HOSSZÚSÁG- ÉS SZÖGMÉRÉSEK

A hosszúságmérések területén a
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
mind jogilag szabályozott (hatósági),
mind jogilag nem szabályozott
metrológiai feladatokat lát el.
Mindkét feladatkörben elsıdleges célunk,
hogy a magyar nemzetgazdaság számára a
hosszúságmérések egységességének és
pontosságának biztosításával biztosítsa a
magyar elıállítású termékeknek a külföldi
piacokon való elfogadását és támogassa a
hazai ipart és kereskedelmet.
Ennek érdekében hivatalunk nemzeti
etalonokat tart fenn – a hosszúságmérés
országos etalonját, valamint a
háromdimenziós hosszúságmérés országos
etalonját – és biztosítja azok nemzetközi
összehasonlítását, valamint ezáltal a rájuk
visszavezetett mérési eredményeknek más
országbeli partnerek által való elfogadását.
A nemzetközi elfogadás megalapozásához rendszeresen részt veszünk olyan körmérésekben, melyek során nagypontosságú etalonokat kalibrálunk, és a
kalibrálás eredményeit összehasonlítjuk más országok által nyert kalibrációs értékekkel. Az összehasonlítások eredményei a www.bipm.org honlapon
láthatóak.
Kalibrálási eredményeink nemzetközi elfogadását közzétett mérési képességeink (CMC) bizonyítják, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal
honlapján angolul, illetve jelen tájékoztatónkban magyarul.

Hatósági feladatok (típusvizsgálat, EK egyedi hitelesítés) az alábbi eszközök esetén:
– Anyagi hosszúságmérık. Jellemzıen:
– méterrudak,
– mérıszalagok,
– szintmérı-szalagok,
– tartálymérı szalagok.
– Kiterjedést mérı mőszerek:
– Hosszúságmérık (pl. textilek, szalagok, kábelek hosszát mérı),
– Területmérı eszközök (pl. bır területét mérı),
– Többdimenziós mérıeszközök [termék legkisebb burkoló paralelepipedonja élhosszainak (hossz, magasság, szélesség) meghatározására szolgál],
– Viteldíjjelzık (melyek tulajdonképpen távolság és idımérı eszközök).
Jellemzı kalibrálási szolgáltatásaink:
– hosszúságmérı lézerinterferométerek kalibrálása,
– mérıgépek (hosszmérıgépek, mikroszkópok, háromdimenziós mérıgépek) kalibrálása,
– mérıhasábok, idomszerek, egyéb etalonok (külsı-, belsı átmérık, szögek, stb.) kalibrálása,
– skálák, méterrudak, mérıszalagok kalibrálása,
– síkok kalibrálása,
– érdességmérık, vastagságmérık, mérıórák, elmozdulásmérık kalibrálása.
Elérhetıségeink:
fax: 4585-927, e-mail: mmo@mkeh.hu
osztályvezetı: Kálóczi László,
tel.: 4585-829,
titkárság:
Juhászné Baktai Márta, tel.: 4585-985

A hosszúságmérés egységének nemzeti etalonja
A méter XVIII. századi elsı definícióját annak XIX. századbeli nemzetközi
elfogadása óta sokszor módosították, legutóbb (Bay Zoltán javaslata alapján)
1983-ban: azóta „a méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban
1/299792458 másodperc idıtartam alatt megtesz” (17. Általános Súly és
Mértékügyi Értekezlet).
A definíció alapján a méter közvetlen meghatározása nehéz, ezért Magyarországon
a hosszúságmérések országos etalonja egy olyan, a jód abszorpciós vonalaira
stabilizált hélium-neon lézer.
Lézeretalonunk rendszeresen vesz részt nemzetközi összehasonlításokban, hogy
az általa képviselt hullámhossz pontossága ellenırizve legyen.

Lézerek és lézerinterferométerek kalibrálása
A hosszegység leszármaztatásának második lépésében
az országos etalonnal kalibráljuk azokat a további hosszúságmérı lézereket, melyek segítségével etalonokat, mérıgépeket, mérıberendezéseket
lehet kalibrálni.
A szakterület szolgáltatásait külön táblázatban közöljük.
Kapcsolattartó: Tomanyiczka Kálmán,
tel.: 4585-854, e-mail: tomanyiczka@mkeh.hu

Mérıhasábok és egyéb hosszetalonok kalibrálása
A hosszúságetalonok közül kiemelkedı jelentıséggel bírnak a mérıhasábok, amikkel rengeteg további etalon,
illetve használati mérıeszköz kalibrálása történik.
A mérıhasábok névleges értékei jellemzıen 0,5 millimétertıl 1 méterig terjednek.
A mérıhasábok legpontosabb kalibrálása interferenciás módon történik. Az elérhetı legjobb
mérıképességhez tartozó bizonytalanság 0,04 µm (k = 2, hosszabb mérıhasábnál nagyobb).
A normál pontossági igényő mérıhasábok kalibrálása másik, pontosabb etalon mérıhasábbal való
mechanikus összehasonlítással történik.
A baloldali képen látható berendezéssel (0,08…0,18) µm kalibrálási és mérıképességgel tudunk kalibrálni.

A gépipar számára fontos etalonok jelentıs része – például győrők,
tárcsák, külsı és belsı idomszerek, valamint menetes idomszerek –
kalibrálása a nagyobb pontosságú etalonokhoz képest történik.
Az etalonok összehasonlításának egyik legfontosabb eszköze a
jobboldali képen látható hosszmérıgép, mellyel az elérhetı legjobb
mérıképesség 0,2 µm körüli értékő.
A szakterület szolgáltatásait külön táblázatban közöljük.
Kapcsolattartó: Dicsı István,
tel.: 4585-944, e-mail: dicsois@mkeh.hu

A háromdimenziós hosszúságmérés nemzeti etalonja
A háromdimenziós hosszmérés nemzeti etalonja, egy SIP gyártmányú
speciálisan nagypontosságú háromdimenziós mérıgép. A mérıgép segítségével
olyan etalonok és mérıeszközök kalibrálása vált lehetıvé, melyeket korábban
egyáltalán nem lehetett, vagy nem lehetett ilyen pontossággal elvégezni.
A mérıgépen történı mérésekkel biztosítjuk a gépiparban alkalmazott használati
etalonok, mesterdarabok, használati mérıeszközök visszavezetettségét a
háromdimenziós mérések nemzeti etalonjára. A mérıgép egyaránt alkalmas
mind szabályos geometriai elemek (pont, egyenes, sík, kör, henger, kúp, gömb,
tórusz), mind pedig „szabálytalan” térbeli alakzatok (fogaskerekek, egyéb
gépalkatrészek) letapogatására.
A mérıgép méréstartománya: 710 mm × 710 mm × 550 mm, felbontása: 0,1 µm.
A mérıgép klimatizált helyiségben, speciális rezgésmentes alapon helyezkedik
el, biztosítva ezzel a mérıgépre jellemzı mérési bizonytalanságot:
– tengelyek mentén: (0,5 + L/1200) µm,
– tetszıleges helyzetben: (0,8 + L/800) µm,
ahol L értékét milliméterben kell behelyettesíteni.
A mérıgépen az alábbi etalonok mérései fordulnak elı leggyakrabban:
– egyedi mesterdarabok, gépbeállító etalonok
– tengelyek, alaketalonok
– koordináta mérıgépek ellenırzı etalonjai
– lépcsıs idomszerek (ún. „step gauge”-ek),
– derékszögek és derékszög-ellenırzı készülékek, hengerek,
hengerderékszögek,
– szöghasábok, egyéb szögetalonok,
– 200 mm-nél nagyobb átmérıjő beállítógyőrők,
– 700 mm × 700 mm-nél nem nagyobb síkok.
A szakterület szolgáltatásait külön táblázatban közöljük.
Kapcsolattartó: Bánréti Edit,
tel.: 4585-997, e-mail: banretie@mkeh.hu

Viteldíjjelzık
A viteldíjjelzı olyan – taxiba épített – kötelezı hitelesítéső mérıeszköz,
ami egy jeladóval együtt mőködtetve egy mérıeszközt képez.
Az eszköz méri az út idıtartamát, és a távolsági jeladótól kapott jelek
alapján kiszámítja a megtett távolságot. Ezen kívül a kiszámított távolság
és/vagy az út lemért idıtartama alapján kiszámítja és kijelzi az utazásért
fizetendı viteldíjat. A viteldíj kiszámítása az ún. határsebesség alatt
idımérés, felette útmérés alapján történik. A fontosabb napi adatok
(összes út, „utaskilométer”, napi bevétel) tárolása az adómemóriában
történik.
Kapcsolattartó: Gyızı Miklós,
tel.: 4585-989, e-mail: gyozom@mkeh.hu
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1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés

Kalibrálás
módja

„mise en pratique” szerint stabilizált lézer:
vákuumbeli hullámhossz, vagy
abszolút frekvencia
más stabilizált lézer:
vákuumbeli hullámhossz, λ0
lézer interferométer:
elmozdulás(két interferométer összehasonlítása)
lézer interferométer:
hullámhossz kompenzáció, n
magasságmérı:
függıleges érték hibameghatározás

6.

mérıhasáb: középméret

7.

hosszú mérıhasáb: középméret

8.

hosszú mérıhasáb: középméret

Kalibrálás
etalonnal

Méréstartomány

Bizonytalanság,
k=2

633 nm
vagy
474 THz

0,04 fm
vagy
24 kHz

633 nm

10-8λ0

(0…3) m

Q[0,2; 0,2L] µm

-

3x10–7n

(0…1) m

Q[0,3; 1L] µm

(0,5…100) mm

Q[0,04; 1,3L] µm

(125…500) mm

Q[0,2; 0,9L] µm

(500…1000) mm

Q[0,6; 1,2L] µm

Kapcsolattartó

Tomanyiczka Kálmán,
tel: 4585-854,
e-mail: tomanyiczka@mkeh.hu
Megjegyzés: Q [ a;b] = a 2 + b 2

Dicsı István,
tel: 4585-944,
e-mail: dicsoi@mkeh.hu

Bánréti Edit,
Q[0,8; 1000L] µm tel: 4585-997,
e-mail: banretie@mkeh.hu

9.

lépcsıs idomszer: mérıfelületek L távolsága

(0…700) mm

10.

preciziós skálák: osztásköz

(5…1000) mm

Q[0,8; 0,8L] µm

11.

tárgymikrométer: osztásköz

(0,01…1) mm

0,3 µm

12.

külsı henger (csap): átmérı

(0,1…300) mm

Q[0,3; 3L] µm

13.

belsı henger (győrő): átmérı

(2...250) mm

Q[0,3; 3L] µm

14.

gömb: külsı átmérı

(5…100) mm

Q[0,3; 3L] µm

Tomanyiczka Kálmán,
tel: 4585-854,
e-mail: tomanyiczka@mkeh.hu
Dicsı István,
tel: 4585-944,
e-mail: dicsoi@mkeh.hu
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Megnevezés

15.

szöghasáb: bezárt szög

16.

90° derékszög (acél vagy gránit): bezárt szögek

17.

kúpidomszer: átmérı
kúpszög

18.

optikai sík: síkeltérés

19.

síkok: síkeltérés

20.

élvonalzó: egyenesség

21.
22.
23.
24.

menetes dugós idomszer, hengeres:
középátmérı; d 2
menetes győrős idomszer, hengeres:
középátmérı; d2
koordinátamérı-gép etalon „ball-hole plate”:
középpontok 2D koordinátái
koordinátamérı-gép etalon „ball bar”:
középpontok távolsága

Kalibrálás
módja

Kalibrálás
etalonnal

Méréstartomány

Bizonytalanság,
k=2

-

2”

max. (700 mm × 700 mm)

2”

< 200 mm
(0,01…60)°

1,2 m
2”

max. átmérı 60 mm

0,05 µm

-

0,8 µm

(50…3000) mm

Q[1,4; 2L] µm

(1…150) mm

2,5 µm

(4…100) mm

3,5 µm

< 650 mm

Q[1; 1,5L] µm

< 700 mm

Q[0,8; 1L] µm

Kapcsolattartó

Bánréti Edit,
tel: 4585-997,
e-mail: banretie@mkeh.hu

Tomanyiczka Kálmán,
tel: 4585-854,
e-mail: tomanyiczka@mkeh.hu
Dicsı István,
tel: 4585-944,
e-mail: dicsoi@mkeh.hu
Bánréti Edit,
tel: 4585-997,
e-mail: banretie@mkeh.hu
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SorOsztály
szám

Eszköz vagy
etalon:
Mérendı mennyiség

Mise en pratique” szerint
stabilizált lézer:
vákuumbeli hullámhossz,
2.
abszolut frekvencia
Lézer
sugárzás Egyéb
stabilizált lézer:
3.
vákuumbeli
hullámhossz, λ

Mérıeszköztípus vagy
módszer

Mérési tartomány

Mérési körülmények,
Független változó

Min.
érték

Max.
Egység Paraméter
érték

633

633

nm

474

474

633

Érték

Egység

-

-

0,04

fm

2

95%

nem

THz

-

-

24

kHz

2

95%

nem

633

nm

-

-

1×10-8

-

2

95%

nem

0,5

100

mm

-

-

nm

2

95%

nem

0,5

100

mm

-

-

nm

2

95%

nem

125

500

mm

-

-

nm

2

95%

nem

CMM

0

700

mm

-

-

Q[0,3; 2×10-3 L];
L mm-ben

µm

2

95%

nem

1D comparátor
&
CCD kamera

5

1000

mm

-

-

Q[0,8; 8×10-4 L];
L mm-ben

µm

2

95%

nem

1

15

m

-

-

2

95%

nem

15

30

m

-

-

2

95%

nem

30

50

m

-

-

2

95%

nem

optikai
lebegtetési
frekvencia

0

interferometrikus

5.
Véglapos
6. mérték

Mérıhasáb:
középméret L

Lépcsıs mérıhasáb
(„step gauge”):
osztástávolság, L
Precíziós skála:
Osztásos
8.
osztóvonalak
mértékek
távolsága, L

7.

9.
10.
11.

Mérıszalag:
Osztásos
osztóvonalak
mértékek
távolsága, L

MegKiterjesztési
bízhatósági Relatív?
tényezı (k)
szint

Specifikációk

1.

4.

Kiterjesztett bizonytalanság

mechanikai
összehasonlítás

16 m-es
lézeres mérıpad
&
CCD kamera

Q[50; 0,8L];
L mm-ben
Q[40; 1,32L];
L mm-ben
Q[150; 0,6L];
L mm-ben

Q[0,02; 0,021L];
mm
L mm-ben
Q[0,03; 0,021L];
mm
L mm-ben
Q[0,04; 0,021L];
mm
L mm-ben
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SorOsztály
szám

Eszköz vagy
etalon:
Mérendı mennyiség

Mérıeszköztípus vagy
módszer

Külsı henger:
átmérı, L
1D komparátor
Átmérı Belsı henger:
13.
&
etalonok átmérı, L
sík tapintó
Gömb:
14.
külsı átmérı, L
90º (acél vagy gránit)
15.
derékszög: merılegesség
Szög
16.
Kúp: kúpszög
CMM
etalonok
12.

17.

Min.
érték

Mérési körülmények,
Független változó

Max.
Egység Paraméter
érték

Specifikációk

0,1

300

mm

-

-

2

250

mm

-

-

5

100

mm

-

-

-

-

-

0,01

60

°

10

200

mm

CMM
reverzális
módszer

-

-

-

max.
méret

CMM

-

-

-

max.
méret

Kúp: kúpátmérı

Ball/hole plate”:
2D középponti
CMM
koordináták
etalonok Lépcsıs mérıhasáb
(„step gauge”):
19.
hasábok távolságai
18.

Mérési tartomány

Kiterjesztett bizonytalanság

Érték
Q[0,3; 0,003L];
L mm-ben
Q[0,3; 0,003L];
L mm-ben
Q[0,3; 0,003L];
L mm-ben

Egység

MegKiterjesztési
bízhatósági Relatív?
tényezı (k)
szint

µm

2

95%

nem

µm

2

95%

nem

µm

2

95%

nem

2

„

2

95%

nem

2

„

2

95%

nem

1,2

µm

2

95%

nem

650 mm

Q[1; 1,5L];
L mm-ben

µm

2

95%

nem

700 mm

Q[0,8; 1L];
L mm-ben

µm

2

95%

nem

max.
500 mm×500 mm
méret
max.
200 mm
kúp hossz.
max.
200 mm
kúp hossz.

