérzékelő

 

70. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Gyakorlati kiviteli formák I.

Köpenyhőelemek (néhány példa)

•Kapható: K (1100 °C), T (400 °C) , J (800 °C), 

N (1250 °C ) vagy R (650 °C) típusban 

•Többféle hosszúságban választható. 

Átmérője lehet 1.0, 1.5 vagy 3.0mm 

•Az érzékelő rész burkolatának anyaga 

rozsdamentes acél

•Az üzemi hőmérséklettartomány a rendelési 

kódtáblázatoknál van feltüntetve. 

Figyelmeztetés: az R típusú hőelemet nem 

ajánlott 850ºC feletti 

hőmérséklettartományban használni 

•Földeletlen melegpontú 

•Kábel: 1m-es, PVC szigetelésű 

•Krimpelt persely: Ø6.35mm x 31mm. Max. 

üzemi hőmérséklet: 105ºC 

Szabadvégű kábel kivezetéssel

Miniatűr villás csatlakozódugóval

Standard, vízálló fejjel (IP67) 

Forrás: http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=190

 

71. dia 

Köpenyhőelem 
A hőelem két szálát vékony, hajlékony cső (köpeny) veszi körül. A szála és a csőfal közötti teret 
könnyűfémoxid-por tölti ki. A hőelemeket először 10 mm vagy nagyobb átmérővel készítik, 
majd a dróthúzáséhoz hasonló technológiával több fokozatban készítik kisebb méretűre. 
Köpenyhőelemeket először a nukleáris technika számára gyártottak, mára kiváló minőségű, 
olcsó és nagyon jól használható eszköz lett.  
Ez az enyhén hajlítható hőelem egyaránt alkalmazható laborokban vagy akár a nehézipar 
területein. Földeletlen melegpontú, az elektromos szigetelés biztosítása érdekében, és a 
beépítési helynek megfelelő alakra hajlítható anélkül, hogy specifikált jellemzői 
megváltoznának. Egy krimpelt persely rögzíti az 1m hosszú PVC szigetelésű kábelt az 
érzékelőszárhoz. Az esetleges toldáshoz szükséges kábelek és a beépítéshez szükséges 
présfittingek típusainak széles skálája is rendelkezésre áll. 
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Gyakorlati kiviteli formák II.

Különféle hőelemek (néhány példa)

Hegesztett melegpontú teflon szigetelésű 

huzal-hőelem

Alátét-hőelem 

Nagy teherbírású, mágneses hőelem 

Öntapadós hőelem 

Forrás: http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=180

 

72. dia 

Huzal-hőelem 
Egyszerű, de gyorsbeállású, Teflon® szigetelésű hőelem mindössze 0.2mm-es vezeték-
átmérővel. Szabad kábelvéggel vagy mini hőelem csatlakozódugós végű kialakításban vala-
mint 2m vagy 5m hosszú vezetékkel rendelhető. Leginkább alacsony hőmérsékletek mérésére 
alkalmas.  
 
K, T, J vagy N típusban kapható  
• 0.2mm átmérőjű huzal, Teflon® szigetelésű, csavart érpárú vezeték  
• Vezeték hossza lehet: 2m vagy 5m  
• Méréstartomány: –75°C … +250°C  
 
Alátét-hőelem  
Használható nyomólapok, csövek, edények, tartályok felületének hőmérsékletmérésére 
maximum 400°C-ig.  
 
K, T, J vagy N típusban kapható  
• Földelt melegpontú  
• Alátát mérete lehet: M8, M6 (0BA) vagy M3.5 (4BA)  
• Vezeték: 2m hosszú, üvegszál szigetelésű, rozsdamentes acélszövet bevonatú  
• Méréstartomány: –10°C … +400°C  
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Nagy teherbírású, mágneses hőelem  
Ezt a fajta hőelemet a rászerelt, nagyon erős mágnes teszi ideális mérőeszközzé az olyan 
felületméréseknél, ahol nagy teherbírású hőmérsékletmérőre van szükség, és a mérendő 
felületen megtapad a mágnes. A mágnes húzóereje 90 N. Kivezetése egy 2m hosszú PVC 
szigetelésű kábel. Ferromágneses felületek hőmérsékletmérésére alkalmas. 
 
• K, T, J vagy N típusban kapható  
• Földeletlen melegpontú  
• Vezeték: 2m hosszú, PVC szigetelésű  
• Méréstartomány: –10°C … +100°C  
• Húzóerő: 90 N 
 
Öntapadós hőelem  
Egy Teflon® szigetelésű hőelemkábel van rögzítve egy a magas hőmérsékletnek is ellenálló, 
öntapadó, PTFE impregnált, üvegszálas lapra. Lapos vagy görbe felületre egyaránt ragaszt-
ható. Ezek az öntapadós hőelemek –50°C és +250°C közti hőmérséklettartományban használ-
hatóak.  
 
K, T, J vagy N típusban kapható  
• Tapasz mérete: 25x20mm  
• 0.2mm átmérőjű huzal, Teflon® szigetelésű, csavart érpárú vezeték  
• Földelt melegpontú  
• Vezeték hossza: 2m  
• Méréstartomány: –50°C … +250°C  
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Gyakorlati kiviteli formák III.

Kézi hőelemek (néhány példa)

Kézi, univerzális hőelem 

Rugós végű hőelem 

Gyorsbeállású hőelem – levegő/gáz mérésére 

Gurulós hőelem – mozgó felületekhez 

Forrás: http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=135

 

73. dia 

Kézi, univerzális hőelem 
Az érzékelő 1m hosszú spirál kábellel, a végén mini lapos lábú villás-csatlakozódugóval 
szerelt, így csatlakoztatható a kézi kijelzőhöz és a legtöbb kéziműszerhez. A megfelelő hőelem 
hosszabbítókábel és csatlakozó használatával természetesen alkalmazhatóak más műszerek-
hez is, mint pl. hőmérséklet-szabályzókhoz, adatgyűjtőkhöz.  
Enyhén hajlítható, ásványianyag-szigetelésű modell. 3mm vagy 6mm átmérők, valamint 
150mm, 300mm vagy 500mm hosszúságok kombinációjában rendelhető. Az érzékelő rész 
800°C-ig, a nyél 135°C-ig hőálló.  
 
Rugós végű hőelem 
Ennél a kivitelnél az érzékelő elem rugalmasan ráfeszül a mérendő felületre, ennek 
segítségével jobb beállási idő érhető el. Az érzékelő hegy 400°C-ig, a nyél 135°C-ig hőálló.  
 
Gurulós hőelem 
A gurulós hőelemek egyik változatában Teflon®, a másikban rozsdamentes acél kerekeken 
gurul az érzékelő vég. A Teflon® kerekű modell inkább a kevésbé kopásálló anyagokhoz 
alkalmazható. Az érzékelő rész Teflon® esetén 250°C-ig, acél esetén 400°C-ig, a nyél mindkét 
esetben 135°C-ig hőálló.  
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Négycsatornás, adatgyűjtős kéziműszer –

RS232 porttal és Windows® alapú 

szoftverrel 
Forrás: 

http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=140/7

Gyakorlati kiviteli formák IV.

Távadó, kompenzációs vezeték, hőmérséklet kijelző, kéziműszer 

(néhány példa)

Mikroprocesszoros, hőmérőfejbe építhető távadó 

hőelemhez 
Forrás: http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=250/1

Egy érpárú hosszabbító- és kompenzálókábel 

(párhuzamos érpár) 
Forrás:http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=260

1/16 DIN digitális hőmérsékletkijelző 
Forrás: 

http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=120/1

 

74. dia 

Hőmérőfejbe építhető távadó hőelemhez 
•Használható: K, J vagy T típusú hőelemekhez (egyéb típusokra is lehetőség van)  
•A gyors üzembe helyezés érdekében előre felparaméterezve  
•Kimeneti jel: 4...20mA  
•Beszerelhető minden standard hőmérőfejbe, ahol 33mm a rögzítőfuratok középpontjainak 
távolsága. Opció: DIN szabvány szerinti beépítési lehetőség  
•CE által bevizsgált 
 
Specifikációk: 
Tápfeszültség: 7-30V DC 
Megengedett üzemi (környezeti) hőmérséklet: –40°C-tól +85°C-ig 
Átviteli hiba: 0.1% (min. 0.5°C) 
Beállási idő (10…90%): <1s 
Hőmérséklet-linearizált 
Hiba esetén a max. vagy min. áramértékre ugrik: (szoftverrel beállítható) 
Csatlakozás: nyomásrögzített 
Méretek: Ø43.7mm x 20mm  
 
Egy érpárú hosszabbító- és kompenzálókábel (párhuzamos érpár)  
7/0.2mm-es erű kábelek állnak rendelkezésre 25, 50, 100 vagy 200m hosszúságban bármelyik 
hőelemkábel típusból: KX, KCB, TX, JX, NX vagy RCA/SCA. A kábel egy érpárból áll. Mindkét ér 



9. fejezet. Nyomás, áramlás és hőmérséklet mérése 741 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

szigetelt. A szigetelés lehet hőálló PVC, Teflon®, üvegszál vagy üvegszál rozsdamentes 
acélszövettel burkolva. A két, egymással párhuzamosan futó ér külső burkolata pedig ugyanaz 
az anyag, mint a belső szigetelés, opcióként rozsdamentes acélszövettel is bevonva. 
Természetesen az összes érpár anyaga (kivéve a kompenzáló hőelemkábeleket) megegyezik a 
leginkább előforduló hőelemeknél használt két fémmel, valamint megfelel az MSZ EN 60584-
1:1999 és MSZ EN 60584-2:2000 szabványok szerinti 2-es pontossági osztálynak a szigetelés 
maximális üzemi hőmérsékletéig. A szigetelések MSZ HD 446.3 S1:2004 szerinti színkóddal 
vannak ellátva, melyet a továbbiakban közlünk.  
 
•Kialakítás: 7/0.2mm-es ér, párhuzamosan futó, külső védőburkolat  
•Szigetelés: hőálló PVC 105°C-ig, Teflon® 250°C-ig, üvegszál 480°C-ig  
•Színkódok: KX típ. hosszabbítókábel: zöld külső szigetelés; zöld (+) / fehér (–) KCB típ. 
kompenzálókábel: zöld külső szigetelés; zöld (+) / fehér (–) TX típ. hosszabbítókábel: barna 
külső szigetelés; barna (+) / fehér (–) JX típ. hosszabbítókábel: fekete külső szigetelés; fekete 
(+) / fehér (–) NX típ. hosszabbítókábel: rózsaszínű külső szigetelés; rózsaszín (+) / fehér (–) 
RCA/SCA típ. kompenzálókábel: narancssárga külső szigetelés; narancssárga (+) / fehér (–)  
•Többféle hosszúságban választható  
•Könnyű csatlakoztathatóság az általunk forgalmazott hőelemekhez csatlakozóinkkal, vagy 
kijelzőink, szabályzóink, programozóink bemeneti oldalához egyszerűen egy csavarral rögzítve  
 
1/16 DIN digitális hőmérsékletkijelző  
Ezek a kijelzők ideálisak akkor, ha egy hőelem vagy Pt100 érzékelő kimeneti jelének egyszerű 
megjelenítésére van szükség.  
•Felbontás: 1.0°C hőelem esetén, 0.1°C Pt100 esetén  
•Pontosság: jobb, mint ±0.3% FS (Full Scale – végkitérés) 
•Bemenet: a felhasználó által szabadon beállítható K, J, N, E, R, S és B típusú hőelemek. 
Pt100-as változatban is kapható. T típusú hőelemet kezelni képes modell külön kérésre 
kapható  
•1/16 DIN (48x48, 100mm beépítési mélység)  
•4 digites LED kijelzés  
•Tápfeszültség: 100-240V AC. A 24V-os kivitel iránti igényt, kérjük előre jelezni  
 
Négycsatornás, adatgyűjtős kéziműszer – RS232 porttal és Windows® alapú szoftverrel  
A bemenetre K, T, J, N, E, R és S típusú hőelemek csatlakoztathatók. Hátsó világítású LCD 
kijelzője van. A háza stabil, robosztus ABS műanyagból készült. A készülék gumitokkal ellátott, 
melynek segítségével jól használható nehezebb munkák alkalmával is. A készülék 
csatornánként 10000 mérési pontot képes tárolni. A beépített RS232 kommunikációs port és 
a mellékelt Windows® alapú szoftver segítségével a terepen mért értékek szimultán vagy a 
mérés végeztével is letölthetők PC-re. Számítógép segítségével két ALARM valamint a mért 
értékek kijelzésének és áttöltésének formátuma beállítható. A többcsatornás kialakítás 
lehetőséget ad arra is, hogy bármelyik két csatlakoztatott hőelem által mért hőmérséklet 
különbsége legyen az adatgyűjtés tárgya. Beépített óra funkcióval is el van látva, ami 
lehetővé teszi, hogy szabadon választott időközönként történhessen a mintavételezés. 
További funkciók: max/min/átlag kijelzés, kijelzett érték HOLD, időzítő, °C/°F/K váltógomb. 
Átlátható és könnyen kezelhető tasztatúra.  
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•Többcsatornás bemenet. Bármelyik hőelem jele és kettő közti különbség is felhasználható  
•Max. 10000 pont csatornánként  
•Mellékelt Windows® alapú szoftver  
•K, T, J, N, E, R és S típusú hőelem jelét képes fogadni  
•Kijelzett mértékegység váltható: °C/°F/K  
•Pontosság: a kijelzett érték ±0.1%-a +0.7°C (–100°C és +1300°C közt)  
•Felbontás: 0.1°C/°F/K  
•Gumitokkal ellátott, hordozható készülék  
•RS232 kábel és Windows® alapú szoftver tartozik minden készülékhez  
•Tápfeszültség: 4db AAA-s elem (tartozék)  
•Elem élettartam: 1000 óra  
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Fém ellenálláshőmérők

Villamos energiát vesz fel 

passzív mérőátalakítóEllenállás
T

Hőmérséklet

-változás

Ellenállásváltozás

R

A fém vezetőnek változik az ellenállása a hőmérséklet változásával. Közelítő 

összefüggés: )1(0 TRRT  

Ahol: RT : az ellenállás T ºC hőmérsékleten

R0 : az ellenállás 0  C-on

 : az ellenállás hőmérsékleti együtthatója 

(hőfoktényezője)

A
l

 A huzal ellenállása:

A

l
R  

 

75. dia 

Angol megnevezése:RTD, Resistance Temperature Detector  
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Néhány anyag hőmérsékleti együtthatója és fajlagos 

ellenállása

Anyag

Hőmérsékleti 

együttható

 [1 / °C]

Fajlagos 

ellenállás 

 [·cm]

Vas

Wolfram

Alumínium

Réz

Platina

Nikkel

6,5·10-3

4,6 ·10-3

4,2 ·10-3

4,3 ·10-3

3,9 ·10-3

6,8 ·10-3

9,71

5,50

2,69

1,67

10,6

6,84

Konstantán 

(55% Cu, 45% Ni)

Manganin

(86% Cu, 12% Mn, 2% Ni)

 2 ·10-5

- 2 ·10-5

49

43

 

76. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Az ellenállásanyag kiválasztása

Követelmény a hőmérsékletméréshez:

1. Magas hőmérsékleti együttható a nagy érzékenység érdekében

2. Nagy fajlagos ellenállás a kis érzékelő anyagmennyiség miatt

3. A hőmérsékleti együttható legyen állandó egy széles 

hőmérséklettartományon belül

4. …

Legmegfelelőbb és ezért a leggyakrabban alkalmazott anyagok:

1. Platina 

2. Nikkel

3. Réz

Az adatait az előző táblázatban találjuk.

 

77. dia 

Eredetileg a rézből készültek az ellenálláshőmérők. Az alacsony fajlagos ellenállása miatt 
hosszú rézvezetéket kellett feltekercselni az érzékelő előállításához. Manapság is használnak 
rézből készült hőérzékelő ellenállást, csak a szokásosnál alacsonyabb értékű ellenállást 
állítanak elő. Érdekes alkalmazása a réz ellenálláshőérzékelőknek az, hogy a nagyteljesít-
ményű generátorok belső hőmérsékletét a gerjesztőtekercs ellenállásának mérésével oldják 
meg. 
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Platina ellenálláshőmérő

Jellemző adatok:

1. Mérési tartomány: -190 °C és +630 °C között

2. Ellenállásváltozás 100 °C-ra: 39 %

3. Ellenállás 0 °C-on: 100  (leggyakoribb); további szokásos 

értékek: 500 , 1000  (jelölése: Pt100, Pt500, Pt1000)

Előnyei:

1. Nagy vegyi ellenállóképesség (nemesfém)

2. Magas olvadáspont

3. Jó linearitású jelleggörbe

4. Reprodukálhatóan gyártható

5. Vékonyfilm alakban is gyártható.

Hátrány: az alapanyag drága – vékonyfilmnél nem domináns.

 

78. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



9. fejezet. Nyomás, áramlás és hőmérséklet mérése 747 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Nikkel ellenálláshőmérő

Jellemző adatok:

1. Mérési tartomány: -100 °C és +330 °C között

2. Ellenállásváltozás 100 °C-ra: 68 %

3. Ellenállás 0 °C-on: 100  (leggyakoribb); jelölése: Ni100

Előnyei:

1. Hőmérsékleti együttható magasabb, mint a platináé

2. Alapanyag olcsóbb, mint a platináé

Hátrányai: 

1. Jelleggörbéje nemlineáris

2. Gyártása nem jól reprodukálható

 

79. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Réz ellenálláshőmérő
Jellemző adatok:

1. Mérési tartomány: 0 °C és +150 °C között

2. Ellenállásváltozás 100 °C-ra: 43 %

3. Ellenállás 0 °C-on: 10  (leggyakoribb)

Előnyei:

1. Jelleggörbéje széles tartományban lineáris

2. Hőmérsékleti együttható hozzávetőlegesen akkora, mint a 

platináé

3. Alapanyag olcsó

4. Gyártása reprodukálható

Hátrányai: 

1. Oxidálódik, magas hőmérsékleten nem használható

2. Fajlagos ellenállása kicsi, ezért csak kis értékű ellenállás 

készíthető

 

80. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ellenálláshőmérők hőfokfüggése
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81. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Gyakorlati kiviteli formák I.

Platina hőérzékelő ellenállások (néhány példa)

Mini Pt100 ellenállás-hőmérő 
Forrás:http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=230/2

Pt100 ellenállás-hőmérő 
Forrás:http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=230/1

Pt100 ellenállás-hőmérő miniatűr, 

villáscsatlakozó-dugóval 
Forrás: http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=230/11

Pt100 ellenállás-hőmérő standard, vízálló 

fejjel (IP67) 
http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=230/14

 

82. dia 

Mini Pt100 ellenállás-hőmérő  
A Pt100 elem egy 6mm átmérőjű, hegesztett végű rozsdamentes acélcső végében helyez-
kedik el. A védőburok a hegesztetlen végén rá van krimpelve a 2m-es szilikongumi kábelre. 
Számos területen való használathoz nyújt költségkímélő megoldást ez a változat a 200°C 
alatti hőmérsékletek méréséhez. A beépítéshez szükséges présfittingek is kaphatók.  
 
•3 vezetékes kialakítás  
•B osztályú Pt100 elem (MSZ EN 60751:1999)  
•Védőburok: 1.4435 rozsdamentes acél, 6mm-es átmérővel és 30mm-es hosszal  
•Üzemi hőmérséklettartomány: –50°C … +200°C  
•Vezeték: 2m hosszú, 7/0.2mm-es erű, szilikongumi szigetelésű, szilikongumi bevonatú. 3 
eres. Színkiosztás: 2db piros, 1db fehér  
 
Pt100 ellenállás-hőmérő  
A Pt100 elem egy hegesztett végű rozsdamentes acélcső végében helyezkedik el. Az elem 
csak 10mm hosszú, így a minimális bemerülési hossz legalább 50mm kell hogy legyen. A 
védőburok hegesztetlen végén zsugorcső biztosítja a 2m-es Teflon® kábel kellő rögzítését. 
Költségkímélő megoldást nyújt ez a változat a 200°C alatti hőmérsékletek méréséhez. A 
beépítéshez szükséges présfittingek is kaphatók.  
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•3 vezetékes kialakítás  
•B osztályú Pt100 elem (MSZ EN 60751:1999)  
•Védőburok: 1.4435 rozsdamentes acél, 3 vagy 6mm átmérővel  
•Többféle hosszúságban rendelhető. A hossz nem tartalmazza a zsugorcsövet és a vezetéket  
•Üzemi hőmérséklettartomány: –25°C … +200°C  
•Vezeték: 2m hosszú, 7/0.2mm-es erű, Teflon® szigetelésű, Teflon® bevonatú. 3 eres. 
Színkiosztás: 2db piros, 1db fehér  
 
Pt100 ellenállás-hőmérő miniatűr, villáscsatlakozó-dugóval  
A Pt100 elem egy hegesztett végű rozsdamentes acélcső végében helyezkedik el. Az elem 
csak 10mm hosszú, így a minimális bemerülési hossz legalább 50mm kell hogy legyen. A 
védőburok hegesztetlen végén miniatűr, háromlábú, lapos, villáscsatlakozó-dugó biztosítja a 
mérőkörhöz történő csatlakoztathatóságot. Ideális megoldást nyújt ez a változat az olyan 
350°C alatti hőmérsékletmérésekhez, ahol az érzékelő mérőkörből történő kikötése sokszor 
vagy gyorsan kell hogy történjen. A csatlakozódugóhoz illő hüvely külön rendelhető. Az 
esetleges toldáshoz szükséges kábelek és a beépítéshez szükséges présfittingek is kaphatók.  
 
•3 vezetékes kialakítás  
•B osztályú MSZ EN 60751 Pt100 elem  
•Védőburok: 1.4435 rozsdamentes acél, 3mm átmérővel  
•Többféle hosszúságban rendelhető. A hossz nem tartalmazza a csatlakozót és a rögzítését  
•Üzemi hőmérséklettartomány: –75°C … +350°C  
•Miniatűr, 3 lábú, lapos villáscsatlakozó-dugó: max. üzemi hőmérséklet: 135°C. Hozzá illő 
csatlakozóhüvely külön rendelhető  
 
Pt100 ellenállás-hőmérő standard, vízálló fejjel (IP67)  
A Pt100 elem egy hegesztett végű rozsdamentes acélcső végében helyezkedik el. Az elem 
csak 10mm hosszú, így a minimális bemerülési hossz legalább 50mm kell hogy legyen. A 
védőburok hegesztetlen végén standard, vízálló fém fej (IP67) biztosítja a mérőkörhöz 
történő csatlakoztathatóságot. Ideális megoldást nyújt ez a változat az olyan 350°C alatti 
hőmérsékletmérésekhez, ahol megbízható, stabil csatlakozással kell az érzékelőnek 
kapcsolódnia a mérőkörhöz.  
 
•3 vezetékes kialakítás  
•B osztályú MSZ EN 60751 Pt100 elem  
•Védőburok: 1.4435 rozsdamentes acél, 6 vagy 8mm átmérővel  
•Többféle hosszúságban rendelhető. A hossz nem tartalmazza a fejrészt  
•Üzemi hőmérséklettartomány: –75°C … +350°C  
•Standard, vízálló fej (IP67). Max. üzemi hőmérséklet: 135°C  
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Gyakorlati kiviteli formák II.

Platina hőérzékelő ellenállások (néhány példa)

Rugós Pt100 csapágyhőmérséklet-érzékelő –

„sapkás változat” 
http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=230/32

Beltéri léghőmérséklet-érzékelő Pt100 
http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=230/35

Kültéri léghőmérséklet-érzékelő Pt100 
http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=230/36

Öntapadós Pt100

http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=230/24

 

83. dia 

Rugós Pt100 csapágyhőmérséklet-érzékelő – „sapkás változat”  
Ezek a csapágyhőmérők csapágypersely hőmérsékletének érzékelésére készültek. Az 
érzékelőhegy kialakítása, olyan hogy ráfeszül a mérendő felületre. Az érzékelőt közvetlenül a 
furatba kell helyezni, a leszorító gyűrű pedig a rugóval együtt biztosítja annak a felületre 
szorítását, így folyton megbizonyosodhatunk a csapágy állapotáról. Segítségével időben 
értesülhetünk a kenés megszűnéséről. Túlhevülés esetén az érzékelő jelét felhasználva, 
leállíthatjuk a gépet, így elkerülve annak károsodását.  
 
•3 vezetékes kialakítású – Simplex és Duplex változatban kapható  
•B osztályú MSZ EN 60751 Pt100 elem  
•A rugó és a leszorító gyűrű tartozék  
•Érzékelőhegy mérete: Ø6.0(rugóval együtt)x6.0mm  
•Gyűrű maximális átmérője: 8mm  
•Megfelelő zsákfurat átmérője: 7.92mm (5/16”)  
•Rugó hossza összenyomott állapotban: kb. 6mm  
•Méréstartomány: –25°C … +250°C  
•Vezeték: 2m hosszú, Ø7/0.1mm Teflon® szigetelésű, Teflon® bevonatú. 3 eres. Színkiosztás: 
2db piros, 1db fehér  
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Beltéri léghőmérséklet-érzékelő Pt100  
A léghőmérséklet-érzékelő egy B osztályú Pt100 elemet tartalmaz. A készülék falra szerelhető 
és általában szoba hőmérsékletének mérésére használják.  
 
•Műanyag ház méretei: 70x70x27mm  
•3 vezetékes kialakítású hőmérséklet-érzékelő  
•B osztályú MSZ EN 60751 Pt100 elem  
•Kivezetés: menetes sorkapocs  
•Beépítés: falra rögzíthető (a ház hátulján lévő menetes furatokkal)  
•Kábelbemenet  
•Méréstartomány: –20°C … +100°C  
 
Kültéri léghőmérséklet-érzékelő Pt100  
A léghőmérséklet-érzékelő a kültéri alkalmazásokhoz nyújt megoldást. A csatlakozókábel a 
mérőeszköz vízálló dobozába csatlakozik, így védve van a környezeti hatásoktól. Termé-
szetesen olyan beltéri alkalmazásoknak is megfelel, ahol egy robusztus házú mérőeszközre 
van szükség. Az érzékelő elem a mérő végén kialakított lyukas, rozsdamentes acél 
védőcsövön belül van elhelyezve, ami szabad utat enged a levegő áramlásának, így nagyon 
rövid beállási idő érhető el. Beépített 4…20mA-es távadóval szerelt változatban is kapható.  
 
•Fém ház méretei: 80x74x54mm  
•3 vezetékes kialakítású hőmérséklet-érzékelő  
•B osztályú MSZ EN 60751 Pt100 elem, opcióként beépített 4…20mA-es távadó  
•Kivezetés: menetes sorkapocs  
•Beépítés: falra rögzíthető (a ház hátulján lévő menetes furatokkal)  
•Kábelbemenet: vízálló kábel tömszelence  
•Méréstartomány: –30°C … +150°C  
 
Öntapadós Pt100  
Ez az érzékelő egy szilikongumi anyagú tapaszban elhelyezett Pt100 vékonyfilm elemből áll, 
amelyet 2m hosszú Teflon® vezetékkel szállítják. A tapasz kétféle méretben rendelhető. Az 
érzékelő öntapadós, így könnyen és gyorsan felhelyezhető. Beállási ideje igen rövid.  
 
•B osztályú MSZ EN 60751 Pt100 vékonyfilm ellenállás-hőmérő  
•Gumi tapasz mérete: Standard méretű: 30x14x3.4mm vastag Nagy méretű: 40x14x7mm 
vastag  
•4 vezetékes kialakítású (3 vezetékesként is használható)  
•Érzékelő burkolata: szilikongumi, öntapadó felülettel  
•Méréstartomány: –50°C … +150°C  
•Vezeték: 2m hosszú Teflon® szigetelésű  
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Gyakorlati kiviteli formák III.

Platina hőérzékelő mérőelemek (néhány példa)

Felcsavart vezetékű Pt100 mérőelem
http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=245/1 

Vékonyfilm Pt100 mérőelem 
http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=245/2

Mikroprocesszoros, hőmérőfejbe építhető távadó 

Pt100 érzékelőhöz 
http://www.tcdirect.hu/deptprod.asp?deptid=250/2

 

84. dia 

Felcsavart vezetékű Pt100 mérőelem  
Ennek a lézer technológiával készült Pt100 elemnek kerámia alapanyagú bevonat nyújt 
védelmet a környezeti hatások ellen. Felület- és levegőhőmérséklet mérésére egyaránt 
alkalmas. A 0°C-on 100Ω-os névleges ellenállású „mérőpont” az érzékelő végétől 5mm-re 
helyezkedik el. 
 
•Névleges ellenállás: 100Ω 0°C-on és 138.5Ω 100°C-on (az ellenállásérték az érzékelő végétől 
5mm-re értendő)  
•Osztálypontosság: B, A, 1/3, 1/5 vagy 1/10 osztályú MSZ EN 60751  
•Méréstartomány: –200°C … +600°C  
•Méret: Ø3mm x 25mm vagy Ø1.6mm x 15mm  
•Vezetékhossz: 10mm  
 
Vékonyfilm Pt100 mérőelem  
Ezeknek a lézer technológiával készült Pt100 elemeknek kerámia alapanyagú bevonat nyújt 
védelmet a környezeti hatások ellen. Felület- és levegőhőmérséklet mérésére egyaránt 
alkalmas. A 0°C-on 100Ω-os névleges ellenállású „mérőpont” az érzékelő végétől 5mm-re 
helyezkedik el.  
 
•Névleges ellenállás: 100Ω 0°C-on és 138.5Ω 100°C-on (az ellenállásérték az érzékelő végétől 
5mm-re értendő)  
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•Osztálypontosság: B vagy A osztályú MSZ EN 60751  
•Méréstartomány: –100°C … +500°C  
•Méret: 10mm x 2mm x 0.4mm (nem tartalmazza a kék színű vezeték csatlakozórészt)  
•Vezetékhossz: 10mm  
 
Mikroprocesszoros, hőmérőfejbe építhető távadó Pt100 érzékelőhöz  
A távadókat a megrendelő igénye szerint gyárilag felparaméterezik.  
 
•Használható: 2, 3 vagy 4-vezetékes Pt100 érzékelőkhöz – alapból 3-vezetékes  
•A gyors üzembe helyezés érdekében előre felparaméterezve  
•Kimeneti jel: 4...20mA  
•Beszerelhető minden standard hőmérőfejbe, ahol 33mm a rögzítőfuratok középpontjainak 
távolsága. Opció: DIN szabvány szerinti beépítési lehetőség  
•CE által bevizsgált 
 
Specifikációk: 
Tápfeszültség: 7-30V DC 
Megengedett üzemi (környezeti) hőmérséklet: –40°C-tól +85°C-ig 
Átviteli hiba: 0.1% (min. 0.1°C) 
Beállási idő (10…90%): <220ms 
Teljesen linearizált  
Hiba esetén a max. vagy min. áramértékre ugrik: (szoftverrel beállítható) 
Csatlakozás: nyomásrögzített 
Méretek: Ø43.7mm x 20mm  
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Mérőáramkörök

Szempontok:

1. Az ellenálláshőmérő passzív érzékelő, ezért villamos táplálást 

igényel.

2. Az érzékelőt általában távol helyezik el e mérőáramkörtől, ezért a 

kábel ellenállásának és a kábelellenállás hőfokfüggésének a 

hatását csökkenteni kell. 

Megoldások:

1. Egyszerű feszültségosztó

2. Áramgenerátoros mérőkörök 2, 3 vagy 4 vezetékkel

3. Mérőhidas mérés 2, 3 vagy 4 vezetékkel

 

85. dia 

Legegyszerűbb megoldás: a mérőellenállásal sorba kötnek egy segéd (v.munka) ellenállást, 
mérik az így kialakított feszültségosztó feszültségét. 
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Néhány példa a mérőáramkörökre

2 vezetékes egyszerű                     

feszültségosztó :

3 vezetékes mérőhíd:

Mérőműszer

RT
U

R1

3 vezeték R2

R3

RT
U

R1

3 vezeték R2

R3

RT U4 vezeték IGRT U4 vezeték IG

Érzékelő Kábel

RT

URs

2 vezetékRT

URs

2 vezeték

4 vezetékes 

áramgenerátoros:

 

86. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Olyan elektronikus generátor, amelynek a kimenőárama állandó és nem függ a terhelésen eső feszültségtől. 
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Félvezető ellenálláshőmérők

A félvezetők ellenállásának hőfokfüggése:

T
T eR



 

Ahol:

RT : a félvezető ellenállása T [K] hőmérsékleten

 : anyagállandó [K]

 : energiaállandó [K]

A hőméréséklet 

növekedésével csökken

Másik alakja:















 refTT

ref

T e
R

R
11



Anyagai:

1. Kerámiaszerű nehézfém oxidok - termisztor

2. Ge és Si tiszta vagy szennyezett formában

3. ….

 

87. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Termisztorok

Fontosabb tulajdonságai:

• Nagy ellenállás 25 °C-on 0,5…100 k

• Negatív hőmérsékleti együttható

• Nemlineáris jelleggörbe

• Ellenállása 80 °C-on a 25 °C érték 5…8-ad része

• Időállandó: 10-2 s-tól néhány percig terjed

• Mérési tartomány: -200 °C -tól +200 °C-ig

• A kis méretűeknél figyelembe kell venni az „önfűtést” 

 

88. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Termisztor és Pt 

100 ellenállás-

hőmérő 

jelleggörbéje

http://www.sensorsmag.com/sensors/temperature/neg

ative-temperature-coefficient-thermistors-part-i-

characte-811

 

89. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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http://www.murata-

northamerica.com/murata/murata.nsf/pag

es/04072010 http://www.murata.com/products/catalog/pdf/r44e.pdf

http://www.directindustry.com/prod/spectrum-

sensors-controls/thermistors-54178-386760.html

http://szkuki.en.alibaba.com/product/335279154-

210381355/Glass_sealed_NTC_thermistor_of_S

hibaura_Japan.html?tracelog=cgsotherproduct4

Néhány gyakorlati kivitel

A

B
B

A

C

D

D

 

90. dia 

NTC termisztorok kialakítása, gyakoribb típusok:  
A üvegszigetelésű gyöngy~ 
B tárcsa~ 
C gyűrű~ 
D chip~ 
   rúd~, … 
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Kérdések, feladatok

1. Ismertesse a hőmérséklet mérésével kapcsolatos fogalmakat! 

2. Hogyan csoportosítjuk a hőmérséklet átalakítókat?

3. Ismertesse  a folyadéktöltésű üveghőmérő működését!

4. Hogyan működik a hőelem?

5. Milyen fontos részekből áll a hőelem áramköre?

6. Milyen szabványos hőelemeket ismer?

7. Mi a feladata a kompenzációs (kiegyenlítő) vezetéknek?

8. Hogyan és miért kapcsolhatjuk össze a hőelemeket?

9. Mi a hidegpont? Milyen kialakításokat ismer?

10. Milyen hőelemeket gyártanak? Milyen felhasználásra ajánlják 

ezeket a hőelemeket?

11. Ismertesse a fém ellenálláshőmérő működését! Milyen 

kialakítású ellenálláshőmérőket gyártanak?

12. Ismertesse az ellenálláshőmérő mérőáramköreit!

13. Ismertesse a félvezető ellenálláshőmérők működését!
 

91. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ajánlott irodalom  — MEMS, MEOMS

Magyar nyelvű könyvek

Hahn E., Harsányi G., Lepsényi I., Mizsei J. (Szerk: Harsányi Gábor): Érzékelők 

és beavatkozók. Műegyetemi Kiadó, 1999. Azonosító: 55048

Szenzorok a gépjárművekben. Bosch Sárga füzetek sorozat. Maróti 

Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2008. ISBN 1789-1574

Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei. Bosch Sárga füzetek sorozat. 

Maróti Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2008. ISBN 1789-1578

 

2. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Ajánlott irodalom  — MEMS, MEOMS 

Idegen nyelvű könyvek

Sensors (Edited by W.Göpel, J.Hesse, N.Zemel) Vol.7. Mechanical Sensors 

(Vol. Editors: H.H.Bau, N.F.de Rooij, B. Kloeck). VCH Publishers Inc. New 

York, 1994. ISBN 0-89573-679-9

P.P.L.Regtien, F. van der Heijden, M.J.Korsten, W.Olthuis: Measurement 

Science for Engineers. Kogan Page Science, 2004. ISBN 1 9039 9658 9

S. Soloman: Sensors Handbook. Second Edition. McGraw-Hill. 2010. ISBN: 

978-0-07-160571-7

J. Fraden: Handbook of Modern Sensors. Fourth Edition. Springer. 2010. 

ISBN 978-1-4419-6465-6

P. Sydenham, R.Thorn (szerk): Handbook of Measuring System Design. 

Vol.3. John Wiley & Sons Ltd. 2005.  ISBN 0-470-02143-8

 

3. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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MEMS, MEOMS  tartalmi áttekintése

Mikrotechnológiák áttekintése

Mikro-mérnöki tevékenység területei

Szilícium mikromegmunkálási technológiák

MEMS alkalmazások

MEMS-ek csoportosítása

MEMS nyúlásérzékelő

Mikrotükör mátrix működése és gyártása

Inerciális érzékelés

MEMS gyorsulásérzékelők

MEMS nyomásérzékelők

 

4. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mikrotechnológiák az érzékelők gyártástechnológiájában

Modern technológia: mikrominiatürizálás más néven mikrorendszer 

technológia (Micro System Technology MST)

Részterületei:

1. MEMS 

Jellegzetességei: 

•villamos (elektronikus) + 

mechanikai részek 

•legalább egy mozgó vagy 

deformálódó részt tartalmaz

•A villamosság a működés 

részét képezi

2. MEOMS

Jellegzetessége: legalább egy optikai része 

van

Pl. mikrotükrök (max. 2 millió) csuklós 

mozgatása, DLP (Digital Light Processing) 

technológia.

Projektor, digitális mozirendszerek, 

gyógyászat, nyomtatás, biztonsági 

rendszerek…

•Háromdimenziós eszközök a

•m tartományban

 

5. dia 

Nincs egységes szóhasználat. A MEMS kifejezést elsősorban az USA-ban használják, máshol 
„Microsystem Technology” vagy „micromachined devices”.  
A MEMS-ek legfontosabb fajtái a mikroérzékelők (microsensors) és a mikrobeavatkozók 
(microactuators), azaz az átalakítók (transducers), amelyek az egyik energiafajtát egy másik 
energiává alakítanak át. Mikroérzékelők esetén az eszköz a mért jelet villamos jellé alakítja át.   
DLP (digital Light Processing) lelke a Digital Micromirror Device (DMD)  
 
Alkalmazások: 
3D Optikai metrológia 
•3D biometria 
•ellenőrző berendezések 
•törvényszéki alkalamazások 
•mérnöki tervezés 
•beállító berendezések  
•orvosbiológiai alklamzások 
•termékgyártás 
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A mikro-mérnöki tevékenység területei

Mikroelektronika Mikromegmunkálás 

(mikrogyártás)
Elektronikus áramkörök 

előállítása szilícium lapka 

(chip) felületén

Nagyon kiforrott technológia

Mikrokészülékek 

szerkezetének és 

mozgó részeinek 

előállítására szolgáló 

technológia

A mikro-mérnöki tevékenység egyik legfőbb célja: mikroelektronikai 

áramkörök integrálása mikrogyártott szerkezetekbe komplett 

mikrorendszerek (microsystems) előállítása céljából

Mikrorendszerek előnyei:

• Alacsony ár

• Nagy megbízhatóság

• Kis méret (max. néhány mm, m-es pontosság)

Hosonlóan a mikoelektronikához.

 

6. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Szilícium mikromegmunkálási technológiák

Excimer lézer: ultraibolya lézer, amellyel sok anyag igen precíz 

mikromegmunkálása hőképződés nélkül elvégezhető, ellentétben 

más lézerekkel, ahol égetéssel vagy elpárologtatással távolítja el az 

anyagot. Főképpen a szerves anyagok (például a polimerek) 

megmunkálására alkalmas.

LIGA (Lithographie, Galvanoformung, Abformung rövidítése): 

litográfia, galvanoplasztika és a formázás (molding) mikrorendszerek 

előállítására. Röntgensugárral finomrajzolatú mikrostruktúrákat lehet 

előállítani 1000 m magasságig. Újabban nagyfeszültséggel 

gyorsított elektronsugarat vagy lézert használnak.

 

7. dia 

A szilícium a a legfontosabb anyag a mikroelektronikában, ezért a a mikrorendszerek 
gyártásnál is ennek az alkalmazására törekednek.  
Lithographie, Galvanoformung, Abformung (német): litográfia, galvanikus, formázás. 
  
 
 

  

Comment on Text
Eredeti jelentése: a síknyomtatás elvén alapuló grafikai eljárás. FotolitográfiaMonolit félvezetők gyártási technológiája. (Monolit integrált áramkör: Félvezető egykristályból, elsősorban szilíciumból készülő integrált áramkör. Az áramkör elemeit egyetlen darab kristálylemezen alakítják ki, planár-technikával.) A fotolitográfia ún. fotomaszk segítségével fotoeljárással alakítja ki a felületi elemeket.  A mikrolitográfia 10 μm alatti, a nanolitográfia 100 nm alatti alakzatok előállítását jelenti félvezető lapka felületén. A mikro-elktromechanikai rendszerek (MEMS) egyik gyártástechnológiája.  

Comment on Text
Az elektrolízis felhasználása arra, hogy plasztikus tárgyakról fémből, (leginkább vörösrézből, néha nikkelből) másolatot készítsenek. Elektromos úton történő másolatkészítés. 

Comment on Text
Többfajta gyártástechnológia közös neve. Az itteni értelmezés szerint elsősorban a MEMS-ek tokozásánál és speciális (pl. hajlékony) MEMS-ek gyártásakor alkalmazott technológiát jelent. 
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MEMS alkalmazások

Érzékelők 

(sensors)

Beavatkozók

(actuators)

Csoportosítás az alkalmazás 

fontosabb területei szerint

Biotechnológia 

Orvostudomány, 

egészségtudomány 

(nyomásérzékelők…)

Távközlés (RF-MEMS)

Járműtechnika

Repüléstechnika, űrtechnika

Egyéb műszaki területek

Fogyasztói elektronika 

(játékok, telefon, kamera, 

notebook…)

…..

Csoportosítás a 

beavatkozás módja 

szerint

Termikus

Elektrosztatikus

Mágneses terű

Piezoelektromos

…

 

8. dia 

Elsősorban az érzékelőkkel foglalkozunk. A beavatkozók tárgyalása csak érintőleges. 
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MEMS érzékelők csoportosítása a mért mennyiség 

szerint

Inerciális érzékelés (gyorsulás-, dőlés-, 

forgás-, ütés-, rezgés-, több-szabadságfokú 

érzékelés)

nyomás

erő

nyúlás

tapitás 

gázérzékelés

nedvességérzékelés

áramlásérzékelés

….

 

9. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Nagy érzékenységű miniatűr MEMS nyúlásérzékelő 

A javasolt MEMS nyúlásérzékelő vázlata és tervezési adatai

http://www.mdpi.com/search/?q=High+Sensitivity+MEMS+Strain+Sensor%3A+Design+and+

Simulation&s_journal=0&s_volume=&s_authors=&s_section=0&s_issue=&s_article_type=0&

s_special_issue=0&s_page=&s_search=Search

 

10. dia 

A javasolt miniatűr nyúlásérzékelő a szennyezett szilícium piezorezisztív tuljadonságát 
alkalmazza. A MEMS technológia alkalmazásával nyagy érzékenység és nagy felbontást 
érhető el. A közölt érzékelő kialakítás a jelerősítés három szintjét valósítja meg.  Az érzékelő 
és az elektronikus áramkörök egy csipen valósíthatók meg, és egy funkcionális egységként 
tokozható. Az érzékelő a bemeneti nyúlást ellenállásváltozássá alakítja át, amely tovább 
alakítható a kiegyenlítetlen híd kimenő feszültségévé. Nagy érzékenység érhető el (0,03 
mV/μStrain), nagy felbontással (1 μStrain) és alacsony áramfelvétellel (100 μA) ±4000 μStrain 
tartományban. Nagy jelstabilitás érhető el egy széles hőmérséklettatományban (±50C°). 
Vezetéknélküli nyúlásmérésre ajánlják nehéz körülmények között. Az érzékelő egyszerűen 
átalakítható más mennyiségek, pl. erő, nyomaték… mérésére.   
 
Ahmed A. S. Mohammed, Walied A. Moussa and Edmond Lou: High Sensitivity MEMS Strain 
Sensor: Design and Simulation 
Sensors 2008, 8, 2642-2661, www.mdpi.org/sensors  
 
 
 
 

  

http://www.mdpi.org/sensors
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A mikroérzékelő javasolt mikrogyártásának lépései

A legyártott érzékelő lapka (chip) Érzékelő egység Mikrohíd
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11. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mikrotükör mátrix működése

Meghajtó 

feszültség 

nélkül (a)

Meghajtó 

feszültséggel 

(b)

A mikrotükör  dinamikus modelleje

Mikrotükör vázlata

http://www.mdpi.com/search/?q=Manufacture+of+Micromirror+Arrays+Using+a+CMOS-

MEMS+Technique&s_journal=sensors&s_volume=&s_authors=&s_section=0&s_issue=&s_article_type=0&s_special_issue=0&s_

page=&s_search=Search

A tükröt elektrosztatikusan mozgatják.

 

12. dia 

A mikrotükrök fontos optikai eszközök (beavatkozók, aktuátorok) letapogató rendszerű 
képmegjelenítőkben és a képrendszerekben. Széles körben használják vetítőrendszerekben, 
optikai letapogatókban (scannerekben), optikai hullámvezetőkben, optikai kapcsolókban és 
hátsó vetítésű televíziókban. A mikrotükrös scannerel lehetséges nagy görbületű felületek 
scannelése.  
A MEMS bázisú mikrotükrök előállítása sok nehézséggel jár. A gyártás igen komplex folyamat, 
továbbá nagy meghajtó feszültség és nagy meghajtó teljesítmény kell a tükrök mozgatásához. 
Mindezeket a igen nehéz összehangolni egy chip felületén (félvezető „morzsán”). 
Az ábrán a mikrotükör méretei, a felfüggesztése és az elektrosztatikus mozgatása látható.    
A tükör anyaga alumínium. Négy rúdra és alul, középen elhelyezett tű-csapágyra támaszkodik. 
A csap átmérője 0,5 μm, a tüköré 100 μm. A rögzítő rudak hossza 60 μm, szélességük 2 μm, 
vastagságuk 0,5 μm.  
Pin-Hsu Kao, Ching-Liang Dai, Cheng-Chih Hsu and Chyan-Chyi Wu: Manufacture of 
Micromirror Arrays Using a CMOS-MEMS Technique. Sensors 2009, 9, 6219-6231; 
doi:10.3390/s90806219. ISSN 1424-8220 www.mdpi.com/journal/sensors  
 
 

  

http://www.mdpi.com/journal/sensors
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Mikrotükör mátrix gyártása és mikroszkópi képe

A mikrotükör gyártási 

folyamata

A CMOS folyamat után

Az Utómunkálatok végén

Tükörmátrix

A tűcsapágy és a meghajtó 

elektródák a tükör alatt

SEM (scanning electron microscopy): 

pásztázó (letapogató) 

elktronmikroszkóp felvételek

http://www.mdpi.com/search/?q=Manufacture+of+Micromirror+Arrays+Using+a+CMOS-

MEMS+Technique&s_journal=sensors&s_volume=&s_authors=&s_section=0&s_issue=&s_article_type=0&s_special_issue=0&s_

page=&s_search=Search

 

13. dia 

A kísérletek szerint a tükör billenése 40 V-os meghajtófeszültség alkalmazásakor kb 2,55°, a 
mikrotükör rezonanciafrekvenciája pedig 59,1 kHz volt.  
 
Pin-Hsu Kao, Ching-Liang Dai, Cheng-Chih Hsu and Chyan-Chyi Wu: Manufacture of 
Micromirror Arrays Using a CMOS-MEMS Technique. Sensors 2009, 9, 6219-6231; 
doi:10.3390/s90806219. ISSN 1424-8220 www.mdpi.com/journal/sensors  
  
 
 

  

http://www.mdpi.com/journal/sensors
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Inerciális érzékelés csoportosítása 1.

(Inertial Sensing)

Gyorsulásérzékelés

(Sense Acceleration)

Egy test egyik 

pontból a 

másikba történő 

egyenesvonalú 

haladó 

mozgására 

vonatkozik.

Dőlésérzékelés

(Sense Tilt)

A dőlés vagy 

szögváltozás  

értékét méri a 

gravitációs 

térhez 

viszonyítva

Forgásérzékelés

(Sense Rotation)

Szögsebességet 

érzékeli [ /s]-ban a 

három tengely (yaw: 

legyező szög, pitch:   

hosszdőlés vagy roll: 

orsózási szög) egyik 

irányában 

 

14. dia 

Inerciális érzékelés: egy mérőtömeg tehetetlenségén alapuló érzékelés, általában valamilyen 
gyorsulás méréséről van szó.  
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Inerciális érzékelés csoportosítása 2.

Ütésérékelés

(Sense Shock)

Hirtelen ütközést 

érzékel egy előre 

meghatározott 

felületen

Rezgésérzékelés

(Vibration Sense)

Periodikus gyorsulás 

és lassulás érzékelés

Több-szabadságfokú 

érzékelés

(Sense Multiple Degrees-of-

Freedom (DoF) )

Többfajta mennyiséget 

érzékel, például gyorsulást, 

forgást több tengely 

mentén. 
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15. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A MEMS gyorsulásérzékelő működése 

http://www.sensorsmag.com/sensors/acceleration-vibration/sonic-

nirvana-mems-accelerometers-acoustic-pickups-musical-i-5852

Rögzített

fegyverzetek

RugóTömeg Gyorsulás

CS1 CS2

Differenciálkondenzátoros 

útadó

Mozgó 

fegyverzet

 

16. dia 

A tipikus MEMS gyorsulásérzékelő legfontosabb része a két kapacitív ujjakból álló csoport és 
a mozgó rúd. Az egyik csoport a hordozó alaplemezéhez, a másik csoport a rugókra 
függesztett az ismert nagyságú lemez alakú szeizmikus tömeghez csatlakozik. A gyorsulás 
hatására a tömeg a rugó ellenében kimozdul. A kitérés hatására megváltozik a rögzített és a 
mozgó kondenzátorok kapacitása.    
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Szemléltető diák

ADXL 50 MEMS gyorsulásérzékelő belső felépítése

Legfontosabb műszaki jellemzők

Kéttengelyű gyorsulásérzékelő félvezető lapkájának a képe

MEMS piezorezisztív nyomásérzékelő érzékelő chipje

MEMS piezorezisztív nyomásérzékelő tokozása

Néhány tokozott MEMS nyomásérzékelő összehasonlítása 

 

17. dia 

 

 

  



780 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Az Analog Devices gyártmányú ADXL50 

gyorsulásérzékelőbelső felépítése

http://www.sensorsmag.com/sensors/acceleration-vibration/sonic-

nirvana-mems-accelerometers-acoustic-pickups-musical-i-5852

Tömeg

Mozgó lemez

Kikötés 

(rugó) Rögzítés

Álló lemezek

 

18. dia 

A ma már klasszikusnak számító Analog Devices által gyártott ADXL50 gyorsulásérzékelő 
mikrofotója látható a dián.  
Az ADXL50 komplett gyorsulásérzékelő rendszer egy monolit (félvezető egykristály) IC-n 
(Integrated Circuit) helyezkedik el. Egy felületi mikro megmunkált polikristályos szilícium 
érzékelőt és jelfeldolgozó egységet tartalmaz. Az ADXL50 maximálisan ± 50 g gyorsulás 
mérésére alkalmas.  
A gyorsulásérzékelő szervo rendszerű, de a részletes ismertetésére itt nincs lehetőségünk.  
  
 
 

  

Comment on Text
Nagy pontosságú gyorsulásérzékelő, amely visszacsatolt tömegerő-kiegyenlítő mechanizmust alkalmaz. A mért kiegyenlítő erő arányos a gyorsulással.  A szabályozott rendszerrel igen jó dinamikus tulajdonságok érhetők el. 
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Az ADXL50 legfontosabb műszaki jellemzői:

Az érzékelőt 10 lábú TO-10 tokban helyezték el. 

Komplett gyorsulásérzékelő rendszer egy monolit IC-n

Méréshatár:  50 g

Önteszt végrehajtás digitális utasításra

+ 5 V tápfeszültség

Az előkalibrált érzékenység 19 mV/g

Belső áramkörrel a felhasználó beállíthatja az érzékenységet és a 

nulla g értéket

Frekvenciament: DC-től 10 kHz-ig

Útószűrési lehetőség külső passzív alkatrészekkel

Magas túlterhelhetőség: >2000 g 

Másik változata: ADXL05 ( 5 g)

 

19. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Analog Devices ADXL202  2 g gyorsulásérzékelője

http://www.sensorsmag.com/sensors/acceleration-vibration/sonic-nirvana-mems-

accelerometers-acoustic-pickups-musical-i-5852

Kéttengelyű gyorsulásérzékelés egy IC chip-en 

 

20. dia 

Jellemzői: 
Statikus és dinamikus gyorsulás mérésére alkalmas 
Kis áramfelvétel <0.6 mA 
Gyorsabb működés, mint más rendszerű (elektrolitos, higanyos vagy termikus) 
dőlésérzékelőknél 
Sávszélesség beállítás egy tengelyenként egy kondenzátorral 
5 mg felbontóképesség 60 Hz-es sávszélességnél 
Tápfeszültség igény: +3 V-tó + 5,25 V-ig  
1000 g túlterhelhetőség 
 
Alkalmazások: 
2 tengelyű dőlésérzékelés 
Számítógép periféria 
Inerciális navigáció 
Szeizmikus megfigyelés 
Jármű biztonsági rendszerek 
Telepes mozgásérzékelés 
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MEMS nyomásérzékelő 

Piezorezisztív nyomásérzékelő chip

(a) Felső felület a 

piezoellenállásokkal

(b) A piezoellenállások a 

Wheatstone-hídban 

http://www.mdpi.com/1424-8220/9/8/6200/pdf

 

21. dia 

A cikkben javasolt tokozás mérete 4 × 4 × 1.5 mm3 volt, amely körülbelül hatoda a 
forgalomban lévő típusoknak.  
Lung-Tai Chen, Jin-Sheng Chang, Chung-Yi Hsu, and Wood-Hi Cheng: Fabrication and 
Performance of MEMS-Based Pressure Sensor Packages Using Patterned Ultra-Thick 
Photoresists. Sensors 2009, 9, 6200-6218; doi:10.3390/s90806200 ISSN 1424-8220. 
www.mdpi.com/journal/sensor  
 
 
 
 
 

  

http://www.mdpi.com/journal/sensor
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Tokozott nyomásérzékelő

A tokozott chip metszetének vázlata

Érzékelő membrán a 

piezorezisztív híddal 

p

Kivezetés

Fröccsöntött 

tokozás

Az elkészült nyomásérzékelő és annak metszete

http://www.mdpi.com/1424-8220/9/8/6200/pdf

 

22. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Néhány tokozott nyomásérzékelő összehasonlítása 

a közölt kísérleti példánnyal

http://www.mdpi.com/1424-8220/9/8/6200/pdf

 

23. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



786 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

Kérdések, feladatok

1. Mit jelent a mikrotechnológia?

2. Melyek a mikro-mérnöki tevékenység területei?

3. Melyek a legfonotosabb szilícium mikromegmunkálási 

technológiák?

4. Milyen területeken alkalmazzák a MEMS-eket?

5. Hogyan csoportosíthatjuk a MEMS-eket?

6. Ismertesse a MEMS nyúlásérzékelő működését!

7. Hogyan működik a mikrotükör mátrix és hogyan 

gyártják?

8. Mit jelent az inerciális érzékelés? Sorolja fel és 

jellemezze a területeit!

9. Hogyan működnek a MEMS gyorsulásérzékelők?

10. Ismertesse a MEMS nyomásérzékelő!

 

24. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Távadók alkalmazása a gépészetben

Tartalmi áttekintés

A távadó fogalma

A távadók csoportosítása

Érzékelők, távadók rendszertechnikai áttekintése

Intelligens érzékelők (Smart-sensor)

 

25. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A távadó fogalma

Érzékelő Jelátalakító Távadó

Mérőrendszer

Irányító rendszer

Cél: „nagy‖ 1….1000 m (….100 km…) 

távolság áthidalása

Eszköze:

1. megfelelően nagy kimenő jelszint

2. megfelelő jelforma

Hőmérséklet

Nyomás,

Elmozdulás…..

 

26. dia 

Távadó 
Gyakran előfordul, hogy valamely technológiai folyamat irányítása esetén az érzékelő és az 
irányító vagy mérésadatgyűjtő berendezés között nagyobb távolságot kell áthidalni. Az 
érzékelőket ezért egy jelátalakítóval építik egybe, úgy alakítják a kimenő jelszintet és a jel 
alakját (DC feszültség, DC áram, moduláció, A/D konverzió, BUS rendszer…)  hogy alkalmas 
legyen nagy távolság áthidalására. 
A gyakorlatban nincs éles határvonal az egyes részek között. Ha egybe építik például a 
nyomásérzékelőt, jelátalakítót és távadót, akkor azt nyomás távadónak nevezik. 
 
 

  

Comment on Text
Az információt hordozó jel „ráültetése” a vivőjelre.

Comment on Text
Analóg jel átalakítása digitális jellé.

Comment on Text
A számítógép, számítógéprendszer, mérőrendszer vagy irányítórendszer olyan jól definiált, általában szabványosított része, amely lehetővé teszi adatok továbbítását a számítógépben, illetve a rendszerösszetevők és a „külvilág” között. Eltérően a pont-pont kapcsolattól, a busz logikailag több rendszerösszetevőt kapcsol össze, ugyanazt a vezetékrendszert használva. Minden buszhoz számos csatlakozó tartozik, amelyek lehetővé teszik a kártyák, egységek vagy kábelek elektromos csatlakoztatását.
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A távadók csoportosítása

Analóg

Megj.: 

1. Az „analóg” a kimenőjelre 

vonatkozik, a belső struktúrában 

digitális áramkörök is lehetnek

2. általában csak a DC feszültség-

és DC áramkimenetet sorolják 

ide

Digitális

Megj.: 

általában más megnevezést 

alkalmaznak

Feszültségkimenet

(egyenfeszültség)

Áramkimenet

(egyenáram)

4…20 mA

0…20 mA

-20…0…20 mA

….

0…10 V

-10…0…+10 V

0…5 V

….

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_pressure_%28%28overview%29%29.htm

Példa: HBM P15 

nyomástávadó

Leggyakoribb 

változatok

 

27. dia 

A korábban már ismertetett példa hagyományosnak tekinthető analóg távadót mutat be. A 
két leggyakoribb a feszültség- és az áram távadó. A P15 típusnál mindkét változat létezik. A 
feszültség távadóhoz külön tápfeszültséget kell, ezért minimálisan 3 vezeték szükséges a 
működtetéshez. A példában szereplő áramtávadóhoz csak 2 vezeték kell, ugyanis ebben az 
esetben nem a feszültség, hanem az áram hordozza a nyomásinformációt. Az itt közölt 2 
vezetékes rendszer eltolt nullapontú, ami azt jelenti, hogy 0 bar nyomásnál 4 mA a kimenő 
áram, a maximális nyomásnál (méréshatárnál) 20 mA. Az eltolt nullapont lehetővé teszi a 
kábelszakadás kijelzését és a mérőhíd, a mérőerősítő és a jelátalakító táplálását.     
 
Típus: P15 
Túlnyomás távadós mérőátalakító 

•P15RVA1: Kimenőjel 0…10 V 

•P15RVA2: Kimenőjel 4…20 mA (2 vezetékes) 

•Optimális ár/teljesítmény arány 

•Nagy megbízhatóság 

•Töltőfolyadék nélküli kivitel 

•Túlterhelhetőség 200 %-ig 
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•Korróziómentes 

•Kis méret 

•Magas EMC (Electromagnetic Compatibility – elektromágneses összeférhetőség: 
zavarkibocsátás és zavarvédettség az előírt szint alatt van) 

•CE jelzéssel ellátott (Conformité Européenne = európai megfelelőség: jelzés arról, hogy a 
termék megfelel a rá vonatkozó követelményeknek, a termék az Európai Unión belül 
forgalmazható, a tervezés és gyártása során figyelembe is vették ezeket a követelményeket, 
és a gyártó mindezt igazolni is tudja.) 
 
 
 
 
 

  



10. fejezet. Nyomás, áramlás és hőmérséklet mérése 791 

© Petróczki Károly, SZIE www.tankonyvtar.hu  

Zavarszegény 

(analóg)
Leágazhat

Érzékelők, távadók rendszertechnikai áttekintése

Érz.

Elektronika nélkül

Érzékelő Átviteli út Adatgyűjtés, irányítás

AJ A/D AGYZavarásra érz. 

(analóg)

Érz. A/D AGYAJ

Érz.
Zavarmentes 

(digitális)
BM AGYAJ A/D BM

Adatbusz

Érz.
Zavarmentes 

(digitális)
BM AGYAJ A/D MV

Adatbusz

Mikrovezérlő + buszmeghajtóMV

BuszmeghajtóBM

Adatgyűjtő, irányító egységAGY

Analóg/digitál átalakítóA/D

Analóg jelfeldolgozás/távadóAJ

érzékelőÉrz.

1. Integráltsági fok

2. Integráltsági fok

3. Integráltsági fok

 

28. dia 

Az adatbusz lehet valamelyik „hagyományosnak” tekinthető RS 485 vagy az erre épülő – 
elsősorban a járműtechnikában használatos - CAN terepi busz. Az ipar egyes területein egy 
másik fajta terepi buszt, a Profibusz-t használják. Egyre gyakoribb az Ethernet hálózati 
kapcsolat. A legújabb mérőrendszerek pedig vezetéknélküli átvitellel dolgoznak. Az áttekintés 
csak sematikus vázlat, elsősorban azt mutatja be, hogy egyre több „intelligencia” kerül be az 
érzékelőkbe. 
 
 
 

  

Comment on Text
Ipari kommunikációra használt buszrendszer.
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Intelligens érzékelő (Smart–sensor) 

Mikrovezérlő Interfész

D / A

Érzékelő

+

Analóg 

jelfeldolgozás

PROM

Digitális jel

Analóg jel

M
é
re
n
d
ő
 

m
e
n
n
y
is
é
g

A / D 

átalakítás

Programtároló

Paraméter táblázat

RAM

Zavaró jelek 

(hőmérséklet, tápfesz. ingadozás, elektromágneses zavarok…)

 

29. dia 

Az intelligens érzékelő meghatározása folyamatosan változik, integrált érzékelőknek vagy 
speciális elektronikával rendelkező érzékelőknek is nevezik. Legújabban erősen terjednek a 
képérzékelők (kamera+képfeldoldozás…). 
Funkciók: 
•Az adatgyűjtő vagy vezérlőegység tehetmentesítése 
•Egységes csatlakozási lehetőség valamelyik busz-hoz 
•Analóg jelfeldolgozás 
•Mérési hibák csökkentése, linearizálás rögtön a mérés helyén 
•Kalibrálás, nullázás, tesztelési lehetőség. Paraméterek (korrekció, korrekciós tényező, 
nullapont….) tárolása ROM-ban. 
•Hibafelderítés, hibakód tárolás 
•Az öregedés folyamatos korrigálása (stabilitás javítása) 
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Kérdések, feladatok

1. Ismertesse a távadó fogalmát!

2. Hogyan csoportosíthatjuk a távadókat?

3. Hogyan csoportosíthatjuk az érzékelőket és távadókat az 

integráltsági fokuk szerint?

4. Ismertesse az intelligens érzékelő (Smart-sensor) fontosabb 

jellemzőit!

 

30. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mérőrendszerek, mérőszoftverek a 

gyakorlatban

Hottinger Baldwin Messtechnik (HBM) mérőrendszerek

HBM mérőszoftver

National Instruments (NI) mérőrendszerek

NI mérőszoftver

A témát bevezető és áttekintő jelleggel két széles körben 

használt, koncepciójában különböző rendszeren mutatjuk be.

 

31. dia 

A rendszerek és szoftverek leírása megtalálható az idézett cégek honlapján. 
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Tartalmi áttekintés

Mérőrendszerek a gépészetben

A mérőrendszerek alkalmazásának módjai

A mérőrendszerek alkalmazásának területei

Mérőrendszerek csoposrtosítása a gazdaság területei szerint

Hottingre Baldwin Messtechnik (HBM) mérőrendszer típusok

HBM QuantumX MX 410 mérésadatgyűjtő rendszer blokkvázlata - példa

HBM mérésadatgyűjtő szofteverek

HBM Catman Easy szoftver

National Instruments (NI) PC alapú adatgyűjtő (DAQ) rendszerek alkalmazása

A NI mérésadatgyűjtő rendszerek típusai

NI LabVIEW szoftver általános jellemzői

NI LabVIEW szoftver fontosabb funkciói

 

32. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Mérőrendszerek a gépészetben

A mérőrendszerek alkalmazásának módjai

•Telepített (helyhez kötött) és mobil alkalmazások

•Laboratóriumi vagy extrém körülmények

•Centralizált vagy elosztott mérőrendszer

•Csatornák száma: alacsony (1…4), átlagos (5…30), nagy 

(30….20.000)

•Nem vagy nehezen bővíthető, könnyen bővíthető

 

33. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A mérőrendszerek alkalmazásának területei

•Élettartam vizsgálatok

•Energetika, nagyfeszültségű 

alkalmazások

•Szilárdsági vizsgálatok

•Funkcionális mérőpadok

•Kalibrálás

•Fárasztóvizsgálatok

•Fékpadok

•Mobil adatgyűjtés

•Gyártófolyamatok

•Pirotechnika

•Anyagvizsgálat

•Roncsolásos 

vizsgálatok
http://issuu.com/hbm.com/docs/daq_en_web?mode=embed&la

yout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout

.xml&backgroundColor=2A5083&showFlipBtn=true
 

34. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A mérőrendszerek csoportosítása az alkalmazás gazdasági 

területei szerint 

•Autóipar

•Vasút

•Építőipar

•Vegyipar

•Energiaipar

•Oktatás és kutatás

•Környezetipar

•Mezőgazdaság

•Repülőgépipar, űrtechnika

•Gépipar

•Egészségipar

•Gyógyszeripar

•Hajógyártás

http://issuu.com/hbm.com/docs/daq_en_web?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fski

n.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=2A5083&showFlipBtn=true
 

35. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM mérőrendszer típusok 1.

Tranziensrekorder és 

ultranagy-sebességű 

adatgyűjtő

Alkalmazási területek:

•Robbantási technika, pirotechnika

•Turbina és rakéta mérőpad

•Roncsolásos anyagvizsgálat

•Energiaipar, nagyfeszültségű technika

Néhány műszaki adat:

•200 kS/s….100 MS/s mintavétel 

csatornánként

•4…1 080 csatorna

•Gyakorlatilag minden mérőátalakító 

csatlakoztatható

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_amplifiers_%28%28overview%29

%29.htm

 

36. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM mérőrendszer típusok 2.

Mobil, robusztus 

adatgyűjtő

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_amplifiers_%28%28overview%29

%29.htm

Alkalmazási területek:

•Adatgyűjtés mozgó járművön

•Katonai-, repülés- és űrtechnika

•Mérésadatgyűjtés nehéz körülmények 

között (olajipar, energetikai ipar, 

építőmérnöki területek…)

•Önálló (számítógép nélküli) alkalmazások

Néhány műszaki adat:

•Max. 100 kS/s mintavétel csatornánként

•Csatornaszám: 4…400

•Gyakorlatilag minden átalakító 

csatlakoztatható + CANbus+GPS

 

37. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM mérőrendszer típusok 3.

Univerzális, kompakt 

adatgyűjtő

Alkalmazási területek:

•Telepített (helyhez kötött) és mobil 

alkalmazások

•Funkcionalitás vizsgálatok

•Fékpadi alkalmazás

•Élettartam vizsgálatok

•Karbantartás, szerviz 

Néhány műszaki adat:

•Max. 96 kS/s mintavétel csatornánként, 

max. 3 MS/s összesen

•Csatornaszám: 4…1 200

•Gyakorlatilag minden átalakító 

csatlakoztatható + CANbus

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_amplifiers_%28%28overview%29

%29.htm

 

38. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



802 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

HBM mérőrendszer típusok 4.

Modul rendszerű 

laboratóriumi és mérőpad 

mérőrendszer

Alkalmazási területek:

•Funkcionális vizsgálatok

•Fékpadok

•Élettartam vizsgálatok

•Kalibrálás

•Szilárdsági mérések

Néhány műszaki adat:

•Max. 19,2 kS/s mintavétel csatornánként, 

max. 800 kS/s összesen

•Csatornaszám: 1…10 000

•Gyakorlatilag minden átalakító 

csatlakoztatható + CANbus

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-

en_prod_amplifiers_%28%28overview%29%29.htm

 

39. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM QuantumX MX 410 mérésadatgyűjtő rendszer 

blokkvázlata - példa

http://www.hbm.com/hbm_doc/navi/start-en_prod_amplifiers_%28%28overview%29%29.htm

 

40. dia 

Nagy dinamikájú univerzális mérésadatgyűjtő 
 
Fő jellemzői: 
•4 egyedileg konfigurálható bemenet (villamosan szigetelt) 
•Többféle mérőátalakító csatlakoztatható 
•Mintavételi frekvencia: 0,1…. 96.000 Hz 
•Csatornánkénti 24 bites szinkron, párhuzamos A/D konverter  
•Aktív aluláteresztő szűrő 
•4 analóg kimenet monitorozás céljából 
•Valósidejű számítások (csúcsérték, effektívérték) 
•Tápfeszültség: 10 V…30 V DC 
•Mérőátalakítók részére 5….24 V DC tápfeszültség 
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HBM Mérésadatgyűjtő (DAQ) szoftver

CAT: 

Computer

Aided

Testing

 

41. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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HBM catman  szoftver „család‖

catman®Easy

Egyszerű, gyors használat

„Kézreálló‖ menüstruktúra

Szilárdságtani „könyvtár‖

Grafikus analízis

Adatexport az általánosan 

használt 

adatformátumokban (Excel, 

ASCII, DIAdem™, nSoft)

Hatékony további modulok

catman® Professional

Komplett megoldás az 

adatgyűjtésre, adat-

ábrázolásra, jelanalízisre és 

a dokumentálásra

Az egyedi interfészek 

szabadon definiálhatók a 

megjeelenítéshez és 

adatgyűjtéshez

Matematikai kiértékelés

Mérés és számítás 

automatizálás makrókkal

Saját alkalamzás kialakítása 

catman® script nyelven

ActiveX interfész

catman® Enterprise

Egyszerű konfigurálás 

max. 10.000 csatornáig

Egyszerű adatelérés 

kliens/szerver hálózatban

Online adatelosztás a 

kliens PC-k között

Sokoldalú trigger 

(mérésindító) funkció

A teljes mérési folyamat 

naplózása

Trend analízis

 

42. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy

Érzékelő adatbázis – érzékelők menedzselése

 

43. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy

Felhasználói felület

• XP-stílusú felhasználóbarát működés

• Magától értetődő ikonok

• Gyors és könnyű felhasználó által definiált panelek az 

adatábrázoláshoz

• Zoom, kurzor és nyomtatás funkciók a grafikus adatkiértékeléshez

• Komplett „drag & drop‖ funkciók

 

44. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  



808 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Petróczki Károly, SZIE 

catman®Easy

Öt lépés a mérési adatokig

1.) Új adatgyűjtő projekt indítása

2.) Csatornabeállítás (TEDS vagy érzékelő adatbázisból

3.) DAQ job meghatározása (mintavételi frekvencia, a mérés 

hossza, trigger)4.) A megjelenítő panel kiválasztása vagy megszerkesztése

5.) A mérési erdemények mentése

 

45. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
 
 
 

  

Comment on Text
Transducer Electronic Data Sheet szavak rövidítése. Jelentése: mérőátalakító elektronikus adatlap.A mérőátalakító TEDS moduljának memóriája tartalmazza a mérőátalakító összes fontos jelleggörbéjét (karakterisztikáját), adatát, valamint a gyártási számát. Az ehhez csatlakozó, alkalmasan kialakított mérőerősítő vagy mérőelektronika a szükséges műszerbeállításokat automatikusan el tudja végezni. A TEDS modult a közvetlenül a mérőátalakítóban, a mérőkábel mentén vagy a csatlakozóban helyezik el úgy, hogy annak elválaszthatatlan része legyen. 
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A catman®Easy lehetőségei

 A mérőerősítő konfigurálása TEDS-szel vagy az érzékelő-adatbázisból 
lehetséges

 Az adatgyűjtés és az  adatmegjelenítés különálló panelekkel történik
(strip chart, analog meter, digital display, bar indicator, LED ...)

 A mérési adatok mentése különféle formátumban lehetséges
(catman, Excel, ASCII, DIAdem, nSoft)

 Virtuális csatornák létrehozása a valósidejű számításokhoz 

 Határérték kapcsolók és esemény megfigyelés (event monitoring)

 Post-process megjelenítés és jelentésgenerálás

 Adatfeldolgozás (post-process math)

 Script programírás automatizált méréshez (EasyScript)

További kiegészítő 

modulok

 

46. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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Határérték-kapcsolók konfigurálása

2.) A hatások kiváltása:

- A digitális kimenet beállítása

- Hangfájl lejátszása (pl. 

vészcsengő)

- Naplóbejegyzés a log fájlba

1.) A határérték-kapcsolók 

definiálása és megjelenítése 

(magas/alacsony szint átlépés)

 

47. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy

Valósidejű (real-time) számítások

Számított (virtuális) csatornák definiálhatók

• Algebra (feltételek, differenciálás, integrálás…)

• Kísérleti szilárdságtani számítások

• Digitális bemenő bit maszk

 

48. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy

Offline grafikus analízis

Offline módban megnyithatók és analizálhatók az adatok

- Adatábrázolás diagramon

- Adatmegjelenítés táblázatosan

- További paraméterek hozzáadása a táblázathoz (követhetőségi 
adatok, statisztika)

- Grafikus analízis zoom-mal és kurzor funkciókkal

- Az eredmények kinyomtatása vagy exportálása (adat és 
diagram)

 

49. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy modul:

Matematika

A matematikai modul az alábbi post-process funkciókat tartalmazza:

• Algebra (a mérőcsatornák számítása pl. differenciálás és integrálás)

• Spektrum analísis (időfüggvény frekvenciaspektruma)

• Szűrő, futóátlag, simítás

• Feszültség analízis (rozetta számítás) …….

 

50. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy

Matematika  modul - példa

catman®Easy module: 

Mathematics – Example

Adatkiértékelés

 

51. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy modul:

EasyScript (speciális programnyelv)

• Az adatgyűjtés és analízis rugalmas automatikus lépései

- Adatok olvasása és írása

- Adatgyűjtő job-ok és teszt adatok betöltése

- Matematikai függvények futtatása

- Közvetlen kommunikáció a készülékkel

- Olvasás/írás tól-ig a panel objektumok módosítására

• Új interaktív panel objektumok (nyomógomb, select box, check 

box stb.)

• Nyomógomb aktiválású funkció aktiválása

• Standard VBA-n alapuló programnyelv (az Excel-ből és Word-

ből ismert „Visual Basic for Applications―)

 

52. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy modul:

EasyScript - Editor

 

53. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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catman®Easy modul:

EasyScript - Mérésautomatizálás

• Definiálja, hogy az adatgyűjtési 

folyamatban mely eljárást kell 

végrehajtani. 

• A kijelölés egyszerű „drag & 

drop‖ művelettel végrehajtható

 

54. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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National Instruments (NI) PC alapú adatgyűjtő (DAQ) 

rendszerek alkalmazása

http://sine.ni.com/np/app/main/p/ap/daq/lang/en/pg/1/sn/n17:daq/fmid/655

Mérés és a mérési 

adatok megjelenítése

Adatgyűjtés

Irányítástechnika

Teszt automatizálás

Rendszer felügyelet 

(Monitoring)

 

55. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A NI mérésadatgyűjtő rendszerek típusai 1.

USB adatgyűjtő rendszerek (DAQ)

http://www.ni.com/dataacquisition/usb/

•PC USB portjára csatlakoztatható

•Egyszerű, hordozható de mégis nagyteljesítményű rendszerek 

•Az olcsó egyfunkciós rendszertől a nagyteljesítményű 

modulrendszerig terjed

 

56. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A NI mérésadatgyűjtő rendszerek típusai 2.

PCI buszos PC adatgyűjtő 

kártyák

http://www.ni.com/dataacquisition/pci/

•A PC-k belső PCI buszára csatlakozó mérőkártya

•Multiplexeres és párhuzamos mintavételű kivitelek

•PCI Express kártyák szoftver kompattibilisek a PCI kártyákkal, de a 

speciális nagysebességű soros adatátvitelnek köszönhetően nagy 

sávszélességű adatgyűtés lehetséges

 

57. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A NI mérésadatgyűjtő rendszerek típusai 3.

http://www.ni.com/images/features/us

/101020_fg_cdaq.jpg

http://sine.ni.com/np/app/main/p/a

p/daq/lang/en/pg/1/sn/n17:daq,n2

4:cDAQ/fmid/158

NI CompactDAQ rendszer

•Részei: készülékdoboz, NI C 

sorozatú I/O modulok és USB 

vagy Ethernet csatlakozású 

Windows host gép

•A hardver- és szoftverelemek 

cserélhetők

•Rugalmas kialakítása 

következtében lehetséges a 

gyors laboratóriumi teszt USB-

vel, de a gyári alkalmazás 

Ethernet-tel is

 

58. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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A NI mérésadatgyűjtő rendszerek típusai 4.

PXI Platform

•Nagyteljesítményű, moduláris rendszer precíz időzítéssel és 

szinkronizálással

•Nyitott, PC alapú rendszer tesztelésre, mérésre és irányatásra

•Több száz modulból álló választéklista sok gyártótól

•Széles választék a legegyszerűbb adatgyűjtőtől a nagyteljesítményű 

multifunkciós szimultán mintavételezésű rendszerekig

•Precíz szinkronizálás az időzítő és trigger busz segítségével

http://www.ni.com/dataacquisition/pxi/

 

59. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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NI LabVIEW szoftver általános jellemzői

•Grafikus programkörnyezet

•Igen nagy számban alkalmazzák. 

Területei:

mérés

tesztelés

irányítási rendszerek

•Jellemzője: önkifejező ikonok és összekötések a folyamatábrához 

hasonlóan

•Virtuális műszer felépítése sok száz hardver készülékből és sok 

száz beépített könyvtár a korszerű adatfeldolgozáshoz és 

megjelenítéshez

•Sokféleképpen alkalmazzák, az ipar egyik vezető szoftvere

 

60. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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NI LabVIEW szoftver jellemzői 1.

•Gyors, grafikus programozást tesz lehetővé

•Programozás „ drag-and-drop” grafikus módszerrel és nem szövegírással

•Adatáramlás ábrázolás

•Könnyen fejleszthető, karbantartható és megérthető az önkifejező  

jelfolyam ábrázolással

http://www.ni.com/labview/whatis/

 

61. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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NI LabVIEW szoftver jellemzői 2.

A hardver integrálását a LabVIEW végzi

I/O és kommunikáció: csatlakoztatni kell a műszert vagy érzékelőt a 

beépített könyvtárhoz és a műszermeghajtókhoz (drivers)

Plug-and-Play Hardver: könnyen integrálhatók a plug-and-play 

eszközök az USB, PCI, PXI, Wi-Fi, Ethernet, GPIB, stb 

rendszerekhez 

http://www.ni.com/labview/whatis/

 

62. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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NI LabVIEW szoftver jellemzői 3.

http://www.ni.com/labview/whatis/

•Fejlett beépített jelanalízis és jelfeldolgozás

•Beépített analízis: számtalan mérnöki funkció, például 

frekvenciaanalízis, görbe illesztés…

•Jelfeldolgozás az adatgyűjtéssel egyidőben

 

63. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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NI LabVIEW szoftver jellemzői 4.

http://www.ni.com/labview/whatis/

Adatmegjelenítés és felhasználói interfészek

Beépített vezérlések: az adatokkal együttműködik több száz „ drag-and-

drop” vezérlés, diagram és 3D megjelenítő eszköztár 

Beállítások: másodpercek alatt nagyon egyszerűen átállítható a 

beépített helyzet, méret és színezés vagy elkészíthető egy saját 

beállítás

 

64. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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NI LabVIEW szoftver jellemzői 5.

Többféle operációs rendszerben használható, pl. 

Windows, Mac, Linux, továbbá valós idejű operációs 

rendszerben pl. VxWorks 

Többféle hardver eszköz programozása ugyanazzal a 

programozói rendszerrel (FPGA és mikroprocesszor) 

Többféle programozási rendszer integrált alkalmzása 

(szöveges kód, DLL…)

Különféle tervezési módok egyesítése (pl. 

dinamikus szimuláció, állapotdiagram,,,)

Többmagos programozás

Adattárolás, jelentéskészítés …..

http://www.ni.com/labview/whatis/

 

65. dia 

FPGA (Field-programmable gate array): helyszínen programozható logikai eszköz 
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Kérdések, feladatok

1. Ismertesse a mérőrendszerek gépészeti alkalmazásának módjait és 

területeit!

2. Ismertesse a Hottingre Baldwin Messtechnik (HBM) mérőrendszereinek  

főbb típusait!

3. Mely fő részekből áll a HBM QuantumX MX 410 mérésadatgyűjtő 

rendszer?

4. Melyek a HBM mérésadatgyűjtő szoftevereinek fő típusai?

5. Ismertesse a HBM Catman Easy szoftver fontosabb tulajdonságait!

6. Ismertesse a National Instruments (NI) PC alapú adatgyűjtő (DAQ) 

rendszereinek fontosabb alkalmazási területeit!

7. Melyek a NI mérésadatgyűjtő rendszereinek fő típusai?

8. Ismertesse az NI LabVIEW szoftver általános jellemzőit!

9. Ismertesse az NI LabVIEW szoftverének fontosabb funkcióit!

 

66. dia 

A dia nem igényel további kiegészítést. 
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1. dia 
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Tartalom

A minőséget befolyásoló tényezők

A hosszmérés-technika alaptételei

Mérési segédeszközök geometriai mérésnél

Mértékek

Hosszmérés egyszerű mechanikus eszközökkel

(Magasságmérő, hosszmérő. Tolómércék. Mikrométerek. Mérőórák)

Finomtapintók

Mérőmikroszkóp. Projektor. Hosszmérőgép

Furatok mérése

Menetmérés

Szögek mérése

Köralak mérése

 

2. dia 

 

 

  



832 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Galla Jánosné, ÓE 

3

Felhasznált

és

ajánlott irodalom

Szilágyi László: Gépipari hosszmérések. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1982.

Halász Gábor - Huba Antal: Műszaki mérések. 

Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2003.

Industrielle Fertigung. Messen und prüfen. Verlag 

Europa-Lehrmittel, 2006.

Szilágyi László: Gépipari méretellenőrzés. Műszaki 

Könyvkiadó, Budapest, 1977.

 

3. dia 
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44

Minőség Mérethűség

Alakhűség

Helyzetpontosság

Felületminőség Felületi mikrogeometria Érdesség

Hullámosság

Felületi réteg állapota Vegyi összetétel
Szövetszerkezet

Keménységeloszlás

Maradó feszültség

A minőséget befolyásoló tényezők

 

4. dia 

A tervező a megengedett méretszóródás nagyságát és a határok alapmérethez viszonyított 
elhelyezkedését a tűréssel adja meg.  
Az ideális alaktól való eltérés jellemzésére alkalmasak az alaktűrések (síklapúság, 
egyenesség, körkörösség, hengeresség). 
Az egyes felületek helyzetét meghatározza a párhuzamosság, merőlegesség, ütés, 
tengelyhelyzet, egytengelyűség, szimmetria, stb. 
A felület minőségét befolyásoló mikrogeometriai jellemzők (érdesség, hullámosság) a szerelt 
szerkezetek működésére hatnak. 
 
A hossz- és szögmérés eszközei alkalmasak e jellemzők mérésére, ellenőrzésére. A mért 
értékek ismeretében lehet dönteni a munkadarabok elfogadásáról vagy elutasításáról. A 
mérési folyamat megtervezése mérnöki feladat, az alkalmas eszközkiválasztáshoz alapvető, 
rövid áttekintést kíván az óra anyaga nyújtani. 
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A hosszméréstechnika alaptételei

5

Komparátor

Abbe féle komparátor elv

az elsőrendű hiba kiküszöbölhető, ha a mérendő hosszméret folytatásaként, 

közös tengelyvonalban helyezkedik el a mérce, és a méret közvetlenül 

olvasható le. 

Abbe-féle komparátor

Az Abbe elvet megtestesítő hosszmérő 

eszközök például a hosszmérőgépek 

(vízszintes, függőleges), mikrométer…

Ismétlés: Az Abbe elv részletes ismertetése a 2. fejezetben található. 
(Dr. Huba Antal: 2. A mérés eredménye. Mérési eredmények hatásai.)  

5. dia 

Abbe-elv. Ernst Abbe fogalmazta meg a XIX. század végén a hosszméréstechnika egyik 
alaptételét: a mérőeszközt úgy kell tervezni, hogy  
- a mérendő hosszméret folytatásaként, közös tengelyvonalban helyezkedjen el a mérce, és 
- a méretet a mércével történő közvetlen összehasonlítással kapjuk meg. 
Ezzel az un. elsőrendű hiba kiküszöbölhető. 
Módosított tétel: feltételezve, hogy a mérési módszerben alkalmazott műszer harmadrendű 
hibával rendelkezik: az elsőrendű hiba kiküszöbölhető, ha a mérendő méret egyenesvonalú 
folytatásaként mozdul el a műszer.  
Az Abbe-elvet nem teljesítő mérőeszközök elsőrendű hibával rendelkeznek, például a 
tolómérce vagy a magasságmérő. 
 
A hiba rendszáma 
 
Elsőrendű hiba: 
Amennyiben ismert a hiba és a hibát előidéző ok közötti függvénykapcsolat, mely jól 
definiálható függvény H = f(x), és a hibafüggvény gyorsan konvergáló sorba fejthető, a  
hatványsor általános alakja: 
H (x) = a0 · x0 + a1 · x1 + a2 · x2 +a3 · x3 + ……..an · xn 

Mivel a hibaokozók kicsik, vagyis x   1, ezért az xn+1   xn és az xn+1 tag már elhanyagolható xn -
hez képest.  
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A hiba rendszáma (nagyságrendje) mindig a (csonka) hatványsorban szereplő legkisebb 
kitevőjű tag kitevőjével egyenlő, függetlenül attól, hogy a hiba pontos értékéhez hány 
tagot veszünk figyelembe. 
Törekedni kell arra, hogy a mérési módszer minimum másodrendű hibával rendelkezzen.  
Az elsőrendű hiba kiküszöbölésének módját geometriai mérések területén a hosszmérés-
technika alaptételei adják (Abbe-elv, kollimátor elv). 
 
Másodrendű hiba:   

Ha a hiba függvénye pl. f = a (cos  – 1) , a hiba másodrendűen kicsi. 
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A hosszméréstechnika alaptételei

Kollimátor elv
az elsőrendű hiba kiküszöbölhető, ha a 

mérendő méretre közvetlenül ráfektethető 
a mérce.

Taylor elv
A tűréshatárok és az alakhűség ellenőrzésére 

szolgáló idomszerekre vonatkozó 

alaptétel. Pl. furat ellenőrzésnél:

Jó oldal: a megengedett legkisebb 

méretű tömör henger idomszer

Selejt oldal: a megengedett legnagyobb

méretű gömbvégű idomszer

Bessel-féle alátámasztás
Cél: legkisebb behajlás az önsúly hatására

 

6. dia 

Kollimátor elv: Általában a mérce tökéletes felfekvése nem valósítható meg, például a 
parallaxis hiba vagy a felületi hibák miatt. Megoldást jelent, ha pl. a mérendő méret és a 
mérce valódi képét optikai úton állítjuk elő. Ezt az elvet megvalósítják a mikroszkópok.  
 
Taylor elv, a helyettesítő mérések alapelve. Taylor az idomszerekkel történő mérésre állított 
fel alaptételt, amelynek teljesülnie kell határidomszereknél. Az idomszer „megy” oldalának 
(amely minden tűrésen belüli méretű, megfelelő/jónak mondott méretű munkadarabba saját 
súlyánál fogva belemegy furatmérésnél, illetve rámegy csapjellegű méretnél) meg kell 
felelnie az ideális ellendarabnak úgy, hogy az illeszkedés is ellenőrizhető legyen. Abban a 
metszetben, amelyben a méretet vizsgáljuk, a méretet is és a teljes alakot is kell vizsgálni, rá 
merőleges metszetben egyidejűleg pedig a teljes alakot. A „nem megy” oldali idomszer, (nem 
megy rá, vagy nem megy bele a jó munkadarabra vagy munkadarabba, csak a tűrésen kívül 
eső, selejtes darabokba vagy darabokra tud illeszkedni) feladata a tűrésen kívüli eltérés 
észlelése. 
 
Bessel féle alátámasztás esetén a legkisebb az önsúly hatására a behajlás.  Nagy tömegű 
munkadarabok mérésénél a helytelen alátámasztás téves mérési eredményhez vezethet. 
Hasonló megfontolások miatt a nagy tömegű mérőgépeknél, mérőberendezéseknél is 
követelmény az önsúly hatására bekövetkező deformálódás minimálisra csökkentése. 
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Mérési segédeszközök geometriai mérésnél
A hossz- és szögméréseknál használt fontosabb mérési segédeszközök:

• Síklapok, mérőasztalok

• Kúpok, központosító tengelyek

• Mérőprizmák

Kúposság = 1 : 500 … 1000

 

7. dia 

A mérési segédeszközök feladata a mérendő munkadarab szükséges mérési helyzetének 
biztosítása, a mérőeszköz rögzítése, tájolás. Ezzel lehetővé teszik, illetve megkönnyítik a 
mérés elvégzését.  
 
Síklapok, mérőasztalok mérési bázist, mérési alapfelületet létesítenek. Erre helyezhetők a 
mérés elvégzéséhez szükséges eszközök. A síklapok anyaga általában öntöttvas, több pontos-
sági osztályban készülnek. A gránit asztal előnye, hogy nem vetemedik, tartós, nem korrodál, 
nem vezeti az áramot, nem mágnesezhető, karbantartása egyszerű.  
 
A mérőprizmák a hengeres munkadarabokat a palástfelületen tájolják, azok alátámasztására 
szolgálnak. A prizma szöge általában 90, 108 (ezt a körháromszögűségi hibák kimutatására 
használják), 120 fok. Kialakításuk alapján megkülönböztetünk kereszt-, mágneses- kengyeles- 
és  hosszú prizmát.  
A keresztprizma négy különböző méretű 90 fokos prizmát tartalmaz, párban hozzák forga-
lomba.  
 
A kúpok, központosító tengelyek forgástestek méretellenőrzésénél használhatók (ovalitás, 
egytengelyűség mérés). A bázis tengelyvonal helyzetét biztosítják.   
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Mérési segédeszközök geometriai mérésnél
A hossz- és szögméréseknál használt fontosabb mérési segédeszközök:

• Állványok

• Derékszögek, mérőhengerek

• Vonalzók

 

8. dia 

A vonalzók feladata a megmunkált (mérendő) felületek egyenességének, síkszerűségének 
ellenőrzése, valamint etalonnal történő összehasonlító mérések elvégzése mérőhasábok 
segítségével. A fontosabb acélvonalzók kialakításuk alapján: élvonalzók (egyélű, háromélű, 
négyélű), vagy laposvonalzók, illetve széles mérőfelületű vonalzók. A széles vonalzókat a 
Bessel-féle alátámasztási pontokon kell alátámasztani. Az acélvonalzókat különböző pontos-
sági osztályba sorolva hozzák forgalomba. 
 
Az acélderékszögeket, mérőblokkokat, hengeres ellenőrző derékszögeket (mérőhengereket) 
két felület egymáshoz viszonyított merőlegességének ellenőrzésére használják. Az acélderék-
szögek kialakításuk alapján lehetnek: sima-, talpas-, ütközős- vagy élvonalzós derékszögek, 
különböző pontossági osztályba sorolva.  
 
Az állványok biztosítják szükség esetén a mérőeszközök és a mérendő munkadarab stabil 
helyzetét a mérés során. 
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Mértékek
A mértékek egy méretet testesítenek meg

• Mérőhasábok

• Szögmértékek

Mérőhasábok összeillesztése

Mérőhasábok ellenőrzése síkpárhuzamos üvegkoronggal

Szögméret összeállítása

 

9. dia 

A gépgyártástechnológiában alkalmazott mérőeszközök közül az un. mértékek egy méretet 
testesítenek meg. 
A mérőhasábok tükrösített mérőfelületű, megfelelő keménységű, alak és mérethelyes, álta-
lában téglatest alakú mértékek. Pontosságuk alapján szabványos osztályokba sorolva, kész-
letben kerülnek forgalomba. A készlet egyes darabjai lépcsőzetes méretűek. A pontossági 
osztályt az alakhűség, a mérőfelületek párhuzamossága és síkszerűsége határozza meg. A 
mérőfelületek állapotát síkpárhuzamos üveggel lehet egyszerűen ellenőrizni. A méret össze-
állításánál a legkisebb tizedesből kell kiindulni: a 27,576 mm méret összeállítható például a 
következő méretű mérőhasábokból 1,006 + 1,070 + 1,500 + 4,000 + 20,000.  
Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb darabból állítsuk össze a méretet. A méretet úgy kell 
összeállítani, hogy a mérőhasábok összecsúsztatásánál biztosan tapadjanak egymáshoz. A 
mérőhasábokkal mindig cérnakesztyűben dolgozzunk! Méretüket 20 C-on testesítik meg. 
A mérőhasáb tartozékok (szorítókeret, irdaló talp, mérőcsőrök, mérőcsúcsok) a mérőhasábok 
alkalmazási területét növelik, segítségükkel méretek ellenőrizhetők, bejelölhetők. 
 
Szögmértékekkel (szögmérőlapokkal) tetszőleges nagyságú szögek ellenőrizhetők. Készletben 
kerülnek forgalomba, több pontossági osztályba sorolva.  
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Magasságmérő, hosszmérő

HosszmérőkMagasságmérők

• Műhelyi hosszmérő

• Ellenőrző hosszmérő

• Összehasonlító hosszmérő

 

10. dia 

A magasságmérőket mérőlapon vagy mérőasztalon elhelyezve előrajzolásra, a mérendő 
munkadarab magasságának meghatározására, ellenőrzésére használják. Régebbi kivitelük nó-
niuszos leolvasású. A mérőórás és a digitális kijelzésű magasságmérő tetszőleges helyzetben 
nullázható. A fel, illetve lefelé történő elmozdulást egyaránt kijelzi. A digitális változat szá-
mítógéphez csatlakoztatható. 
 
A hosszmérők különböző pontossági fokozatban a mértékegység részeit hivatottak megteste-
síteni. A munkadarabra fektetve a skála osztásai összehasonlíthatók a mérendő élekkel ráte-
kintéssel.  
A műhelyi hosszmérő téglalap keresztmetszetű, acélból készült mérce. A pontossági osz-
tálynak megfelelően előírt az osztásvonalak egymáshoz viszonyított pontossága, az osztás-
vonalak vastagsága, valamint a mérőfelületek síktól való megengedett eltérése. Vastagsága 
miatt a leolvasás parallaxishibát tartalmazhat, az Abbe elv nem érvényesül. 
Az ellenőrző hosszmérő általában az üzemi mérőhelyiségek eszköze, a műhelyi hosszmérő 
ellenőrzésére is használható.  
Az összehasonlító hossszmérőket mérőszobában használják ellenőrzésre. Keresztmetszete 
miatt nagyobb a merevsége, az osztásvonalak mechanikai sérüléstől védettek. A semleges 
szálat az osztásvonalakon áthaladó két párhuzamos jelző vonal jelöli ki. Az ellenőrző és 
összehasonlító hosszmérőket teljes hosszukban kell mérés közben megfelelő minőségű sík-
lapra helyezni. Ennek hiányában a Bessel-féle alátámasztási pontokon görgőket lehet alkal-
mazni az alátámasztásra.  
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1111

Tolómércék

A méret leolvasása1/10 mm-es nóniusz

 

11. dia 

A hagyományos kialakítású tolómércék tolókával felszerelt üzemi hosszmérő eszközök. A 
tolóka helyzetét nóniusz segítségével lehet leolvasni. Garantált felbontóképessége 0,1 mm, 
mert az Abbe elvet nem testesíti meg. Részei a képen láthatók. A tolómérce alkalmas kül-
méret, furat jellegű méret és mélység mérésére. A mérőfelületek tapintják a mérendő 
tárgyat. Egy darabból készül a mérőléc (szár) és az álló mérőfelület, valamint a tolóka és a 
mozgó mérőfelület. A tolómérce összezárt állapotában a száron elhelyezett 1 mm-es főosztás 
0 vonala és a tolókán lévő nóniuszskála 0 vonala egybe kell essen. A mért érték egész 
millimétere leolvasható a száron a segédosztás 0 vonala előtt, az ezt meghaladó tizedes érté-
keket pedig a segédskálán találjuk ott, ahol a főosztás valamelyik vonala a segédosztás vona-
lával egybeesik.  
A leggyakrabban alkalmazott nóniusz 1/10 mm (9 mm-es távolság 10 egyenlő részre osztva), 
vagy 1/20 mm (19 mm-es távolság 20 egyenlő részre osztva) osztású.  
A tolómércék mérési hibáját befolyásoló tényezők: a mérendő hosszúság és a mérce nem 
esik egy vonalba (Abbe elv hiánya), a szár vezetőfelületének gyártási eltérése, a mérő-
felületek síktól való eltérése, a mérőfelületek párhuzamossági eltérése, a mérőerő különbö-
zősége ismételt méréseknél, a főosztások és a segédosztások osztáspontatlansága, az osztás-
vonalak vastagsága, ezen túl a mérést végző személy leolvasási pontatlansága. 
A leolvasás gyakori hibája a parallaxis hiba. Ezt kiküszöböli az a konstrukciós megoldás (a 
hagyományos kialakítású mérőeszköznél), amelynél a fő és segédosztást hordozó alkatrészek 
egy síkba esnek.  
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Tolómércék

Tolómércék számkijelzéssel

Mérőórás tolómérce

 

12. dia 

A tolómércék gyártói fejlesztésére két szempont jellemző: a leolvasás pontosságának 
fokozása, valamint univerzális vagy a speciális felhasználáshoz alkalmazkodó kialakítások.  
A 0,1 mm-es vagy 0,01 mm-es (0,02 mm-es) mérőórával összeépített tolómérce a leolvasást 
könnyíti meg, teszi megbízhatóbbá. Az ábrán látható mérőórás tolómérce kis sorozat méré-
sénél előnyös, a méretre állításhoz mérőhasábot használva 0,01 mm mérésére is alkalmas 
(különbségmérés), az állandó mérőnyomást rugó biztosítja. 
A számkijelzéses tolómércék bármely helyzetben nullázhatók, a mérés pillanatában jelzett 
érték kimerevíthető, a mért érték továbbítható számítógépbe megkönnyítve ezzel a kiérté-
kelést. 
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Tolómércék

Tolómérce tartozékok

Tolómérce hengeres szárralPéldák a tartozékok felhasználására

Tolómérce tartozékok

Egyetemes tolómérce

Mérési módok

 

13. dia 

Az un. egyetemes tolómércék a tartozékaik segítségével sokféle mérési feladat elvégzésére 
alkalmasak. 
A speciális kialakítású tolómércék szerkezetüknél fogva igazodnak egy-egy egyedi mérési 
feladathoz. 
A képen látható egyetemes tolómérce bal oldali mérőfelülete (2) a szárra merőlegesen 
elcsúsztatható. A mérőfelületek végére különböző, célszerűen kialakított betétek rögzíthetők, 
melyekkel jelentősen bővül a mérőeszköz felhasználási területe: pl.: különböző síkokban elhe-
lyezkedő felületek közötti távolság, belső horony távolsága, furatközéppontok közötti távol-
ság. A betétek külön készletben is kaphatók és minden olyan tolómércére felszerelhetők, 
melyek mérőcsőreinek külső mérőfelülete is van. 
A hengeres szárú tolómérce szára merevebb a hagyományos kialakításnál, ugyanakkor a szár 
végén található mérőfelület körbeforgatható, lehetővé téve kitérő felületek távolságának 
mérését a tolómérce adta pontossággal. 
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Mikrométerek

 

14. dia 

A gépgyártásban gyakran használt mérőeszköz. A tolómércénél pontosabb mérést tesz 
lehetővé. Működésének alapelve: szögelfordulás átalakítása egyenesvonalú mozgássá. 
Mérőeleme egy nagypontosságú mentes orsó, melynek menetemelkedése 0,5 mm vagy 1,00 
mm. A nagyítást a menetemelkedés és a mm tört részeit tartalmazó dob hozza létre. A 0,5 
mm menetemelkedésű mikrométernél a dob 50 részre osztott, így egy-egy osztástávolság 
0,01 mm. A mikrométerek felbontóképessége 0,01 mm, illetve 0,001 mm. Mérési tartománya 
25 mm. A mérési határa 0 – 25 mm, 25 – 50 mm, stb. Az ábra egy 1/100 mm osztású 
mikrométer fő részeit mutatja. A hagyományos leolvasás: az egész és fél millimétereket a 
száron, a tized és század millimétereket a dobon olvassuk le.  
A mikrométerek pontosságát elsősorban a mérőorsó menetemelkedésének eltérése  
befolyásolja . A mérőnyomás állandó, ezt a finombeállítóval működtetett nyomatékhatároló 
biztosítja. 
A mikrométerek ellenőrzése: 

-Nullahiba. A megtisztított mérőfelületeket a finombeállítóval egymáshoz érintve (nagyobb 
méréstartománynál ellenőrző pálca közbeiktatásával) a nullahiba kimutatható. Ez rendszeres 
hiba, mellyel a mért értéket korrigálni kell. 

-A mérőfelületek párhuzamossága. Egyszerű módon, síkpárhuzamos üvegkoronggal 
ellenőrizhető. Az üvegkorongot a mérőfelületek közé kell helyezni finombeállító használatával 
úgy, hogy az mindkét mérőfelülettel érintkezzen. Párhuzamossági hibánál interferencia csíkok 
láthatók. A síkpárhuzamos üvegkorongokat készletben forgalmazzák. A készlet darabjai eltérő 
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vastagságúak, így a az orsó elfordított helyzetében is ellenőrizhető a párhuzamosság. 
Nagyobb méréstartományú mikrométereknél optikai berendezéssel lehet a hibát ellenőrizni. 

- A menetemelkedés ellenőrzése. A mérőhasábok segítségével történhet a hibadiagram 
felvétele. A hiba a leolvasott méret és a „helyes” méretet megtestesítő mérőhasáb mérete 
közötti különbség.  
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Mikrométerek

 

15. dia 

A digitális mikrométerek a leolvasás pontosságának fokozásán túl csatlakoztathatók kiérté-
kelő egységekhez.  
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Mikrométerek

Tapintóemelős mikrométer

Többfogmérő mikrométerTöbb célú mikrométer Mélységmérő mikrométer

Univerzális mikrométer

 

16. dia 

Az univerzális vagy a speciális felhasználáshoz alkalmazkodó kialakítások a felhasználási 
lehetőségeket bővítik.   
 
 
 
 

  



848 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Galla Jánosné, ÓE 

1717

Mérőórák

Mérőcsapok mérőórákhoz

 

17. dia 

A mérőóra széles körben alkalmazott mérőeszköz, melyet leggyakrabban különbségmérésre 
használnak. A tapintócsap (1) elmozdulását a fogasléc - fogaskerék (2, 4) áttétel felnagyítja, 
ezt jelzi ki a számlap előtt körbeforgó mutató. Az érintkezést a mérendő tárggyal egy (a rajzon 
látható esetben állandó mérőnyomást biztosító kialakítással) rugó biztosítja. Felbontó-
képesség: 0,01 mm vagy 0,001 mm.  
A 8 mm átmérőjű befogócsapot mérőóra állványban vagy befogószerkezetben kell rögzíteni. 
Különbségmérésnél a névleges méretet megtestesítő etalon érintésekor (tapintócsap alá 
helyezésével) a számlap forgatásával nullára állítható a mérőóra.  
A mérőcsap munkadarabbal érintkező utolsó eleme cserélhető. Ezek a mérőcsapok a 
pontszerű érintkezést biztosítják a mérendő munkadarab alakjához igazodva.  
  
 
 

  



11. fejezet. Geometriai mennyiségek mérése a gépészetben 849 

© Galla Jánosné, ÓE www.tankonyvtar.hu  

18

Mérőórák

 

18. dia 

A mérőórákkal végzett mérés pontosságát elsősorban a mérőóra összhibája befolyásolja. 
Ennek okai: a nem tökéletes fogaskerekek, szerkezeti elemek pontatlansága, súrlódása, az 
ingadozó mérőnyomás, a kapcsolódó elemek közötti játék okozta irányváltási hiba. A hibák 
kalibrálással meghatározhatók.  
Az összhiba vizsgálatakor a tapintót egyenletes osztással, szakaszosan kell elmozdítani kihasz-
nálva a teljes mérési tartományt. Minden tapintóállásnál leolvasható a skálán mutatott érték. 
A hiba a skáláról leolvasott érték és a tapintó ismert (etalonnal létrehozott) elmozdulása 
közötti különbség. A mérőóra hibagörbéje a tapintó elmozdulásának függvényében mutatja a 
hiba értékét. 
 
A mechanikus mérőóra hibadiagramjának jelölései (DIN 878 szerint): 
f ges – a mérési tartományban mért legnagyobb hiba (a kifelé és a befelé mozgó mérőcsap 
legnagyobb hibáinak különbsége), 
f u – irányváltási hiba (hiszterézis), a kifelé és a befelé mozgó mérőcsap azonos helyzetében 
mért hibakülönbségei közül a legnagyobb, 
f e – a mérőcsap egyirányú mozgása során fellépő legnagyobb hiba, 
f t – két főosztás között mért legnagyobb és legkisebb hiba különbsége a méréstartomány 
tetszőleges részén. 
f w – ismétlőképesség, egy kiválasztott helyen ismételt, legalább 5 mérés értékének 
terjedelme. 
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Az összhiba és az irányváltási hiba vizsgálatának a kétirányú mozgású méréseknél van 
jelentősége (pl.: körkörösség) 
A digitális mérőórák vizsgálata (alsó diagram) a következő kivételtől eltekintve a mechanikus 
mérőórákéval megegyezik: 
A mérőórát vizsgáló berendezésen névleges értékek beállításra kerülnek, az ettől való eltérés 
olvasható le a mérőórán, valamint a mérőóra tapintója befelé mozog ( a számlálási hiba +/- 1 
számjegy). 
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Finomtapintók

A finomtapintókat jellemzi: a kis méréstartomány, nagy érzékenység,     

kismértékű ismétlési hiba, nagy megbízhatóság

A méretváltozás érzékelésétől függően lehetnek: mechanikai, optikai, 

villamos, pneumatikus finomtapintók

Mechanikai finomtapintó

Az orthotest szerkezeti felépítése 

és beépítési lehetőségei

Optikai finomtapintó

Az optiméter szerkezeti felépítése 

 

19. dia 

A finomtapintók előnye a nagy érzékenység, a kismértékű ismétlési hiba, a nagy megbíz-
hatóság.  
A rajzon látható orthotest rendszerű finomtapintó (emelőkaros szerkezetű) az egyik legelter-
jedtebb mechanikai finomtapintó, mely a nagyítást karos áttétellel és fogasív – fogaskerék 
áttétellel valósítja meg. A mérőcsap (1) elmozdulása következtében a fogasíves szögemelő (2) 
elfordul. A fogasív kis átmérőjű (3) fogaskereket forgat, ennek tengelyéhez a mutató köz-
vetlenül kapcsolódik. A skálaosztás 0,001 mm vagy 0,002 mm. A műszer mérési bizony-
talansága ezred milliméternél kisebb értékű. Régebbi típusú mechanikus finomtapintó a 
miniméter és a mikrokátor. 
Az optiméter az optikai finomtapintók csoportjába tartozik. Elsősorban mérőszobai körül-
mények között nagypontosságú mérések, kalibrálások végzésére használják kis meghibá-
sodási lehetősége, megbízhatósága miatt. Skálavetítéssel dolgozó műszer, kevés mechanikai 

elemet tartalmaz. Legnagyobb mérési bizonytalansága:  (0,5 +Lmm/100)μm . Az ábra alapján: 
a beeső fény az 1 tükrön és a 2 prizmán keresztül világítja meg a skálát. Az ezen átmenő 
fénysugár a 6 prizma és a 7 gyűjtőlencse irányítása révén az 5, billenő tükörbe ütközik.  A 
tapintócsúcs a tükröt a méretváltozás mértékének megfelelően elbillenti. A ráeső fénysugár 
ezért 2α szöggel megtörve verődik vissza a 7 gyűjtőlencsére, és így kitérítve kerül a jelző ékkel 
ellátott 3 homályos üvegre. Mivel a skála a 2 prizma után helyezkedik el, a tükörre érkező 
fénysugár már tartalmazza a skálát, a tükör ezt is visszaveri. Így a homályos üvegen a 
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mérettől függően mozgó vetített skálát látunk. A 8, 9 csavarokkal a tűréshatárokat jelző 
vonalak helye is beállítható. Az optiméter osztása 1 μm, a mérési tartománya ± 100 μm.  
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2020

Finomtapintók

Villamos finomtapintók

Példa a villamos finomtapintók

felhasználására

 

20. dia 

Az induktív finomtapintók nagypontosságú mérésekre és vezérlésekre alkalmasak. Nagy 
előnyük, hogy analóg módon folyamatos értéket adnak, aktív mérésre is felhasználhatók. Az 
induktív tapintós rendszerek már bonyolultabb felépítésűek, mert elektronikus jelerősítő-
jelfeldolgozó-kiértékelő egységet is tartalmaznak. A fojtótekercses finomtapintóknak két 
típusa van, de mindkét esetben a mérőcsap elmozdulása induktivitás változást okoz, ez a 
változás kerül feldolgozásra. Az egyik esetben a légrés változik, ez érzékenyebb, de a 
linearitása rosszabb, mint a másik változaté. A másik változat a változó felületű vasmag elvén 
működik. Ennek linearitása jó, és lényegesen hosszabb szakaszú.  
Gyakran előforduló mérési feladat a több méret egyidejű mérése, valamint az összegző, 
illetve különbségképző mérés.  
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Pneumatikus hosszmérő eszközök

A pneumatikus hosszmérő eszközök legfontosabb előnyei: nulla mérőnyomás, 

az alkatrészek kis kopása, nagy nagyítás, üzembiztos, aktív mérésre használhatók.

Kisnyomású pneumatikus mérési 

rendszer vázlata és jelleggörbéje

Nagynyomású mérési rendszerek

 

21. dia 

A mérési rendszer részei: szűrő, nyomásszabályozó, nyomásmérő, tápellenállás, 
finomszabályozó a nullázáshoz, mérőfúvóka (mérőtapintó). 
Kisnyomású pneumatikus mérési rendszer. Az elsőként megjelenő Solex eljárás 500 – 1000 
mm vízoszlop nyomással dolgozott. Az állandó nyomást egyszerű merülő csöves szabályozó 
biztosította. Az ábrán látható a Solex rendszer továbbfejlesztett változata. A mérőnyomást az 
1 edényben lévő 2 súlyzár biztosítja. Az At tápfúvóka fojtást okoz, a rendszert tulajdon-
képpen két részre osztja: tápegységre (bal oldal) és mérőegységre. A tápegységben a nyomás 
p0.A 3 nyomáskamrából kiáramló levegő (nyíl) a mérőfúvókához jut. A 4 nyomásmérő cső is a 
nyomáskamrához csatlakozik. A méretváltozás hatására a nyomáskamrában bekövetkező 
nyomásváltozás hatására a vízoszlop le-, vagy felfelé mozdul el. A mellé helyezett mércéről – 
mely a jelleggörbe lineáris szakaszának megfelelő osztásokat tartalmaz – a méretváltozás 
leolvasható.  
Nagynyomású mérési rendszerek 
• Nyomásméréssel dolgozó berendezések (a ábra). A műszerbe tisztított (1), szabályozott 
nyomású levegő kerül. A nyomásmérő (2) a mérőfúvóka (4) és a tápellenállás (3) között van 
és az s-sel arányos nyomást méri. 
• Nyomáskülönbség mérésén alapuló készülék kiegyenlítő fúvókát (1) is tartalmaz. Ezen 
távozhat el –szabályozhatóan– a felesleges levegő. A nyomásmérő (2) a mérő- (3) és a 
kiegyenlítő vezeték (4) között helyezik el, így a két vezetékben uralkodó nyomás különbségét 
méri. 
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•A nyomáskiegyenlítéses elven dolgozó berendezésben egy membrán elmozdulása egyúttal 
a felső kiömlő szelepet is vezérli. A szelep a mérendő tárgytól függő új egyensúlyi helyzet 
eléréséig mozdul el. A kijelző ezt az elmozdulást (közvetve a méreteltérést) mutatja. 
A térfogatmérő eljárás a kiömlő keresztmetszeten eltávozó levegő mennyiségét méri. A 
mérés eszköze egy fölfelé folyamatosan bővülő, osztásokkal ellátott  átlátszó cső (1), 
melyben az átmenő levegő a csőben lévő könnyű testet, az ún. „úszót”, az átáramló 
levegőmennyiségnek megfelelő magasságban tartja. Az átáramló levegőmennyiség pedig a 
réssel (darabmérettel) arányos. A skáláról a méreteltérés (résméret) leolvasható.  
A méretérzékelők (mérőfejek) alapvetően kétféle kialakításúak: 
•Az érintkezés nélküli típusok a mérés közben nem érnek a mérendő tárgyhoz. Az tárgy és a 
mérőfej-fúvóka homloksíkja között kialakult s mérőrés változik a méretváltozás hatására.  
•Az érintkezéssel mérő, ún. pneumatikus finomtapintóknál a munkadarabot állandó 
mérőnyomás terheli. A mérőrés a fúvóka és a fejben lévő szeleptányér között alakul ki. Nem 
érzékeny a munkadarab és a beállító etalon közötti felületi érdesség eltérésre.  
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2222

Mérőmikroszkóp

Cserélhető okulár

 

22. dia 

A hosszmérésekre alkalmas mikroszkópok fő szerkezeti egységei: merev állvány (mikroszkóp 
test és oszlop konzollal); optikai rendszer megvilágítással; tárgytartó asztal a tartozékaival; 
korszerű típusoknál kiértékelő egység. 
Az ábrán látható műhelymikroszkóp x-y koordináta-, menet-, szög-, alak-, és hosszmérésekre 
alkalmas. Az asztalt mindkét koordináta irányban egy-egy beépíthető mikrométer (0-25 mm) 
segítségével tudjuk mozgatni. Az elmozdulás mértéke növelhető mérőhasábok segítségével 
mindkét irányban.  A leolvasás 1/100, vagy 1/1000 mm. A nagyítás mértéke az objektívek 
cseréjével változtatható a feladatnak megfelelően (általában 10, 30, 50 vagy 100-szoros). A 
méréshez cserélhető okulárokat, valamint vetítőernyőt is használunk. 
A mérendő tárgy üveglapos asztalon helyezkedik el, melyet alulról a kondenzorokkal 
párhuzamosított fénysugár a tükör közvetítésével megvilágít. Az alsó megvilágítással a mik-
roszkóppal az üveglapra helyezett tárgy árnyékképét vizsgáljuk (árnyékkép eljárás). A tárgy 
árnyékképe a tárgylencsén és a pentaprizmán keresztül a szemlencsébe jut. A szemlencse 
alatt helyezkedik el a szálkeresztes üveglemez, mely tengelye körül forgatható és a méretre 
állítást teszi lehetővé. 
A tárgyasztal kereszt- és hosszirányban mozgatható és körbeforgatható, az elfordítás 
mértéke leolvasható. A munkadarabot az üvegasztalra fektetve, prizmába vagy csúcsok közé 
foga mérjük. A kisebb méretű darabok biztos rögzítésére leszorítókat használunk.  
A helyes méréshez két alapvető feltételt kell betartani. A mérést mindig a mérendő felület 
élesre állításával kezdjük. A másik feltétel az asztalt mozgató mikrométerek irányváltási 
hibájának kiküszöbölése. 



11. fejezet. Geometriai mennyiségek mérése a gépészetben 857 

© Galla Jánosné, ÓE www.tankonyvtar.hu  

Méréskor a mérendő felületet fedésbe hozzuk a szálkereszttel, leolvassuk a mikrométer által 
mutatott értéket, vagy nullázzuk a digitális kijelzőt. Ezután az asztalt addig mozgatjuk, amíg a 
szálkereszt a mérendő felület másik szélével fedésbe nem kerül. Az elmozdulás mértéke a 
mért méret. 
A műhelymikroszkóp tartozékai: vetítőernyő, csúcsok, csúcsbakok, prizmák, cserélhető oku-
lárok, mérőkések, leszorítók. 
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2323

Projektor

 

23. dia 

A projektorok optikai vetítőberendezések, melyekkel a mérendő tárgy 10-, 20-, 50-, (100-)-
szoros nagyítású vetített képét lehet összehasonlítani a mérendő tárgy nagyított rajzával vagy 
a mérőprojektorhoz tartozó szabványos mérőlemezekkel, melyek derékszögű vagy polár vo-
nalhálózatot, menetek, fogaskerekek, sugarak, körök szabványos sorozatának rajzolatát tartal-
mazzák. 
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2424

Hosszmérőgép

Függőleges 

hosszmérőgép

Vízszintes hosszmérőgép

 

24. dia 

Az Abbe-féle elv a hosszmérőgépek szerkesztésének alapelve.  
A függőleges hosszmérőgép képen látható változata (Premisura, Microprem 225) 0,001 mm 
leolvasást biztosít. Mérési tartománya 0…28 mm, az üvegmérce osztása 0,1 mm, a 
mikrométerskála osztásértéke 0,001 mm. A mérőerő 0,5 N, a maximális mérhető méret 100 
mm.  
 
Az egyetemes hosszmérőgép vízszintes irányú mérések végzésére alkalmas. A mérőgép 
állványa merev kialakítású, középen helyezkedik el a tárgyasztal, mely függőleges- és 
keresztirányban állítható. Az állvány jobb oldalán a tapintócsappal ellátott nyereg található. 
Mérés előtt a nyerget az állványon rögzíteni kell. Az állvány bal oldalán van a Abbe-féle 
mérőelem. Az üvegből készült, 1 mm-es osztású Abbe mérce a spirálmikroszkóppal olvasható 
le. Az tapintócsap az Abbe mérce folytatása. A mérőnyomást ellensúly biztosítja. 
A mérés kezdetén a mérőgépet nullára állítjuk, miközben a tapintócsapok összeérnek. A 
munkadarabot a tapintócsapok közé helyezzük. Kiegészítő tartozékok felhasználásával 
mérhető síklapú test és forgástest külső mérete, furatméret mérőnyomással és kisméretű (20 
mm alatt) furat 0 mérőnyomással, orsómenet középátmérője mérőcsapokkal, anyamenet 
középátmérője mérőgömbökkel. A mérés során a pontszerű érintkezést biztosítani kell. 
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25

Furatok mérése 

Jellegzetes furathibák Furatmikrométer

Rúdmikrométer
Három ponton mérő 

furatmikrométerek

 

25. dia 

A furatot átmérője és középpontjának helyzete határozza meg. A középpont eltérését a 
helyzethibák közé sorolva, a furatra jellemző hiba a megadott átmérőtől való eltérés. 
A furathibákat – a sugár változását – tengelymetszetben, illetve a tengelyre merőleges 
metszetben a középponti szög függvényében vizsgálhatjuk. Néhány jellegzetes furathibát 
mutat az ábra.  
A mechanikus furatmérő eszközök lehetnek közvetlen leolvasású (a normál mikrométer 
furatmérésre alkalmas változatai) vagy különbségmérő (a normál mérőórák furatmérésre 
alkalmas mérőcsappal ellátott változatai) eszközök. Csoportosíthatók a mérőpofák száma 
szerint is, így lehetnek két- vagy három ponton mérő műszerek. Kialakításuk a mérendő 
furat méretétől függően különböző. A méret kijelzése analóg vagy digitális.  
A két ponton mérő furatmérők csak az ovalitást tudják érzékelni, sokszögűségi hibák 
kimutatására nem alkalmasak. Ha az alakhűség megállapítása is szükséges, akkor három 
ponton mérő műszert használunk. A háromszögűségi hiba kimutatására alkalmas eszköz, az 
un. passiméter, melynek mérőcsapjai 135O-135O-90O-os szöget zárnak be egymással. A 120O-
os szögben elhelyezkedő mérőcsapokkal is csak az ovalitást észleljük.  
A két ponton mérő mérőcsőrös furatmikrométer 3 mm (5mm) feletti belső méretek 
mérésére alkalmas általában 5 …30 mm vagy 30 …55 mm mérési tartományban. A 
mérőfelületek stabil helyzetét vezetőcsap teszi lehetővé. A mérőcsőrök vastagságát a méret 
leolvasásakor nem kell figyelembe venni, mert a skála ennek megfelelően készül.  
Szintén két ponton mérő a pálcás furatmikrométer. Az alapmikrométer mérési tartománya a 
védőanya helyére csavart hosszabbítókkal bővíthető 50 mm-től akár 1500 mm-re is. Helyes 



11. fejezet. Geometriai mennyiségek mérése a gépészetben 861 

© Galla Jánosné, ÓE www.tankonyvtar.hu  

használatakor arra kell ügyelni, hogy a furat tényleges átmérőjét mérjük. Akkor járunk el 
helyesen, ha a mérőeszköz a furat középvonalára merőlegesen áll és középvonala átmegy a 
furat középvonalán. Mivel finombeállító nincs a műszeren, a mérőnyomás változhat. 
Használata nagy gyakorlatot igényel.  
Három ponton mérő furatmikrométereknél a mérőcsapok mozgatása lépcsős menettel vagy 
kúppal történik.  
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2626

Furatok mérése 

Mérőórás furatmérők

Passiméter

 

26. dia 

A mérőórás furatmérő eszközök a beállított névleges furatátmérő és a tényleges átmérő 
közötti különbséget érzékelik.  
A tűszerűen kialakított mérőcsapot két oldalról rugós támaszték fogja közre. A mérés során a 
kúpos tűt a furatba helyezzük úgy, hogy a támaszok a munkadarab felületén támaszkodjanak 
fel. A tapintócsap (tű) elmozdulását mérőóra jelzi ki. A furat szélén felfekvő támaszok alatti 
sorja vagy leélezés a mérést meghamisítja.  
Nagyobb furatokat kúpos áttételezésű mérőórával mérünk. A kúp a felhasított, rugózó 
hüvelyben hengeres nyomórugó hatására mozog. A hüvely alsó része gömb, felső része 
menettel csatlakozik a mérőóra tartóhoz. A mérési tartomány változtatását a cserélhető 
hasított hüvelyek teszik lehetővé.  
15 …20 mm-nél nagyobb átmérőjű furatok különbségmérő eszköze lehet a szögemeltyűs 
mérőórás furatmérő.  Az 1 mozgató tapintó a 2 szögemelőnek támaszkodik, hogy mozgását a 
mérőóra meghosszabbított 3 csapjának átadja. Az állandó kapcsolatot a két 4 rugó biztosítja. 
A fej másik 5 mérőcsapja mereven rögzített. A mérési tartomány változtatását itt is a 
mérőtapintó 5 cseréjével valósítjuk meg. A különbségmérés elvén működő eszközök 
beállításához (0-ra állítás) ismert átmérőjű un. kalibergyűrűt használunk. 
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2727

Menetmérés

Középátmérő és magátmérő

mérésére alkalmas betétek

Az anyamenet középátmérőt

mérő eszközök

Menetmikrométer

Menetközépátmérőt

mérő mikrométer

Mérőórás gyors külső 

menetmérő

Menetek jellemzői:

• a menet szelvénye 

• középátmérő

• külső átmérő

• magátmérő

 

27. dia 

A normál métermenet fontosabb jellemzői: középátmérő, menetemelkedés, szelvényszög, 
külső átmérő, magátmérő.  A mérőeszköz- és a mérési módszer választását befolyásolja a 
mérés előírt pontossága, a mérendő munkadarabok száma. 
A menetemelkedés durva becslése történhet menetfésűvel. Pontos mérésre alkalmas a 
mikroszkóp.  
A menetmikrométer mérőcsapjaiba a menetemelkedéstől (vagy az 1”-ra eső menetszámtól) 
függően cserélhető mérőbetétek helyezhetők. A mérés előfeltétele, hogy a mérőbetétek a 
középátmérőn, ill. annak közvetlen környezetében feküdjenek fel. Ezért minden menetemel-
kedéshez más betétpár tartozik. A betétpár egy villás és egy kúpos részből áll. A menetmikro-
méterek készletben kerülnek forgalomba. Mérési tartománya 0–25 mm, 25-50 mm…stb.  
A mérés megkezdése előtt a helyes beállításról meg kell győződni. A betétpárokat 
összeérintjük (25 mm felett a beállító idomszert érintjük), majd a mikrométert nullára állítjuk 
(a mikrométer mozgató orsójával szemközti csap állítható).  
A mérőórás menetmérők a beállított mérethez képest mérik az eltérést.  
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Menetmérés

Menetmérés mérőcsapokkal

Menetmérés mikroszkópon 

Menetmérő okulár mikroszkóphoz 

d2 = L – 3 dD + 0,86603.P

 

28. dia 

Pontosabb mérést tesz lehetővé a mérőcsapos középátmérő mérés. A méréshez 2 + 1 
darab, készletben forgalmazott mérőcsapot használunk. A készlet a menetemelkedéstől 
függően tartalmazza a mérőcsap párokat. A megfelelő méretű mérőcsapokat a menet-
szelvénybe helyezzük, és azokat kívülről érintjük. Ehhez használhatunk pl. mikrométert, 
hosszmérőgépet, optimétert, stb. Az L leolvasott értékből számítással kapjuk a középátmérő 
méretét: d2 = L – dD ( 1 / sinα /2 + 1) + P / 2 · cosα / 2 , métermenetnél: d2 = L – 3 dD + 
0,86603.P 
A mérőcsapok a névleges elméleti mérettől eltérnek, ezért a három csap átlagos méretével 
számolunk (dD). A legkedvezőbb csapméret (a középátmérőn érinti a menetoldalt): dD0 = P / 
(2cosα / 2). 
A mérés során fellépő hibákat korrekciós tényezőkkel vesszük figyelembe, ezek a követ-
kezők: 
K1 – a mérőcsapok nem merőlegesek a tengelyre, hanem ferdék a menetemelkedés 
szögének megfelelően. K2 – A mérőerő belapulást okoz a meneten és a mérőcsapokon. K3 – 
A menetemelkedés a valóságban eltér az elméleti értéktől. K4 – A mérőcsapok mérete külön-
bözik. K5 – A szelvényszög a valóságban eltér az elméleti értéktől. A korrekciós tényezők 
számíthatók. A hibákat algebrailag összegezzük és a d2 értékét korrigáljuk. 

K = K1 + K2 + K3 + K4 + K5 ;      d2 = l – 3dD + 0,86603 P + K  
Egyedi méréshez a megfelelő pontosságot adó módszer a mikroszkópos középátmérő 
mérés, melyet végezhetünk a mikroszkóp szálkeresztjének, vagy az un. mérőkések segít-
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ségével. Az orsómenetet központosítva, tengelyvonalát koordinátairányban beállítva helyez-
zük a mikroszkóp asztalára. A mikroszkóp oszlopát a menetemelkedéstől és középátmérőtől 
függően dönteni kell. Az élesre állított menetszelvényre a szemlencse szálkeresztjével ráál-
lunk úgy, hogy a szálkeresztek metszéspontja a szelvény középső részén legyen. Leolvassuk 
az asztal helyzetét a mozgató orsóról vagy a digitális kijelzőt nullázzuk. Ezután a szál-
kereszttel a szemközti menetszelvényre állunk (y irányú elmozdulás), de közben ügyelünk 
arra, hogy x irányban ne mozdítsuk el a munkadarabot, illetve az asztalt. Az y irányú 
elmozdulás adja a középátmérő méretét. Mérőkések segítségével hasonló módon járunk el a 
mikroszkóp szögmérő okulárját felhasználva. 
A mikroszkóp okulár helyére illesztett menetmérő okulár (revolverokulár) testében 
állítócsavarral forgatható idomlemez található. Az okulárban az idomlemez rajza, mint mérce 
hasonlítható a tárggyal. A mérés során az idomlemezt az állítócsavarral addig forgatjuk, míg 
a tárgy az előzőleg élesre állított bevetített körvonalával pontosan fedésbe nem kerül. Az 
idomlemez típusától függően így közvetlenül határozzuk meg a méreteket. Az ábrán látható 
idomlemezzel a következő mérések végezhetők: metrikus- és Whitworth menet menetprofil 
ellenőrzése; kések, marók, trapézmenet mérése; átmérők, szelvényszög, menetemelkedés, 
menetmélység mérése; mérőkéses menetmérés.  
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Szögek mérése

Csoportosítás:

- állandó mértékű szögmérők

- változtatható mértékű szögmérők

Állandó mértékű szögmérők
Egy-egy meghatározott értékű szöget testesítenek meg.

• Szögmérő hasábok (szögmérték)

A szögmérő hasábok jellemzői (kivitel, anyag, készlet, stb.) a 
mérőhasábokkal megegyező. A szögek összeadásával és kivonásával 
is összeállítható szögméret. 

• Szögmérő lapok

Háromszög vagy paralelogramma alakú mérőlapok. Készletben 
forgalmazzák.

• Derékszögek

Felhasználható: ellenőrzésre, beállításra, előrajzolásra.

Fajtái: sima acél derékszög, illetve talpas derékszög, vagy ellenőrző 
henger (pontosan megmunkált felületű tömör acélhenger)

 

29. dia 
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Szögek mérése
Változtatható mértékű szögmérők

• Mechanikai szögmérő (nóniuszos, optikai, mérőórás leolvasású)

 

30. dia 

Álló és mozgó szárral ellátott mérőeszköz. 180 fokos beosztású. A mozgó szár elforgatható a 
skála középpontja körül.  
A nóniusz skála 5 perc-es leolvasást tesz lehetővé. A mérőórás és az optikai leolvasású 
mechanikus szögmérőnél nincs parallaxis hiba, a leolvasás pontosabb. 
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A mérés bizonytalanságának okai lehetnek
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31. dia 

Szögek mérése történhet közvetlen vagy közvetett módon. Közvetlen szögmérés. A mérendő 
mennyiség összehasonlítása etalonnal közvetlenül.  Az összehasonlítás során  
- a két szög középpontja (az egyik az etalon, vagy azt helyettesítő műszerskála, a másik szög a 
mérendő mennyiség) és 
- a két szög egyik szára fedi egymást. 
Ez a feltétel nem teljesül tökéletesen a mérés során, ez a mérés bizonytalanságát okozza. 
A mérendő mennyiség és az etalon szög másik szárainak R sugárnyi távolságban mért 
eltérése a két szög közötti különbség (szögegységre átszámítva vagy hosszegységben mérve), 
tehát a szögmérés visszavezethető hosszmérésre. 
A mérés bizonytalanságának okai lehetnek 
a) a középpontok nem esnek egybe. Az R távolság megállapításának pontossága befolyásolja 
a szögmérés pontosságát.  A középpontok fedési hibája rendszeres hiba, melyet un. kettős 
leolvasással lehet figyelembe venni, kiküszöbölni: (A kettős leolvasás azt jelenti, hogy a 
mérendő szög értékének leolvasása után 1800-kal elforgatott helyzetben is mérünk. Az így 
kapott értékből 1800-ot le kell vonni. A két leolvasás számtani közepe adja a keresett szög 
mért értékét.) Minél pontosabb a középpontok fedése, annál pontosabban lehet az R értéket 
meghatározni.  
b) a szögszárak nem fedik egymást 
Az R sugáron a leolvasás bizonytalansága Δi. A szögszárak fedési pontatlansága okozta mérési 
bizonytalanság (R sugarú körön) Δα, ha a középpontok pontosan fedik egymást.    
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Szögek mérése
Változtatható mértékű szögmérők

• Libellás szögmérők

 

32. dia 

Libella a vízmértékben elhelyezett levegőbuborékos üvegcső neve. A vízszinteshez viszo-
nyított eltérés mutatható ki a használatukkal. 
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Szinuszvonalzó hibája

Tangensvonalzó hibája

• Szinuszvonalzó

 

33. dia 
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Kúpos csapok mérése
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34. dia 

Kúpos csapok nagypontosságú egyedi mérése egyszerű eszközökkel. 
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A köralak-eltérés vizsgálatakor elsősorban az alakeltérés szempontjából 
vizsgáljuk a profilt. Az alakhiba pontos felvilágosítást ad a gyártásról.

Köralak-eltérés:
a profilra megrajzolható kör és a valóságos profil pontjai közötti legnagyobb távolság.

Az érintő körök átmérője: 

Köralak mérése

furatoknál a legnagyobb 

beírt kör átmérője
tengelyek (csapok) esetében a legkisebb

három ponton érintő körülírható kör

 

35. dia 

Az ábrán jelölt δF alakeltérést mindkét esetben a kívülről, illetve belülről érintő, az 
előbbiekkel koncentrikus körök rádiuszkülönbségével határozzuk meg. A koncentrikus körök 
az alakzatot csak egy ponton érintik. 
Ez a meghatározás az illesztésből indul ki, mivel a csapot azzal az átmérővel határozza meg, 
amely a legnagyobb beírt körrel bíró furatba még beilleszthető. A profil ilyen minősítése a 
csereszabatosságot helyezi előtérbe, azonban a működés szempontjait nem veszi figyelembe.  
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A profilalak leírása
Profil: egyedi, egymásra épülő elemek sorozata.

A profilalak vizsgálatakor a hullámok 

szuperponálásával elemezhetők jól az 

alakhibák, ezért használják elemzésre 

széles körben a Furier-analízist. 

Az a), b), c) ábrák hullámaiból 

szuperponálva  jelenik meg az összprofil. 

A szűretlen profildiagramon ez az összprofil 

jelenik meg. Nehezen értékelhető, mert alig 

ismerhetők fel azok az elemek, melyekből 

összetevődik.

Köralak mérése

a)

b)

c)

 

36. dia 

Minden profil létrehozható egyedi egymásra épülő elemek sorozatából. 
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A körkörösség mérésénél használt jellemzők:

LSC MIC MCC MZC

Köralak mérése

excentricitás körkörösség radiális ütés

 

37. dia 

LSC (Least Squares Mean Reference Circle): a mért profil alapján a legkisebb négyzetek 
módszerével meghatározott referencia kör. A referencia kör feletti csúcsok (A) és a kör alatti 
völgyek (B) területének összege állandó. Ezt a referencia kört alkalmazzuk a mérések során a 
legtöbbször. Ehhez a körhöz képest adjuk meg a legnagyobb csúcs (P) és a legmélyebb völgy 
(V) értékét is. 
 
MIC (Maximum Inscribed Reference Circle): a legnagyobb beírható kör.  
 
MCC (Minimum Circumscribed Reference Circle): a legkisebb körülírható kör.  
 
MZC (Minimum Zone Reference Circle): két koncentrikus kör közötti terület, a két kör közé 
teljesen beilleszthető a mért profil. A legnagyobb csúcs (P) és a legmélyebb völgy (V) által 
meghatározott két kör közötti terület. 
 
Excentricitás: az adott tengely (A) és a mért profil által meghatározott tengely (B) közötti 
távolság (E). Az excentricitás szöge: α.  
 
Körkörösség (koncentrikusság): Az excentricitás kétszerese. Az átmérője annak a körnek 
amelynek a középpontja az A pont. 
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Radiális ütés: két koncentrikus kör sugarának a különbsége (A). Az egyik kör a mért profilnak 
az adott tengelyhez (C) viszonyított legközelebbi pontját érinti (B), a másik kör pedig a 
legtávolabbi pontját érinti (D). 
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Köralak mérése

A köralak vizsgáló készülék elvi felépítése

Körasztal

Mérőfej

Konzol

 

38. dia 

A köralakmérő készülékek felépítésük szerint két csoportba sorolhatók. Az egyiknél a forgó 
mozgást az asztal végzi és a tapintó rögzített (az ábrán ez a típus látható), a másiknál a 
mérőfej végzi a forgó mozgást, ezt általában nagyméretű munkadaraboknál alkalmazzák. Ez 
utóbbi módszer pl. motorblokk mérésénél előnyös, mivel a mérőegység egyszerűbben kezel-
hető, mint a nehéz munkadarab. 
A körasztalra (nagypontosságú körvezetés pl. légcsapágyazással) központosan elhelyezett 
munkadarab forgása közben a tapintó (leggyakrabban induktív útadó) érzékeli a sugárirányú 
eltéréseket, melyekből a kívánt jellemzők megállapíthatók. 
A pontos méréshez szükséges a vizsgálandó tárgy tengelyének és a körasztal forgásten-
gelyének együttfutása. A központosítás érdekében a forgóasztal felső síkja x és y irányban 
állítható, és dönthető. Korszerű berendezéseken a központosítást a számítógéppel össze-
kapcsolt mérőgép végzi. Mivel a készülék működését a letapogatás jellemzi, így a tapintócsap 
geometriája (sugara) is létrehoz bizonyos mértékű szűrést. Ezért a készülékeknek gömbös és 
élben végződő tapintócsapjuk van, amelyeket a mérési feladatnak megfelelően cserélünk. A 
gömbös végű tapintócsap nagyon kis hullámhosszakra érzéketlen. 
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Köralak mérése

Különböző szűrőkkel felvett diagramok

Frekvenciaszűrők jelleggörbéi

 

39. dia 

A mérőrendszerek alapvelő tulajdonságai a statikus és a dinamikus jelleggörbék. A statikus 
jelleggörbe arról tájékoztat, hogy a kimenő jelek milyen határok között arányosak a jelző 
műszeren, vagy a rajzolt profildiagram a mért R rádiuszkülönbséggel. Ez az induktív finom-
tapintók jelleggörbéjén a lineáris szakasznak felel meg.  
A dinamikus jelleggörbe alapvetően összekapcsolódik a szűréssel. 
A szűrők kiválasztása összefüggésben van a munkadarab működésével, a felület állapotával és 
a munkadarab átmérőjével. 
A B jelű mélyszűrő a kerület mentén elhelyezkedő 15 hullám amplitúdójának nagy %-át 
átengedi, a 100 hullámot tartalmazó frekvenciának pedig csak kis részét. Így a profil alakját 
meg lehet figyelni, ovalitást, sokszögűséget lehet vizsgálni. 
Az A és N jelű szűrők feladata hasonló, csak a vizsgált frekvenciatartomány (a szűrők 
áteresztési tartománya) más. A C jelű magasszűrő jelleggörbéje fordított, a rövidebb hullám-
hosszakat engedi át nagy mértékben, ennek következtében az alakhibák nem láthatóak, csak 
a hullámosság és a tényleges profilérdességet jelzi a kijelző műszer. 
Az első (bal oldali) kördiagram mélyszűrővel (B) készült, együttesen tartalmazza az alacsony 
frekvenciájú alakhibát és a külpontossági hibát. A diagramon jól látszik a háromszögű alak.  
Az A szűrővel felvett diagramon a hullámosságot lehet értékelni. 
A szűrő nélkül felvett kördiagram a profilról kapott teljes információt tartalmazza, ideértve a 
külpontosságot (helyzeti hibát) is.  
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Tartalom 12/1.

Fogaskerekek geometriai mérése

Minőségi csoportosítása

Fogaskerekek mérése

Normál és alaposztás mérés

Osztáshiba mérése

Többfogméret

Fogvastagság mérése

Csapméret

Fogazat ütésének mérése

Egyprofilos legördítés

Kétprofilos legördítés

Profilmérés

Egyéb foghibavizsgálatok

Mikrofogaskerekek

 

2. dia 
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Tartalom 12/2.

Felületek geometriai eltérései

Az érdességmérés

Érdességmérő eszközök

Az érdességi profil

Szűréstechnika

Az érdességi paraméterek

Átlagos érdesség, és RMS

Egyenetlenség maximumok

Térközi és hibrid paraméterek

Hordozófelület és 

magasságeloszlás

Magasságeloszlás paraméterek

Hordfelületi paraméterek

Hullámosság

Az érdesség megadása

Mikrotopográfiák

Topográfiai parametrikus 

jellemzése

Topográfiai paraméterek

Motifok

Domináns hullámhossz

Ellenőrző kérdések

Mellékletek

Felületi érdességmérés

 

3. dia 
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Fogaskerekek minőségi csoportosítása

13 pontossági osztály (ISO 1328 – 1997 szerint):

0  – legpontosabb

12  – legkevésbé pontos

FOGASKEREKEK MÉRÉSE

Minősítési 

szempontok:

Funkciók szerinti csoportosítás (DIN 3961 szerint):

- a mozgásátvitel egyenletessége (Fi’ ; Fi’’ ;  fi’ ;  fi’’ ;  Fp  ; Fr),

- nyugodt járás és dinamikus hordozóképesség (fi’ ; fi’’ ;   fpt ;  Fp ;  Ff  ; fH),

- statikus hordozóképesség (fpe ; fH ),

- előírás nélküli működés (Fi’’ ; Ff  ; fi’’).

Működési feltételek szerinti csoportosítás (régi MSZ 641 szerint):

- kinematikai pontosság (Fi0’ ; Fi’ ;   Fik ;  Fi’’ ;  Fp  ; Fpk Fr ; Vw),

- egyenletes járás (fi’ ; fi’’ ; fi0’ ; ff  ; fzk),

- fogérintkezés (Fpxn ; Fk ; F),

- foghézag (jnmin ; fa ; EHS).

 

6. dia 

A fogaskerekek olyan, nagy gyártási pontosságot megkövetelő, összetett geometriájú 
gépelemek, melyekkel kapcsolatban számos minőségi, működési követelmény fogalmazható 
meg. A minőségi követelmények sokrétűsége és az összetett geometria együttesen számos 
minősítési eljárás és pontossági jellemző előírását követeli meg. Az ISO 1328 szabvány 13 
pontossági osztályt fogalmaz meg, de a legpontosabb minőségi osztályokban nem minden 
jellemzőre tartalmaz előírást. A DIN szabvány – és több más nemzeti szabvány – csak 12 
pontossági osztályt ismer. 
A fogaskerekek minősítését többféle szempont szerint is megtehetjük. A működés 
tekintetében az egyik fontos szempont a mozgásátvitel egyenletessége. Az ún. kinematikai 
hiba a fogaskerékpár behajtó tagjának állandó fordulata esetén fordulatszám ingadozást okoz 
a kimeneten. A hordozóképesség, a fogérintkezés a fogazat teherbírási képességét befolyá-
solja. Az itt jelentkező hibák korai tönkremenetelhez vezethetnek. Mindezek a tulajdonságok 
nem mérhetők közvetlenül, de bizonyos mennyiségek mérésével következtethetünk rájuk. Ezt 
célozza a fogaskerekeket minősítő számtalan paraméter: 
Fi’ – összegzett egyprofilos gördülőhiba; Fi’’ – kétprofilos gördülőhiba;  fi’ – helyi kinemetikai 
hiba;  fi’’ – kétprofilos gördülőhiba egy fogon;  Fp  - összegzett osztáshiba; Fr – a fogkoszorú 
radiális ütése; fpt – legnagyobb helyi osztáshiba; Ff   - összegzett profilhiba; fpe – kapcsolódó 

osztás eltérés; fH - a profil szögeltérése; Fi0’ – a hajtás kinematikai hibája; Fik - a kerék k 
számú osztására vonatkoztatott összegzett kinematikai hibája; Fpk – az összegzett osztáshiba k 
osztásra; Vw - a többfogméret ingadozás; fi0’ - a hajtás helyi kinematikai hibája; ff  - profilhiba; 
fzk – ciklikus hiba; Fpxn - az alaposztás hibája normál metszetben; Fk - a kapcsolóvonal 

Comment on Text
Fogaskerék-kapcsolatok teherviselő képességét jellemzi a hordozóképesség. A gyártási és szerelési hibák az elméleti fogérintkezés megvalósulását akadályozzák.
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összegzett hibája; jnmin - a legkisebb (normál) foghézag; fa - a tengelytávolság határeltérése; 
EHS - az alapprofil legkisebb járulékos eltolódása.  
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Egyedi hibák ellenőrzésére:

- osztás/osztáshiba mérés (Fp; fpt; fpb) 

- többfogméret (Vw, Wm, jn)

- fogvastagság mérés (EHS, ECs, Tc)

- fogazat ütésének mérése (Fr, fe)

- csapméret (M, EMS, Tm)

Összetett hibák ellenőrzésére:

- egyprofilos legördítés (F’i; f’i; f’k, f’l)  

- kétprofilos legördítés (F”i; f”i; F”r,e)

- profil hiba mérése (F; fH ; ff) 

- hordképvizsgálat (Fp; fpt; fpb) 

- zajmérés

Fogaskerekek mérései

Csapméret meghatározása Kétprofilos összegördítés

 

7. dia 

A továbbiakban bemutatjuk azokat az eljárásokat, melyekkel az egyes paraméterek 
mérhetők, illetve megadjuk a fontosabb paraméterek értelmezését. 
A fogaskerekek vizsgálata kétféle szempont szerint történhet: Egyrészt vizsgálható a  fogas-
kerék, mint egyedi gépelem, melynél meghatározhatók a névleges geometriától történő 
eltérések. Ezeket a méréseket szimplex módszereknek nevezzük. Jelentőségük egyszerűsé-
gükben, viszonylag szerény műszerigényükben rejlik. Fogaskerekek esetén azonban sokszor az 
egyedi hibák kevésbé dominánsak a működés során, kioltják, kompenzálják egymás hatását. 
Ezért szükséges, hogy a működési feltételekhez közelebb álló vizsgálatoknak is alávessük 
őket. Komplex ellenőrzési módszerekkel elsősorban a fogaskeréknek – mint egy fogas-
kerékpár egyik működő tagjának – a viselkedését minősítjük. A komplex módszerek komo-
lyabb műszerezettséget követelnek, ugyanakkor információtartalmuk lényegesen bővebb, 
mint az egyedi hibák mérésére szolgáló módszereké. Ennél fogva alkalmazásuk is előnyt 
élvez. 
Napjaink korszerű fogaskerékmérő berendezései egy készülékbe integrálva több mérés 
elvégzésére is képesek. A fogaskerék geometriai hibáit mérő készülékek alkalmasak a profil, 
az osztás, a radiális ütés mérésére egyaránt. Ezek a készülékek számítógépes vezérlés mellett 
nem csak hengeres (egyenes vagy ferde fogazatú) kerekek, hanem csigakerekek, fogazó-
szerszámok mérésére is alkalmasak, integrálva a kiértékelés lehetőségeit. Természetesen a 
kiegészítőkkel ellátott mikrométerek és mérőórák használata a fogazat hibáinak mérésére 
továbbra is fontos eszközei az ipari gyakorlatnak. 
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Egyedi hibák; Normál és alaposztás mérés

Osztóköri osztás meghatározása [1]

(1) - mérőnyelv

(2) - tapintócsap

(3) - támasztóláb

Alaposztás mérése [1]

(1) - mérőnyelv

(2) - támasztó

(3) - tapintó

(4) - idomszer

3

 

8. dia 

A fogak közötti osztáshibák egyenetlen fogterheléshez, szögsebesség ingadozáshoz, zajos-
sághoz vezethetnek, felgyorsítva a fogaskerék tönkremenetelét. Osztóköri (normál) osztáson 
két azonos irányú fogoldal osztókörön mért távolságát értjük. Alaposztás a fogevolvensek 
alapkörön mért távolsága, mely megegyezik a szomszédos fogprofilok merőleges távolsá-
gával. 
A normálosztás méréséhez használt műszer vagy a fejkörön vagy a lábkörön támaszkodik 
meg. A támasztólábakkal pozícionált műszer mérőnyelvét a működő fogoldalra helyezzük 
(üzem közben a nem működő fogoldal nem befolyásolja a kapcsolódás minőségét), majd a 
tapintócsap pozíciójából leolvasható az osztás. Ezzel nem a valódi osztást mérjük, hiszen az 
köríven értelmezett. A mérőműszer csak a húrt méri, de a vonatkozó szabványok a különb-
séget elhanyagolják. Sajnos a mérés megbízhatósága nem csak e miatt, hanem a fejköri vagy 
lábköri felfekvés pontatlanságából kifolyólag is rossz, ezért normálosztás mérésére inkább a 
modern tapintós mérőkészülékek javasoltak. 
Az alaposztás mérése leginkább egyfogú szerszámmal készült fogaskerekek esetén indokolt. 
Többfogú szerszám esetén az alaposztást elsősorban a szerszám geometriai pontossága hatá-
rozza meg, értéke fogazás közben nem változhat. Az alaposztásmérő készülék egyik lehet-
séges megoldását mutatja a fenti ábra. A mérés során a készülék mérőnyelvét a fogoldalra 
érintőlegesen fektetjük, majd a támasztóval szilárdan rögzítjük a műszert a keréken. A 
mérőnyelvhez képeset a tapintó pozíciója adja az alaposztás értékét. Az osztóköri és alap-
osztás legnagyobb eltéréseit rendre fpt és fpb  paraméterekkel adjuk meg. 
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Egyedi hibák; Osztáshiba mérése

Abszolút módszer [1] Összehasonlító módszer [1]

Osztáshiba 

diagram
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fpt – legnagyobb helyi osztáshiba

Fp – összegzett osztáshiba 

 

9. dia 

Az osztás mérése mellett kiemelt jelentőségű az osztáshiba mérése. Az összegzett osztáshiba 
(Fp) két azonos fogoldal közötti legnagyobb méretkülönbséget jelenti. Az osztás előzőekben 
bemutatott mérési módszerével meghatározható az összegzett osztáshiba, de ennek megha-
tározására külön eljárások terjedtek el (a normálosztás-mérés korábban említett megbíz-
hatatlansága miatt), melyek az iparban kiemelt szerepet töltenek be az egyedi hibák mérése 
terén.  
Az abszolút ellenőrzési módszer minden fog szöghelyzetét meghatározza a névleges értékhez 
képest. A műszer forgástengelyére rögzített fogaskerék egyik fogát kiindulási pontnak választ-
juk, majd beállítva az aktuális kerék fogszámának megfelelő szögosztást léptetjük a fogaske-
reket. Minden lépés után leolvassuk a tapintó kitérését. Körbeforgatva a kereket megkapjuk 
az osztáshiba diagramot, melyen a két szélsőérték távolsága jelenti az összegzett osztáshibát 
(Fp).  
Az összehasonlító elven alapuló mérés két vagy több fog közötti szögeltérést vizsgál. Többféle 
mérőműszer is létezik a mérés elvégzésére. Érdemes kiemelni a ráhelyezkedő normál osztás-
mérőt (ld: fenti ábra), mely egyszerű kézi műszerként használható, nem igényel laborkörül-
ményeket. Az összehasonlításos elven elvégzett mérésből átalakítással (a viszonylagos mérési 
eredményeket egymáshoz illesztve) a korábban bemutatott osztáshiba diagramhoz jutunk. 
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Egyedi hibák; Többfogméret

Többfogmérő 

mikrométer

A közös normális

Elméleti többfogméret:

    sinmx2invz5,0kcosmW 

Közrefogott fogak száma:

5,0
180

zk w 





„Mérőórás” 

többfogmérő

 

10. dia 

A többfogméret (közös normális hossza) meghatározására a megfelelő érintkező felületekkel 
kialakított ún. tárcsás mikrométer alkalmas. A többfogméret a közös normális hosszát adja, 
ugyanis a két ellentétes fogfelület közötti szakasz érinti az alapkört. Az elméleti többfogméret 

a fenti egyenlettel meghatározható, ahol m a modul,  az alapprofilszög, k a közrefogott 
fogak száma, z a kerék fogszáma és x a profileltolási tényező.. Belátható, hogy a közrefogott 
fogak száma nem lehet tetszőleges, hiszen az elméleti evolvenseknek csak egy szűk része 
jelenik meg tényleges fogfelületként. A mérőműszernek ezen a szakaszon kell fölfeküdnie a 
fogra. A közrefogott fogszám meghatározható a kerék fogszámának (ferde fogazat esetén a 
képzelt fogszámnak) és a kapcsolószögnek (ferde fogazatú kerekeknél a homlok 
kapcsolószögnek) a függvényeként. A számolt k értéket egészre kerekítve a közrefogott fogak 
számát kapjuk, melyet behelyettesítve a többfogméret összefüggésbe kapjuk az elméletei 
többfogméretet. 
A fogaskeréken körbemérve az összes többfogméret számtani átlaga adja a többfogméret 
átlagértékét (Wm). A legnagyobb és legkisebb érték különbsége a többfogméret ingadozása 
(Vw), melynek határértékeit a szabvány tartalmazza. Az átlagérték legkisebb eltérése az 
oldalhézagot adja. A foghézag (jn) megfelelősége a fogazat működése szempontjából kulcs-
fontosságú. Túl nagy foghézag zajossághoz, míg túl kis foghézag beszoruláshoz vezethet. 
Fontos, hogy a többfogméret ingadozása nem függ a geometriai külpontosságtól és jól jel-
lemzi a kinematikai hibát. A többfogméret ingadozásából meghatározható a kerék kine-
matikai ütése és ennek ismeretében a fogazógép osztókerekének kinematikai külpontossága 
vagy az osztókerék lefejtési hibája (részletesen ld.: *1+).   
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Egyedi hibák; Fogvastagság mérése

Fogvastagságmérő kézi eszközök [1]

Ecs=EHS

EHS az alapprofil  

legkisebb járulékos

eltolódása

Ecs                fogvastagság

legkisebb eltérése

Tc a fogvastagság tűrése

A fogvastagság

és tűrése [1]

 

11. dia 

A foghézag (jn) értékének megfelelősége nemcsak a többfogméret mérésével lehetséges, 
hanem azt meghatározza a fogvastagság is. A fogvastagság mérésére többféle eszköz is 
létezik. Elvi működésük hasonló: a fejkörön (a fog tetőn) fölfekszik a műszer nyelve, majd 
ehhez a viszonyítási ponthoz állítható a két mérőcsőr mélysége. Elérve az osztókört meghatá-
rozható a fogvastagság. A szabvány a fogvastagság alapeltérésére (Ecs) és tűrésére (Tc) ad 
értéket. Sajnos, a fogaskerekek fejköre nem megbízható vonatkoztatási pont, így a  fejkörön 
történő  felfekvés a mérés pontosságát rontja. Ezt fokozza, ha optikai leolvasású műszer 
helyett mechanikus foghúrmérőt használunk, mert itt a skála osztása nagyon kicsi és így a 
leolvasás pontatlan. 
Fontos megjegyezni, hogy a foghézag nem csupán a két kapcsolódó kerék geometriai 
pontosságától függ (osztás, fogvastagság, radiális ütés), hanem számos más tényező is 
befolyásolja. A szabvány (pl: DIN 3967) a következő tényezőket sorolja föl és ad iránymutatást 
figyelembevételükre: hőmérséklet emelkedés, kerekek tengelytáv hibája, a tengelyek 
párhuzamossági hibája, a foghibák (osztáshiba, fogprofil hibái), a kapcsolódó gépelemek (pl: 
csapágyak, tengelyek) alak és helyzethibái, a működés során fellépő erők okozta rugalmas 
deformációk, valamint – főként polimer kerekek esetén – a nedvesség okozta duzzadás vagy 
kontrakció. 
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Egyedi hibák; Csapméret [1]

Elméleti fogvastagsághoz 

tartozó D: 

A mérőcsap-középpont és

a kerékközép távolsága:

Az elméleti csapméret 

páros fogszámra:

Az elméleti csapméret 

páros fogszámra:
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12. dia 

A fogvastagság mérésének másik egyszerű módja a csapméret mérése. A mérés során a 
szemközti fogárkokba helyezett csapok mérésével határozhatjuk meg a csapméretet (Mvalós). 
A mérés akár normál mikrométerrel is elvégezhető, bár kivitelezése némi gyakorlatot kíván és 
általában csak kisebb kerekek esetén alkalmazzák, hiszen a mérőszemély tartja a mérendő 
kereket, a mérőcsapokat és a mérőműszert is.  
A csapméret elméleti értéke (M) az elméleti fogvastagságból a mérőcsapok átmérőjének 
ismeretében geometriai összefüggésekkel meghatározható. A szabvány a csapméretre 
vonatkozó legkisebb eltérést (EMS) és a hozzá tartozó tűrést (TM) tartalmazza. A mérés során 
az elméletileg kiszámolt csapméret megfelelőségét ellenőrizzük.  
A mérés első lépése a mérőelemek, mérőcsapok megválasztása. Ezek átmérőjét (dD) három 
szempont határozza meg: nem szabad felfeküdniük a fogfenék felületen, a csapméretnek (M) 
nagyobbnak kell lennie a fejkörátmérőnél és a mérőelem a fogakkal csak az evolvens profilon 
érintkezhet. Ezek alapján 20°-os szerszám-profilszögű elemi és kis profileltolású kerekekre 

dD1,68m (m – modul). Egyenes külső- és belső fogazatnál általában csap mérőelemet 
alkalmazunk , ferdefogazatnál golyó a mérőelem.  
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Egyedi hibák; Fogazat ütésének mérése

1   2   3    4   5   6    7   8   9   10  11 12 13 14 15 16 17 Fogak sorszáma 
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Radiális ütés mérő készülék tapintókkal [1]:

- gömb végű

- fogasléc lovas

- fogasléc fog

Radiális ütés diagram [2]:

Fr – radiális ütés

fe – excentricitás

 

13. dia 

A fogazat radiális ütése jelentősen befolyásolja a fogazat működését és élettartamát. Radiális 
ütésen (Fr) a kerék forgástengelye és az alapprofil középvonala közötti legnagyobb eltérést 
értjük. Mérése egyedi mérőkészülékkel megoldható, ahol a fogárokba helyezett, a fogprofilon 
fölfekvő gömb, vagy egyéb végződésű tapintó elmozdulását mérjük a kerék minden 
fogárkában egy teljes fordulat alatt. 
Az ütésmérő készüléken a legtöbb esetben egy mérőóra mutatja az egyes fogárkokban (vagy 
fogakon) mért ütést. A leggyakoribb tapintóforma a gömb, melynek javasolt ármérője az 
osztás fele (d=t/2).  
A radiális ütés mérése során nem csupán a radiális ütés értékét, hanem a kerék 
excentricitását (fe) is meghatározhatjuk a diagramból.  
A fogazat egyedi hibáinak mérésére a felsorolt módszerek mellet ma már komplex 
mérőberendezések állnak rendelkezésre. Az automata, számítógép-vezérelt berendezések 
megfelelő tapintókkal felszerelve mérik az osztás, a radiális ütés, a fogprofil hibáit egyaránt. A 
bemutatott egyedi hibaellenőrzési módszerek jelentősége ezzel együtt kis költségigényükben, 
egyszerű készülékeikben rejlek, és továbbra is fontos eszközei a fogaskerekek minősítésének. 
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Összetett hibák; Egyprofilos legördítés [3]

F’i – összegzett kinematikai hiba

f’i – helyi kinematikai hiba

f’l – a kinematikai hiba nagyhullámhosszú 

összetevője

f’k – a kinematikai hiba kishullámhosszú 

összetevője

Mesterkerék Teszt kerék

1

i1dörzs-

kerékpár
behajtás

2=i1+ 21

a kerék egy fordulata

osztás

F’i

f’i

f’k

f’l

 

14. dia 

A működést leginkább a hajtás kinematikai hibája (szögsebesség ingadozás) alapján 
minősíthetjük. A kinematikai hiba tangenciális és radiális összetevőkből áll. A nemzetközi 
szakirodalom az egyprofilos összegördítést tangenciális összegzett eltérésként (tangential 
composit deviation) említi Az egyprofilos összegördítés során a mérendő kereket egy 
mesterkerékkel gördítjük össze üzemi foghézag beállítás mellett és vizsgáljuk a szögsebesség 
ingadozást. A vizsgálóberendezés többféle felépítésű lehet: a teszt (mérendő) kerék tengely 
és a mesterkerék tengelye független egymástól. Az egyik elrendezési lehetőség szerint a 
mesterkerék tengelyén egy dörzstárcsa van fölszerelve, mely ugyanolyan áttételű 
dörzskapcsolatot valósít meg, mint a fogaskerekek, egy a tesztkerék tengelyével centrikus 
másik tárcsával. A hajtott dörzstárcsa és a hajtott tesztkerék elfordulási különbsége (Δφ21)  
utal a kinematikai hibára. ezt rögzítjük diagramban. Más elrendezésben a mesterkerék egy 
széles fogaskerék, mely nem csupán a tesztkerékkel, hanem a 2. dörzstárcsához hasonló 
módon szerelt másik mesterkerékkel kapcsolódik. A mérés elve itt is ugyanaz. 
A mérési diagrammon a minimális és maximális eltérés távolságán az összegzett kinematikai 
hibát (F’i) értjük, míg két szomszédos fog hibáját f’i-vel jelöljük. Az egyprofilos legördítés 
diagramjában szétválasztjuk a kinematikai hiba kis - és nagyhullámhosszú összetevőit. Ennek 
jelentősége abban áll, hogy a szögsebesség periodikus ingadozása egy működő rendszer 
esetén rezgésgerjesztésként érvényesülhet. Az egyprofilos összegördítés elvégezhető jobb és 
bal forgásiránnyal, ebből további információk szűrhetők le. Részleteit ld.: *1+ 
 
  

Comment on Text
Fogazatok kinematikai hibája a fordulatszám ingadozásában nyilvánul meg, azaz a behajtó kerék állandó fordulatszáma esetén a kihajtáson fordulatszám ingadozás tapasztalható.
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Összetett hibák; Kétprofilos legördítés [1,3]

Mesterkerék
Teszt kerék

Rugós feszítés

F”i

f”i

e
F”r

F”i – kétprofilos hiba

f”i – helyi kétprofilos hiba

F”r – radiális ütés

e – excentricitás hibás alapkör

alapdiagram

hibás fogalak

osztáshiba

 

15. dia 

A kétprofilos összegördítés (radial composite inspection) ugyancsak komplex hibavizsgálati 
eljárás, mely a geometriai ütést, a fogosztás egyenlőtlenségét és a fogvastagsági hibát 
egyidejűleg mutatja. A mérés során a mérendő kereket egy mesterkerékkel gördítjük össze 
előfeszítés mellett, aminek eredményeként megszűnik a foghézag és a fog mindkét oldali 
profilja érintkezik az ellenkerékkel.A mérendő kerék radiális irányú elmozdulásait regisztrálva 
egy körülfordulásra kapjuk a kétprofilos összegördítő diagramot, melynek legnagyobb 
eltérése a kétprofilos hiba (F”i). A helyi kétprofilos hibát f”i jelöli. A diagramról leolvasható a 
radiális ütés (F”r) és az excentricitás (e). A radiális hiba esetén a két felsővesző jelöli, hogy a 
mért érték a kétprofilos összegördítésből származik. 
A kétprofilos összegördítés bár tartalmazza, mégsem alkalmas a fogazat egyedi hibáinak és 
azok forrásának megbízható azonosítására. Ugyanakkor nagysorozatú gyártásnál gyakran 
alkalmazott eljárás, leginkább egyszerű kivitelezhetősége miatt. Alkalmas az ütés vagy foga-
zati hibás kerekek kiszűrésére, továbbá a fogazó-szerszám meghibásodásának kimutatására. 
Hátránya azonban, hogy nem az üzemi körülményeknek megfelelő működést modellez (nincs 
foghézag), így a tényleges üzemviszonyokról nem ad tájékoztatást. 
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Összetett hibák; Profilhiba mérése [4]

F – összegzett profilhiba

fH – a profil lejtése

ff – a profil alakhiba

L – kiértékelési hossz

LAE – a profil kapcsolódó 

hossza

LAF – a profil geometriai 

hossza

 

16. dia 

Napjaink egyik fontos fogaskerék hibaellenőrző módszere a profilmérés. Tájékoztatást ad az 
elméleti profiltól való eltérésről, a fogazat alakhibájáról és a fogazási alapkör helyességéről. 
Profilméréssel a fogprofil eltéréseit vizsgáljuk az elméleti fogprofiltól. A mérés során a 
berendezések (a kerék és a tapintó) relatív mozgásával az elméleti fogprofilnak megfelelő 
pályát ír le, miközben regisztrálja a fogprofil valós alakját (a modern eszközök matematikai 
megoldásokat alkalmaznak). A regisztrátum a profil hibáit tartalmazza. A mérés körülményei 
szigorúan szabályozottak: a tapintók geometriáját, a mintavételi hosszt, a mintavételi 
távolságot a mérőerőt szabványok és ajánlások definiálják (pl: VDI 2607). 
A profil kiértékelése során nem tudunk elméleti értékhez viszonyítani, ezért a szabvány nem 
is tartalmaz határeltéréseket, hanem csak tűréseket. Tökéletes, hibátlan profil esetén a mért 
profil képe egy vízszintes vonal. A minimális és maximális eltérés távolsága adja az összegzett 
profilhibát (Fα). Megrajzolható a profil középvonala (regressziós egyenes), melytől a minimális 
és maximális eltérés különbsége adja a profil alakhibáját (ffα). A középvonal alaphosszon 
értelmezett lejtéseként értelmezzük a profil lejtését (fHα). A profil lejtése az alapkör  hibájából 
adódik, nagysága mutatja a kapcsolószög hibáját (ez a forrása az alapkör-hibának). 
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Egyéb fogaskerék-hibavizsgálatok
Hordképvizsgálati módszerek:

- festés (terhelésmentes vizsgálat)

- abrazív teszt (terhelés alatt)

- számítási eljárás

Hordképvizsgálati dokumentáció:

- kézi vázlat

- áttetsző ragasztószalag

- fénykép

- videófelvétel

Hordkép értékelése:

- foltok elhelyezkedése

- mérete

- alakja

- intenzitása

Zajvizsgálati módszerek:

- rezgésmérés

- hangnyomás mérés

Festékes hordképvizsgálat

 

17. dia 

Léteznek kimondottan a működési körülményeket megtestesítő vizsgálatok. A kétprofilos 
legördítés is elvégezhető oly módon, hogy nem egy mesterkerékkel, hanem az üzem során 
kapcsolódó párjával gördítjük össze a fogaskereket. A tengelypárhuzamosság, vagy a tengely-
távhiba ugyanakkor nem mérhető mérőberendezésen, mert ez a beépítés sajátossága. A 
működési körülmények pontos vizsgálata csak a működés közben lehetséges, de ez egyben 
megnehezíti a kiértékelést, mert rendkívül sok zavaró tényező befolyásolja a mérést. 
Az üzemi helyére beépített fogaskerekek vizsgálatára két módszer terjedt el. Az egyik a 
hordképvizsgálat, a másik a zajvizsgálat. A festékes hordképvizsgálatnál az egyik kerékre 
lassan száradó festék kerül, majd összegördítés után értékeljük a másik keréken a 
lenyomatot. Egy másik, ún. abrazív eljárás lakkréteget visz a felületre, majd terhelés alatti 
üzem után annak sérüléseit vizsgálja. Numerikus számítási eljárások – figyelembe véve a 
fogazati hibákat – alkalmasak a hordkép becslésére. A hordképvizsgálat jó képet ad a fogazat 
valós kapcsolódási viszonyairól, egyszerű és olcsó, ugyanakkor a hibaforrás kiszűrésére nem 
minden esetben alkalmas.  
A zajvizsgálat kétféle módszerrel történhet: rezgésméréssel vagy hangnyomásméréssel. Ezek 
az eljárások akár üzem közben is folyamatos állapotfelügyeletet tudnak biztosítani, de sajnos 
az eredmények kiértékelése meglehetősen bizonytalan, hiszen nem csak a fogazat zaját, 
hanem számos mást zajt is magukban hordoznak. 
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Mikrofogaskerekek minőségellenőrzése [5]

Mikrofogaskerekek:

Modul (m)  0,2 mm

Felhasználási területeik:

Orvostechnika

Méréstechnika

Pozicionáló berendezések
Minősítésük:

- Komponensek vizsgálata:

- tangenciális méret mérése,

- fejkörátmérő mérése,

- profilmérés,

- radiális ütés mérése.

- Funkcionális vizsgálat:

- összegördítéses vizsgálat.

- Rendszer szintű vizsgálat:

- nyomaték mérés,

- hatásfok mérés,

- pozicionálási pontosság mérése, 

- zajmérés,

- élettartam vizsgálat.

 

18. dia 

Az orvos és műszertechnikában megjelenő mikrofogaskerekek méretüknél fogva speciális 
csoportot képeznek. A fogaskerekekre vonatkozó szabványban a modul alsó határa 0,2 mm. 
Mikrofogaskerékként értelmezhető az ennél kisebb modullal rendelkező fogaskerék, de sok 
esetben gyártástechnológiája, anyaga az ennél kis mértékben nagyobb modulú kerekeket is 
tekinthetők mikrofogaskeréknek. Anyagukat tekintve készülhetnek fémből, kerámiából, 
polimerekből és szilíciumból. 
Mikrofogaskerekek minőségellenőrzése a korábban bemutatott mérőeszközökkel nem vagy 
csak korlátoltan lehetséges. Minősítésük három szempont szerint történhet. Egyrészt 
vizsgálhatjuk a kerekeket, mint önálló gépelemeket. Itt leginkább a befoglaló méretek 
ellenőrzése (szélesség, fejkör átmérő), a profil vizsgálata projektorral, vagy a radiális ütés 
mérése jellemző. A működési tulajdonságok vizsgálata összegördítéssel történhet olyan 
módon, hogy a kapcsolódó fogaskerékpár kerekeit az elméletileg előírt tengelytávon 
összekapcsoljuk és körbeforgatjuk. Mindkét tengelyen mérve a szögelfordulást az idő 
függvényében képet kapunk a szögsebesség-ingadozásról, a kinematikai hibáról és következ-
tethetünk az osztás vagy a profil hibáira. Mikrofogaskerekek legfontosabb vizsgálatai a rend-
szerszintű vizsgálatok. Az összeépített fogaskerék-rendszer (vagy részrendszer) nyoma-
tékának, hatásfokának, pozicionálási pontosságának, zajának és élettartamának mérése a 
rendszer (vagy részrendszer) egészének megfelelőségét képes vizsgálni, de nem szolgáltat 
információt az egyedi hibákról és azok forrásáról. 
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Felületek geometriai eltérései

FELÜLETI ÉRDESSÉGMÉRÉS

DIN 4760 szerint:

1. rendű eltérés

2. rendű eltérés

3. rendű eltérés

4. rendű eltérés

5. rendű eltérés

6. rendű eltérés 

Alakhiba

Hullámosság

Érdesség

Szubmikro érdesség

} Makrogeomatriai

eltérések

} Mikrogeomatriai

eltérések

Nanoérdesség}

 

19. dia 

A gépipari alkatrészek, gépelemek névleges méretétől való eltéréseket a DIN 4760 szabvány 
hat fő csoportra osztja. Ezen osztályozás alapját az egyes eltérések lehetséges keletkezési oka 
jelenti. Az alakhiba megjelenésének elsődleges oka a szerszámgép vezetékhibája, a nem 
kellően pontos befogás, illetve a gép és munkadarab deformációja. A felületeken megjelenő 
hullámosság – melyet az említett szabvány szerint az 100 és 1000 közé eső hullámhossz-
amplitúdó viszony jellemez – alapvetően a szerszámgép-munkadarab rendszer rezgéseire 
vezethető vissza, de sokszor a deformációk, a vezetékek hibái, a pontatlan megfogások vagy a 
munkadarab vetemedése is hullámosság nagyságrendű felületi eltérést eredményez. Az 
érdesség nagyságrendjében három kategóriát különítünk el, melyek közül az első (3. rendű 
eltérés) a megmunkáló szerszám alakjának nyomaihoz köthető (pl.: esztergakés vágóéle által  
kialakított mintázat), a második a forgács képződés vagy anyagleválás/kiszakadás, vagy 
hasonló  gyártástechnológiai körülmények eredménye, míg az 5. rendű eltérések leginkább az 
anyagszerkezet mintázatához köthetők. 
A felületi érdességmérés témakörébe a mikrogeometriai eltérések (hullámosság és érdesség) 
vizsgálata tartozik. A felület mikrogeometriájának, mikrotopográfiájának mérése nem kizá-
rólag a gyártástechnológiai folyamatok minősítésére ad alkalmat, hanem fontos informá-
ciókat nyújt az adott felület működési, tribológiai tulajdonságairól is. A felület mikrogeo-
metriája jelentősen befolyásolja a kapcsolódó gépalkatrészek érintkezési, súrlódási, kopási, 
hőátadási, viszonyait, meghatározza a kenőanyag megtartó képességet, de befolyással van a 
kifáradási jellemzőkre és többek között a felület optikai jellemzőire is. 
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Az érdességmérés módjai 

Felületek érzékelésének elvei [6]:

- tapintás

- optikai módszerek

x

y

z

Θtű

rtű

Függőleges mozgatás

Keresztirányú léptető asztal

(y irányú léptetés)

Vontató berendezés

(x irányú mozgatás)

Tapintótű

Tapintótű

csúcsgeometria

 

20. dia 

A felületi érdességmérés első műszere 1933-ban Abbot és Firestone „talysurf” nevű 
készüléke volt, mely egy tapintótűt vezetett végig a felületen, miközben regisztrálta a tű 
csúcsának x-z irányú elmozdulásait. Az érdességmérés története során számos egyéb tech-
nika is megjelent (optikai elven működő eszközök, lézer interferométerek, elektronmik-
roszkópok, atomerő mikroszkóp). A műszaki gyakorlat azonban továbbra is a tapintás elvén 
működő eszközöket alkalmazza széles körben. A metszettapintós mérőkészülék (stylus 
instrument) négy fő részből áll: tapintó tű, mozgatóasztalok, elektronikus rendszer, számító-
gép a vezérléshez, az adatgyűjtéshez és a kiértékeléshez. A tapintó 2 fő egységből tevődik 
össze. Egyik a gyémántkúpban végződő tű, melynek csúcsszöge általában  90° –  de léteznek 
60°-os csúcsszögű tapintók is –, csúcssugaruk 2, 5 vagy 10 μm. A másik egység egy jel-
átalakító (napjainkban szinte kivétel nélkül induktív elven működnek), mely a tű elmozdu-
lásával arányos elektromos feszültséget produkál. A tapintóerő 0,5 – 20 mN között változik. A 
mozgatórendszer esetén az X, Y, Z irányú elmozdulásokat egymástól független rendszerek 
valósítják meg. Az asztaloknak (vontatóknak) csak 1-1 szabadságfokuk van, előfeszített veze-
tékek vannak beépítve, ezáltal nagyobb pontosság érhető el. A mérőrendszer a komolyabb 
készülékek esetén rezgésszigetelt a mérőasztal révén (márványlap). A mérőrendszer vezér-
lése és az adatgyűjtés számítógéppel történik A/D jelátalakítókkal.   
 
  



12. fejezet. Fogaskerék geometria mérése. Felületi érdesség mérése 899 

© Czifra Árpád, ÓE www.tankonyvtar.hu  

Az érdességmérés modern eszközei

Fényforrás

Lencse

Lencse

Kamera

Objektív

Félig

átersztő 

tükör

Fehérfényes interferométer Atomerő mikroszkóp (AFM)

Piezo

mozgató

AFM tapintó; 

1-3 µm magas tű 

Lézersugár

Érzékelő

Tapintó

Tapintó

csúcs

Vonzóerő

Felület atomjai

 

21. dia 

A tapintós érdességmérő berendezések nagy vetélytársai napjaink optikai mérőberendezései 
(interferométerek). Az interferométer működési elvének alapja, hogy a fényforrásból érkező 
fénynyaláb egy félig áteresztő tükörre jut, ahol két részre bontják. Egyik része egy refe-
renciaágba, a másik a mérőágba kerül. A referenciaágban a fényhullám fázisát egy piezo-moz-
gató változtatja, a mérőágban pedig a minta felülete torzítja a beeső fényhullám fázisfrontját. 
A sugarak újraegyesülése után egy speciális kamerával figyelhető meg az interferogram, 
amiből kiértékelhető a fázisváltozás, abból pedig a vizsgálandó felület profilja. Az interfero-
méterek legnagyobb előnye a hagyományos tapintós műszerekhez képest, hogy érintkezés 
nélkül képesek mérni a felületet. Ennek puha anyagok, vagy vékony lemezfelületek esetén 
van jelentősége. Ugyancsak fontos előny a mérések gyorsasága. Az optikai műszerekkel akár 
egy nagyságrenddel gyorsabb mérés is lehetséges, mint tapintós készülékekkel.  
A pásztázószondás mikroszkópokból (SPM) fejlődött ki az atomerő mikroszkópia (AFM). A 
pásztázószondás mikroszkópiában egy mikroszkopikus szondát használnak a felület feltérké-
pezésére. A módszer lényege, hogy a letapogatandó terület fölött végigvezetik a szonda he-
gyét, és folyamatosan rögzítik a köztük fellépő kölcsönhatás erősségét. Atomerő mikroszkóp 
esetén a kölcsönhatás az atomok közötti vonzóerő. Az atomerő mikroszkópnak számos előnye 
van: Valódi háromdimenziós felületi profilt biztosít. Nem szükséges speciális kezelés a 
vizsgálat előtt. Nem szükséges erős vákuum a vizsgálatokhoz. Rendkívül nagy felbontást biz-
tosít, képes a nanoérdességet vizsgálni. Hátránya viszont, hogy csak rendkívül kicsi kb 
200x200 μm terület vizsgálható vele, így elsősorban kutatói alkalmazásban jelenik meg, 
továbbá viszonylag kicsi a letapogatás sebessége.  
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Az érdességi profil
A mért x-z koordinátákat középvonalra fektetjü: P (primary) profil

Érdesség és hullámosság

szétválasztása:

W (waviness) hullámossági profil

R (roughness) érdességi profil

ráfutás lefutás

alaphossz (lr)

kiértékelési hossz (ln)

 

22. dia 

A műszer által regisztrált x-z digitális adathalmaz (D-profil) még tartalmazza a vizsgált darab 
ferdeségét a vontatóegységhez képest, esetleges függőleges (z) irányú elcsúszását a mérőgép 
0 magasságkoordinátájához képest. Mindezek kiszűrésére elsőként egy középvonalra fektetés 
történik meg, melyet legtöbbször a mért adathalmazra a legkisebb négyzetek módszerével 
illesztett egyenes valósít meg. Az ily módon rendezett adathalmazt P profilnak nevezzük. A 
szűretlen profilnak is nevezett P profil már alkalmas a további kiértékelésre, de a korábban 
említett megfontolások miatt a kiértékelés következő lépésében megtörténik a hullámossági 
(W) profil meghatározása, szűrése. A P és W profilok különbsége adja a gyakorlatban 
közkedvelten használt érdességi (R) profilt. 
A vonatkozó szabványok (ISO 4286 4287) részletesen definiálják a mérés és kiértékelés 
körülményeit. A mérési hossz alapelme az ún. alaphossz (lr). A tényleges mérési hossz 3 sza-
kaszból tevődik össze:  ráfutás, kiértékelési hossz és lefutás, ahol a rá- és lefutás megegyezik 
az alaphosszal, míg a kiértékelési hossz (ln) az alaphossz többszöröse. Ha lehetőség van rá 
célszerű betartani az ln=5lr hosszt, de olyan esetben, amikor a mérendő felület nagysága 
nem teszi lehetővé ezt, a rövidebb kiértékelési hossz is szabványos mérésnek tekinthető. 
 
 

  

Comment on Text
Az érdesség mérési profil kistérközű egyenetlenségeit érdességnek nevezzük.

Comment on Text
Az érdesség mérési profil nagytérközű egyenetlenségeit hullámosságnak nevezzük.
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Szűréstechnika

Érdesség Hullámosság

Hullámhossz
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23. dia 

Az észlelt mikrogeometria érdességi és hullámossági profilra bontása egyidős az érdesség-
méréssel. A középvonalas ún. M-rendszerben (mely a legáltalánosabb az ipari gyakorlatban) a 
szűrés konvolúciós szűrőkkel történik, melyek egy tetszőleges xi helyen lévő pont ± λc/2 
környezetében egy adott súlyfüggvény szerint átlagolják a magasságkoordinátákat. Végig-
futtatva a a szűrést a teljes profilon megkapjuk az ún. hullámossági (W) profilt. Ezt kivonva az 

eredeti szűretlen (P) profilból adódik az érdességi profil. A szűréshez használatos c értékeket 
cut-off néven ismeri a szakirodalom, pontos értéküket az ISO-4288 szabvány tartalmazza (ld.: 
12/1. melléklet). A cut-off értékének megválasztása a felület finomságától függ, nagyobb 
érték durvább felületet jelent, ahol az érdesség és hullámosság határhullámhossza is na-
gyobb. A cut-off megválasztásával egyúttal meghatározzuk a minimálisan szükséges legkisebb 
mérési hosszt is, a kiértékelési hosszt. A hatékony szűréshez lagalább egy, de inkább több 
kiértékelési hossz megléte szükséges. 
A szabványok számos átviteli függvényt definiálnak, melyek a szűrés minőségét, a kapott ér-
dességi és hullámossági profilt meghatározzák. A legrégebbi az ún. 2RC szűrés, legáltaláno-
sabb a Gauss-szűrés, de napjainkban – az RC és Gauss-szűrők hiányosságainak kiküszöbö-
lésére – megjelentek a robust és spline szűrők is.  
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Az érdességmérés paraméterei

Amplitúdó paraméterek:

Térközi paraméterek:

Hibrid paraméterek:

Működési paraméterek:
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24. dia 

A felületi mikrogeometria jellemzésére mérőszámokat, ún. érdességi paramétereket hasz-
nálunk. Egy műszaki felület jellemzése egyetlen skalár paraméterrel nem lehetséges, ezért 
többféle geometriai jellemző meghatározása szükséges. Megkülönböztetünk magasságirányú 
(amplitúdó), térközi és formai (hibrid) paramétereket, melyek az érdességi, hullámossági 
vagy a szűretlen profil egy-egy geometriai sajátosságát írják le, továbbá léteznek a működést 
leíró paraméterek is. A felületek finomságát, érdességét alapvetően az amplitúdó paraméte-
rekkel jellemezhetjük, de a gyártástechnológia és a működés más paraméterek is fontos 
jelentőséggel bírnak. 
Jelölésük esetében az első nagybetű a vonatkozó profilra (R, W, P) utal, míg a nagybetű mellé 
írt jelölés a paraméter típusát azonosítja. Azaz Ra az érdességi profilra vonatkozó átlagos 
érdesség paraméter, de létezik Wa és Pa paraméter is, melyek definíciójuk és értelmezésük 
tekintetében megegyeznek Ra-val, de rendre a hullámossági és szűretlen profilt jellemzik. 
A 2D-s, profilra vonatkozó paramétereket az ISO-4287, ISO-13565-2 és az ISO-13565-3 szab-
ványok tartalmazzák.  
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Átlagos érdesség és négyzetes középérték
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25. dia 

Az átlagos érdesség és a négyzetes középérték a legismertebb érdességi paraméterek között 
szerepel. Mindkét paraméter a felület magasságirányú jellemzését szolgálja. Értékük jó képet 
ad a felület finomságáról, durvaságáról. Gyártástechnológiai folyamatok jellemzésére, a 
megmunkált felület minősítésére jól használható paraméterek. Értékük változása a felület 
előállítása során valamilyen technológiai paraméter megváltozására (pl: szerszám forgácsoló-
élének kopása) utal. Az egyes gyártástechnológiai eljárások egyik fontos jellemzője a meg-
munkálással elérhető átlagos érdesség. Ennek rövid összefoglalása a 12/2. mellékletben 
található. Fontos azonban, hogy az Ra és Rq paraméterek definíciójuk szerint nem tesznek 
különbséget a völgy és a csúcszóna között, ezért a felület működésben betöltött szerepéről 
nem adnak pontos tájékoztatást. 
Különböző technológiával készült felületek esetén előfordulhat azonos átlagos érdességi ér-
ték, de a két felület rendelkezhet egymástól teljesen eltérő működési tulajdonságokkal. Saj-
nos az Ra paraméter nem hordozza a profil hosszirányú információit, nem ad felvilágosítást a 
profil középvonal körüli eloszlásáról, pedig ezek komolyan befolyásolják az érintkezési, 
súrlódási, kopási, kenési, hővezetése, stb… viszonyokat. 
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Egyenetlenség maximumok

A profil max. völgymélysége (Rv, Pv, Wv): 
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26. dia 

A felületek átlagos és négyzetes középértékén túl igen fontos műszaki jellemzők a felületek 
lokális szélsőértékeihez tartozó paraméterek. A kiugró érdességcsúcsok és völgyek jellem-
zését több paraméterrel is elvégezhetjük. Az alaphosszon értelmezett legmagasabb csúcs Zp 
koordinátáiból a kiértékelési hosszon átlagolva kapjuk a profil maximális csúcsmagasságát 
(Rp). Hasonló módon határozható meg a maximális völgymélység (Rv). A legismertebb 
paraméterek közé tartozik az Rz érdességmagasság, mely az alaphosszon mutatja a legma-
gasabb csúcs és legmélyebb völgy távolságát. Ha a kiértékelési hossz több alaphosszból áll, 
akkor az Rz paraméter az egyes alaphosszakra jellemző maximális csúcs-völgy távolságok átla-
gaként kerül értelmezésre. Egy adott felület több mérése esetén igen nagy szórást mutató 
paraméter a maximális egyenetlenség (Rt), mégis gyakran használt paraméter, ugyanis kiugró 
értéke a felületen megjelenő egyedi hibákra utalhat. Kevésbé ismert paraméter az Rc, mely a 
profilelemek közepes magasságát jelöli. Profilelemként megkülönböztetünk érdességcsúcso-
kat és völgyeket. Profilelem a középvonal és a profil két egymást követő metszéspontja 
közötti, a profil és középvonal által határolt terület. Érdességcsúcsok a középvonal feletti (az 
ábrán világoskékkel jelölt rész), míg völgyek a középvonal alatti (lilával jelölve) részek.  
Az egyenetlenségek maximális eltérését leíró paraméterek az Ra, Rq paraméterekkel együtt 
használva már a mért profil komplex jellemzését teszik lehetővé. Az Rp, Rv paraméterek 
viszonya utal a profil jellegére, mutatja a domináns csúcs- vagy völgyzónát. Az Ra, Rz viszony 
a megmunkálás típusának sajátos jellemzője. Míg Rz/Ra esztergált profilok esetén 4,5 körüli 
értékre adódik, addig köszörülésnél 7-10-es értékeket is mérhetünk.   
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Térközi és hibrid paraméterek
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27. dia 

Mára az ISO 4287 szabvány a térközi és hibrid paraméterkategóriákból kizárólag az RSm és 
RΔq (megengedett az Rdq jelölés is) paramétereket tartotta meg. Ezzel együtt mindkét 
paraméter műszaki jelentősége megnőtt. Az RSm paraméter periodikus profil esetén alkal-
mas a jellemző hullámhossz meghatározására (pl.: esztergált felület esetén RSm mutatja az 
előtolás értékét). Ennek a műszaki gyakorlatban kiemelt szerepe van, hiszen a működés során 
a profil periodicitása egyfajta rezgésforrásként működhet. Ezt napjainkban egyre inkább 
figyelembe veszik a tervezés során, ezért az RSm paraméter gyakorlati jelentősége megnőtt.  
Az RΔq paraméter az átlagos lejtés értékével a profil amplitúdófüggetlen jellemzését 
biztosítja. Értéke az átlagos érdesség paramétertől függetlenül utal a profilelemek alakjára. 
Fogácsolási technológiákkal megmunkált fém felületek esetén RΔq értéke 2-10° értéket 
mutat.  
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A hordózófelület és magasságeloszlás

A hordfelületi görbe származtatása (Rmr, Pmr, Wmr):
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28. dia 

Statisztikus adathalmazok matematikai jellemzője az eloszlás és sűrűségfüggvény. Az érdes-
ségmérési topográfiák szintén kezelhetők egy adathalmazként, melyről azok sűrűségfügg-
vénye (érdességmérésnél magasságeloszlás), illetve a sűrűségfüggvény integráljaként értel-
mezhető eloszlásfüggvény (érdességmérésnél hordozófelület görbe) fontos információkat 
közvetít. A hordozófelületi görbét a szakirodalom gyakran Abbott Fireston görbeként említi. A 
hordozófelületi görbe függőleges tengelyén a skála 0-tól Rt értékig terjed, míg vízszintesen 0-
100% tartományon értelmezett. A magasságeloszlás szintén a teljes profilmagasságot felöleli, 
de a vízszintes tengelyen a maximum minden esetben  kisebb mint 100 % (általában 5-20%). 
A magasságeloszlás diszkrét ponthalmazok esetén értelmezhető úgy, mint adott magassági 
szinthez tartozó dZ intervallumon belül értelmezett profilpontok és az összes mért adatpont 
darabszámának hányadosa százalékban megadva. 
A hordfelület görbe egy pontja adott c magassági szinten történő szeletelés esetén a profil-
metszékek és a kiértékelési hossz hányadosaként származtatható. A görbe menete a felület 
tribológiai viselkedéséről árulkodik. A műszaki gyakorlatban előfordul, hogy nem a teljes gör-
be, hanem csupán annak egy pontja szerepel a termékdokumentációkban előírásként: meg-
határozott c értékhez előírás lehet a minimális Rmr érték.  
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A magasságeloszlás görbe paraméterei 
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29. dia 

A ferdeségi mérőszám (vagy profil aszimmetria, vagy skewness) paraméter a felületi topográ-
fia magasságeloszlás-függvényének alakját – a középvonalhoz viszonyított aszimmetriáját 
jellemzi. Úgynevezett gaussi felületeknél – ahol az egyes profilpontok magasságeloszlásának 
függvénygörbéje szimmetrikus – Rsk értéke nulla. Rsk negatív, ha a magasságeloszlás-
görbének hosszabb része jelenik meg a középsík feletti oldalon, és pozitív a fordított esetben.  
Az Rku lapultsági mérőszám (kurtosis) a magasságeloszlás csúcsosságát, hegyességét, tehát 
szórását (szórásterjedelmét) jellemzi. A már említett gaussi felületeknél Rku = 3 értékű. Nagy 
Rku érték többnyire kiugró csúcsokra, vagy völgyekre (esetleg mindkettőre) utal.  
Negatív ferdeségi mérőszám jó hordozótulajdonságú felületet jelent, ahol a platószerű 
csúcszóna nagy valós érintkezési tartomány kialakulásának a lehetőségét teremti meg, ami 
relatíve kis lokális terhelést jelent az érdességcsúcsokon. A negatív Rsk nem csupán kedvező 
teherviselési tulajdonságokat jelent, hanem – nagy Rku értékkel együtt – a kenőanyag meg-
tartására hajlamos mély völgyeket is. Pozitív Rsk esetén, különösen nagy Rku értékkel társul-
va, a csúcszóna „tűszerű” kiemelkedései kedvezőtlen bekopási tulajdonságokat eredményez-
nek: intenzív, sok kopadékszemcsével járó kopási viselkedés következhet be. 
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Hordfelületi paraméterek
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30. dia 

Míg a magasságeloszlás görbe paramétereit az Ra, Rz, stb. jól ismert paraméterekkel együtt 
az ISO 4287 szabvány tartalmazza, addig a hordfelületi görbe jellemzése önálló szabványban, 
az ISO 13565 t2-ben van rögzítve. A hordfelületi paraméterek értelmezéséhez a görbét 
három zónára bontjuk: csúcs-, mag- és völgyzónára. Meghatározásához a görbe két egymás-
tól 40% távolságban található pontja között kifeszített húrt használjuk fel. Az összes 40%-ot 
átfogó húr közül a legkisebb meredekségű osztja fel a profilt. A legkisebb meredekségű húr 
extrapolációja úgy értelmezhető, mint az adott profilhoz tartozó egyenletes hordképességű 
hordozófelület. (Ezt kezeljük magzónaként.) A 0, illetve 100% Rmr(c) értékig kiterjesztett húr 
magasságirányú metszéspontjai osztják fel a magasságot csúcs-, mag-, és völgyzónára. A 
magzóna fölötti rész csúcszónaként, az alatta lévő hányad völgyzónaként értelmezhető. Ezen 
zónák magasságait jellemzi az Rpk-redukált csúcsmagasság, Rk-magzóna magasság és Rvk-
völgyzónamélység paraméterek. 
 
A hordozófelületi görbe alatti terület megadja a profil alatti felületet nagyságát. Ezt 
kihasználva értelmezhető az A1 és A2 paraméter, melyek rendre a csúcszóna és a völgyzóna 
területét fejezi ki. Ha a felületet úgy képzeljük el, mint egy térben kihúzott profilt, akkor az A1 
és A2 paraméterek tulajdonképpen az érdességcsúcsok térfogatát és a völgyek üres, 
kenőanyag-befogadó térfogatát jelentik. Így az A1 paraméter kapcsolatba hozható a 
bejáródás során lekopó anyagtérfogattal, míg A2 a felület kenőanyag „raktározó”, kenőanyag 
megtartó képességére utalhat. Az Mr1 és Mr2 paraméterek a csúcszóna kezdeti magassági 
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szintjén, illetve a völgyzóna kezdeti mélységében adják meg az anyaghányad értékét. Kis 
értékük „ideális” hordfelülethez közeli felületjellegre utal. 
 
Megjegyzés: Az „ideális” hordfelület megnevezés itt geometriai értelemben szerepel.  
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Hullámosság zzz
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A hullámosság forrásai:

- megmunkáló gép rezgései

- gép és munkadarab deformációk

(megmunkálás közbeni merevség)

- vezetékhibák

- befogások pozicionálási hibái

- vetemedések

- hőmérsékletváltozás okozta

deformációk

A hullámosság jelentősége:

- folyamatfelügyeleti eszközként a megmunkáló gép állapotáról ad tájékoztatást 

(pl: forgácsolások, plazma-, vízsugaras vágás)

- az alapfelületek hullámossága hatással van a felületi bevonatok, rétegek minőségére

(pl: lemezek festése, alkatrészek plazmafúvása) 

- az alkatrészek működését befolyásolja

(pl: siklócsapágyak kenése, légáramlási határréteg kialakulása, kapcsolódó alkatrészek 

kontúr érintkezési tartományai)

 

31. dia 

A felületi érdességmérés fogalomrendszerében az érdesség és hullámosság szétválasztása a 
legelemibb témakörök közé tartozik. Az érdességi paraméterek definiciójánál a szabvány 
egyértelműsíti, hogy az adott paraméterek nem csupán az érdességi, hanem a szűretlen (P) 
és a hullámossági (W) profilon is értelmezhetők. Mindezek ellenére a műszaki gyakorlat sok-
szor figyelmen kívül hagyja a felület hullámosságát. 
A névleges mérettől és alaktól való eltéréseket a következő okokra vezethetjük vissza: 1. Gép 
és folyamat függő tényezők: vezetékek és a pozicionáló rendszer hibái, hőmérséklet insta-
bilitás, befogásnál és forgácsolásnál ébredő erők hatása, a gép-szerszám-munkadarab 
rendszer rezgései, a munkadarab befogási pontatlanságai, folyamat jellemzők (fordulatszám, 
előtolás,….). 2. Szerszám függő tényezők: szerszám geometria, a szerszám összetettsége, 
szerszámkopás, érintkezési és súrlódási viszonyok a megmunkálás során. 3. Munkadarab füg-
gő tényezők: az előgyártmány geometriája (alak és helyzet eltérések, felületi egyenet-
lenségek), a munkadarab merevsége, méret és anyagjellemzők (szilárdság, keménység, 
anyagfeszültségek, …). 
Ezek közül a hullámosság fő okának a gép – szerszám – munkadarab rendszer rezgéseit tekint-
jük. A felületi hullámosság-mérés története során elsősorban a gyártástechnológiához kap-
csolódott. Napjainkban a folyamat-felügyelet és diagnosztika jelenti elsődleges alkalmazási 
területét. Ez kézenfekvő amiatt, hogy a szűréssel a különböző forrásból eredő geometriai 
eltéréseket választjuk szét érdességgé és hullámossággá illetve alakhibává. Ily módon az 
érdesség illetve a hullámosság vizsgálatával magukra a „technológiai” folyamatokra irányítjuk 
figyelmünket.   
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A felületi érdesség előírása
Tetszőleges 

megmunkálás
Fogácsolás Fogácsolás nélküli

technológia

Az összefüggő kontúrhoz tartozó minden felületre érvényes előírás.

a.) – átviteli karakterisztika, paraméter, érték

b.) – mint a.): további paraméterek megadása 

(pl.: hullámosság, stb.)

c.) – felületi megmunkálás, bevonatolás előírása

kiírva: pl.: esztergálás

d.) – felületi mintázat előírása;

jelöléssel: pl: C koncentrikus minta

e.) – megmunkálási ráhagyás mm-ben

Pl: 0,008-0,8 / Rz 12,5

Szűrő alsó, felső cut-off;                      érték µm-ben

érdességi profil, érdességmagasság, 

-0,8/Ra 1,2

P   Wz 2,5

esztergáltFe/Cr50

Ø
3
0
 h

6

U Rz 10

0,5

50

 

32. dia 

Az ISO 1302-2002 szabvány számos változást hozott elődeihez képest a felületi érdesség 
műszaki előírásait illetően. A szabvány továbbra is lehetőséget ad forgácsolással, illetve 
forgácsolás nélküli eljárással történő megmunkálás előírására. A felületi érdesség meg-
adásában ugyanakkor számos változást hozott. Az ábrán a.)-val jelölt vonal alatti részen lehet 
megadni az érdességi paramétert és az előírt értéket. Minden esetben fel kell tüntetni a 
paraméter pontos jelölését (pl: Ra, Pa, Rz, Wt, Mr1, stb…). U vagy L jelöléseket alkalmazva 
lehetőség adódik annak definiálására, hogy az előírt érdesség felső (U) vagy alsó (L) korlátot 
jelent. A mérési gyakorlathoz igazodva a paraméter előtt megadható az átviteli karak-
terisztika, mely ISO 4288 szerint definiálja a szabványos mérési hosszt is. Pl.: U –2,5 / Rt 10 
azt jelenti, hogy 2,5 mm-es cut-off értéket alkalmazva, az érdességi profil maximális 
egyenetlensége nem haladhatja meg a 10 µm-t. 
A korábbi szabványokhoz hasonlóan lehetőség nyílik a felületi megmunkálás megnevezésére 
– c.) jelölés – sőt a szabvány kiemeli a felületi bevonatok megadásának lehetőségét is. Pl.: a 
c.) helyre írt Fe/Cr50 felirattal jelezhető a krómbevonatolás. A szabvány hétféle textúrairány-
előírás megadására nyújt lehetőséget. Ezek: - a rajzi előírás vetítősíkjával párhuzamos 

textúra;  - a rajzi előírás vetítősíkjára merőleges textúra; X – kétirányú mintázat; M – 
többirányú mintázat; C – koncentikus textúra; R- radiális irányú megmunkálási nyomok; P – 
barázdálatlan felület. 
Az ábrán látható mintapélda értelmezése: Előgyártmány 0,5 mm ráhagyással max 10 μm 
érdességmagasságúra esztergálásával, majd barázdálatlan mintázatot eredményező meg-
munkálással olyan felület készül, mely 0,8 mm-es alaphosszon (4 mm kiértékelési hossz) 
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mérve 1,2 μm érdességet eredményez, úgy, hogy emellett a hullámosság magasság értéke 
2,5 μm. 
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Felületi topográfiák mérése

20 m
Mart felület SEM képe 500x-os nagyításban

Tapintófejes felvétel (500x-os nagyítás)

A

B

C

D

E

F
G

H
0

 10

9. ábra. Mart felület 500x-os nagyításban

20 m
Mart felület SEM képe 500x-os nagyításban

Tapintófejes felvétel (500x-os nagyítás)

A

B

C

D

E

F
G

H
0

 10

9. ábra. Mart felület 500x-os nagyításban

„Szinte” mikroszkópi szintű megjelenítés.

Pontos geometriai méretek.

Mart felület megmunkálási nyomának 

elektronmikroszkópos és 

metszettapintós képe

 

33. dia 

Az 1960-as években Greenwood és Williamson megalkották „mikrokartográfjukat”, mellyel 
egymás mellett pásztázott profilokkal képesek voltak a felület egy részletének kimérésére. 
Ezzel mikroszkópi szintű megjelenítést téve lehetővé. Persze a tapintós műszerrel készített 
felvétel jellegéből adódóan „elsimítja” a valós felületet (a tapintótű geometriája miatt), tehát 
egy „szűrt” képet kapunk általa; a „nagyítás” mértéke korlátozott a műszer felbontóképes-
ségével, mely az gyakorlatban általában rosszabb, mint az iparban megtalálható mikroszkó-
pok; ugyanakkor a tapintófejes méréstechnika rendelkezik azzal a jó tulajdonsággal, hogy a 
felület mélység irányú méreteit szolgáltatja, továbbá a letapogatott felület jellemzőit képesek 
vagyunk számszerűsíteni igen sokféle paraméter formájában, ami elengedhetetlen a műszaki 
gyakorlatban. A 3D-s (topográfiai) mérések igazi lendületet az informatikai robbanásszerű 
fejlődésével együtt az 1980-as években kaptak. Innentől kezdve számos kutató sürgette a to-
pográfiai mérések alkalmazását, elsősorban azzal érvelve, hogy a legtöbb műszaki felület nem 
hozható létre pusztán egyetlen profil kihúzásával. Ennek pedig komoly működésbeli jelen-
tősége van, ezért szükséges a 3D-s jellemzés. Bár mindezek hatására a topográfiai mérések és 
kiértékelés területén számos előrelépés történt széleskörű ipari alkalmazása még várat ma-
gára. Ez több okkal magyarázható: Egyrészt hiányzik a kiértékelés területén az a több 
évtizedes tapasztalat, ami profilmérések esetén rendelkezésre áll. Másrészt a 2D-s mérések-
nél alkalmazott mintavételi távolság 3D-ben sokszorosan több adatot eredményez, ami 
megnöveli a mérési és kiértékelési időt egyaránt. Ez utóbbi probléma megoldására a korszerű 
optikai rendszerek válnak egyre népszerűbbé, amik lehetővé teszik a gyors mérést, illetve az 
informatika rohamos fejlődése a nagy adatbázisok feldolgozási idejét egyre rövidíti.    
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Mikrotopográfiák parametrikus jellemzése

Amplitúdó 

paraméterek:

Sa

Sz

Sv

Sp

Ssk

Sku

Sq

„Hullámhossz”

Kis térközű elemek Nagy térközű elemek

Térközi

param.:

Sal

Str

Std

Hybrid 

param.:

Sdq

Sdr

Működési 

paraméterek:

Sk

Spk

Svk

Smr1

Smr2

Svq

Spq

Smq

Sxp

További 

paraméterek:

Svfc

Safc

Spd

Spc

F-operátor

S-szűrő

L-szűrő

FLS

Térfogati 

paraméterek:

Vvv

Vvc

Vmp

Vmc

S10z

S5p

S5v

 

34. dia 

A felületei mikrotopográfiák lényegesen több információt hordoznak mint az egyszerű 
profilmérések. Ennek megfelelően a vonatkozó szabványok (EN ISO 25178-2 és –3) és 
szakirodalmak mikrotopográfiák esetén közel 40 paramétert definiálnak. Ezen paraméterek 
egy része mindössze a 2D-ből jól ismert paraméterek 3D-be történő kiterjesztéséből szár-
mazik (zöld színnel), mások viszont kizárólag topográfiai mérések esetén értelmezhetők. 
A paraméterek jelölésében az „S” jelzés utal a felületre (surface). Fontos kiemelni, hogy a 
hagyományos szűréshez hasonlóan a topográfiák esetén is elkülönítjük a különböző rendű 
egyenetlenségeket, de nem különböztetünk meg elsődleges, hullámossági és érdességi 
topográfiát, hanem a szűrési operátorok feltüntetésével utalunk a szűrésre, és innentől 
kezdve a „szűrt” felületet jellemezzük a topográfiai paraméterekkel. Így például létezik S 
(small) – F (form) operátorokkal szűrt topográfia, melyek az alaktól és kistérközű egyenet-
lenségektől szűrt felületet értelmezik mikrotopográfiaként. Ezt az ajánlást a 2009 évi szab-
vány tartalmazza először, bevezetése az ipari gyakorlatba még nem történt meg. 
Az amplitúdó jellegű paraméterek kivétel nélkül származtathatók 2D-s megfelelőjükből. 

Ugyancsak profilmérésekből ismert az átlagos lejtést jellemző Sdq (Rq) paraméter, de 
topográfiák esetén az x éx y mérési irányokban értelmezett gradiensek összegzésével 
állítható elő, ami azt jelenti, hogy olyan topográfiák esetén, ahol a felület előállítható egy 

profil kihúzásával, akkor a 2D-s Rq és 3D-s megfelelője elméletileg megegyezik. A hord-
felületei görbe szintén értelmezhető 3D-ben is, így a hozzá kapcsolódó összes paraméter (ld: 
működési paraméterek) ugyancsak egyszerűen származtatható.  
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Topográfiai paraméterek

Térfogati paraméterek:

Vmp – a csúcszóna anyagtérfogata

Vmc – a magzóna anyagtérfogata

Vvc – a magzóna ürestérfogata

Vvp – a völgyzóna ürestérfogata

Vmp

Vmc

10 %

80 %

Vvc

Vvv

Felületarány, Sdr:
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35. dia 

A hordfelületi görbe ismert paraméterei túl topográfiák esetén meghatározhatók az ún. 
térfogati paraméterek is. Értelmezésükhöz a hordfelületi görbét csúcs-, mag- és völgyzónákra 
osztjuk, de a felosztás nem a korábban részletezett 40%-os illesztés alapján történik, hanem a 
10 és 80%-os hordeflületi értékekhez tartozó magassági szintek jelentik a zónahatárokat. Ezek 
ismeretében a görbe alatti (vagy fölötti) területrészek az adott zónához tartozó anyag-
térfogatot (vagy ürestérfogatot) jelentik. A Vmp, csúcszóna anyaghányad a bejáratás során 
keletkező kopadék mennyiségével hozható összefüggésbe. A Vvv, völgyzóna ürestérfogat a 
völgyzóna feltöltöltéséhez szükséges kenőanyag mennyiségre ad iránymutatást. A magzóna 
anyagtérfogata és ürestérfogata az előbbi két paraméter kiegészítését adják. Definíció szerint 
a felületarány (Sdr) a létrejött felület mintavételi felülethez (mint ideális sík vagy egyéb 
polinomiális felülethez) viszonyított növekményének és a mintavételi felületnek az arányát 
adja meg. 
A szabványban (EN ISO 25178-2) felsorolt további paraméterek olyan speciális kiértékelés-
technikákhoz tartoznak, melyek részletes ismertetése túlmutat a BSc tananyag keretein. 
Kiértékeléstechnikai csoportosításuk az alábbiak szerint végezhető el: 1 Autokorrelációs függ-
vényhez tartozó paraméterek: Str, Sal 2. Teljesítmény sűrűségspektrum analízishez tartozó 
paraméter: Std. 3. Fraktál paraméterek: Svfc, Safc. 4. Topográfiai sajátosságok (topographic 
features, Wolf-Beschneidung) paraméterei: Spd, Spc, S10z, S5v, S5p. 
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Speciális kiértékelés: motifok
Hullámossági profil

Mért profilÉrdességi motif

Esztergált felület és érdességi motifjai

Csapágypersely felülete és érdességi motifjai

ARi

H
j

H
j+

1

Érdességi motifhossz:

A motifok átlagos magassága:
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iAR
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36. dia 

A műszaki gyakorlatban mára általánossá vált a francia autóiparban született motif alapú 
technika, melyet 1996 óta megtalálunk az ISO szabványokban is (EN ISO 12085). A motif 
alapgondolata, hogy a mért profil egyes részei bizonyos feltételek mellett elhanyagolhatók. 
Motifnak a két szomszédos csúcs közötti profilszakaszt nevezzük. Két szomszédos motif össze-
vonható az alábbi feltételekkel: 1. Burkoló görbe feltétel: A közös csúcs kisebb legyen, mint a 
szomszédos csúcsok valamelyike. 2. Szélességi feltétel: A kapott motif szélessége nem na-
gyobb a vizsgált egyenetlenségre rögzített határértéknél (B vagy hullámosságnál A). 3. Növe-
lési feltétel: Az összevonás nem csökkentheti a motifok jellemző mélységét. 4. Viszonyítási 
feltétel: Két szomszédos motif kombinációja csak akkor megengedett, ha valamelyik jellemző 
mélysége kisebb, mint az összevonással létrejövő motif jellemző mélységének 60 %-a. A 
motifok összevonása után meghatározhatók a profil motif paraméterei. Az AR, érdességi 
motifhossz a motifok szélességének átlagát adja, míg az R, motifok átlagos magassága 
paraméter a motifok közepes magasságának (a Hj és Hj+1 magasságok számtani közepének) 
átlaga. Értelmezhető továbbá az Rx paraméter, mely az érdességi motifok  maximális magas-
ságát jelenti az alaphosszon értelmezve. 
Akárcsak a korábban bemutatott középvonalas, ún. M-rendszerben, a motif kiértékelése 
során is megkülönböztetünk érdességet és hullámosságot, de itt a szűrés egy lépésben törté-
nik. Nem szükséges középvonal, hanem az érdességi motifok meghatározása után azok 
burkológörbéjeként értelmezzük a hullámosságot (burkolóvonalas rendszer). Motif kiérté-
kelés esetén a hullámosság olyan geometriai eltérés, amelynél a szomszédos csúcsok távol-
sága nagyobb, mint A, de nem nagyobb, mint B, az érdességnél pedig a szomszédos csúcsok 
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távolsága kisebb, mint B. A motifokra jellemző A és B határértékek megtalálhatók a EN ISO 
12085 szabványban. A hullámosságra – mint kiértékelendő profilra – meghatározhatók a 
hullámossági motifok és hullámossági paraméterek (AW – hullámossági motifhossz, W – 
hullámossági motifok átlagos magassága, Wx – hullámossági motifok  maximális magassága).  
 
 

  



918 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu  © Czifra Árpád, ÓE 

Speciális kiértékelés: domináns hullámhossz [7]

WDSm:

a periodikus jel 

hullámhossza

WDc:

a periodikus jel 

átlagmagassága

WDt:

a domináns 

hullámosság 

legnagyobb 

magassága

 

37. dia 

A Német Autóipari Szövetség (VDI) 2002-ben adta ki domináns hullámhosszak kiértékelésre 
vonatkozó ajánlását, mely nagyon gyorsan elterjedt a műszaki – különösen autóipari – gya-
korlatban (mára a legtöbb ipari érdességmérő berendezés rendelkezik domináns hullámhossz 
kiértékelő opcióval). A műszaki felületeken megjelenő periodikus jelek a gyakorlatban kiemelt 
figyelmet kapnak, mert a működés során előfordulhat, hogy rezgések forrásaivá válnak, za-
jossá, pontatlanná téve a szerkezetek működését, rontva a tömítőképességet megrövidítve a 
gépelemek élettartamát.  
A domináns hullámosság a szűretlen profil legnagyobb amplitúdójú periodikus összetevőjét 
jelenti, melyet frekvenciaanalízissel határozhatunk meg. A domináns periodikus jelre három 
paramétert értelmez a VDI ajánlás. 
A WDSm a periodikus jel hullámhosszát adja, a WDc paraméter a domináns hullámosság 
átlagmagasságát, míg a WDt a domináns hullámosság legnagyobb magasságát jelenti. Szá-
mításuk a mért profil domináns hullámából az EN ISO 4287-ben megismert módon az RSm, 
Rt, Rc paraméterek számításához hasonló módon történik. 
Fontos kiemelni, hogy a domináns hullám WDSm hullámhossza nem lehet kisebb, mint 0,02 
mm, és nem lehet nagyobb mint az értékelési hossz ötöde: 0,2mm ≤ WDSm ≤ ln/5. Ha a 
vizsgált profil nem tartalmaz ebbe a tartományba eső periódikus összetevőt, akkor annak a 
felületnek nincs domináns hullámossága. 
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Ellenőrző kérdések

1. Milyen hibavizsgálati módszereket ismer hengeres fogaskerekek minősítésére?

2. Hogyan mérhető és milyen paraméterekkel jellemezhető  a kinematikai hiba?

3. Milyen gyártási pontatlanságok mutathatók ki a profilhiba mérésével?

4. Ismertesse a többfogméret mérési elvét!

5. Milyen eljárásokkal és hogyan mutatható ki fogaskerekek excentricitása?

6. Milyen fogaskerék-geometriai jellemzőt vizsgálunk a csapméret mérésnél? Hogyan?

7. Milyen érdességmérési eljárásokat ismer? Írja le az egyes berendezések működési elvét!

8. Hogyan választható szét az érdesség és a hullámosság?

9. Hogyan értelmezhető a felületek átlagos érdessége?

10. Hogyan származtatható a hordozófelület és magasságeloszlás görbe?

11. Mit jellemez a ferdeségi mérőszám?

12. Mik a felületi hullámosság forrásai?

13. Mit nevezünk motifnak? Mik a motif-összevonás szabályai?

13+1. Milyen esetben nem értelmezhető a felületen domináns hullámosság?

 

38. dia 

Fontosabb szakkifejezések (magyar-angol-német): 
Fogaskerék – Gear – Zahnrad 
Foghézag – Backlash - Verdrehflankenspiels 
Osztás – Pitch - Teilungs 
Összegzett osztáshiba - Cumulative pitch error - Teilungs-Summenabweichung 
Radiális ütés - Radial runout - Rundlaufabweichung  
Egyprofilos legördítés – Tangential composite inspection – Einflanken-Wälzprüfung 
Kétprofilos legördítés – Radial composite inspection – Zweiflanken-Wälzprüfung  
Összegzett profilhiba – Total profile deviation – Profile-Gesamtabweichung  
Hordkép – Tooth contact pattern - Tragbild 
Tapintós érdességmérő – Stylus instrument - Tastschnittgerät 
Érdesség – Roughness - Rauheit 
Hullámosság – Waviness - Welligkeit 
Átlagos érdesség – Arithmetical mean deviation - Arithmetischer Mittelwert  
Négyzetes középérték – Root mean sqare deviation - Quadratischer Mittelwert  
Érdességmagasság – Maximum height of profile – Größte Höhe des Profils 
Hordozófelületi görbe – Material ratio curve – Materialanteilkurve  
Domináns hullámhossz – Dominant wavelength – Dominante Welligkeit 
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12/1. Melléklet: Szabványos cut-off értékek

 

39. dia 
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12/2. Melléklet: Különböző eljárásokkal 

elérhető átlagos érdesség 

Lángvágás

Fűrészelés

Gyalulás

Fúrás

Kémiai maratás

Szikraforgácsolás

Marás

Üregelés

Elektronsugár

Lézer

Elektro-kémiai elj.

Eszetergálás

Görgőzés

Köszörülés

Hónolás

Polírozás

Lappolás

Szuperfiniselés

12,5 – 25

1,6 – 25

1,6 – 12,5

1,6 – 6,3

1,6 – 6,3 

1,6 – 12,5

0,8 – 6,3

0,8 – 3,2

0,8 – 6,3

0,8 – 6,3

0,2 – 3,2

0,4 – 6,3

0,2 – 0,4

0,1 – 1,6

0,1 – 0,8

0,1 – 0,4

0,05 – 0,4

0,025 – 0,2

Öntés homokformába

Meleghengerlés

Kovácsolás

Öntés kokillába

Öntés viaszmintával

Folyatás

Fröccsöntés

12,5 – 25

12,5 – 25

3,2 – 12,5

1,6 – 3,2

1,6 – 3,2 

0,8 – 3,2

0,8 – 1,6

Technológia Ra [µm] Technológia Ra [µm]

 

40. dia 
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13. FEJEZET

KOORDINÁTA

MÉRÉSTECHNIKA

Kis Ferenc
Intézeti mérnök

ÓE,  Anyagtudományi és Gyártástechnológia Intézet

kis.ferenc@bgk.uni-obuda.hu

MÉRÉSTECHNIKA

 

1. dia 
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A   koordináta méréstechnika (KMT) fogalma, a 

koordináta méréstechnikáról általában

A KMT előnyei

A KMT alkalmazási területei

A KMT a termék-előállítási folyamatban

A KMT gépi eszközei

Kétdimenziós méréstechnika

3D méréstechnika

A mérőgépek csoportosítása

A KMG konstrukciós kialakítása

A KMG és részei

Mérőfejek és tapintók

Tartalom 1.

 

2. dia 
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Térfelületek, szabadfelületek mérése

Szabadfelületek mérése – stratégiák

A koordináta mérőgép programozása és programrendszerei

A mérés, mint folyamat

A koordináta mérőgép készülékezése

KMT – Néhány fogalom angolul

KMT – Ellenőrző kérdések

3

Tartalom 2.

 

3. dia 
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4

Szakirodalom

• Hans Joachim Neumann: Koordinatenmesstechnik
(Bibliothek der       Technik, Band 41, Verlag
Moderne Industrie, 70 oldal, ISBN 3- 478-93041-3 

• Kis Ferenc: Koordináta méréstechnika és útmutató 
Zeiss KMZ mérőgépekhez (IWAG útmutató)

• Kis Ferenc: Térfelületek mérése Zeiss KUM és 
HOLOS programmal – gyakorlati ismertető és 
problémaelemzés felhasználóknak.

• Kis Ferenc: Korszerű ipari méréstechnika 
(előkészületben, illetve webes kivonat OE honlapján, 
2012 tavasza)

 

4. dia 
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Koordináta méréstechnika
A koordináta méréstechnikáról általában

A koordináta méréstechnika 

számos iparág ma már nem 

nélkülözhető eszköze.

Az ellenőrizendő darabok minden 

esetben egy síkbeli, vagy egy 

térbeli koordináta rendszerben 

vannak elhelyezve.

5

 

5. dia 

A koordináta méréstechnika az ipari hosszméréstechnikán belül a gépészeti elemek és 
összeállított szerkezetek geometriai mérésének egyik területe, ahol a mérés és a mérési 
adatok megadása egy koordináta rendszeren belül történik (Későbbiekben: koordináta 
méréstechnika = KMT ). Ennek eszköze számos esetben a koordináta mérőgép (KMG). 
A koordináta méréstechnikának, (illetve eszközeinek) óriási jelentősége van az elemi úton 
nem mérhető, bonyolult szabadfelületekkel határolt tárgyak mérésénél. Sok esetben ezek 
csak ilyen eszközökkel ellenőrizhetők (pl. formatervezett gépjárművek karosszériái). 
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A koordináta méréstechnika 
előnyei

Hagyományos 

mérés
KMT

Szekrényre való 

eszköz
Egy eszköz

Összefüggésekhez 

(pl. furat-

tengelytáv)

újabb eszközök

Minden 

összefüggést 

rögtön 

ismerhetünk

?
Tengelyek távolsága,

szöghibák

Furatok (mint henger)
MÉRÉSE

Összefüggések:
távolságok, szögállások

LEKÉRDEZÉSE

 

6. dia 

Amikor egy alkatrészt kézi hosszmérő eszközökkel mérünk, adott esetben akár minden 
mérethez külön mérőeszköz szükséges. Az egyes mérések között összefüggés nincs: a képen 
látható alkatrész furatainak mérése után még nem tudjuk ezek távolságát, illetve 
szögviszonyait. Ennek meghatározásához újabb kézi mérőeszköz szükséges (bal felső 
táblázat). 
A KMT jelentősége abban (is) áll, hogy egy furatátmérő meghatározásakor egy 
furatközéppont pozíció képződik. Két mért furat esetén ezek közti távolság is lekérdezhető. 
Furatok hengerként történő mérése esetén ezek egymáshoz képesti szöghibája is 
meghatározásra kerülhet (jobb oldali ábra). 
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KMT alkalmazási területei

A koordináta méréstechnikát a termék-előállítással foglalkozó gépipar legkülönfélébb 
ágai használhatják. A KMT alkalmazásával a legkülönfélébb alkatrészek, gépészeti 
egységek mérhetők.
Méretileg:
Pl. mechanikus karóraváztól > repülőgép szárnyfelületekig, repülőgépekig

Alakforma szerint:
egyszerű geometriai alakzatoktól > bonyolult szabadfelületekig

Funkció szerint:
geometriai alakzatokon kívül fogaskerekek, csigakerekek, speciális menetek, speciális 
profilok, görbetárcsák, hullámhajtómű, speciális profilok, felületek stb. mérhetők.
Vagyis minden…

 

7. dia 

Egy termék megvalósulásáig, legyártásáig számos lépés történik.  
A termék megtervezése ma már döntőrészt számítógépen történik. A funkcionalitást 
figyelembe véve a tervezéskor már kijelölésre kerülhetnek az ellenőrzésre kerülő geometriai 
elemek, funkcionális kapcsolódó geometriák.  Ez a termék elkészültekor a KMG számára – a 
megfelelő előírások figyelembevételével – elvégzendő feladatot jelenti. 
A koordináta méréstechnika a gyártás-előkészítési folyamatba is bekapcsolódhat: Ennek tipi-
kus példája pl. a fröccsszerszámok, sajtolószerszámok elkészítése közbeni/utáni ellenőrzés. 
(Ebben az esetben a gyártó szerszám tekinthető önálló terméknek is, de most mi egy 
sorozattermék elkészítési folyamatát nézzük.) 
 
A KMG a minőség-management egyik legfontosabb adatszolgáltatási eszköze is egyben. Az 
általa szolgáltatott adatok nem csak egyszerűen beolvashatók a kiértékelő (SPC) programok 
alá, hanem akár  saját SPC-modult is lehet vásárolni a közvetlen kiértékeléshez. A statisztikai 
kiértékeléssel itt – terjedelmi okokból -  tovább nem foglalkozunk. 
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Munkadarabok csoportosítása méréstechnikai szempontból

Síkidom jellegű

Egyszerű geometriai 

elemekből álló test

szabadfelület

 

8. dia 

Az alkatrészeket azért csoportosítottuk, mert mindegyik csoport mérése más méréstechnikai 
problémát jelent.  
A síkidom jellegű alkatrészek a legkönnyebben vizsgálható darabok. A tapintóval rendelkező 
mérőgépeken egytapintós mérőfejjel vizsgálhatók. 
Az egyszerű geometriai elemekből álló test általában több oldalán tartalmaz mérési feladatot 
(mint a képen látható, hogy 3 oldalon is található benne mérendő furat), ebben az esetben 
már a megfelelő oldalakra „mutató” tapintószárakkal rendelkező mérőfejet kell alkalmaz-
nunk. Ez lehet csoporttapintó (süntapintó), vagy befordítható mérőfej, általában progra-
mozható (motorral állítható) kivitelben. 
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KMT a termék-előállítási folyamatban

- Tervezési és gyártás-előkészítési folyamat

- pl. a gyártószerszámok ellenőrzése, minták visszamérése, 
reverse engineering

- Gyártási folyamat

- gyártási méret-paraméterek ellenőrzése, illetve a 
szóródások időbeli alakulásának ellenőrzése

- egyedi/kissorozat gyártásközi illetve végellenőrzése

- A minőség-management adatszolgáltató eszköze

- végátadási jegyzőkönyvek, minták mérése szabályozó 
kártyák készítéséhez.

A1

 

9. dia 

Egy termék megvalósulásáig, legyártásáig számos lépés történik.  
A termék megtervezése ma már döntőrészt számítógépen történik. A funkcionalitást 
figyelembe véve a tervezéskor már kijelölésre kerülhetnek az ellenőrzésre kerülő geometriai 
elemek, funkcionális kapcsolódó geometriák.  Ez a termék elkészültekor a KMG számára – a 
megfelelő előírások figyelembevételével – elvégzendő feladatot jelenti. 
A koordináta méréstechnika a gyártás-előkészítési folyamatba is bekapcsolódhat: Ennek 
tipikus példája pl. a fröccsszerszámok, sajtolószerszámok elkészítése közbeni/utáni 
ellenőrzés. (Ebben az esetben a gyártó szerszám tekinthető önálló terméknek is, de most mi 
egy sorozattermék elkészítési folyamatát nézzük.) 
 
A KMG a minőség-management egyik legfontosabb adatszolgáltatási eszköze is egyben. Az 
általa szolgáltatott adatok nem csak egyszerűen beolvashatók a kiértékelő (SPC) programok 
alá, hanem akár  saját SPC-modult is lehet vásárolni a közvetlen kiértékeléshez. A statisztikai 
kiértékeléssel itt – terjedelmi okokból -  tovább nem foglalkozunk. 
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A KMT felhasználása a termék-előállítási folyamatban

Reverse Engineering folyamata

 

10. dia 

Az ipari terméktervezés egyik legdinamikusabban fejlődő területe a Reverse Engineering 
(RE), amelynek  nélkülözhetetlen eleme a KMT valamelyik eszköze.  
A RE olyan mérnöki tervező tevékenységet jelent, amikor az előállítandó termék tervezése 
egy valóságos (fizikális) modellből indul ki, azt alakítja számítógépes modellé a további 
tervezési és gyártási lépések megvalósításához. 
A dián egy tipikus feladat látható egy műszaki dokumentációval nem rendelkező veterán 
gépjármű sérült lámpabúrájának újragyártása. 
 A folyamat menete a következő: a sérült lámpabúra (bal felső ábra) egy koordináta 
mérőgépen került digitalizálásra, vagyis a felületi pontok koordinátáinak és egyéb 
segédadatainak megállapítására. Az adatokból épül fel a számítógépes modell, amely alapján 
már elkészíthető (pl.) egy alsó és felső fröccsszerszám-betét. 
 A bal alsó ábrán egy, a számítógépes modellből generált teraszoló nagyoló maróciklus 
szimulációs képe látható. A jobb alsó képen a marással készített műfa-minta látható. A műfa 
minta elkészítése azért is előnyös, mert – adott esetben – a kiinduló darab rápróbálható. 
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A koordináta méréstechnika gépi eszközei

2D-ben dolgozó KMT eszközök

- Alakmérő projektorok digitális kiértékeléssel

- Digitális képfeldolgozók

- Digitális magasságmérő berendezések

- Digitális mérőmikroszkóp

2D/3D-ben dolgozó mérőberendezések

- Tapintással dolgozó mérőgépek

- Érintés nélkül dolgozó mérőgépek

- Fotogrammetriás (távmérős) és moire-elvű 
alakscannerek

 

11. dia 

 A vizsgálandó tárgyak egy részénél elegendő csak a 2D-ben, tehát síkban) történő 
vizsgálat. A 3D-s mérőberendezések természetesen alkalmasak síkban történő vizsgálatra is. 
 A KMT eszközparkja meglehetősen széles, a fennt felsorolt eszközök közül csak 
néhánnyal tudunk megismerkedni. 
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Kétdimenziós méréstechnika

 

12. dia 

A kétdimenziós méréstechnika egy adott síkban szolgáltat adatokat. Az adat lehet egy, vagy 
több. 
Az adat lehet távolság (hossz, sugár- illetve átmérőhossz), szögérték, összetartozó adatok 
közül a legjellemzőbb: az X és Y koordináta, valamint a távolság és (hajlás)szög. 
A koordináta méréstechnika eszközeinek azokat tekintjük, amelyek a síkbeli pozíció 
megadására is képesek. 
Az ipar széles területén találhatók olyan munkadarabok, amelyeknek jellemző, lényegi 
méretei egy síkban helyezkednek el. Ilyenek pl. a nem hajlított, síklap-alakú lemez 
munkadarabok, vagy az elektronikai iparban: nyáklap-panelek. Ezek mérendő jellemzői az 
előbbieknél pl. körlyukasztások mérete és pozíciói, a határoló egyenesek pozíciói, szöge, 
sarok és más metszéspontok. 
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Kétdimenziós méréstechnika

Számos alkatrész nem igényli a három dimenzióban történő 
mérést. Ilyen feladatok ellátására két műszercsoport fejlődött 
ki:

- A magasságmérők, digitális magasságmérők alkalmazás-
kiterjesztésére az. ún. digitális magasságmérő-mérőgépek és 
a

- A hagyományos projektorok feladatainak kibővített ellátására

a digitális képfeldolgozó rendszerek. 

Ezek legfejlettebb változatai CNC-vezérelt mozgatással  az 
érintés nélkül dolgozó koordináta mérőgépek feladatait 2 D-
ben el tudják látni.

 

13. dia 

A koordináta mérőgépek őskorában a tapintós mérőgépek szintén 2D-ben (X-Y koordináta 
rendszerben) dolgoztak. 
Ezt a területet ma a digitális magasságmérők, illetve a projektorok, digitális képfeldolgozó 
rendszerek kiválthatják.  
Ennek ellenére a tapintós mérőgépeket továbbra is használják pl. nagyméretű munkadarabok 
ellenőrzésére. (Alakos elemet nem tartalmazó sajtolószerszám-házak, vágólapok stb.), illetve 
bonyolultabb kontúrok meghatározására. 
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Kétdimenziós méréstechnika

A digitális magasságmérő-mérőgépek

A magasságmérő berendezés egy 
precíziós síkon (gránitasztalon) 
mozog, úgy hogy kézzel csúsztatjuk 
a megfelelő helyre. A munkadarab 
is erre a síkra helyezve (vagy 
derékszögű készülékhez fogva).

A mérés tartománya (síkja) a 
gránitasztal síkjára merőleges.

 

14. dia 

A digitális magasságmérő-mérőgépek egy jeladós (általában induktív) mérőfejjel illetve 
mérőléccel rendelkeznek. A méretjelet egy processzoros berendezés (vagy külön PC) dolgozza 
fel. 
A távolság- (magasság)méreteken kívül olyan méretek határozhatók meg, mint furatok, illetve 
ezek közti távolságok. 
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Kétdimenziós méréstechnika

A digitális 
képfeldolgozó 
berendezéseknek 
hasonló a 
feladatkörük, mint a 
vetítős 
projektoroknak.

 

15. dia 

A digitális képalkotó berendezések tudását  (túlnyomórészt) szintén a támogató szoftver 
határozza meg. Ma már nagyon szerény tudásnak számít, ha egy ilyen berendezés csak 
pontelemek definiálására alkalmas. 
Alap-megoldásnak számít, ha a berendezés, ha az előre definiált feladathoz (pl. kör mérése, 
amely mondjuk egy lyukasztás), az általunk felvett pontokból elvégzi (többek között) a kör 
pozíciójának, a sugarának a számítását, illetve külön kérésre a tűréstechnikai számításokat, 
alakhiba vizsgálatokat. 
CNC vezérléssel kiegészítve a tudás jelentősen bővül, amit elsősorban több darab mérése, 
vagy visszatérő feladatok esetén tudunk kiaknázni. Ilyen esetben a mérés programozás 
segítségével történik (ún. tanulóprogramozás), az első darab mérési programjának elkészülte 
után, a további darabok mérése már a program lefutása szerint – automatikusan -  történik. 
Szintén automatikusan történik az optika élességállítása és a legoptimálisabb megvilágítás 
kiválasztása is. 
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3D méréstechnika

 

16. dia 

A 3D méréstechnika valamely geometriai elem térbeli elhelyezkedését (pozícióját) határozza 
meg koordináta rendszer-kritériumok alapján. Tehát bármely térben elhelyezkedő pontról 
legalább három adatot tud szolgáltatni ( a minimálisan szolgáltatott három geometriai adat: 
X,Y, Z koordináta. 
Az ipari termékek jelentős hányada háromdimenziós kiterjedésű (a kétdimenziós kiterje-
désűek pl. a lemezalkatrészek, a vastagsági értéktől méréstechnikai szempontból eltekin-
tünk), nemcsak egy, hanem két, vagy mind a három síkban tartalmaz mérendő elemeket. 
Valamint tartalmazhatnak bármely síkkal nem derékszöget bezáró elemeket is. 
A szabadformájú felületek alkalmazása a terméktervezésben ma már hozzátartozik az éle-
tünkhöz. Egyik legjellemzőbb példa a személygépjármű karosszéria. Szabadformájú felület min-
den olyan felület, amelynek bármely kiválasztott pontjának leírásához nem elegendő három, 
összetartozó pont-koordináta. Tehát a szabadfelületek egyedi pontjainak leírásához további 
három vektorkoordináta szükséges. 
A háromdimenziós méréstechnika legjellemzőbb eszköze a koordináta mérőgép. (Más eszközökkel 
– ipari röntgen-tomográf, digitalizáló távmérők stb. - terjedelmi okokból nem foglalkozhatunk.) 
A koordináta mérőgépeket a pontfelvételi mód szerint két csoportba sorolhatjuk: 
 - érintéses (tapintásos) pontfelvétel 
 - érintés nélküli pontfelvétel 
Ez a megkülönböztetés a mérőgép mérőfejének a működési módján alapul. 
A legkorszerűbb mérőgépen válthatunk tapintós és érintés nélkül dolgozó között. A mérőfej-
csere lehet kézzel történő, de akár programból történő automatikus is.  
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KMG – a mérőgépek csoportosítása

Pontosság szerint üzemi vagy fokozott pontosságú 
(labor) gépek.

Az üzemi mérőgépek kb. 0,01
mm (/1000 mm) feletti pontosságúak,

a laborgépek 0,001-0,01 mm 
pontosságúak

Dimenziófok szerint 2, 2 ½, 3, több dimenziófokú 
gépek.

Méret szerint           kis mérési tartományú, közepes, 
nagy, kvázi kötetlen mérési 
tartományú.

Konstrukció szerint Hídportálos, horizontál-karos, 
humanoid (csuklóskaros), 
egyéb.

Automatizáltság foka 
szerint nem automatizált, automatizált 

autonóm (CNC), rendszerbe 
integrálható (távvezérelt CNC)

 

17. dia 

A koordináta mérőgépek csoportosítása 
(A csoport tagjai érintéses és érintés nélküli mérőfejjel egyaránt felszerelhetők.) 
 
Pontosság szerint 
A mérőgép pontosságának meghatározására számítóképletek vannak, melyek különböző 
definitív esetben (egy-ez adott tengely menti adott hosszon, képzeletbeli kocka átellenes 
sarokpontja stb.) adnak értéket. Általánosságban elmondható, hogy az ún. üzemi koordináta 
mérőgépek 0,01-0,02 mm feletti pontosságúak, a labor (mérőszobai) mérőgépek 0,01 mm-
nél pontosabbak. A két csoport nem csak a pontosságban különbözik, hanem egyéb 
konstrukciós eltérések is vannak (pl. aktív rezgéscsillapító rendszer stb.). A laborgépek 
túlnyomórészt portálos kivitelűek. 
 
Dimenziófok szerint (jele a: D) 
2 D-s, valamint 2 és fél D-s gépeket már régóta nem gyártanak, a legegyszerűbb gépek is 3 D-
s kivitelűek. A CNC-vezérlésű mérőgépek alkalmasak lehetnek háromnál több tengely 
vezérlésére is, az 5-D gépek képesek egy térben beálló mérőfejet programból vezérelni, a 6 
D-s gépek egy CNC-körasztalt a mérőfej mozgásával egyidejűleg vezérelni. 
 
Méret szerint 
A vevő igényeinek megfelelően gyártanak kis méréstartományú (pl. 200*200 mm mérési 
tartományú), közepes, és nagy méréstartományú (pl. 6000 mm hosszirányú) mérőgépeket. A 
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csuklóskarú mérőgépek (mérőkarok) 800 mm gömbsugár tartománytól a darab mellett 
áthelyezhetőek. A mobil kézi vagy állványos mérőfejek repülőgépek, hajók mérésére 
alkalmasak (Ezekkel sajnos terjedelmi okok miatt nem tudunk foglalkozni.) 
 
Konstrukció szerint 
Néhány megoldásról a következő oldalon láthatunk képeket. 
 
Automatizáltság foka szerint 
Nem automatizált (ún. „kézi mozgatású”) mérőgépeknél a mérőfej oszlopát kézzel, vagy 
joystick által vezérelt motorral mozgatva végezzük el a tapintási műveleteket. A CNC-
mérőgépeknél egy CNC-vezérlés felügyeletére van bízva a mozgatás, a mérőgép, a CNC-
megmunkálógépekhez hasonlóan program általi automatikus munkavégzésre alkalmas. 
Az autonóm CNC gépek önálló cellaként működnek, a rendszerbe integrálható gépeket egy 
automatikus gyártósorba is beépíthetjük gyártósori folyamatirányító számítógép felügyelete 
alá. 
 
 
 
 

  



940 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu © Kis Ferenc, ÓE 

A KMG konstrukciós kialakításai

A koordináta mérőgépek 

leggyakoribb kialakításai

- a portálos (fenn)

- a horizontálkaros 

(jobbra lenn)

- a hordozható mérőkar

(humanoid)

 

18. dia 

A portálos kialakítású mérőgépek – érthető okokból – merevebbek, így pontosabbak, mint a 
horizontál-karos mérőgépek. Az egészen kis méréstartományú gépek kivételével a nagypon-
tosságú laborgépek ezzel a felépítéssel készülnek.  Az ún. standard pontosságú, az üzembe 
kihelyezhető mérőgépek ún. horizontál-karral is készülnek. 
A mérőkarok legfőbb jellemzője a mobilitás, ilyen berendezés akár fel is helyezhető a 
megmunkálógép munkadarab-felfogó asztalára is, azonnali méretellenőrzést biztosítva. 
Egészen nagy méretű darabok, ha nem férnek be a mérőkar mérési tartományába, a mérőkar 
célszerű áthelyezésével mérhetők meg. Ilyenkor természetesen a munkadarab betájolása 
azonosító (referencia) pontokkal történik, melyek vagy a munkadarab elemei, vagy a munka-
darabhoz rendelt és előzetesen bemért segéd-referenciák (pl. rögzített nagypontosságú 
gömbök). 
 
 

  



13. Koordináta méréstechnika 941 

© Kis Ferenc, ÓE www.tankonyvtar.hu 

A koordináta mérőgép és részei

Gép alapzat (géptest) és asztal 

Tapintó

Mérőfej

Mozgató (mérőfej-hordó) karok, 
oszlopok

(Mérőasztal)

PLC vezérlés

Munkaállomás

 

19. dia 

A képen kisebb méretű, portálos mérőgép látható. Ezen, leggyakrabban alkalmazott kialakítás 
mellett más szerkezeti elrendezésű kialakítások is készülnek. 
A mérőasztal nagy pontosságú (síklapuság) gránit, öntvény, az ezen futó támasz-oszlop 
légcsapágyazású. 
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Mérőfejek, tapintók

A mérés szempontjából

a mérőfej és a tapintó a mérőgép 
leglényegesebb eleme.

A kapcsolatukat tekintve két fő 
csoportjuk van: 

- A rögzített tapintós megoldás, 
valamint

- A beváltható (csere-) tapintós 
rendszer.

A képen ez utóbbi látható.

A tapintórendszer a csatoló-

tányérral együtt leválasztható a 
mérőfejről és egy másikra – akár 
programmal vezérelve -
kicserélhető.

 

20. dia 

A tapintó egy tapintógömbből és egy hozzá szilárdan rögzített tapintószárból áll. 
A tapintógömb méretét és alakját tekintve is nagy pontosságú (tized-századmikron 
tartomány), anyaga műrubin, mely a gyémánt keménységét jól közelíti. A nagy keménység és 
kopásállóság, tekintve, hogy a scanning esetén a gömb kemény, koptató felületeken is 
csúszik, nagy fontosságú. 3-6 mm átmérőjűeket használnak, de igény esetén 0,03-1,0 mm 
átmérőjűek is rendelkezésre állnak. 
A tapintógömböt egy nagyszilárdságú, merev tapintószár hordozza, anyaga speciális 
fémötvözet, esetleg kerámia. 
A tapintószár vagy közvetlenül kapcsolódik a mérőfejhez, vagy egy ún. csatolótányéron 
keresztül. 
A gömb-szár-csatolótányér egy leválasztható egységet képez, ilyen egységek különböző 
méretű és beállítású (pl. szög alatt hajló) tapintókat tartalmazhatnak. Egy egységen belül 
több irányban is állhatnak tapintószárak . Ez a csoporttapintó. (Köznapi nevén: „süntapintó”). 
A CNC vezérlésű mérőgépeken a tapintóegységek akár –hasonlóan a CNC-szerszámgépekhez 
– programból is cserélhetőek. A tapintóegységek egy sordokkoló egységben (tapintótár) 
vannak elhelyezve. Minden tárhelynek programbeli címe van. 
A tapintós érzékeléshez – mivel itt mechanikus kapcsolat van –mérőerő szükséges. A 
mérőgépeknél a mérőerő csekély, néhány tized N-tól néhány N-ig állítható, de a beállított 
mérőerőt a mérőfej nagy pontossággal tartja. 
A cseretapintós rendszernél fejlettebb a térben beálló mérőfejjel rendelkező mérőgép, 
mellyel a következő oldalon foglalkozunk.  
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Mérőfejek, tapintók

A térben beálló mérőfej 
tapintója különböző 
irányokból képes 
megközelíteni a mérendő 
munkadarabot.

Forgás függőleges tengely körül

Forgás vízszintes 

tengely körül

 

21. dia 

A térben beálló mérőfejben a tapintó fixen van rögzítve, hiszen itt programból való 
cserélhetőség már jórészt szükségtelen. (A fixen rögzítés a mérési folyamatra vonatkozik, 
kulccsal, kézzel természetesen cserélni lehet.) 
Alkalmazásának kritériuma, hogy a mérőgép CNC-vezérlése legalább 5 tengely szimultán 
vezérlésére legyen alkalmas. A további vezérelt tengelyek: a függőleges tengely körüli forgás 
és a vízszintes körülő elfordulás. 
 
 

  



944 Méréstechnika 

www.tankonyvtar.hu © Kis Ferenc, ÓE 

Koordináta méréstechnika

A tapintással dolgozó mérőfej 
tapintógömbje mindig egy 
pontban érintkezik a 
munkadarab felülettel.

Pontok sokaságából bármilyen 
sík- illetve térelem 
képezhető. Az egyes elemek 
meghatározása (kör, 
egyenes, sík stb.) program-
rutinok indításával történik.

 

22. dia 

A tapintógömb anyaga műrubin, melynek a keménysége közelíti a gyémántét.  A gömb 
alakhibája, kisebb, mint 0,1 mikron ! Több méretnagyságban készítik: 2, 3 ,4, 5, 6, 8 mm 
névleges átmérőre, de készül 0,05 mm gömbátmérővel is a szubminiatűr alkatrészek 
vizsgálatára. A tapintógömb keménységét a folyamatos letapogatás (scanning) igényli, mivel 
ebben az esetben a gömbnek akár edzett, esetleg revés felületen kell csúsznia. 
 
Alárendeltebb esetekben (merőkarok), ahol csak pontszerű megérintés van, használnak 
edzett acél gömböket is. 
 
A tapintószárral szemben is különleges követelmények vannak. A hosszabb szárak könnyen 
átvehetik a környezet rezgéseit, ami a mérés pontosságát rontja, vagy akár meg is hiúsíthatja 
a mérést. Ezért mérőszár anyaga egy különleges – üvegszerű tulajdonságokat mutató -  
fémötvözet, vagy újabban kerámia. 
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A koordináta méréstechnika gépi eszközei
A tapintás folyamata

Tapintással dolgozó (tapintós) mérőgépek lényege egy 

tapintógömb, mely egy száron át egy elektronikus mérőfejhez 

illeszkedik.

A tapintófej megérinti egy adott helyen a munkadarabot, az érintési 

pont koordinátáit a számítógép rögzíti illetve dolgozza fel.

Alapvetően kétféle mérési módszer létezik: 

- a diszkrét pontok mérése, illetve ezek berendezései,

- folyamatos görbék (pontsorok) mérése, illetve ezek

berendezései („scanning” módszer)

A mérőgépek további szerkezeti részei arra szolgálnak, hogy a 

mérőtapintót a mérendő részhez juttassuk.

 

23. dia 

Alapvetően kétféle mérési módszer létezik: 
 - a diszkrét pontok mérése, illetve ezek berendezései 
 - folyamatos görbék (pontsorok) mérése ( > scanning módszer), illetve ezek 
berendezései. 
 
Egyre terjed az a megoldás, hogy a tapintós mérőfej helyére egy optikai mérőfej is 
beváltható. 
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A koordináta méréstechnika gépi eszközei
Mérés kapcsoló típusú tapintóval

1.Ráfutás a

mérendő

felületre.

3. A számítógép

a gömbközép-

pont

a tapintásirányú

koordinátájához

hozzászámítja a

tapintógömb

sugarát.

2. A tapintógömb a

felületnek ütközik.

A számítógép a

gömb középpontjának a 
koordinátáit rögzíti.

4. A tapintógömb eltávo-

lódik a felülettől. Átlépés

(pozícionálás) egy másik

mérési ponthoz.

 

24. dia 

Legelső módszer az egyedi (diszkrét) pontok mérése volt. Ennek eszköze a kapcsoló típusú 
mérőfej. Ennek működése (erősen leegyszerűsítve) a következő: tapintáskor – vagyis amikor a 
tapintógömb eléri (illetve a gömb a tapintószárral elbillen) a darabot – egy érzékeny 
mikrokapcsoló működésbe lép. Ennek következménye egy diszkrét jel, ami a számítógépbe 
kerül. 
A kapcsoló típusú tapintó jóval olcsóbb, mint a scanning típusú, ma is széles körben 
használatos olyan esetekben, ahol a scanning módszer nélkülözhető. 
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A koordináta méréstechnika gépi eszközei

Folyamatos letapogatás folyamata furat esetén

Folyamatos 

letapogatás 

scanning (mérő) 

típusú mérőfejjel.

A „kapcsoló” típusú 

mérőfejek 

folyamatos 

letapogatásra 

nem alkalmasak.

1.

2.

3.

4.

 

25. dia 

A folyamatos letapogatáskor  a tapintógömb a mérendő felületen csúszik. Az elmozdulás 
során adott közönként (pl. két század mm) egy-egy mérési pontot vesz fel.  Pontfelvétel 
gyakoriságának a sebessége igen nagy lehet. 

 Kör letapogatásának a folyamata a következő.  
•  A tapintóval a furatba állunk a kellő mélységben. 
•  A tapintót kézi  vezérléssel, CNC programutasítással a furat felületének ütköztetjük. 
• Az ütközés pillanatát a mérőfej-elektonika érzékeli és a ráfutás irányára merőlegesen 

elindítja a folyamatos letapogatást. 
• Folyamatos mozgással csúszik körbe a tapintógömb a furat kerületén, állandó 

mérőnyomást tartva a mérőfej „felveszi” a pontkoordinátákat és a számítógépbe 
továbbitja. 

• A kiinduló ponthoz való érkezés után a tapintógömb visszamozog a kiindulási pontra. 
 
Furat esetén definiálhatjuk úgy is a feladatot, hogy a mérőtapintó pl. tengely irányú spirális 

mozgás után a felvett pontokból hengert számítson ki. Ez szoftverfüggő, régebbi 
programok ezt a funkciós így nem tudják. Ezeknél ebben az esetben több síkban 
körletapogatást kell végeznünk. 

Mivel a folyamatos letapogatás nagyszámú pontot szolgáltat, így a mérendő elem jellemzői (a 
körnél a középpont pozíciója és a sugara) pontosabban számíthatók. E mellett köralak-
hiba értékeket ad, a köralak-hiba grafikusan is ábrázolható. Pl. henger mérésénél az 
alakhiba mind radiálisan, mind axiálisan is megállapítható.  
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Érintés nélkül dolgozó koordináta mérőgépek

Az érintés nélkül dolgozó koordináta mérőgépeknek két fő 
csoportja van:

- optikai (CCD-kamerás), és a

- lézeres mérőfejű mérőgépek.

Ezen kívül az ipari méréstechnika szűkebb gépészeti illetve 
más területén terjednek egyéb mérőberendezések:

- Moire-elvű mérőberendezések

- Távmérő (GOM) elvű mérőberendezések

- Ipari röntgen mérőtomográfok 

 

26. dia 

Az érintés nélkül dolgozó mérőgépek az KMT legfiatalabb, legdinamikusabban fejlődő 
területe. 
Az érintés nélkül dolgozó mérőgépeknek különösen nagy a jelentősége pl.  a tapintóerőt nem 
elviselő, lágy anyagok, rendkívül nagy tagoltságú felületek (pl. vésnöki munkák) mérésénél, 
digitalizálásánál. 
A következő diákon részletesebben megnézzük az egyes eszközöket. 
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Koordináta méréstechnika -

TÁMOP-4.1.2-08/A/KMR-0029

Érintés nélkül dolgozó koordináta mérőgépek

Hordozható karos lézerszkenner

A legújabb megoldásokban vonalszkenner mérőfej működik.

A szkennelés 

lézervonala

mérőkar

Lézeres mérőfej

 

27. dia 

A digitalizálás egyik legfejlettebb eszköze a vonalszkenner. A korábbi pontszkennerekkel 
ellentétben azonnal egy vonalszakasz-geometriát képes felvenni, tehát egy (merőleges) irány 
mentén mozogva rögtön egy nagyobb felületfoltot képes bedigitalizálni. 
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Optikai távmérős felületdigitalizáló

 

28. dia 

A távmérés elvén (fotogrammetria) dolgozó térszkennelő berendezés. A képen a 
mérőberendezés három kamerája látható. (Két kamera elég lenne, a harmadik  arra szolgál, 
hogy a takarásban lévő részeket is fel tudjuk dolgozni.) A térszkenner bármilyen anyagot 
károsítás nélkül tud vizsgálni. 
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A koordináta mérőgép 

programozása és

programrendszerei

 

29. dia 

A koordináta mérőgép „tudásának” az egyik legfontosabb része az alkalmazott mérőprogram. 
A mérőprogramnak célszerű összhangban kell lennie a mérőfej típusával, illetve a 
tapintómozgatás kiépítettségével. 
A tapintós mérőgépeknél a  legegyszerűbb, alapvető geometriai elemek számítására alkalmas 
mérőprogramtól a legnagyobb tudású, pl. CAD modellt kezelő, virtuális mozgás-szimulációra 
is alkalmas programcsomagig terjed a választék. 
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Információlogisztika – adatképzés kör mérése esetén

stb.

Felvett pontsor

BEMENET

(adatforrás) Képzett adatok

körpozíció

átmérő

körkörösség hibája

A kör pontjainak szórása

Összetartozó

X,Y,Z koordináták

A kör adatainak meghatározása

 

30. dia 

Az információlogisztika az információszármaztatás, információkinyerés tudománya, 
(beleértve az információszállítást is), amely valamely logikai menet (értsd: gondolat-
menet),illetve statisztikai vagy nem statisztikai algoritmus segítségével egy rendezett 
adatsorból következtetéseket, új információkat nyer ki. 
A koordináta méréstechnika mindkét algoritmusrendszert használja, a statisztikai algorit-
musokat a szórás- trendszámításhoz, a nem statisztikait –pl. a prezentációban látható – 
geometriai elemek meghatározásához, de éppúgy a szabadfelületek méréséhez. 
(Az információlogisztika definíciója nem eléggé kikristályosodott. Számos terület használja, 
elsősorban az információ-továbbításra téve a hangsúlyt. Szerencsésebb lenne ebben az 
esetben információ-managementről beszélni.) 
Egy geometriai elem –most példaként vegyünk egy furatot, ami egy síkban mérve egy kör – 
mérésekor X, Y, és Z koordináta pozíciók képződnek. Ezen rendezett halmazból számos – a 
fenn felsorolt – adatot képezhetünk különböző matematikai algoritmus segítségével. A 
képzés ugyanígy történik bármely más geometriai elem (kivéve a pont) esetében is, beleértve 
a parametrikus függvényekkel leírható szabadfelületeket is. 
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Információlogisztika – geometriai elem képzése

 

31. dia 

Egy összetartozó koordináta párokból álló pontsor még önmagában nem határoz meg egy 
geometriai elemet. Ehhez előre deklarálnunk kell, hogy a program milyen geometriai elemet 
számítson ki. Az ábrán x-el jelölt pontsorból számíttathatunk interpolált egyenest, vagy kört, 
akár esetleg parametrikus görbét is. 
Utólagos deklaráció is előfordul. Ilyen eset az, amikor egy külön-külön mért furatokból álló 
furatkép osztókörét határozzuk meg. 
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Térfelületek, szabadfelületek mérése

Ferde sík ( ferde egyenes) mérésének problémája tapintó esetén

Az ütközés esetén a 
sugárkorrekció az ütközés 
irányában kerül kiszámításra, 
ezért a koordináta síkokkal 
szöget bezáró sík (egyenes) 
esetén autonóm pontokat mérni 
nem lehet. Ilyenkor más 
megoldást kell alkalmazni.

Ütközési pont

Számítógép által adott pont

 

32. dia 

Az autonóm pontok használatakor fellépő problémákat a programok az elemi geometriai 
elemek meghatározásával küszöbölik ki. Ebben az esetben egyenes-,kör-, síkmérés program-
rutin választásával a probléma megoldható. 
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Ferde egyenes méréstechnikai problémája 
– egyedi pontok esetén

 

33. dia 

A tapintási irányra merőleges felület érintésekor (lásd a „Mérés kapcsoló típusú tapintóval” 
dia) a tapintófej a tapintás érzékelésekor koordináta 
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Ferde egyenes – egyenes definiálással

felület

tapintógömb

1. érintés

2. érintés

 

34. dia 

Előre definiált elem mérése esetén (esetünkben egyenes) a programrutin a gömbközéppon-
tok pozícióiból kiszámítja az interpolált elemet: itt egyenest (beleértve az egyenes dőlés-
szögét). 
Az egyenessel párhuzamosan sugárértéknyi eltolással képződik a felület egyenese. 
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Egyenes mérése a pontszámok függvényében

 

35. dia 
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Körmérés kis pontszámmal

 

36. dia 

Kis pontszámmal történő mérés. 
 Három pont már meghatároz egy kört.  A számítógép  érintések gömbközéppontjaiból egy 
ideális kört határoz meg, a valóságos kör további elemeiről nincs tudomása.  A szándékosan 
torzított ábráról látható, hogy más-más érintési pontokat felhasználva a kör számított 
átmérője, a körközéppont pozíciója eltér! 
A köralak hibák (radiális hibák) megállapításához nagyobb pontszámmal célszerű dolgozni (a 
pontok száma a kör – pl. furat elkészítésének technológiájától és az átmérőjétől függ. 
(Általában 8-12 pont elégséges, CNC körinterpolálással készült kör esetén több, de, ha 
lehetséges, inkább javasolt a scanning vizsgálat.) 
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Térfelületek, szabadfelületek mérése

 

37. dia 

Egy síkban fekvő görbe (akár egyszerű geometriai definícióval megadható, akár parametrikus 
görbe) bármely pontjához értelmezhető egy érintő. Az érintőre állított merőlegesen 
definiálunk egy egységnyi hosszú vektort, mely az adott pont felületi normálisa. . A felületi 
normális tengelyirányú vetületeit (u és v vektort) használjuk az adott pont definiálásához. 
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Térfelületek, szabadfelületek mérése

Térfelület olyan felület, melynek elhelyezkedése egy háromdimenziós 
koordináta rendszerben értelmezhető.  

Egyszerű  térfelületről beszélünk akkor, ha a felületet euklidészi geometriai 
eszközrendszerrel le tudjuk írni. 

A formatervezés, így az ipari formatervezés már – mintegy a természetet 
utánozva – bonyolultabb felületeket   (folyamatosan, de nem lineárisan változó 
rádiusz, illetve rádiusz-pozíció) használ.

 

38. dia 

A térfelületek és a szabad(formájú) felületek ismertetése nem e tárgy feladata.  Ennek 
ellenére – komolyabb matematikai megtámogatás nélkül – néhány dologra feltétlenül ki kell 
térnünk. 
Míg a kétdimenziós kiterjedéssel rendelkező alkatrészeknél (pl. kivágott lemezalkatrészek) az 
alapsíkban lévő méretektől külön kezelhetjük a lemezvastagság-értéket illetve a 
lemezalkatrész síklapuságát, a térbeli kiterjedéssel rendelkező alkatrészeknél már a 
geometriai határoló lapokat, felületeket együtt vizsgáljuk a pozíció méretekkel. 
A térfelületek lehetnek végtelen kiterjedésűek (pl. sík), illetve lehetnek lehatároltak (leírható 
határoló vonallal rendelkeznek, ilyen pl. a gömbsüveg). 
A formatervezés, az ipari formatervezés ma már szabad(formájú) felületeket használ. A 
szabad(formájú) felület esetében – egy metszetet tekintve -  a felület rádiusza, illetve annak 
pozíciója folyamatosan változik, ez a változás csak parametrikus függvénnyel írható le.  
Legjellemzőbb függvény-típus a Bezier-görbe. 
 
 
 
 

  



13. Koordináta méréstechnika 961 

© Kis Ferenc, ÓE www.tankonyvtar.hu 

Térfelületek, szabadfelületek mérése

A harmadfokú Bezier-görbe

 

39. dia 

A Bezier-görbék matematikai levezetéséhez megfelelő anyag található a Wikipédián is, de 
ennek ismerete a tárgyhoz nem szükséges. (Az itt alkalmazott jelöléseket – hogy ne legyen 
keveredés, összehangoltam a Wikipédiával.) 
A formatervezett felületekhez – ha Bezier-görbét alkalmaznak – döntő többségében ún. 
harmadfokú Bezier-görbét használnak. A harmadfokú Bezier-görbe egy kezdő (P0) és egy 
végponttal (P3) rendelkezik, valamint két –  nem ezek összekötő egyenesébe eső – kontroll 
(tartó)ponttal (P1,P2) rendelkezik. A Bezier-görbén mozgó pont (B) a kezdőpontból a P1 felé 
indul, de egyre inkább elhajol a P2-felé, de tovább fordulva a P3-ba jut. 
Szemléletesen leírva a következőképp képződik harmadfokú Bezier-görbe: 
• A négy pontot három folytatólagos egyenessel kössük össze. 
• Mindhárom egyenesnek legyen egy ún. mozgó pontja. (Q1,Q2,Q3) 
• Mindhárom mozgópontnak a mozgása összehangolt. 
• A mozgó pontokat kössük össze – sorrendben – egy-egy egyenessel (három mozgó pont 

(Q0,Q1,Q2) – két egyenes). 
• Mind a két összekötő egyenes rendelkezzen egy-egy mozgó ponttal (R0,R1).  Ezen mozgó 

pontok mozgása az előző hárommal összehangolt (tehát öt mozgó pont mozgása 
összehangolt). 

• R0,R1 mozgó pontokat kössük össze egy egyenessel, amelynek legyen egy mozgó pontja 
(B). EZEN PONT pályája fogja leírni a harmadfokú Bezier-görbét. 

A pálya a következőképp képződik: Az első mozgópont a P0-ból a P1-be folyamatosan halad, 
eközben a második a P1-ből a P2-be halad, illetve a harmadik a P2-ből a P3-ba halad. Az 
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elő/második mozgó pont összekötő egyenese folyamatosan fordul, közben a 
második/harmadik mozgó pont összekötő egyenese szintén folyamatosan fordul. 

Ezen forduló egyeneseken halad az R0 és R1 pont, amelyek összekötő egyenese folyamatosan 
fordul. Közben ezen összekötő egyenesen egyenletesen halad a B pályapont. 

 
Ez alapján belátható, hogy ha a kontroll (tartó-)pontok helyzetét megváltoztatjuk., a görbe 

alakja is megváltozik. 
 
A koordináta méréstechnikában néhány program(modul) parametrikus görbékkel leírt 

felületek ellenőrzésére, illetve ilyen típusú felületek bedigitalizálására is alkalmasak. 
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Szabadfelületek mérése
Stratégiák

Szabadfelületek mérésére a következő stratégiák léteznek:

- pontfelhős

- „szeletelős” (párhuzamos görbék felvétele)

- háromszögelléses

- felületfoltos (Bezier-felületek stb. felvétele)

 

40. dia 

A pontfelhős mérés esetében a felületről autonóm pontokat veszünk fel gyakorlatilag tetsző-
leges sorrendben. Érintés nélkül dolgozó mérőfejek egyik mérési módszere. Tapintással dol-
gozó mérőfejeknél körültekintően alkalmazható, mivel a tapintó kiterjedése miatt az érintési 
pont nem egyezik meg a korrigált ponttal. Ebben az esetben a gömbközéppont-koordináta 
rögzítendő! (Erre „húz” felületet a CAD tervező, majd korrigálja a tapintósugárral). 
A pontfelhős mérés bonyolultabb felületeknél igen nagy – feldolgozandó – adatmennyiséget 
jelent! 
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Szabadfelületek mérése - Stratégiák

Hosszirányú görbe felvétele 
szabadfelületről. (Az ívek 
„kifutásánál” keresztirányú 
görbéket is felvesznek.)

Felületfoltos stratégia

A szabadfelületet egymás mellett 
fekvő foltokra osztják, külön-
külön történik a felületfoltok 
digitalizálása. 

 

41. dia 

Felületmérés görbék felvételével 
Egy rögzített koordináta tengely mentén történő pontfelvétel „scanning” módszerrel. 
A két, definiált végpont közötti scanning esetén a számítógép az egyes pontok felületi 
normálisait is kiszámítja, így valóságos felületi görbét lehet meghatározni. A CAD-modell alá 
„beadott” görbe a két pozíció koordináta mellett a felületi normálisok adatait tartalmazza. 
 
A háromszögelléses stratégiánál bizonyos okokból kevés pontot határozunk meg. (Pl. a darab 
tájolását „keressük meg” tapintós mérőgépeknél). A tapintóval megérintjük a szabad-
felületet, de az érintés pontja – a korábbiak alapján már ismerjük – nem ismert, csak a 
gömbközéppont-koordináta. A mérőgép a felületen csúszva (scanning) háromszögelléses 
módszerrel kikeresi az egyenlő oldalú háromszög középpontját és kiszámítja a pont 
normálisát. 
 
A felületfoltos stratégiánál a felületfolt Bezier-paramétereit határozza meg és továbbítja a 
CAD-modell alá. Bezier, illetve más magasabb rendű függvényekkel leírható felületek kevés 
mérőgép szoftver tud kezelni. 
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Térfelületek, szabadfelületek mérése

Háromszögelléses módszer

 

42. dia 

A felületekkel a tárgy megértéséhez szükséges mértékben foglalkozunk, illetve a CAD 
technika ismeretanyagára épül. 
Két fogalommal kell foglalkoznunk: az elemi felület, illetve a felületfolt fogalma.  
Elemi felület az az alakzat, amely előállítható egy háromparaméteres ( r(u,v,w) ) 
vektorfüggvény helyzetvektorainak végpontjaiból. 
(Vigyázat! A gömb nem elemi felület! Bár a gömbfelület elemi geometriai definícióval 
leírható, mégis a gömb felületi normálisa nem értelmezhető. Az értelmezhetőséghez a 
gömböt két félgömbbé kell bontani, így mind a két félgömbnek előállítható felületi normálisa 
külön-külön. Ugyanez érvényes a tóruszra és a hengerpalástra is.) 
A felületfolt elsősorban nem matematikai fogalom.  
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A koordináta mérőgép programozása

A mérőprogramokat a következő csoportokba sorolhatjuk:

Egyszerű, rutinhívó programok

nem csak kézi mozgatású mérőgépek kiszolgálására 
alkalmasak, hanem pl. mérő-projektorokhoz, 
magasságmérőkhöz, mikroszkópokhoz is használhatják.

Tanulóprogramozásra alkalmas mérőprogramok

Modellkezelésre alkalmas mérőprogramok

A klasszikus programozást (CAD mérőprogram) nem minden 
mérőprogram biztosítja, viszont a tanulóprogramozás minden 
mérőprogram része.

 

43. dia 

A rutinhívó programoknál  - a pontkoordináták rögzítésén kívül - egyszerű geometriai elemek 
meghatározására van lehetőség. Pl. projektor látómezejében vizsgált furat kerületi pontjait 
„felvesszük”, ebből egy számító rutin a kör középpontjának a pozícióit kiszámítja a járulékos 
információkkal együtt (körátmérő, körkörösségi hiba, pontok szórása stb.) 
A tanulóprogramozással a következő diánál foglalkozunk. 
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KMG programozása

A programozható mérőgépek programozása a következőképp 
történhet:

- a „klasszikus”, a CNC szerszámgépeknél ismert 
módszerrel

- ún. tanulóprogramozással.

A klasszikus programozást akkor használnak, amikor a 
programozás a CAD modell virtuális terében történik. Ehhez 
rendelkezésre kell állnia a CAD modellnek és a tapintó 
adatoknak.

A tanulóprogramozás a fizikálisan létező darab olyan mérése, 
amikor a számítógép a mérés egyes lépéseit megjegyzi és 
programmá fűzi össze. A program a következő ugyanilyen 
darabnál már futtatható.

 

44. dia 

A programozható mérőgépek természetesen teljesen manuálisan is használhatók.  A 
programozás (a lépések rögzítése a futtatáshoz) ott használható, ahol több egyforma darabot 
kell mérni, illetve visszatérő feladatok vannak. Így a rendelkezésre álló mérőprogram alapján 
a mérést a mérőgép teljesen önállóan elvégezheti. 
 Kézi mérésnél minden egyes elemet külön mérünk. Ennek első lépése a feladat (a mérendő 
elem) definiálása (pl. furat, vagyis kör mérése).  
Második lépésként elvégezzük a pontfelvételeket. Harmadik lépésként megadjuk a csatolt 
információkat (furatátmérő tűrése, megengedett alakhibája stb.) és elvégeztetjük a 
kiértékelést. Ekkor a mérőgép számítógépe a felvett pontokból kiszámítja a kör átmérőjét, 
pozícióját és a csatolt számításokat (köralakhiba stb.). 
A tanulóprogramozáskor a folyamat a kézi mérésnél látottak szerint zajlik, viszont a 
számítógép az egyes elemi feladatokat összeláncolja. Ezért az egyes elemek közötti 
mozgásnak ütközésmentesnek kell lennie. A feladat-láncolat egy önálló program, mely CNC-
mérőgépen önállóan futtatható. 
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A mérés, mint folyamat

A MÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Koordináta rendszer megállapítása

Felfogási- és készülékterv

Tapintók összeállítása

(A tapintók összekalibrálása)

Ütközésellenőrzés

A DARAB MÉRÉSE

A lépések megtervezése

A programíráshoz

Kézi mérés v. tanulóprogramozás

Lefutás szimuláció

Programfuttatás

A MÉRÉSI EREDMÉNYEK FELDOLGOZÁSA

Sorrendi lista, archiválás, belső továbbítás (CAD,

folyamat felügyelet,minőségbiztosítás),

Vevői formátumok, jegyzőkönyvek, bizonylatok

 

45. dia 

Egy alkatrész méreteinek megállapítása egy folyamat eredménye, számos, egymással 
összefüggő lépésből áll. A méret-megállapítás, mint tevékenység , két fogalmat takarhat. 
A vizsgálandó alkatrész rendelkezhet ún. társított információval. A társított információ: az 
alkatrészhez tartozó rajzdokumentáció, táblázatos adathalmaz, vagy számítógépes modell. (A 
rajzdokumentáció illetve a táblázatos adathalmaz lehet elektronikus formában is.) 
Ebben az esetben összehasonlításról (összehasonlító mérésről) beszélünk, hiszen összevetjük 
a rajzdokumentációban megadott adatokat a fizikálisan létező darabbal, eltéréseket 
állapítunk meg stb. 
Másik esetben a vizsgálandó darab nem rendelkezik társított információval, ebben az 
esetben a vizsgálati tevékenység a méret-megállapításra szorítkozik. Ebben az esetben 
beszélünk ténylegesen mérésről. Ide tartozik a felületek digitalizálása is. 
(Bizonyos tudományágak szinte egyedüli kiszolgálója ez a módszer: muzeológiai, archeológiai 
rekonstrukciók, gyógyászati protézisek készítése stb.) 
 
Az egyes lépéseket a következő diákon tárgyaljuk. 
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A mérés előkészítése – az előkészítés lépései

- A feladat elemzése

- A dokumentáció tanulmányozása

(koordináta rendszer megállapítása, a felfogási terv 

elkészítése, a tapintóigény megállapítása, az elemek 

mérési sorrendjének a megállapítása

- A szükséges tapintók összeállítása

- A felfogó-készülékkel kapcsolatos teendők

- A TAPINTÓK ÖSSZEKALIBRÁLÁSA

 

46. dia 

A munkadarabok mérésére nem lehet teljes körű receptet adni, hiszen bármilyen funkciójú 
és formájú darab előfordulhat. A jegyzet nem alkalmazástechnikai céllal készül, de egy példát 
közelebbről is megnézünk. A koordináta mérőgép egy tág fogalom, mint már korábban láttuk, 
méret, konstrukció, tudás szempontjából széles a választék. 
A példánk egy átlagosnak tekinthető portálos, közepes méréstartományú, kapcsoló típusú, 
nem állítható mérőfejjel rendelkező gépről szól. 
 
Az első lépés a feladat elemzése. Összehasonlító mérés esetében a rajzdokumentációt kell 
tanulmányoznunk. El kell dönteni a koordináta rendszer nullpontját és irányultságát. Ezt 
definiálhatja a rajz, mást esetben a mérőgép programozónak kell döntenie. 
Társított információ hiányában funkcióelemzést kell végeznünk, amely elég komoly mérnöki 
feladat is lehet. 
 
Ha már ismert, hogy mely jellemzőket kell mérnünk, meg kell állapítanunk, hogy mely az az 
alkatrész-elhelyezési pozíció, melyben (lehetőleg) az összes, egymással összefüggő 
méretjellemző megmérhető. Úgy, mint a technológiai megmunkálásoknál, törekednünk kell a 
bázisváltás elkerülésére. 
 
A szükséges tapintókat a mérőfej konstrukciója is meghatározza. A csoporttapintókkal 
dolgozó mérőfejekben legalább annyi tapintószár (illetve gömb),ahány irányból tapintanunk 
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kell. A térben beálló mérőfejeknél természetesen – a beállás, beállíthatóság miatt – csak egy 
tapintószár van. 

Ha nem előre összeállított csoporttapintóval dolgozunk, a csoporttapintót össze kell 
állítanunk ( a tapintószárakat fel kell szerelnünk. Gyakori az az eset, amikor nem szerelhetjük 
fel az összes tapintót egy csoportba (ún. konfigurációba), mert valamelyik szár a darabbal 
mérés közben ütközne. Ilyenkor akár több csoportot (konfigurációt) is képezhetünk. Újonnan 
összeállított csoportokat egymással össze is kell kalibrálnunk, hogy bármely szárat (gömböt) 
használva ugyanazon méretadatokat kapjuk meg. 
 
A felfogó készülékekről később még lesz szó. A mérés végrehajtása előtt még ellenőriznünk 
kell, hogy a tapintandó felület illetve elem a tapintóval elérhető-e (hozzáférhető), illetve 
nincs tapintó-készülék ütközés. 
Az elemek sorrendiségére nincsenek előírások: a koordináta rendszer felvétele után célszerű 
a mérés lefutását úgy alakítani, hogy minél kevesebb legyen a konfiguráció-váltás, illetve ne 
legyenek túlzottan nagy átlépések (mozgási utak). Ennek a CNC-vezérlésű gépeknél az 
automatikus programlefutásnál több darab egymás utáni mérésénél van komoly jelentősége.  
 
Az itt felsorolt lépések visszatérő munkadaraboknál értelemszerűen elmarad(hat)nak, hiszen 
korábban már elvégzésre kerültek. 
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A mérés előkészítése

(Mintafeladat)

Mérendő felületek (furatok és 

homlokfelületek)

Meghatározandó funkcionális

méretek

Mérendő felületek

 

47. dia 

A vizsgálandó munkadarabunk nem rendelkezik semmiféle társított dokumentációval 
(műszaki rajzzal stb.), ezért először a darab funkcióját kell megállapítanunk. Ez gyakran 
komoly mérnöki kihívás lehet, jelen esetünkben a funkció könnyen azonosítható (ha minden 
részletében nem is): egy csigakerék-csiga hajtás házáról van szó. Tehát a funkcionalitást a 
képen jelölt tengelyek képviselik. 
A koordináta rendszer nullpontját is e eszerint kell felvenni: a fenti furat középpontja, mint az 
X-Y koordináta rendszer nullpontja, a Z-tengely kiinduló pontja ezen furat tengelyének, a 
másik tengely síkjában lévő pontja. 
 
A munkadarab felfogása: A képekből látható, hogy a darabot teljesen körbe kell járni a 
tapintókkal.  A felfogásváltás elkerülése érdekében célszerű a darabot – a képen látható 
módon – állítva elhelyezni. 
A készülékezésről később szó lesz. Ha nem áll rendelkezésre elemekből összeállítható 
készülék rendszer (EÖK), akkor házilag kell összeállítani (esetleg tervezni és legyártani) 
készüléket. A mérőgép asztalok nem mindegyike rendelkezik rögzítő-furattal, illetve ezek 
kiosztása is elég ritka lehet. 
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A mérés előkészítése
Felfogási és készülékterv

Tapintóval minden oldalról jól

megközelíthető megoldás

Asztalra fektetve,          

készülék nélkül

„Alaktalan”, nagy rugalmassággal 

rendelkező alkatrész EÖK 

készülékben

 

48. dia 

A dián néhány munkadarab készülékezése látható. Nagyobb súlyú, fektető-síkkal rendelkező 
darabokat közvetlenül, akár leszorítás nélkül elhelyezhetjük az asztalon. Házi készülékezésnél 
a darabhoz tervezhetjük a készüléket, ügyelve arra, hogy számos készülékrendszer szaba-
dalmi oltalommal védett. 
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A darab mérése – a mérés lépései

A mérés

A munkadarab elhelyezése

A koordinátarendszer felvétele

A mérőprogram elkészítése:

pl. tanulóprogramozás 

vagy kézi mérés

Programfuttatás

 

49. dia 

A mérés a darab készülékbe helyezésével indul. (Ha a  második/sokadik darabot mérjük, az 
előkészítő lépéssor elmarad.) A lépéssor a koordináta rendszer felvételével indul, hiszen az 
ehhez mért elemek adatai is részei a munkadarabnak. 
A viszonylag alaktalan daraboknál gyakori, hogy a koordináta rendszer az alkatrésznek nem 
fizikális része (levegőben lévő pont, egyenesek) ! 
A járműipar formatervezett karosszériáinak tervezésekor virtuális nulla pontot használnak a 
teljes karosszériára vonatkozólag. E nulla pontot a teljes karosszéria részelemekre bontása 
után is megtartják, az egyes elemek ezt a továbbtervezéskor, gyártáskor „magukkal viszik”. 
(Értsd:  Pl. a bal oldali sárvédő lemez koordináta rendszere, illetve nulla pontja megegyezik a 
teljes karosszériáéval.) 
 
Mérőprogram készítése 
 
Egy, vagy csak néhány darab mérése nem igényli mérőprogram készítését, mivel ez 
valamelyest bonyolultabb (lehet), időigénye nagyobb. 
Kézi méréskor a lépéssort saját elképzelésünk szerint elvégezzük, elkészül a mért elemek 
adatainak a listája. 
Tanuló programozás során a lépések sorrendjét a számítógépszoftver megjegyzi és elmenti. A 
következő darabnál a programot előhívva az egymás után lévő lépéseket felajánlja. Ez a csak 
kézi mozgatású gépeknél is lehet egy adottság, de a CNC vezérlésű, tehát automatikus 
programlefutású gépeknél nagy a fontossága.  
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A nem CAD/CAE alapú mérőprogramoknál a tanulóprogramozás a következőket jelenti: 
Az egyes elemmérő rutinok között (pl. két furatmérés között) – a CNC szerszámgépeknél 
megszokott módon –kiemelő/pozicionáló pontokat kell programozni, ahová a tapintót kell 
mozgatni az ütközés elkerülése végett. (A kiemelő/pozícionáló pontok létrejöhetnek 
„szemmérték alapján” is, mivel egy furatmérésnek nem kritériuma a pontos pozícióról (pl. 
középpontból) való indulás.) 
Az elkészített program a következő darabnál teljesen automatikusan lefuttatható. 
Hátrányként említve a tanulóprogramot a következő futtatás előtt meg kell editálni az 
értelmetlenségek, felesleges lépések és mozgások kiszűrésére. 
A CAD/CAE alapú mérőprogram akár egy CAD/CAM rendszer integráns része is lehet, ahol a 
CAM technikákkal analóg módon a programozható a mérés az eredeti CAD modellt 
felhasználva. (Pozíciópontok átvétele a CAD modellből,összehasonlítás a CAD modellel, 
ütközésvizsgálat stb.) 
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A darab mérése

(Mintafeladat)
• Henger, mint kiinduló bázis –

hátulról mérve

• A második furat (csigakerék 

tengely), mint koordináta 

tengely-irány

 

50. dia 

A méretek felvételének sorozata a koordináta rendszer felvételével indul, hiszen ennek alapja 
is mérendő geometriai elemek. 
A méréshez a henger palástján legalább 12 pontot vegyünk fel. 
• Henger felvétele (csigakerék tengelyfurata), hátulról, hogy rövid tapintószárral 

dolgozhassunk. 
• A rá merőleges furat funkcionálisan két részű, a darab bal és jobb oldalán elhelyezett. 

Ennek tengelyvonalát használjuk. 
• Ezek elvégzése után, a második tengelyvonalat deklaráljuk, mint X tengellyel párhuzamos 

tengelyt. Az X tengely kiinduló pontja az első henger X irányú koordináta nullpontja. Az +Y 
irány az X tengelytől felfele mutasson (a CAD/CNC technikából ismert jobbsodrású 
rendszer). 

• A Z tengely ezen kritériumok alapján a darab belsejéből kifele mutat, ahol a második furat 
X-Y síkját metszi (X2-Y2 sík döféspontja). 

A tengelydeklarációnak nincsenek merev szabályai – vagyis X tengely bármelyik lehet. (Jelen 
esetünkben a darabon vélhetőleg a síkban végződő oldal a  rajzsík. A rajzsík általában az 
X-Y koordináta rendszer). 

 
A koordináta rendszer felvételével egyben a funkcionális méretek egy részének adatait is 

megkapjuk. 
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Mégpedig: 
1. A fenti furat, mint henger felvett pontjaiból kiszámíttatható: 
 - a henger átmérője 
 - a tengely dőlésszög jelen esetben a referencia, tehát minden irányban 0 
 - tűréstechnikai adatok* 
 - a henger alakhibája. 
2. A csiga furata 
 - a furat átmérője (itt, amennyiben nem egyezik – konstrukciós okokból – a két 

daraboldalon az átmérő, mindkét furat középpontján átmenő tengelyt használjuk. 
 - a furattengely jelen esetben is referencia, mivel koordináta tengely 
 - a furat tűréstechnikai adatai* 
 - a furat alakhibája 
3. A két furat kitérő tengelyének a távolsága lekérdezéssel meghatározható, tűréstechnikai 

kritériumok meghatározásával* (együtt). 
*=Társított információk hiányában ez most (nincsenek megadott tűréstechnikai adatok) 

természetesen ez elmarad. 
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KMT2

Kiértékelés

A mért adatok nyomtatott listája

Arhíválás

Az adatok grafikus és statisztikai feldolgozása

Adatkonvertálás a MEGRENDELŐ formátumában

Az adatok konvertálása, továbbítása a vállalat 

munkafolyamat-kapcsolati rendszerében (CAD tervezők, 

CNC programozók, CAQ)

 

51. dia 

A mérés folyamat során egy ún. lépéslista (köznapi nevén protokoll) keletkezik, annyi 
lépéssel, eredménnyel, ahol éppen tart a mérés. Ez általában képernyős, de küldhető 
nyomtatóra is. A mért eredmények egy nyomtatott listába kerülnek rendezett formában. (Ezt 
nevezik eredmény-listának is.) Az eredménylista formátuma a rendelkezésre álló HW/SW 
rendszertől függ, a nagyobb tudású programok széles választási lehetőséget kínálnak (pl. 
excel, dwg, txt formátumok stb.)Egyszerű szöveges vagy táblázatos formától kezdve a 
grafikus, CAD ábrázolás módig. 
Mind a lépéslistát, mind az eredménylistákat, illetve az egyéb kapcsolódó anyagot lementjük 
a vállalat által használt, vagy az általunk definiált könyvtárrendszerbe.  
Bizonyos esetekben a megrendelő kérhet pontsor-listát (CAD-modellbe beépíti), digitalizált 
felületet is (a digitalizált felület tartalmazza az adott ponthoz tartozó felületi normális 
adatokat is, stb.) 
A belső vállalati kommunikáció hasonlóképp zajlik, a belső megállapodások, kvázi házi-
szabványok szerint. 
A külső megrendelővel a kiértékelés módjáról, beleértve a formátumokról előre meg kell 
állapodni és ezt célszerű írásban a mérés megrendelésekor rögzíteni. 
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A koordináta mérőgép készülékezése

A mérőkészüléknek a 
feladata a 
munkadarab tájolása 
és rögzítése az 
elmozdulás ellen. 
Kritériumai mások, 
mint a megmunkáló 
készülékeknek.

Jó hozzáférhetőséget biztosító, 
elemekből összeállítható 
készülék.

 

52. dia 

A mérőkészülékek jelentősen különbözhetnek az általunk ismert forgácsoló (megmunkáló) 
készülékektől. 
A forgácsoláskor igen jelentős statikus és dinamikus erőhatások lépnek fel. Mérésnél az 
erőhatás igen csekély, az érintésnélkülieknél nincs is. A készülék feladata, hogy a darab a 
mérőasztalon ne mozduljon el, illetve bizonyos pozícióban maradjon, kiemeléssel biztosítsa 
azt, hogy a mérőtapintóval a darabot a szükséges helyeken el tudjuk érni.  
A készülékek kialakításuk szerint lehetnek: 
1. Az adott feladathoz specializált (tervezett és legyártott) készülékek 
2. Egyetemesen összeállítható (modul) készülékrendszer. 
Sík felülettel is rendelkező, nagyobb méretű/súlyú munkadarabokhoz sok esetben nem is kell 
készülék. 
Összefoglalva: 
a készülékkel szemben támasztott követelmények: 
Teljesítse a mérendő felületekhez a tapintóval való hozzáférhetőséget. 
Elégítse ki a hatpont-szabály követelményeit. 
Teljesítse a mérés egyéb kritériumait. 
FONTOS: 
Lényeges tervezési szempont, hogy a  mérőkészülékek lényegesen karcsúbbak lehetnek a 
forgácsoláshoz használt készülékeknél. 
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KMT – néhány fogalom angolul

Industrial metrology – ipari méréstechnika

Coordinate messauring machine (CMM) – koordináta mérőgép

Surface form and contour system – felület és kontúr rendszer

Bridge-type CMM, horizontal-arm CMM – portálos és horizontál-karos mérőgép

CAD-based metrology software – CAD-alapú mérőprogram

Probing system for coordinate measuring machines – a mérőgép tapintórendszere

Scanning probes – scanning tipusú tapintó

Motorised probe heads, servo type – motoros (térben beálló) tapintófej, vezérelt

Change/storage racks for autojointed probes – tapintótár (konfigurációtár) 
automatikus tapintócseréhez (programozható tapintócsere)

 

53. dia 
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KMT – Ellenőrző kérdések

- Mi a koordináta méréstechnika? Hogyan definiálnánk?

- Hol használunk koordináta méréstechnikát és mi az 

előnyei?

- Mi a tapintó feladata, hogyan történik a tapintás?

- Mi a kapcsoló típusú tapintó, mire használjuk?

- Mi a „scanning”, mi a scanning tipusú tapintó 

jelentősége?

- Mi az ún. tanulóprogramozás?

 

54. dia 

 

 

 



© Drégelyi-Kiss Ágota, ÓE www.tankonyvtar.hu  

14. FEJEZET

MÉRÉS ÉS 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

KAPCSOLATA A GÉPÉSZETBEN

Drégelyi-Kiss Ágota
egyetemi adjunktus

ÓE,  Anyagtudományi és Gyártástechnológia Intézet
dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu

MÉRÉSTECHNIKA

 

1. dia 
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Tartalom

Átvételi ellenőrzés

Minősítéses mintavételes átvétel

Méréses mintavételes átvétel

Ellenőrző kérdések

 

2. dia 
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Felhasznált/ajánlott irodalom 1.

• MSZ ISO 2859 szabványcsalád: Mintavételes ellenőrzési 
eljárások alternatív jellemzők alapján
– MSZ ISO 2859-1 (2008): Tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel 

(AQL) jelzett mintavételi sémái

– MSZ ISO 2859-2 (2007): Egyedi tételek ellenőrzésének visszautasítási 
hibaszinttel (LQ) jelzett mintavételi tervei

– MSZ ISO 2859-3 (2007): Tétel-kihagyásos mintavételi eljárások

– MSZ ISO 2859-4 (2007): A kinyilvánított hibaszintek értékelési eljárásai

– MSZ ISO 2859-5 (2007): Tételenkénti ellenőrzés átvételi hibaszinttel 
(AQL) jelzett szekvenciális mintavételi terveinek rendszere

– MSZ ISO 2859-10 (2007): Bevezetés az ISO 2859 szabványsorozathoz, 
amely alternatív jellemzők alapján történő mintavételre vonatkozik

 

3. dia 
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Felhasznált/ajánlott irodalom 2.

• ISO 3951: Sampling procedures for inspection by variables
– ISO 3951-1:2005: Specification for single sampling plans indexed by 

acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection for a single 
characteristic and a single AQL

– ISO 3951-2:2006: Specification for single sampling plans indexed by 
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection of independent 
quality characteristics

– ISO 3951-3:2007: Double sampling schemes indexed by acceptance 
quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

– ISO 3951-5:2006: Sequential sampling plans acceptance quality limit 
(AQL) for inspection by variables (known standard deviation)

• Halász Gábor, Huba Antal: Műszaki mérések, Műegyetemi 
Kiadó, Budapest, 2003

 

4. dia 
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Átvételi ellenőrzés

Cél:

Döntés a tétel elfogadásáról vagy elutasításáról

Tétel elfogadásáról dönthetünk:

• Ellenőrzés nélküli elfogadás

• 100 %-os vagy mindendarabos ellenőrzés

• Mintavételes ellenőrzés

 

5. dia 

Átvételi ellenőrzés során egy beszállítótól érkező tétel (pl. nyersanyag, alkatrész) elfoga-
dásáról vagy elutasításáról történik döntés. Ellenőrzés nélküli elfogadást alkalmazhatunk 
olyan esetben, ha a beszállító megbízható, azaz már korábban meggyőződtünk az általa 
szállított tételek megfelelőségéről. Mindendarabos ellenőrzést lehet végezni, ha az ellenőrzés 
költsége elenyésző ahhoz képest, hogy mekkora költséggel vagy hátránnyal jár egy nem 
megfelelő alkatrész vagy termék felhasználása. Olyan esetekben, amikor roncsolásos 
vizsgálati módszert alkalmazunk a termék megfelelőségének igazolására (pl. szakítószilárdság-
vizsgálat, törésteszt), akkor a mindendarabos ellenőrzés nem végezhető el. Ilyen és az eddig 
nem említett esetekben statisztikai alapon történő döntésekkel, mintavételes átvételi 
ellenőrzés alkalmazásával dönthetünk egy tétel átvételére vagy visszautasítására. Ezen 
átvételi ellenőrzési módszerek közül a továbbiakban a mintavételes átvételi ellenőrzéssel 
foglalkozunk részletesen.  
 
 

  

Comment on Text
Átvételi ellenőrzés során egy beszállítótól érkező tétel (pl. nyersanyag, alkatrész) elfogadásáról vagy elutasításáról történik döntés.
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Mintavételes kontra mindendarabos ellenőrzés

Mindendarabos ellenőrzés kizáró okai:

• A vizsgálat időigényes és gazdaságtalan

• Roncsolásos és élettartam vizsgálatok

• Az emberi tévedések kockázata nagy

Mintavételes ellenőrzés hátrányai:

• Kevesebb információt nyújt

• Gondos tervezés és dokumentáció (!előny is 
lehet)

• Döntési kockázatok (elsőfajú és másodfajú hiba)

 

6. dia 

A mintavételes átvételi ellenőrzés során gondosan kell eljárni. A 100%-os ellenőrzéssel 
összehasonlítva előnye, hogy kevésbé költséges, mivel kevesebb elemet kell megvizsgálni; 
kisebb erőforrás igénnyel elvégezhető; az egész tétel visszautasítása a szállítót jobban 
rászorítja a minőség javítására. 
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Döntési mátrix

A tétel jó A tétel rossz

Elfogadás Jó döntés

1-α megbízhatósági szint

Hibás döntés

β másodfajú hiba

Vevői kockázat (CRQ, 

consumer’s risk quality)

Elutasítás Hibás döntés

α elsőfajú hiba

Gyártói kockázat (PRQ, 

producer’s risk quality)

Jó döntés

1-β erősség

 

7. dia 

A statisztikai mintavétel alapján történő döntések bizonytalanságokat rejtenek magukban. A 
véletlen mintavétel során kapott termékek vizsgálatával az egész tételre vonunk le 
következtetéseket.  
Tegyük fel, hogy a beszállító (gyártó) és a vevő megállapodik abban, hogy az értékesítésre 
kerülő 1000 db-os tétel legfeljebb 1% nem megfelelő terméket tartalmaz, azaz 990 jó termék 
mellett maximum 10 db selejt található. Ha a szállított tétel ezen paramétereknek megfelel, 
akkor előfordulhat olyan mintavétel (több selejtet is tartalmaz a kivett minta), amely alapján 
olyan döntést hozunk, hogy a tétel nem megfelelő. Ez jelenti a gyártói kockázatot. Ha a 
szállított tétel a megállapodásnak nem megfelelő (pl. 10% selejtet tartalmaz), akkor 
előfordulhat az az eset, hogy a kivett mintába nem kerül selejtes termék, tehát a tételt 
elfogadjuk. Ez hibás döntés, ezt nevezzük vevői kockázatnak. 
 
 

  

Comment on Text
Elsőfajú döntési hiba vagy gyártói kockázat: Jó tétel elutasításának valószínűsége.

Comment on Text
Másodfajú döntési hiba vagy vevői kockázat: Rossz tétel elfogadásának valószínűsége.
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Mintavételi módszerek
• Egyszerű véletlen mintavétel

• Rétegzett mintavétel

• Szállítószalagról darabonként

 

8. dia 

A tétel megfelelőségét statisztikai alapon történő vizsgálatának legfontosabb eleme a 
megfelelően történő mintavételezés. A tételből kivett mintának a tétel egészét kell 
reprezentatív módon jellemeznie, ezért a mintavételezésnek véletlenszerűnek kell lennie. E 
véletlenszerű mintavételek illusztrálása látható a képeken. 
A véletlen mintavétel módja függ a tétel csomagolásától, elrendezésétől. Fontos, hogy a 
vizsgálandó tétel lehetőség szerint homogén elrendezésű legyen, és úgy kell a csomagolást 
elvégezni, hogy figyelembe vegyék mind a szállító, mind pedig a vevő árukezelési technikáját. 
A csomagolásnál ügyelni kell arra, hogy szállítás közben ne sérüljön és a mintavételezést 
lehetővé tegyék. 
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Minősítéses mintavétel

• Binomiális eloszlású
– visszatevéses mintavétel esetén

– visszatevés nélküli mintavételnél akkor, ha a 
minta elemszáma (n) elhanyagolhatóan kicsi a 
sokaság számához (N) képest

• Hipergeometrikus eloszlás
– visszatevés nélküli mintavétel esetén, ha n nem 

elhanyagolható N-hez képest 

• Poisson-eloszlás
– ha a selejtarány (p) nullához közeli érték (p→0) 

és a minta elemszáma (n) elég nagy (n→) 
(gyakorlatban: n  20 és p  0,05 már elég)
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A nem-megfelelő egyedek száma diszkrét valószínűségi változó:

 

9. dia 
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1. példa

Mekkora a valószínűsége annak, 80 elemű mintát véve egy 1000 
db-os, 1% selejtarányú tételből

a) 0 db selejtet találunk?

b) 1 db selejtet találunk?

c) 2 db selejtet találunk?

d) 3 vagy több selejtet találunk?

Megoldás:
Mivel n<<N, ezért lehanyagolással élve használjuk a binomiális eloszlást.

a)

b)

c)

d)

    4475,099,001,0101,0)0( 8080080

0 DP

  3616,099,001,0)1( 79180

1 DP

  1443,099,001,0)2( 78280

2 DP

    0466,02199,001,0)3(
80

3

8080  


 DPDP
i

ii

i

 

10. dia 
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2. példa
Mekkora legyen az átvételi szám értéke és mekkora a pontos 
gyártói döntési hiba az előző feladat paramétereivel, 

a) ha 95% valószínűséggel át szeretnénk venni az AQL=1% értékű 
tételt?

b) ha 99% valószínűséggel át szeretnénk venni az AQL=1% értékű 
tételt?

Megoldás:

k P(D=k) F(k)=P(D≤k)

0 0,4475 0,4475

1 0,3616 0,8091

2 0,1443 0,9534

3 0,0379 0,9913

4…80 0,0087 1

a) Ac=2 Re=3 =4,66%
b) Ac=3 Re=4 =0,87%

 

11. dia 
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3. példa

Mekkora egy olyan tétel elfogadásának valószínűsége, amelyben 
a selejtarány értéke (p1) 0,05? (Az átvételi szám a közel 5 %-os 
gyártói kockázathoz kapcsolódjon!)

Megoldás

    0165,095,005,0105,0)0( 8080080

01  pDP

  069,095,005,0)1( 79180

11  pDP

  1446,095,005,0)2( 78280

21  pDP

2301,01446,0069,00165,0)( 1  pAcDP

Vevői 
kockázat

 

12. dia 
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Működési jelleggörbe 
(OC-görbe, Operation Characterictics)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

Selejtarány

Á
tv

é
te

li
 v

a
ló

s
z
ín

ű
s
é

g
  
  
 

n=100

n=80

n=60

Ac=2

 

13. dia 

A működési jelleggörbe megmutatja, hogy adott selejtaránnyal rendelkező tételt milyen 
valószínűséggel veszünk át a mintavételes átvételi ellenőrzés során. Az ábrán N=1000 db-os 
1% selejtet tartalmazó tételre vonatkozó jelleggörbék láthatóak, különböző mintavételi 
elemszámokkal, ha az átvételi szám értéke (Ac) értéke 2. Látható, hogy minél nagyobb minta-
elemszámot veszünk a tételből, annál meredekebb a görbe letörése, ezáltal a másodfajú hiba 
értéke kisebb adott selejtarányra vetítve. Minden mintavételi tervre el kell készíteni a 
működési jelleggörbét, ezáltal lehet azt meghatározni, hogy megfelelő-e az adott tétel 
ellenőrzésére a vizsgálati mintavételi terv, a mintanagyság és az átvételi szám értéke az első- 
és a másodfajú hiba függvényében. 
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Mintavételes átvételi ellenőrzés szabványok 
alkalmazásával

• Minősítéses mintavételes átvételi ellenőrzés
ISO 2859-1: Folytonos tételsorozatok ellenőrzésére, 

amely azonos gyártásból vagy azonos szolgáltatási 
folyamatból származnak

ISO 2859-5: Szekvenciális vizsgálati tervek, kiegészíti az 
ISO 2859-1 részt.

• Méréses mintavételes átvételi ellenőrzés
ISO 3951-1,2: Mintavételi eljárások méréses jellemzők 

alapján egylépcsős mintavételi tervekkel
ISO 3951-3:Kétlépcsős méréses átvételi ellenőrzés 
ISO 3951-5: Ismert szórású méréses jellemzők 

ellenőrzésének szekvenciális mintavételi tervei

 

14. dia 

A mintavételi  átvételi ellenőrzések a vizsgálati eljárástól függően két részre bonthatóak: 
minősítéses és méréses ellenőrzésekre. A minősítéses eljárás során a vizsgálandó termék 
adott jellemzőjének megfelelősségét vagy nem-megfelelősségét (selejt vagy nem selejt) 
állapítjuk meg, amely a gépgyártás területén nagyon gyakran idomszeres ellenőrzéssel 
történik. Ide tartoznak még azok az esetek is, amikor egy terméket az előforduló nem-
megfelelősségek (hibák) számát határozzuk meg. A selejtek száma egy mintában binomiális 
eloszlást követ, a hibák száma Poisson eloszlású. Ezen eloszlások segítségével meg lehet 
határozni a tételből kiveendő minta nagyságát, és a kritériumot. 
Ha a minta összes elemén egy mérőeszközzel megmérjük a vizsgált jellemzőt, és a mért 
értékek vagy azok átlaga, ingadozása alapján hozunk döntést a tétel elfogadásáról vagy 
visszautasításáról, akkor méréses mintavételes átvételi ellenőrzésről beszélünk. Ha a mért 
jellemző eloszlása ismert, akkor az adott valószínűség-eloszlás alkalmazásával meghatároz-
hatóak a mintanagyság és az átvételi kritérium. A vonatkozó szabvány használata előírja, hogy 
a mért jellemzők eloszlása normális legyen. 
 
 

  

Comment on Text
A minősítéses eljárás során a vizsgálandó termék adott jellemzőjének megfelelősségét vagy nem-megfelelősségét (selejt vagy nem selejt) állapítjuk meg, amely a gépgyártás területén nagyon gyakran idomszeres ellenőrzéssel történik.

Comment on Text
Ha a minta összes elemén egy mérőeszközzel megmérjük a vizsgált jellemzőt, és a mért értékek vagy azok átlaga, ingadozása alapján hozunk döntést a tétel elfogadásáról vagy visszautasításáról, akkor méréses mintavételes átvételi ellenőrzésről beszélünk. Ha a mért jellemző eloszlása ismert, akkor az adott valószínűség-eloszlás alkalmazásával meghatározhatóak a mintanagyság és az átvételi kritérium.
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Rövidítések , alapfogalmak

• N : tételnagyság

• n : mintanagyság

• Nem-megfelelőség:„Egy előírt követelmény nem teljesülése.”
– d : nem-megfelelő egyedek száma a mintában

– D : nem-megfelelő egyedek száma a tételben

• Ac: átvételi szám (minősítéses ellenőrzés)
• Re: visszautasítási szám (minősítéses ellenőrzés)
• k: átvételi konstans (méréses ellenőrzés)
• AQL : átvételi hibaszint [% vagy 100 egyedre eső nem-

megfelelőségek száma]
– Nem megfelelő egyedek %-a < 10%
– Nem megfelelőség 100 egyedre > 1000

 

15. dia 

Az átvételi hibaszint fontos bemeneti paramétere az átvételi ellenőrzéseknek a szabványok 
alkalmazása során. Ez a szám meghatározza, hogy mekkora legyen nem-megfelelőségek 
aránya, amelyet a vevő nagy valószínűséggel (pl. 95% valószínűséggel), adott gyártói döntési 
kockázat (azaz 5%) mellett átvesz. A szabványban táblázatokban szerepelnek ezen AQL 
értékek (pl. 0,040%; 0,25%; 0,40%; 1%; 25db/100), ha ettől el kívánnak a szerződő felek térni, 
akkor a szabvány nem alkalmazható, hanem binomiális és Poisson eloszlás segítségével 
határozhatóak meg az átvétel kritériumai. 
Számos helyen a hazai gyáraknál AQL-terveknek hívják a mintatételes átvételi ellenőrzést. 
 
 

  

Comment on Text
Átvételi hibaszint (AQL): Az átvételi hibaszint meghatározza, hogy mekkora legyen nem-megfelelőségek aránya, amelyet a vevő nagy valószínűséggel (pl. 95% valószínűséggel), adott gyártói döntési kockázat (azaz 5%) mellett átvesz.
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Átvétel és az ellenőrzés szigorúsága

• Átvétel és visszautasítás
– A nem-átvehető tételek kiselejtezhetők, 

átválogathatók

– A nem-megfelelőnek talált egyedet ne vegyék át és ki 
lehet javíttatni

– Az összes felet értesíteni kell, ha egy tétel nem-
átvehető – mindendarabos ellenőrzés

• Az ellenőrzés szigorúsága (Áttérési szabályok)
– Normális

– Enyhített

– Szigorított

 

16. dia 

A mintavételes átvételi ellenőrzéssel foglalkozó szabványok rögzítik, hogy mi a teendő abban 
az esetben, ha egy tétel elutasításra kerül. Ha a vevő és a szállító ezen szabványok alapján 
készíti el a szerződést a tételek átvételéről, akkor mindezeknek is meg kell felelniük.  
Ha a gyárban egy beépítendő alkatrészre beszállítót alkalmazunk, akkor ha megfelelőnek 
bizonyul a beszállító, hosszú távú együttműködés alakul ki a vevő és a beszállító között.  
Lehetőséget biztosít a folyamatos tétel beszállítások esetén a szabvány, hogy bizonyos 
feltételek teljesülése esetén enyhítéseket vagy szigorításokat alkalmazzunk a mintavételi 
eljárás során.  
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Áttérési szabályok

Enyhített 
ellenőrzés

Normális 
ellenőrzés

Szigorított 
ellenőrzés

10 egymást 
követő tételt 
elfogadunk

1 tételt 
visszautasítunk

5 egymást 
követő tételt 
elfogadunk

5 egymást 
követő tételből 
2 tételt 
visszautasítunk 

Beszállító 
felülvizsgálata5 tétel visszautasításra 

kerül

 

17. dia 

Egy kezdődő együttműködés esetén normális ellenőrzéssel kezdődik a tétel átvételének 
eldöntése. Ha beszállított tételek hosszabb időn keresztül átvételre kerülnek (a minősítéses 
eljárás esetén bonyolultabb számolást jelent ennek a körülménynek a meghatározása, 
méréses eljárásnál 10 egymást követő tétel elfogadása jelenti ezt a körülményt), akkor kisebb 
mennyiségű mintavétel is elegendő lehet a tétel megfelelőségének az igazolása, amelyet 
enyhített ellenőrzésnek nevezünk. Ha az enyhített ellenőrzés alkalmazása során egy tétel is 
visszautasításra kerül, akkor vissza kell térni a normális ellenőrzésnek megfelelő mintavételi 
körülményekhez. A normális ellenőrzés során, ha egymást követő 5 tételnél 2 esetben 
visszautasításra kerül egy tétel, akkor viszont szigorított ellenőrzést  kell tovább folytatni.  
Ha a szigorított ellenőrzés során 5 tétel visszautasításra kerül, felül kell vizsgálni a beszállítóval 
a kötött szerződést.  
Az áttérési szabályok a kétféle, minősítéses és méréses átvételi tervek alkalmazása esetén 
nem azonos, a minősítéses átvételnél tovább finomítottak az áttérési szabályokon. 
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Ellenőrzési fokozat
• Az ellenőrzési fokozat megadja az ellenőrzés 

relatív nagyságát.

– I, II, III : általános felhasználásra (külön 
rendelkezés nélkül a II. fokozat használandó)

– S1, S2, S3, S4 : különleges fokozat, kisebb 
mintanagyság és nagyobb kockázat (S1 és S2 csak 
minősítéses esetben van)

• A tételszám és az ellenőrzési fokozat 
meghatároz egy betűjelet (A,…,R), amely 
segítségével meghatározható a mintavételi 
terv és mintanagyság

 

18. dia 

 

 

 

  



14. Mérés és minőségbiztosítás kapcsolata a gépészetben 999 

© Drégelyi-Kiss Ágota, ÓE www.tankonyvtar.hu 

Mintanagyság betűjelei

Ellenőrzési fokozatok

Tétel nagyság

S1 S2 S3 S4 I II III

2…8 A A A A A A B

.

.

.

501…1200 C C E F G J K

1201…3200 C D E G H K L

3201…10000 C D F G J L M

.

.

.

500001… D E H K N Q R

 

19. dia 

A szabványban található mintavételi eljárások paraméterei az ún. mintanagyság betűjelei 
alapján kerülnek meghatározásra. A minősítéses (ISO 2859 sorozat) és a méréses (ISO 3951 
sorozat) mintavételes átvételi szabványok esetén a mintanagyság betűjelei majdnem azonos 
táblázatot jelentenek. A betűjelek (régebben kulcsjelek) a tétel nagyságától és az ellenőrzési 
fokozattól függnek. Például egy 800 db-os tétel esetén II. ellenőrzési fokozat alkalmazásával 
„J” betűjel határozza meg a szükséges mintavételi terv paramétereit.  
A szabványból ezek után a megfelelő mintavételi paramétert tartalmazó táblázatot kikeresve 
meghatározzuk a kiveendő minták számát (n) és minősítéses ellenőrzés során az átvételi (Ac), 
valamint a visszautasítási (Re) számot; méréses átvételi ellenőrzés esetén az átvételi konstans 
(k) értékét. 
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Minősítéses eljárás (ISO 2859 sorozat)
Mintavételi tervek típusai

• Egylépcsős

N, ellenőrzési fokozat  Betűjel meghatározása  n, Ac, Re

n elemű mintában d nem-megfelelőség

d≤Ac

A tételt átvesszük.

igen

d≥Re 
nem

A tételt nem vesszük át.

igen

Re=Ac+1

 

20. dia 

Az átvételi ellenőrzést a mintavételek számától függően végezhetjük egy- vagy több lépcső-
ben. Az egylépcsős mintavétel során egyetlen, n elemű minta levő d nem-megfelelőségek 
(selejtek, hibák) meghatározásával hozunk döntést arról, hogy a tétel átvehető-e, vagyis 
elfogadható vagy visszautasítandó. Ha a mintában talált nem-megfelelőségek száma kisebb 
vagy egyenlő, mint az átvételi szám (Ac), akkor a tételt elfogadjuk. Ha a mintában talált nem-
megfelelősségek száma nagyobb vagy egyenlő, mint a visszautasítási szám (Re), a tételt 
elutasítjuk. 
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A tételt nem vesszük át. 

Minősítéses eljárás (ISO 2859 sorozat)
Mintavételi tervek típusai: Kétlépcsős terv

N, ellenőrzési fokozat  Betűjel meghatározása  n1, n2, Ac1, Ac2, Re1, Re2

n1 elemű mintában d1 nem-megfelelőség

d1≤Ac1

igen

d1≥Re1

nem

A tételt nem vesszük át. 

igen

Ac1<d1<Re1

nem

n2 elemű mintában
d2 nem-megfelelőség

d1+d2≤Ac2

A tételt átvesszük.

igen

d1+d2≥Re2

nem

igen

Re1≠Ac1+1
Re2=Ac2+1

 

21. dia 

Kétlépcsős mintavétel alkalmazása során a tétel átvehetőségéről szóló döntés két, egymást 
követően vett minta vizsgálatával történik. A kétlépcsős mintavételi terv lépcsőnként 
tartalmaz mintanagyság és átvételi valamint visszautasítási számokat. Van olyan eset, amikor 
már n1 elemű minta esetén döntés születhet a tétel megfelelőségéről vagy elutasításáról, és 
előfordul az az eset is, hogy még egyszer kell mintát venni a tételből. A második mintavétel 
után viszont egyértelmű döntést hozunk a tétel elfogadásáról vagy visszautasításáról.  
Az egymást követő tételek vizsgálata során alkalmazott kétlépcsős ellenőrzéssel az átlagos 
mintavételi egyedszám kisebb, mint egylépcsős esetben. Például ugyanahhoz a kulcsjelhez 
tartozó  egylépcsős ellenőrzésre vonatkozó 80 elemű minta megfelel 50-50 elemű kétlépcsős 
ellenőrzésnek.  
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Minősítéses eljárás (ISO 2859 sorozat)
Mintavételi tervek típusai
• Többlépcsős terv: maximum 5 lépcsőig

n1, n2, n3, n4, n5; Ac1, Ac2, Ac3, Ac4, Ac5, Re1, Re2, Re3, Re4, 
Re5

Rei≠Aci+1 i=1,2,3,4
Re5=Ac5+1

• Szekvenciális terv: egyedenként veszünk mintát, 
ISO 2859-5 része foglalkozik ezzel a típussal

Minden mintaegyedhez tartozik egy átvételi (A) és egy 
visszautasítási (R) érték. Létezik egy mintamennyiség 
határérték (nt), amelyhez tartozó átvételi és visszautasítási 
számokra fennáll:
Rt=At+1

 

22. dia 

Többlépcsős ellenőrzés során 5 lépcsős ellenőrzést értünk, ahol az egymás után vett minták 
alapján bármely fokozatban megengedi a döntést a tétel elfogadásáról vagy visszautasítá-
sáról.  
A többlépcsős mintavétel határesete az ún. szekvenciális mintavételes átvételi ellenőrzés. 
Ennél az ellenőrzésnél minden egyes mintaelem kivétele után meg kell vizsgálni, hogy a tétel 
átvehető, visszautasítandó vagy további mintavételt kell eszközölni. Ez a típusú mintavételes 
átvételi ellenőrzés igényli a legnagyobb odafigyelést, és dokumentációt, de egyben a 
legkevesebb átlagos mintanagysággal rendelkezik. A tétel megfelelőségéről történő döntés 
történhet táblázatos vagy grafikus módszerrel. A szabványból meg kell határozni az összes 
minta-elemszámra vonatkozó határértéket (nt), amely megmutatja, hogy maximum mekkora 
a kivehető mintaelemek száma. Ezen mintavételi határértékhez tartozik egy átvételi és egy 
visszautasítási szám is (At, Rt), amelyek alapján egyértelmű döntést hozhatunk a tételről. 
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Minősítéses eljárás (ISO 2859 sorozat) menete

• A tételszám és az ellenőrzési fokozat ismeretében 
meghatározzuk a mintanagyság betűjelét.

• Az AQL értékét és a mintanagyság betűjelét felhasználva 
meghatározzuk a mintavételi tervet: n, Ac, Re

Kód

Minta-
nagyság

n

AQL

(% vagy 100 egyedre eső nem-megfelelőségek száma)

0,040 0,25 0,40 1,0 25

Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re

G 32 0 1 14 15

H 50 0 1 1 2 21 22

J 80 0 1 1 2 2 3

Egylépcsős minősítéses, normális átvételi ellenőrzés 

 

23. dia 

Példa 
Egy 800 db-ból álló rúd alakú alkatrész átvételi ellenőrzését kell elvégezni. Az átadó és az 
átvevő megállapodása szerint az MSZ ISO 2859-1 szabvány szerint kell eljárni. A szerződő 
felek szerint AQL=1%, II. ellenőrzési fokozaton kell az átvételi ellenőrzést elvégezni.   
Határozza meg a mintavételi terv végrehajtási tervét és paramétereit! 
 
A mintavételi terv paramétereinek meghatározásához szükséges a betűjel meghatározása, 
amely 800 db-os tételnagyság és II. ellenőrzési fokozat esetén „J”. (ld. korábbi táblázat). Ha 
„J” a betűjel, akkor ez azt jelenti, hogy 80 elemű mintát kell venni a 800 db rúd alakú 
alkatrészt tartalmazó tételből, és minden egyes mintát minősíteni kell. A minősítés 
eredményeként kapjuk, hogy mennyi a selejtes (tűrésen kívül eső) alkatrészek száma.  
Az 1%-os AQL érték meghatározza, hogy „J” betűjel esetén mennyi a megengedhető 
selejtesek száma (Ac=2) és mennyi a nem megengedhető selejtek száma (Re=3). Ez azt 
jelenti, ha a 80 elemű mintában talált selejtek száma 2 vagy annál kevesebb, akkor a tételt 
átvehetjük, mert megfelel a követelményeknek; viszont ha a selejtesek száma 3 vagy annál 
több, akkor a tételt vissza kell utasítani. 
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Méréses mintavételes átvételi ellenőrzés

• Előnyei 
– Ugyanakkora statisztikai biztonság kisebb mintával érhető 

el (nagyobb a mérés költsége, de roncsolásos vizsgálatnál 
megérheti)

– A mért jellemző több információt ad, a minőségjavításban 
jobban hasznosítható.

• Hátrányai
– A mért jellemző valószínűség-eloszlásának ismertnek kell 

lennie
– Minden változóra külön mintavételi tervet kell alkalmazni
– A méréses átvételi ellenőrzésnél akár egyetlen selejtes 

darabnak sem kell lennie, hogy a tételt visszautasítsuk.

 

24. dia 
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Mintanagyság összehasonlítások

Betűjel s-módszer σ-módszer ISO 2859-1

Normál

Szigorított

Enyhített Normál

Szigorított

Enyhített Normál

Szigorított

Enyhített

G 18 9 10 6 32 13

H 25 13 12 8 50 20

J 35 18 15 10 80 32

K 50 25 18 12 125 50

L 70 35 21 15 200 80

M 95 50 25 18 315 125

 

25. dia 

Látható a fenti mintanagyság összehasonlító táblázatból, hogy ugyanakkora statisztikai 
biztonsághoz kevesebb mintaelemszámra van szükség méréses vizsgálat során, mint a 
minősítéses (pl. idomszeres) ellenőrzések alkalmazásakor. Ha a gyártási folyamat ingadozása, 
szórása ismert, akkor a mintaelemszám még tovább csökkenthető, hiszen a mintavételi 
ellenőrzés paramétereinek a meghatározása során nem a kivett mintákból becsüljük meg a 
tétel szórását, hanem már előzetes információnk van erre vonatkozóan.  
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Méréses eljárás (ISO 3951 sorozat)

A beszállító-vevő közti tételek átvételéről szóló 
megállapodásnak ki kell térnie a következőkre 
(ha a szabványt kívánjuk alkalmazni):

• Ellenőrzési fokozat (S3, S4, I, II, III)

• Az ellenőrzés lépcsőinek száma (egylépcsős, 
kétlépcsős vagy szekvenciális)

• AQL% 

• σ-módszer vagy s-módszer

• Egyoldali vagy kétoldali tűréshatárok

 

26. dia 

A méréses mintavételes átvételi ellenőrzéssel foglalkozik az ISO 3951 szabványsorozat. Fontos 
követelménye a szabvány használatának, hogy a mért jellemzőnek normál eloszlást kell 
követnie, csak ebben az esetben alkalmazható a szabvány és azok eljárásai, paraméterei.  
A szabvány használata során alkalmazandó kritériumok hasonlóképpen alakulnak, mint a 
minősítéses esetben. A mért jellemzők statisztikai mutatóival (átlag, szórás) határozzuk meg a 
tétel megfelelőségét. Ha a mért jellemző ingadozása előzetesen ismertnek tételezhető fel, 
akkor nem használjuk fel a mintabeli szórás értékét (s-módszer), hanem az „elméleti” szórás 
értékkel számolunk (σ-módszer). 
Az átvételi kritériumok meghatározása során figyelembe kell venni, hogy a mért jellemzőre 
milyen kritériumok, tűrések vonatkoznak. A legegyszerűbb számítási és eljárási módszer az 
egyoldali tűrésekre vonatkozik, ezért a továbbiakban csak ezt részletezzük. Ha kétoldali tűrés 
vonatkozik a mért jellemzőre, akkor a szabvány szerint vizsgálhatjuk külön-külön az alsó és a 
felső tűréshatárra (szeparált ellenőrzés), vagy együttesen (kombinált ellenőrzés). Mindhárom 
típusú tűrés kezelésre különböző eljárásokat kell alkalmazni. 
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• Egyoldali ellenőrzés
– Felső tűréshatáron kívül kerüléshez tartozik egy AQL érték
– Alsó tűréshatáron kívül kerüléshez tartozik egy AQL érték

• Kétoldali ellenőrzések
– Kombinált ellenőrzés

Ugyanolyan nem-megfelelőségi osztályba tartozik az alsó 
és a felső tűréshatáron kívül kerülés

– Szeparált ellenőrzés
Külön AQL érték tartozik az felső tűréshatár fölé és az alsó 
tűréshatár alá kerülésért

– Komplex ellenőrzés
Egyszerre két típusú hiba tűréshatáron kívül kerülését 
vizsgálja

Méréses eljárás (ISO 3951 sorozat)
Tűréshatárok értelmezése

 

27. dia 

A méréses mintavételes átvételi ellenőrzés szabványokat használva többfajta eljárást 
találhatunk egyoldali (csak ATH vagy FTH) és kétoldali ellenőrzésekre. A jegyzet keretein belül 
az egyoldali tűréshatárra vonatkozó eljárások kerülnek ismertetésre. 
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Méréses eljárás
Egylépcsős, σ-módszer (ismert szórás esete)

• Betűjel meghatározása

• Mintaelemszám és átvételi kritériumok

– Egyoldali tűréshatár esetén táblázatok segítségével n
mintaszám és k átvételi konstans meghatározása

• Egyoldali tűréshatárok



Lx
Q

xU
Q LU





    vagy   

σkLxσU-kx LU    vagy   

A tétel elfogadható, ha 

LU

LU

xxxx

kQvagykQ





vagy

 

28. dia 

Példa 
A paradicsompüré refrakciójának megengedett alsó határértéke L=28%. A gyártott 
tételnagyság mérete N=2500 doboz, az átvételi hibaszint értéke élelmiszeripari direktívák 

alapján AQL=0,40%.  A korábbi adatgyűjtések alapján ismert szórás értéke =0,48%. A 
gyártói-vevői megállapodás szerint II. szigorúsági fok szerinti egylépcsős, normális ellenőrzési 
tervet kell alkalmazni.  
A megfelelő szabványból meghatározható betűjel „K”, a mintaelem nagysága n=18, az átvételi 
konstans értéke k=2,327. 
A paraméterek meghatározása után következik a tényleges mintavételezés. A vizsgálandó 
tételből mintát véve a kapott refrakcióértékek átlaga: 29,6%. Átvehető-e a tétel? 
 
Mivel csak alsó határérték van a refrakció-értékre, ezért elegendő az alsó minőségi mutató 
értékét kiszámítani: 
QL=(29,6-28)/0,48=3,33 
Mivel QL>k  (3,33>2,327), ezért a tétel átvehető, megfelel a követelményeknek. 
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Méréses eljárás
Egylépcsős, s-módszer (ismeretlen szórás esete)

• Betűjel meghatározása

• Mintaelemszám és átvételi kritériumok

– Egyoldali tűréshatár esetén táblázatok segítségével n
mintaszám és k átvételi konstans meghatározása

• Egyoldali tűréshatárok

s

Lx
Q

s

xU
Q LU





    vagy   

A tétel elfogadható, 
ha QU≥k

A tétel elfogadható, 
ha QL≥k

 

29. dia 

Példa 
Az ellenőrizendő jellemző egy rádiófrekvenciás előerősítő jelleggörbéjének meredeksége. Az 
alsó tűréshatár értéke 6 mA/V, a tételnagyság pedig 2000 db. A átvételi hibaszint értéke 
megállapodás alapján 1%. A szigorúsági fok a direktívák szerint I. szigorúsági fok. A 
mintavételi terv a szerződő felek megállapodása alapján egylépcsős, a beszállított termékek 
szórása nem ismert. 
A mintavételi tervhez szükséges betűjel „H”, a mintanagyság n=25; az átvételi konstans értéke 
k=1,829. 
A paraméterek meghatározása után a mintavételes mérési adatokból számított átlag értéke 
7,40 mA/V; szórása 0,418 mA/V. 
Átvehető-e a tétel? 
 
QL=(7,40-6)/0,418=3,349 
Mivel QL>k  (3,349>1,829), ezért a tétel átvehető, megfelel a követelményeknek. 
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Egylépcsős méréses átvételi tervek 
normális ellenőrzésre

Kód

Minta-
nagyság

n

AQL%

0,25 0,40 1,0

k k k

H 12 2,223 2,096 1,800

J 15 2,289 2,150 1,835

K 18 2,327 2,193 1,857

Kód

Minta-
nagyság

n

AQL%

0,25 0,40 1,0

k k k

H 25 2,215 2,102 1,829

J 35 2,289 2,106 1,862

K 50 2,336 2,209 1,885

σ-módszer s-módszer

 

30. dia 

A méréses átvételi ellenőrzés szabvány normális ellenőrzésre vonatkozó táblázatainak kivo-
nata található a dián. Látható, hogy ugyanakkora statisztikai biztonsághoz kevesebb minta 
elegendő σ-módszer esetén, mivel ez esetben a szórás becslése nem a mintából közvetlenül 
történik. Ez nagyobb biztonságot ad a statisztikai alapon történő döntéshozatalhoz. 
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Kétlépcsős méréses mintavételi tervek
s-módszer, k eljárás, egyoldali tűréshatár

Egyoldali tűréshatárokra az ISO 3951-3 szabvány táblázataiból 
megkapjuk az n mintaelemszámot és ka, kr, kc értékeket.

1

1
1,

s

xU
QU




1

1
1,

s

Lx
QL


vagy

aLaU kQkQ  1,1,  vagy  Ha A tétel elfogadható.

rLrU kQkQ  1,1,  vagy  Ha A tétel nem 
elfogadható.

  Ha 1, aUr kQk  További n elemű 
mintavétel.

 

31. dia 
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Kétlépcsős méréses mintavételi tervek
s-módszer, k eljárás, egyoldali tűréshatár folyt.

• 2. mintavétel után kombinált átlag és szórás 
számítása:

2

21 xx
xc




2

2

2

2

1 ss
sc




c

c
cU

s

xU
Q


,

c

c
cL

s

Lx
Q


,

vagy

A tétel elfogadható, ha a kombinált minőségi mutató értéke 
nagyobb, vagy egyenlő mint a kombinált átvételi konstans értéke 
(kc), egyébként nem vehetjük át.

 

32. dia 
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Kétlépcsős méréses s-módszer k eljárás, 
normális ellenőrzés
Betű-

jel

AQL (%)

0,040 0,25 0,40 1,0

G n

ka

kr

kc

10

2,463

1,863

2,067

15

2,122

1,666

1,925

H n

ka

kr

kc

12

2,616

2,035

2,348

18

2,362

1,908

2,196

15

2,090

1,638

1,892

J n

ka

kr

kc

23

2,536

2,105

2,365

24

2,471

2,056

2,287

23

2,026

1,657

1,880

Betű-

jel

AQL (%)

0,040 0,25 0,40 1,0

K n

ka

kr

kc

29

2,626

2,226

2,450

25

2,448

2,043

2,254

33

2,045

1,728

1,929

L n

ka

kr

kc

31

2,614

2,227

2,427

38

2,388

2,057

2,250

51

2,024

1,764

1,936

M n

ka

kr

kc

26

3,209

2,718

2,846

47

2,552

2,235

2,418

54

2,406

2,121

2,299

75

2,0681,

847

1,996

 

33. dia 

Példa: 
Az ellenőrizendő jellemző egy rádiófrekvenciás előerősítő jelleggörbéjének meredeksége. Az 
alsó tűréshatár értéke 6 mA/V, a tételnagyság pedig 2000 db. A átvételi hibaszint értéke 
megállapodás alapján 1%. A szigorúsági fok a direktívák szerint I. szigorúsági fok. A 
mintavételi terv a szerződő felek megállapodása alapján egylépcsős, a beszállított termékek 
szórása nem ismert. 
Határozza meg a méréses mintavételi terv elvégzéséhez szükséges paraméterek értékeit a 
vonatkozó szabvány alapján normális ellenőrzésre! 
 
A korábbi betűjel táblázat alapján (19. dia) N=2000 db és I. szigorúsági fok esetén a betűjel H. 
A mintavételi terv paraméterei tehát: 
n=15; ka=2,090; kr=1,638; kc=1,892. 
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Ellenőrző kérdések

1. Milyen típusú átvételi ellenőrzéseket ismer?

2. Mit jelent egy mintavételes ellenőrzés során 
a gyártói és a vevői kockázat?

3. Mit jelent és hogyan készíthető el egy 
mintavételi terv működési jelleggörbéje?

4. Milyen mintavételes átvételi ellenőrzéseket 
ismer? 

5. Mit jelentenek az áttérési szabályok és milyen 
módon alkalmazzák azokat?

 

34. dia 
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Fontosabb kifejezések szótára

Acceptance sampling: mintavételes átvételi 
ellenőrzés

By attributes: minősítéses jellemzőkre vonatkozó

By variables: méréses jellemzőkre vonatkozó

Acceptance number: átvételi szám

Rejection number: visszautasítási szám

Acceptance Quality Level (AQL): átvételi hibaszint

Operation Characteristics Curve: Működési 
jelleggörbe

 

35. dia 
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15. FEJEZET

MÉRÉSÜGYI TÖRVÉNYEN ALAPULÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

MÉRÉSTECHNIKA

Drégelyi-Kiss Ágota
egyetemi adjunktus

ÓE,  Anyagtudományi és Gyártástechnológia Intézet
dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu

 

1. dia 
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Tartalomjegyzék

• Mérésügyi törvény

• Mérőműszerek irányelv

• Metrológiai konfirmálás

• Kalibrálás

– Vizsgálandó metrológiai jellemzők

– Kalibrálási eljárás felépítése

– Kalibrálás és hitelesítés összevetése

• Kalibráló és vizsgálólaboratóriumokkal szemben 
támasztott követelmények

 

2. dia 
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Felhasznált/ajánlott irodalom

• Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár, OMSZ, Budapest, 
1998

• Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement, 1993
• Halász Gábor, Huba Antal: Műszaki mérések, Műegyetemi 

Kiadó, Budapest, 2003
• MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 : Vizsgáló és 

kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános 
követelményei

• Ajánlott honlapok
– Nemzeti Akkreditáló Testület: www.nat.hu
– Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal: www.mkeh.hu

 

3. dia 

 

 

 

  



15. Mérésügyi törvényen alapuló tevékenységek 1019 

© Drégelyi-Kiss Ágota, ÓE www.tankonyvtar.hu 

Mérésügyi törvény 
(1991. évi XLV. tv. A mérésügyről)

Célja: 
– a mérések egységességének és pontosságának 

biztosítása (nemzetközi, hazai)

– kutatási/fejlesztési, gyártási, kereskedelmi kultúra 
színvonal emelése

– versenyképesség, gazdasági kapcsolatok elősegítése

Hatálya: a Magyar Köztársaság területén kiterjed
1. a mérésügyi szervezet tevékenységére (Magyar 

Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, MKEH)

2. a mértékegységek használatára és

3. a joghatással járó mérésekre.

 

4. dia 
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1. Mérésügyi szervezet(MKEH) tevékenysége

- mértékegységek használatának szabályozása, etalonok, 
kutatás/fejlesztés

- hitelesítési előírások kibocsátása, irányelvek kidolgozása, 
mérésügyi engedélyezési feladat ellátása (típusvizsgálat, 
hitelesítés), kalibráló laboratóriumok akkreditálása, a 
kötelező hitelesítés alá tartozó mérőeszközök közösségi 
típusvizsgálatáról, hitelesítéséről és felügyeletéről 
gondoskodik, ellenőrzi a törvény betartását

- hazánkat képviseli a nemzetközi  és EU mérésügyi 
szervezetekben, együttműködik, a feladatok 
végrehajtásáról gondoskodik

 

5. dia 

Hazánkban az Országos Mérésügyi Hivatal jogutódja a 2007.01. óta a Magyar Kereskedelmi 
Engedélyezési Hivatal (rövidítve: MKEH, honlapja: www.mkeh.hu), mely hatósági jogkörrel 
működik. A „320/2010. (XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatalról és a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról” a jelenlegi jogállását 
szabályozza. 
A MKEH központi szervből és igazgatási szervekből áll. Az igazgatási szervek a következők: 
Haditechnikai és exportellenőrzési hatóság, Kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóság, Nemesfém-
vizsgáló és hitelesítő hatóság, Műszaki felügyeleti hatóság és a Metrológiai hatóság.   
A MKEH központi hivatal, irányítását az iparért felelős miniszter látja el, a szervezet élén a 
főigazgató áll. A mérésügy területén a főigazgató hatáskörébe tartozik az etalonok 
visszavezetettségének biztosítása; hitelesítésnél szakmai felügyelet, koordinálás, 
panaszkezelés, állásfoglalás; mértékhitelesítő vizsgabizottság működtetése; a törvényes jel 
biztosítása a területi hatóságoknak.  
A fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei a területi mérésügyi és műszaki 
biztonsági hatóságok. Feladatuk a mérésügyi alaptevékenységi eljárások elvégzése (minden, 
ami nem speciális eljárás, azaz nem hitelesítik a következő mérőeszközöket: számító 
egységek, hőfogyasztás-mérők, anyagi mértékek, kiterjedést mérő műszerek, kipufogógáz-
elemző műszerek, F”, M’ pontosságú súlyok, közúti kerék- és tengelyterhelés mérők, 
gépjármű gumiabroncs-nyomás mérők). A hatósági eljárások során elsőfokon az illetékes 
területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, másodfokon pedig a Hivatal központi 
szerve jár el.  

http://www.mkeh.hu/
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2. Mértékegységek használata

A törvényes mértékegységek
• A Nemzetközi Mértékegység-rendszer mértékegységei (SI)

• A külön jogszabályban meghatározott mértékegységek (SI-n kívüli)

• Származtatott mértékegységek (SI-ből és SI-n kívüli m. egységekből)

• Az előző mértékegységek többszörösei és törtrészei (képzésüket 
külön  jogszabály rögzíti).

A törvényes mértékegységen kívüli mértékegységek 
használati területei

• Külkereskedelmi kapcsolatok.

• Nemzetközi megállapodások.

• Tudományos kutatások.

 

6. dia 

Az SI alapegységei: hosszúság – méter [m]; tömeg – kilogramm [kg]; idő – másodperc [s]; 
villamos áramerősség – amper [A]; termodinamikai hőmérséklet – kelvin [K]; anyag-
mennyiség – mól [mol]; fényerősség – kandela [cd]. 
Az SI származtatott mértékegységei: frekvencia – hertz [Hz]; radioaktív sugárforrás aktivitása 
– becquerel [Bq]; erő – newton [N]; nyomás – pascal [Pa]; energia – joule [J]; teljesítmény – 
watt [W]; elnyelt sugárdózis – gray [Gy]; dózisegyenérték – sievert [Sv]; villamos töltés – 
coulomb [C];  villamos feszültség – volt [V]; villamos kapacitás – farad [F]; villamos ellenállás 
– ohm *Ω+; Villamos vezetőképesség –siemens [S]; mágneses fluxus – weber [W]; mágneses 
indukció – tesla [T]; induktivitás – henry [H]; fényáram – lumen [lm]; megvilágítás – lux [lx]; 
katalitikus aktivitás – katal [kat]; síkszög – radián [rad]; térszög – szteradián [sr]. 
Az SI-n kívüli, korlátozás nélkül használható törvényes mértékegységek: térfogat – liter [l] 
vagy [L]; síkszög – fok *°+, vagy perc/ívperc *´+, vagy másodperc/ívmásodperc [”]; tömeg – 
tonna [t]; idő – perc [min], vagy óra [h], vagy nap [d], vagy naptári időegységek: hét, hónap, 
év; sebesség – kilométer/óra [km/h]; munka (energia) – wattóra [W.h]; hőmérséklet – Celsius 
fok *°C+. 
Az SI-n kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható törvényes mértékegységek: 
hosszúság/légi és tengeri hajózásban – tengeri mérföld; hosszúság/csillagászatban – 1 
csillagászati egység, vagy parsec [pc], vagy fényév; terület/földterület – hektár [ha]; 
síkszög/geodéziában – újfok, másképpen gon [gon]; tömeg/atom- és magfizikában – atomi 
tömegegység [u]; nyomás/folyadékok és gázok esetén – bar [bar], nyomás/orvosi 
vérnyomásmérő készüléknél – higanyoszlop milliméter [mmHg]; energia/atom- és 
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magfizikában – elektronvolt [eV]; teljesítmény/villamos látszólagos teljesítmény 
meghatározására – voltamper [VA]; teljesítmény/elektromos meddő teljesítmény 
meghatározására – var [var].) (A 127/1991. (X.9.) Korm.rendelet 1. számú melléklete alapján). 
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3. Joghatással járó mérések

„Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az 
állampolgárok … jogát … érinti, különösen, ha a mérési 
eredményt mennyiség … tanúsítására … - vagy hatósági 
ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; 

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

Milyen eszközzel kell a joghatással járó mérést végezni?

A mérési feladat elvégzésére alkalmas 

– hiteles mérőeszközzel vagy

– használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel

 

7. dia 

A mérések egy része a mindennapi életben nagyon sok embert érinthet, (például a mérleg, a 
benzinkút mérőórája, a vízmérőóra, sebességmérő, stb.), mert a mutatott fogyasztás után 
fizetjük a díjakat. Mérni kell azokat a határértékeket is, amelyek átlépése veszélyeztetheti az 
életet és egészséget, a környezetet. A hatósági eljárások során végzett mérések az alapját 
képezik a bírói döntéseknek. Ezeket a méréseket joghatással járó méréseknek hívják, a 
joghatással járó mérésekhez használt mérőeszközök ellenőrzését, minősítését pedig 
hitelesítésnek. 
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• Közérdek

• Közegészségügy

• Közbiztonság

• Közrend

• Környezetvédelem

• Fogyasztóvédelem

• Adók vámok kivetése

• Tisztességes kereskedelem

Joghatással járó 
mérések

Kötelező hitelesítésű 
mérőeszközök (22 féle)

Hitelesítés

 

8. dia 

Kötelező hitelesítésű eszközök Magyarországon (2010. november) 
Vízmérők. Gázmérők és számító egységek. Hatásos villamos energia mérésére szolgáló 
fogyasztásmérők. Hőfogyasztás-mérők. Víztől eltérő folyadékok mennyiségének folyamatos 
és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerek (ásványolajtermék, sör, pezsgő, tej, 
stb).Automatikus mérlegek. Viteldíjjelzők. Anyagi mértékek (tartályszintmérő, hosszmérték, 
italhoz térfogatmérő). Kiterjedést mérő műszerek. Kipufogógáz-elemző műszerek. 
Nem automatikus működésű mérlegek. Súlyok. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők. 
Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők. Gépjármű-gumiabroncsnyomás mérők. 
Sűrűségmérő eszközök. Sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi 
szennyezettségmérők. Környezetvédelmi, munkavédelmi és egyéb hatósági ellenőrzésre 
használt zajszintmérők. Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök. Áram- és feszültség 
mérőváltók. Külön jogszabály végrehajtásához használt mérőeszközök. Légzési alkoholmérők.  
 
 

  

Comment on Text
A hitelesítés a mérőeszköz engedélyezett típusával való azonosságának megállapításából, méréstechnikai vizsgálatból és a megfelelőség közhitelű tanúsításából áll.
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Hitelesítés

A hitelesítés
• a mérőeszköz engedélyezett típusával való azonosságának 

megállapításából,

• méréstechnikai vizsgálatból és

• a megfelelőség közhitelű tanúsításából áll.

A hitelesítés célja

„Annak elbírálása, hogy az adott mérőeszköz megfelel-e a vele 
szemben támasztott mérésügyi előírásoknak, tehát, hogy elég 
pontos-e, metrológiai jellemzőit a használat során kellő ideig 
megtartja-e, eléggé ellenálló-e a környezet befolyásoló 
hatásaival és védett-e az illetéktelen beavatkozással szemben.”

 

9. dia 

A joghatással járó mérésekhez használt mérőeszközök esetében különösen fontos a 
megbízhatóság, a pontos értékmutatás biztosítása a használat során.  
A hitelesítés célja hogy elég pontos-e, metrológiai jellemzőit a használat során kellő ideig 
megtartja-e, eléggé ellenálló-e a környezet befolyásoló hatásaival és védett-e az illetéktelen 
beavatkozással szemben. A hitelesítés hatósági feladat. 
A hitelesített mérőeszközt úgy kell tekinteni, hogy nincs olyan hibája, amely a mérési 
eredményt befolyásolhatja. Az üzemben tartás és használat rendeltetésszerű kell legyen. 
Bármilyen változás esetén a mérőeszköz használója köteles a használatból kivonni a 
mérőeszközt és gondoskodni a javíttatásról, hitelesíttetésről. 
A hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők a kötelező hitelesítésű mérőeszközök. A 
hitelesítési engedélyt típusvizsgálat alapján az MKEH adja ki. Ennek megszerzése az első 
belföldi forgalomba hozó vagy amennyiben ez nem ismert, akkor a felhasználó feladata. 
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A hitelesítést tanúsító magyar nemzeti jelek

• a körbe foglalt Szent Korona, két oldalán a hitelesítés 
évének két utolsó számjegyét és alatta középen a 
hitelesítő egyéni jelölését tartalmazó fémzár 
(plomba) 

• bélyegző, a fekvő téglalapba zárt Szent Korona, 
mellette az "MKEH" felirattal és az alatt egyedi 
azonosító jelöléssel.

 

10. dia 

A hitelesítés adott ideig érvényes, a hitelesítési időszakot befolyásolják egyrészt a felhasz-
nálói alkalmazás körülményei (a mérőeszköz mérési hibája a mért jellemzőre megengedett 
tűrések függvényében, tapasztalatok hasonló mérőeszközökkel, környezeti hatások az 
alkalmazás helyén, a mérőeszköz hibájából származó károk mértéke), másrészt különféle 
előírások, (hitelesítési előírások; az átvevők, hatóságok és szabványok előírásai; a mérőeszköz 
gyártójának irányelvei; a garanciális időszak, próbaüzem időszakának lejárta). 
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Mérőműszerek irányelv (2004/22/EC irányelv)

(MID – Measurement Instruments Directive)
Cél: a joghatással járó mérésekhez használt mérőműszerekre 

legyen egységes előírás az EU-ban. A direktíva 
meghatározza az alapvető követelményeket és a 
megfelelőség értékelésnél használható eljárásokat. 

Alkalmazási területe az egységes európai piac, a 
versenyképesség javítása, valamint a közérdek, 
közegészség, biztonság, jogrend, környezet, fogyasztók 
védelme érdekében.

2006-ban lép életbe (október 31), a türelmi idő 2016-ig tart. 

A mérőeszköz termék, 
melynek szabad áramlását biztosítani kell.

 

11. dia 

Régi megközelítés (old approach): 
A direktívák részletes műszaki követelményeket tartalmaznak. 
A hazai jogrendbe miniszteri rendeletekkel (6/2001 GM rendelet, eszköz-specifikus) 
átültetik. 
Hatósági megfelelőség-tanúsítás. 

Új megközelítés (new approach) 
Alapvető követelmények a direktívában, műszaki követelmények a nem kötelező 
használatú szabványokban. 
A hazai jogrendbe miniszteri rendeletekkel átültetik. 
2004/22/EK irányelv a mérőműszerekről.  
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Mérésügyi hitelesítési előírások
A mérésügyi hitelesíttetésre kötelezett eszközök mérésügyi követelményeit, 
hitelesítésük általános feltételeit és eljárásrendjét a mérésügyi szerv 
hitelesítési előírásban határozza meg. A mérésügyi szerv erre feljogosított 
köztisztviselői a mérésügyi hitelesítésre kötelezett eszközöket az illető 
eszközfajtára kiadott hitelesítési előírás szerint hitelesítik.

Hitelesítési előírások tartalmazza:

• Eljárás hatálya

• Mértékegységek, alapfogalmak

• Meghatározások

• Szerkezeti előírások

• Metrológiai jellemzők

• Hitelesítés menete

 

12. dia 

Az érvényes hitelesítési eljárások megtekinthetők a http://www.mkeh.gov.hu/meresugy/HE-list  
címen, a MKEH honlapján. A hitelesítési eljárás során körültekintően megvizsgálják a kötelező 
hitelesítés alá tartozó mérőeszközöket, eszközöket.  
 
 

  

http://www.mkeh.gov.hu/meresugy/HE-list
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A MID hatálya alá eső mérőműszer csoportok

• Víz-, gáz-, villamos fogyasztásmérők
• Hőmennyiségmérők
• Átfolyó folyadékok mérőeszközei (víz nem)
• Automatikus mérlegek
• Viteldíjmérők
• Hossz-, térfogatmérők
• Méretek meghatározására alkalmas műszerek
• Kipufogófáz elemző műszerek

A mérőeszköz forgalomba hozás három tanúsítási módja:
– Nemzeti első hitelesítés
– Közösségi első hitelesítés (e jel)
– EK hitelesítés vagy gyártói megfelelőség értékelés (CE + M).

 

13. dia 

A MID alapkövetelményei:  
• a mérési hiba nem lehet nagyobb a zavar hatása alatt sem, mint a megadott érték. 
• A mérés legyen reprodukálható. 
• A hibahatárokhoz képest a többszöri mérések közötti különbség elhanyagolható legyen. 
• A mérőműszer érzékenysége legyen megfelelő. 
• A mérőműszer legyen a feladatra alkalmas, megbízható és tartós. 
• Legyen védett külső behatás ellen. 
• A mérőműszerhez a szükséges információ álljon rendelkezésre. 
• Megfelelő módon kell jelezni a mért értéket. 
• A műszer kialakítása tegye lehetővé a megfelelőség ellenőrzését. 
 
Követelmények egyes műszercsoportokra: 
• Meghatározások. 
• Működési tartomány. 
• Pontossági osztály, zavarok megengedett hatása, max. hibahatár. 
• Követelmények a használathoz (hőmérséklet, mérési tartomány, pontossági osztály adott 

esetben). 
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Etalonok

Etalon
„mérték, mérőeszköz, anyagminta vagy mérőrendszer, 
amelynek az a rendeltetése, hogy egy mennyiség egységét, 
illetve egy vagy több ismert értékét definiálja, megvalósítsa, 
fenntartsa vagy reprodukálja, és referenciaként szolgáljon”

Nemzetközi etalon
„nemzetközi megállapodással elfogadott etalon az adott 
mennyiség többi etalonjának tulajdonított érték 
meghatározására”

Országos etalon
„nemzeti határozattal elismert etalon, az adott mennyiség 
többi etalonjának tulajdonított érték meghatározására az 
országon belül”

 

14. dia 

Etalonok néhány jellemző tulajdonsága: 
Előállíthatóság: az etalon azon tulajdonsága, hogy mérőszámát hány jegy pontossággal tudjuk 
biztosan megadni, illetve milyen bizonytalansággal lehet a mérőszámot megközelíteni. 
Megbízhatóság: rövid időtartamú (néhány óra – néhány nap) stabilitását értjük, ami azt 
jelenti, hogy mérőszáma meghatározott körülmények között rövid időn belül csak megadott 
határok között ingadozik. 
Reprodukálhatóság: hosszú időtartamú stabilitás: az etalon azon tulajdonsága, hogy ismert 
módon megváltozott körülmények között, hosszabb idő után mennyire változik meg a 
mérőszáma. 
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Etalonok

Etalon fenntartása
„azoknak a műveleteknek az összessége, amelyek 
egy etalon metrológiai jellemzőinek megfelelő 
határok között tartásához szükségesek”

Visszavezethetőség
„egy mérési eredménynek vagy egy etalon 
értékének az a tulajdonsága, hogy ismert 
bizonytalanságú összehasonlítások 
megszakítatlan láncolatán keresztül kapcsolódik 
megadott referenciákhoz, általában országos vagy 
nemzetközi etalonhoz”

 

15. dia 
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Etalonok - visszavezethetőség

Bizonytalanság

Egység definíció

Nemzetközi etalon

Nemzeti etalon

Referencia etalon

Használati etalon

Használati mérőeszköz

 

16. dia 

7 SI alapegységet különböztetünk meg, amelyekre az etalonok visszaszármaztathatóak. Az 
egységek definíciói a következőek: 
 

• A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban a másodperc 299 792 
458-ad része alatt megtesz. 

• A kilogramm az 1889. évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi 
Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott; a Nemzetközi Súly- és 
Mértékügyi Hivatalban, Sèvres-ben őrzött platina-irídium henger tömege. 

• A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti 
átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama. 

• Az amper olyan állandó elektromos áram erőssége, amely két egyenes, párhuzamos 
végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny kör keresztmetszetű és egymástól 1 
méter távolságban, vákuumban elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető között 
méterenként 2·10-7 newton erőt hozna létre. 

• A kelvin a víz hármaspontja termodinamikai hőmérsékletének 273,16-ad része. 

• A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, 
mint ahány atom van 0,012 kilogramm szén-12-ben. 

• A kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540·1012 hertz 
frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/683-
ad watt per szteradián.  

Comment on Text
A visszavezethetőség egy mérési eredménynek vagy egy etalon értékének az a tulajdonsága, hogy ismert bizonytalanságú összehasonlítások megszakítatlan láncolatán keresztül kapcsolódik megadott referenciákhoz, általában országos vagy nemzetközi etalonhoz.
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Metrológiai megerősítés = kalibrálás + igazolás 

Kalibrálás: „azoknak a műveleteknek az összessége,

amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

az összefüggés egy mérőeszköz (mérőrendszer)

értékmutatása illetve egy mértéknek vagy anyagmintának

tulajdonított érték és a mérendő mennyiség etalonnal

reprodukált megfelelő értéke között”

Igazolás (verifikálás): „annak megerősítése objektív

bizonyíték szolgáltatásával, hogy az előírt követelmények

teljesülnek”

A mérési folyamat megvalósítása és a 
metrológiai megerősítés (konfirmálás)

 

17. dia 

A mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) a metrológiai megerősítéshez és 
a mérési folyamatok folyamatos szabályozásának megvalósításához szükséges egymással 
összefüggő vagy egymással kölcsönhatásban álló elemek összessége. Az előírt metrológiai 
követelmények teljesülését biztosítja az MSZ EN ISO 10012:2003  szabvány. (Mérésirányítási 
rendszerek. A mérési folyamatokra és a mérőberendezésekre vonatkozó követelmények) 
A kalibrálás a nem joghatással járó mérésekhez használt, nem kötelező hitelesítésű mérő-
eszközök ellenőrzésének módja.   
 
 
 
 

  

Comment on Text
A metrológiai megerősítés vagy konfirmálás során kalibráljuk a mérőeszközt, majd igazoljuk objektív bizonyítékok felhasználásával, hogy az előírt követelmények teljesülnek.
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Kalibrálás

A mérőeszköz fontosabb  metrológiai jellemzői

• Pontosság (Torzítás)

• Linearitás Középértékre vonatkozó

• Stabilitás

• Ismételhetőség

• Reprodukálhatóság

A vizsgálandó jellemző paraméterei

• folyamateltérés (6·sgyártás)

• tűrésmező szélessége(TM=FTH-ATH)

Ingadozásra vonatkozó

 

18. dia 

Egy mérőeszköz kalibrálása során meghatározzuk a mérőeszköz metrológiai tulajdonságait, 
ezek nagyságát, a mérőeszközzel elkövetett mérési bizonytalanság mértékét. A kalibrálási 
eljárás során igazoljuk, hogy a mért mennyiség visszavezethető a nemzetközi etalonra, az 
egység definícióra. 
Az ipari méréstechnikai gyakorlat nagyon elterjedt az autóipar területén, ahol külön előírások 
léteznek a kalibrálás menetére, a vizsgálandó paraméterekre. Az amerikai autóipari 
beszállítókra vonatkozó követelményrendszer (QS 9000) egy kötete, az MSA (Measurement 
System Analysis) foglalkozik a mérési rendszerek, mérőeszközök vizsgálatáról. E szerint a fenti 
metrológiai jellemzők meghatározása szükséges a kalibrálási eljárás során. A továbbiakban az 
MSA meghatározott előírásainak megfelelően definiálom az egyes vizsgálatokat a kalibrálás 
során. 
Egy termék gyártásellenőrzésére használatos mérőeszköz esetén fontos, hogy az adott 
mérőeszköz a mérendő jellemző ingadozásának, tűrésének megfelel-e. Ezért a vizsgálandó 
jellemzőre meghatározzák statisztikai alapon, hogy milyen tartományban ingadozik a gyártás 
során. E mennyiséget folyamateltérésnek nevezik, amely azt mutatja meg, hogy nagy 
valószínűséggel (normális eloszlást feltételezve a 6·sgyártás  99, 73% valószínűségnek felel meg) 
milyen széles tartományban ingadozik a vizsgálandó paraméter értéke a gyártási folyamat 
során. Vannak esetek, amikor a vizsgálandó jellemzőre vonatkozó tűrésmező szélességéhez 
viszonyítják a mérőeszköz, mérési rendszer metrológiai jellemzőit. 
 
  

Comment on Text
A kalibrálás azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható az összefüggés egy mérőeszköz (mérőrendszer) értékmutatása illetve egy mértéknek vagy anyagmintának tulajdonított érték és a mérendő mennyiség etalonnal reprodukált megfelelő értéke között.



15. Mérésügyi törvényen alapuló tevékenységek 1035 

© Drégelyi-Kiss Ágota, ÓE www.tankonyvtar.hu 

Pontosság

Megfigyelt átlagérték

Helyes érték (Referencia érték)

Torzítás

Eljárás menete (MSA szerint):
1. A munkadarabot pontosan megmérjük a 

mérőszobában (helyes érték)
2. A munkadarabot 10-szer megméri a 

kiválasztott mérő személy a vizsgálandó 
mérőeszközzel

3. Kiszámítjuk a mérések átlagát
4. Kiszámítjuk a torzítás mértékét:

torzítás=helyes érték-átlagérték
5. Ha a kapott torzítás szignifikánsan nem 

különbözik 0-tól, akkor a mérőeszköz 
pontossága megfelelő. (Egymintás t-próba)

 

19. dia 

A vizsgált jellemző valódi értéke nem ismert, egy nagy pontosságú mérőeszközzel megközelít-
hető, ezt nevezzük helyes értéknek. Az általunk kiválasztott, kalibrálandó mérőeszközzel 
többszöri ismételt mérések során meghatározzunk a vizsgált jellemző megfigyelt átlagértékét. 
A mérőeszköz pontossága a mért értékek átlagának és a helyes értéknek a különbsége.  
A mérőműszer nagy pontatlanságát okozhatja, ha hiba van a helyes értékben, rossz mód-
szerrel történt a meghatározása; a környezeti hatások erősen befolyásolják a mérést; nem 
megfelelő a vizsgálandó mérőeszköz felépítése, szerkezete. 
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Linearitás

Megfigyelt átlagérték

Helyes érték

Torzítás

Megfigyelt átlagérték

Helyes érték

Torzítás

A linearitás vizsgálat menete:
1. Válasszunk ki legalább 5 alkatrészt, amely vizsgálandó jellemzője a mérőeszköz mérési 

tartományát felöleli!
2. Határozzuk meg a kiválasztott alkatrészek jellemzőjének helyes értékét (referencia)!
3. Mérjünk meg minden alkatrészt legalább 10-szer, és határozzuk meg a mérések 

átlagértékeit!
4. Határozzuk meg a torzítás értékeket a mérési tartományban!

 

20. dia 

Egy mérési rendszer linearitás vizsgálata során az egész mérési tartományon keresztül 
vizsgáljuk a mérőeszköz pontosságát. 
A mérési tartományon belül meghatározzuk a torzítás értékeket, amely megfelelő linearitás 
mellett 0 körül ingadozik.  
A linearitási hiba oka lehet az, hogy a mérőeszközt nem megfelelően állították be a működési 
terület eltérő részein; kopott a mérőeszköz vagy a mérőeszköz belső, konstrukciójából eredő 
jelleggörbe nem lineáris. 
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Stabilitás

Megfigyelt átlagérték
1. időpont

Megfigyelt átlagérték
2. időpont

Megfigyelt átlagérték
3. időpont

Átlagok közötti eltérés

A stabilitás vizsgálat menete:
1. Válasszunk ki egy-két alkatrészt!
2. Rendszeres időközönként 3-5 

ismételt méréssel határozzuk 
meg mért értékek átlagát!

3. Statisztikailag vizsgáljuk, hogy az 
átlagértékek az időben 
változnak-e!  

 

21. dia 

Egy mérési rendszer vagy mérőeszköz stabilitásán azt értjük, hogy időben eltolódva ugyanazt 
a munkadarabot megmérve ugyanolyan eredményeket kapunk-e. A mérési rendszer vagy 
folyamat statisztikai stabilitása lehetőséget nyújt arra, hogy a mérési rendszer jövőbeli 
működését megbecsüljük. 
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Ismételhetőség                Reprodukálhatóság

Megfigyelt ingadozás

Megfigyelt átlagérték
1. operátor

Megfigyelt átlagérték
2. operátor

Megfigyelt átlagérték
3. operátor

Átlagok közötti eltérés

 

22. dia 

Az ismételhetőség és a reprodukálhatóság arról szolgáltat információt, hogy milyen széles 
tartományban ingadoznak a mérési adatok nagy valószínűséggel (99% feletti valószínű-
séggel). 
A mérőeszköz ismételhetősége azt mutatja meg, hogy ugyanaz a személy, ugyanolyan 
körülmények között, ugyanazt a mérendő jellemzőt, ugyanazon munkadarabon, ugyanazzal a 
mérőeszközzel mekkora eltéréssel tudja elvégezni. E jellemző a mérőeszköz által okozott 
mérési eltérést foglalja magába.  
A reprodukálhatóság azt mutatja meg, hogy különböző személyek ugyanolyan körülmények 
között, ugyanazt a mérendő jellemzőt, ugyanazon munkadarabon, ugyanazzal a mérő-
eszközzel mekkora eltéréssel tudják elvégezni.  
Általában az ismételhetőség és a reprodukálhatóság értékét nem határozzák meg külön-
külön, hanem közösen, az R&R (Repeatability and Reproducibility) vizsgálat keretében. 
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R&R vizsgálat menete

1. Válasszunk ki a gyártási folyamat eltérését 
reprezentáló 10 munkadarabot!

2. Válasszunk ki három mérőszemélyt 
(operátort) a mérések elvégzésére! 

3. Mérjen meg mindegyik operátor minden 
munkadarabot 3-szor!

4. A kapott eredményeket értékelve 
meghatározható a mérési rendszerre 
vonatkozó R&R értéke.

 

23. dia 

Az R&R vizsgálat során egyszerre végezzük el a szükséges méréseket az ismételhetőség és a 
reprodukálhatóság meghatározásához. A három operátor mérései átlagának eltérései megha-
tározhatók mind a 10 alkatrész esetén, így megbecsülhetjük a reprodukálhatóságát a mérési 
rendszernek. Minden operátor minden alkatrészt 3-szor megismétel, ebből határozható meg 
az ismételhetőség. A 10 különböző alkatrész átlagainak eltérése pedig a gyártási folyamat 
ingadozására utal. 
 
 

  

Comment on Text
Reproducibility and RepeatibilityReprodukálhatóság (adott mérés megismétlése más helyen, más személyek által és más, de azonos típusú mérőeszközökkel) és ismételhetőség (adott mérés megismétlése ugyanazon mérőszemély által, ugyanazon mérőeszközökkel és változatlan mérési körülmények között). 
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Kalibrálási eljárás felépítése

1. Az eljárás hatálya

2. A kalibrálási/mérési elv

3. A kalibrálással meghatározandó metr. jellemzők

4. Jelölések, mértékegységek és meghatározások

5. Eszközök

6. Környezeti feltételek és stabilizálódási idő

7. Átvétel és előkészítés

8. Kalibrálás/mérés

9. Megjelenítés (jegyzőkönyv és bizonyítvány minta)

 

24. dia 

A kalibrálási eljárás felépítése során meg kell határozni az adott eljárással kalibrálható 
mérőeszközöket és mérési tartományukat. Fontos a mérés során fellépő befolyásoló 
mennyiségek definiálása (pl. hőmérséklet hatása – hőtágulás). A mérőeszközök működési 
elve és sajátosságainak feltérképezése után meg kell határozni a mérési elvet.  
Az eszközök tekintetében ki kell térni a használandó etalonokra és anyagmintákra, valamint 
segédeszközökre.  
A mérőeszközök kalibrálása során nagyon fontos a környezeti feltételek és a stabilizálódási 
idő meghatározása. A befolyásoló és zavaró mennyiségek (hatások) határértékeit meg kell 
adni. 
A gyártásközi mérőeszközök kalibrálása általában a mérőlaborban történik, ezért gondosan 
kell eljárni a mérőeszközök átvételét illetően.  
A kalibrálás/mérés leírása a műveleti sorrend és adatrögzítéssel kezdődik, majd a metrológiai 
jellemzők kiszámításának módja követi. A kalibrálás mérési bizonytalanságának megha-
tározása és definiálása után a minősítés követelményrendszere következik, vagyis milyen 
határértékek szükségesek a kiszámított metrológiai paraméterekre, hogy kalibrált lehessen a 
mérőeszköz. 
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Hitelesítés és kalibrálás összevetése

hitelesítés kalibrálás

a jog eszközei által szabályozott (hatósági) tevékenység nem hatósági tevékenység

mérésügyi hitelesítést csak az MKEH (volt OMH) 

végezhet

mérőeszközöket bárki kalibrálhat

hitelesíteni a jogszabály által meghatározott 

mérőeszközöket kell

kalibrálni bármely eszközt lehet, ha a 

visszavezetettségét igazolni szükséges

a hitelesítésnek jellemzően előfeltétele a 

mérőeszköztípusra vonatkozó hitelesítési engedély 

megléte

a kalibrálásnak nincs engedélyezési 

előfeltétele

a (sikeres) hitelesítést tanúsító jel (hitelesítési bélyeg, 

plomba stb.) és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja

a kalibrálás eredményeként kalibrálási 

bizonyítvány készül

a hitelesítési bizonyítvány hatósági dokumentum és 

meghatározott időtartamig érvényes

a kalibrálási bizonyítvány nem hatósági 

dokumentum és nincs érvénytartama

a hitelesítést jogszabályban előírt időközönként meg kell 

ismételni

a kalibrálás megújításáról a tulajdonos saját 

hatáskörében és saját felelősségre dönt

 

25. dia 

A hitelesítés és a kalibrálás (angolul mindkét kifejezés calibration) közötti eltéréseket 
láthatjuk a fenti táblázatban.  
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A kalibráló laboratóriumokkal szemben 
támasztott követelmények

• MSZ EN ISO/IEC 17025:2005

Cél: A laboratóriumok a működésüket szabályozó 
minőségügyi, adminisztrációs és műszaki 
rendszereik kialakításához használni a szabványt.

– Irányítási követelmények

– Műszaki követelmények 

 

26. dia 

A mérési eredményeket szolgáltató laboratóriumokkal szemben ma már általános az elvárás, 
hogy megfelelő minőségű, megbízható, más laboratóriumokkal és nemzetközi vonatkozásban 
is összevethető elemzési eredményeket szolgáltassanak. Ezt a követelményt úgy lehet elérni, 
ha a laboratórium szervezetét, műszaki hátterét, felszerelését, személyzetét és működtetését 
nemzetközi tapasztalatok alapján kidolgozott elveknek megfelelően alakítják ki. 
Egy laboratórium akkreditálása során a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) hivatalosan 
elismeri és igazolja, hogy a szervezet alkalmas meghatározott megfelelőség-értékelési feladat 
elvégzésére. A laboratórium akkreditálása során igazolást nyer, hogy a szervezet az MSZ EN 
ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelően működik.  
A laboratórium akkreditálásának odaítéléséről a NAT 10 féle Szakmai Akkreditáló Bizott-
ságának egyike dönt. Pozitív döntés esetén a laboratórium jogosult az akkreditáltságra hivat-
kozni és az akkreditáltsági jelképet alkalmazni. Az akkreditálási okirat érvényessége 3 év, de 
feltétel az évenkénti felülvizsgálat. 
A laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványnak és a NAT követelményeinek megfelelő 
minőségirányítási rendszerét és szakmai tevékenységét a minőségirányítási dokumentá-
ciójában rögzíti. Ez a dokumentáció szükséges az akkreditálási eljárás lefolytatásához. A jó 
dokumentáció, azzal hogy megrövidíti és egyszerűsíti az eljárást, jelentős költségkímélést 
jelenthet. A dokumentáció felépítésére nincs kötelező előírás. 
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Irányítási követelmények 
(Kalibráló laboratóriumok)

• Tevékenységnek megfelelő irányítási rendszer 
kialakítása és működtetése

• Minőségirányítási kézikönyv
– Minőségpolitikai nyilatkozat

– Szervezeti felépítés és irányítás

– Alaprajz

– Minőségirányítási eljárások jegyzéke

– Módszerek, munka- és műveleti utasítások jegyzéke

– A szerződések mellékletét képező dokumentumok 
jegyzéke

– Formanyomtatványok, feljegyzés-minták jegyzéke

 

27. dia 

A minőségirányítási rendszerek áttekinthetőségét növeli, ha a dokumentáció többszintű. 
A minőségirányítási kézikönyv feladata többrétű. Kötelező eljárási szabályokat rögzít a labora-
tórium dolgozói részére, a minőségirányítási rendszer bemutatásának eszköze a partnerek 
számára, dokumentációs alap a minőségirányítási rendszer belső felülvizsgálatához, tanúsí-
tásokhoz és az akkreditáláshoz. A minőségirányítási eljárások jegyzéke táblázatos, áttekint-
hető formában tartalmazza a belső szabályozó/előíró dokumentumok (eljárások) azonosított, 
címeit, és azon adatait, amely alapján a dokumentum vagy módosításának érvényessége 
megállapítható (pl a kiadási számokat). 
 
A módszerek, munka- és műveleti utasítások jegyzéke táblázatos formában sorolja fel a 
módszerleírások és munkautasítások azonosítóit, címeit és azon adatait, amely alapján a 
dokumentum vagy módosításának érvényessége megállapítható (pl. a kiadási számokat) 
Az elvégzett munka és elért minőség igazolására szolgáló rendszeresített naplók, 
jegyzőkönyvek-minták, számítógépes adatbázisok stb. rendszerező felsorolása szükséges a 
fellelhetőségük megjelölésével. Célszerű itt meghatározni az egyes feljegyzések archívumban 
való megőrzésének időtartamát. 
 
A vizsgáló- és mérőberendezések, műszerek, - kalibráló laboratóriumok esetén az etalonok, 
anyagminták, egyéb érőberendezések – egyidejűleg azonosítható módon történő felsorolása. 
Célszerű a minőségirányítási rendszer logikájának megfelelő egyedi (a gyártási és leltári 
számtól független) azonosítás. (Mindazonáltal az azonosításon keresztül nyomon követhető 
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kell legyen az eszköz birtokosa, a kölcsönzés és bérbeadás ténye.) A berendezéseket célszerű 
módon csoportosítva táblázatos formában javasolt bemutatni a fontosabb adatok mellett (pl. 
sorszám, helyiség szám., megnevezés, gyártó, típus pontossága vagy más lényeges jellemzője, 
egyedi azonosítók, üzembe helyezés éve) a megfelelő működés és/vagy „pontosság-
ellenőrzés” módját és gyakoriságát is megadva. 
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Műszaki követelmények 
(Kalibráló laboratóriumok)

• Vizsgálati és kalibrálási módszerek és a 
módszerek érvényesítése (validálása)

Módszerek kiválasztása 
– Ügyfél által előírt

– Nemzetközi, regionális vagy nemzeti szabvány

– Elismert műszaki szervezetek által kiadott

– Tárgyra vonatkozó tudományos közleményben 
vagy folyóiratban megjelent

– Berendezés gyártója által előírt

– Laboratórium által kidolgozott vizsgálatok

 

28. dia 

„Az érvényesítés (validálás) annak a megerősítése - megvizsgálás és az objektív bizonyítékról 
való gondoskodás útján -, hogy a konkrét szándék szerinti felhasználásra vonatkozó sajátos 
követelmények teljesültek.” 
 
A validálási folyamatot a következő esetekben kell elvégezni: 
 
• új módszer bevezetésekor, 
• igazolt módszer új feladatra való kiterjesztésekor, 
• az igazolt módszert eddig nem használták az adott laboratóriumban, vagy ha változik a 

mérést végző személy vagy műszer, 
• ha a módszer az ellenőrzés során nem bizonyul megfelelőnek. 
 
 
 

  

Comment on Text
Az érvényesítés (validálás) annak a megerősítése - megvizsgálás és az objektív bizonyítékról való gondoskodás útján -, hogy a konkrét szándék szerinti felhasználásra vonatkozó sajátos követelmények teljesültek.
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• A mérési bizonytalanság becslése
Figyelembe kell venni a bizonytalanságnak adott szituációban fontos 
tényezőit.

• A mérés visszavezethetősége
– Minden berendezést (ha indokolt) használat előtt kalibrálni kell.
– Visszavezethetőség alapja: SI mértékrendszer.
– Ha nem biztosítható a megszakítatlan visszavezethetőség

- tanúsított anyagminta
- megállapodás szerinti etalon.

– Előnyös a labor-összehasonlítási program.
– Az etalonokat kalibráltatni kell (dokumentálva).
– A referenciaetalont csak kalibrálásra lehet használni.
– Az anyagminták - SI vagy tanúsított anyagmintára visszavezethető.
– Eljárást kell készíteni az anyagminták kezelésre, szállításra, tárolásra, 

használatára.

Műszaki követelmények 
(Kalibráló laboratóriumok)

 

29. dia 

A mérési bizonytalanság becsléséhez mérési modellt lehet használni. A mérési modellnek 
minden olyan összetevőt tartalmaznia kell, amely hozzájárul a mérési eredményhez 
kapcsolódó bizonytalansághoz. 
 
 
 

  

Comment on Text
A mérési bizonytalanság a mérési eredményhez társított azon paraméter, amely a mérendő mennyiségnek ésszerűen tulajdonítható értékek szóródását jellemzi.
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Az eredmények közlése
vizsgálati jegyzőkönyv vagy kalibrálási bizonyítvány

formában.
Ezek minimális tartalma: cím, labor neve, helyszín, 

sorszám/egyedi azonosító (minden oldalon), vevő neve 
és címe, a módszer azonosítása, a vizsgált tárgy leírása, 
állapota és azonosítása, időpont (átvételi), kalibrálási 
időpont, hivatkozások, eredmény (mértékegység), 
jóváhagyott személy neve/beosztása/aláírása, 
nyilatkozat arról, hogy mire vonatkozik az eredmény.

A jegyzőkönyv ezenkívül tartalmazza: környezeti 
feltételek, nyilatkozat (megfelel vagy nem), mérési 
bizonytalanság, értelmezések/vélemények

Műszaki követelmények
(Kalibráló laboratóriumok)

 

30. dia 
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Az eredmények közlése (folyt.)

Mintavétel esetén: mintavétel ideje, nyersanyag/anyag 
azonosítása, mintavétel helye (fénykép), hivatkozás a 
mintavételi tervre, környezeti feltételek, 
szabvány/előírás.

Kalibrálási bizonyítvány esetében: környezeti feltételek, 
mérési bizonytalanság, igazolás a 
visszavezethetőségről.

Az alvállalkozóktól származó eredményeket meg kell 
jelölni.

Módosítást csak további dokumentum kiadásával lehet 
végezni, mely hivatkozik a korábbi dokumentumra.

Műszaki követelmények 
(Kalibráló laboratóriumok)

 

31. dia 
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Ellenőrző kérdések

1. Mit értünk egy mérési eljárás validálásán?

2. Melyek a joghatással járó mérések, kik 
végezhetik el?

3. Mire terjed ki a Mérésügyi törvény hatálya?

4. Mit értünk egy mérési eredmény 
visszavezethetőségén? Hol alkalmazzák?

 

32. dia 
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Fontosabb kifejezések szótára

Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement (GUM): Útmutató a mérési 
bizonytalanság meghatározásához

Measurement Instrument Directive (MID): 
Mérőműszerek irányelv

Calibration: kalibrálás, hitelesítés

R&R (Repeatability and Reproducibility): 
Ismételhetőség és reprodukálhatóság

 

33. dia 

 

 

 

 

 

Comment on Text
A BIPM, az IEC, az IFCC, az ISO, a IUPAC, a IUPAP és az OIML közös kiadásában 1993-ban megjelent "Guide to the expression of uncertainty in measurement" című kiadvány magyar változata. A fenti rövidítések által jelölt fontosabb nemzetközi szervezetek elnevezése a „Méréstechnika” elektronikus jegyzet 1. fejezetben található.Fejezetei: ·	Bevezetés·	Alkalmazási területek·	Definíciók·	A standard bizonytalanság értékelése·	Az eredő standard bizonytalanság·	A kiterjesztett mérési bizonytalanság meghatározása·	A bizonytalanság megadása·	A bizonytalanság kiértékelési és megadási eljárásának összefoglalása·	FüggelékekMegjelent: 1995, Budapest.
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