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1.  Bevezetés 

 

A méréstechnikának az a feladata, hogy tulajdonságokat számszerűsítsen. Ezek a tulajdonságok 

vonatkozhatnak személyekre, tárgyakra, folyamatokra, jelenségekre. A tulajdonságok 

számszerűsítése lehetővé teszi matematikai módszerekkel a feldolgozásukat és hogy a 

tulajdonságokkal szemben támasztott követelményeknél éles határokat húzzunk. A 

tulajdonságokkal szemben támasztott követelmények a méréstechnikával szemben is egyre 

növekvő követelményeket támasztanak. A követelmények teljesítése nem a termékek 

használata során történik, hanem még használatba vétel előtt, a termék gyártása során az összes 

mérésnek és a gyártás végén a végellenőrzésnek kell a támasztott követelményeknek 

megfelelést igazolnia ahhoz, hogy a termék használatba kerülhessen. A mérési módszerek – 

mindenekelőtt a koordináta méréstechnika – fejlődése lehetővé teszi, hogy a termékeink 

geometriai méréseinél a felületek méretének, alakjának, helyzetének és felületi érdességének 

megállapításához egyre több felületi pontot érzékeljünk és vonjunk be a kiértékelésbe, ezáltal 

a kiértékelésre is rendre új módszereket kell kidolgozni. Ez a dolgozat olyan új kiértékelési 

módszereket mutat be, amivel sok koordinátapontjukkal adott profilokat és felületeket lehet 

geometriai tulajdonságaik szempontjából jellemezni. 

A méréstechnika fejlődésével egyre többféle mérési és érzékelési mód áll rendelkezésünkre 

(optikai, érintéses, stb.). Ezek között akkor tudunk megalapozottan választani, ha ezeket 

egymással össze tudjuk hasonlítani. Profilok és felületek többféle célból történő 

összehasonlításához szükséges a profilok és a felületek egymáshoz illesztése. Kidolgoztam egy 

módszert, amellyel profilokat és felületeket a gépészeti hosszméréstechnikában célszerűen (a 

jelenlegi követelményeknek megfelelően) egymáshoz lehet illeszteni. 

Doktori értekezésemben felületek illesztésének módszerére alapozva belsőégésű motorok 

hengerfelületének és képlékenyalakító szerszámok felületének kopásvizsgálatára, felületek 

közvetett mérésére lenyomatok segítéségével és mechanikus és optikai felületérzékelésének 

összehasonlítására dolgoztam ki új eljárásokat. 

Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, akik munkámban segítséget nyújtottak! 

  



 
 

2.  A kutatás előzményei 

2.1. Felhasznált matematikai eszközök 

2.1.1. Affin transzformációk 

Ahhoz, hogy az affin transzformációkat definiálni tudjam, néhány algebrai fogalmat felsorolok 

a következő sorokban [Rózsa].  

A testek olyan halmazok, melyek elemei között két művelet (általában egy összeadás és egy 

szorzás) van értelmezve, melyek nem vezetnek ki a testből és kommutatívak, asszociatívak, 

mindkét műveletre nézve van neutrális elem a halmazban, és minden halmazelemnek van 

ellentetteleme mindkét műveletre nézve, ezen kívül a két művelet egymásra nézve disztributív, 

és az additív neutrális elemmel végzet szorzás minden esetben az additív neutrális elemet adja 

eredményül. 

A számtestek olyan testek, melynek elemei számok. 

A vektorterek olyan halmazok, melyek elemei között egy művelet van értelmezve (általában 

összeadásnak nevezik), illetve minden eleme megszorozható egy számtest elemével (számmal 

való szorzás). Sem az összeadás, sem a számmal való szorzás nem vezet ki a vektortérből, a 

vektorok közötti összeadás művelet kommutatív, asszociatív, az összeadásnak van neutrális 

eleme, és minden vektortérbeli elemnek (vektornak) van inverze az összeadásra nézve. Ezen 

kívül a számmal való szorzás és az összeadás disztributív, a számtest additív neutrális elemével 

való szorzás a vektortér additív neutrális elemébe (nullvektor) vezet, a multiplikatív neutrális 

elemmel való szorzás pedig nem változtat a vektoron. 

Ha a vektortér elemei között olyan belső szorzás is értelmezve van, melynek eredménye a 

számtest egy eleme, akkor belső szorzat-terekről beszélünk, ha pedig a belső szorzat 

segítségével a vektorok között távolságot (metrikát) is értelmezünk, akkor metrikus terekről. A 

metrika olyan, két vektor közötti művelet, mely egy számtestbeli elemet eredményez, és pozitív 

szemidefinit, nulla csak akkor lehet, ha a két vektor, melynek a távolságát nézzük, azonos, 

kommutatív, és érvényes rá a háromszög-egyenlőtlenség. 

Ha a metrika az euklideszi távolság, akkor euklideszi terekről beszélünk. 

Az affin transzformációk olyan transzformációk, melyek során az új koordináták az eredeti 

koordináták lineáris kombinációjaként állnak elő. Megőrzik a pontok egy egyenesre esését, az 

egyenesek párhuzamosságát, a távolságok arányát, a konvexitást és a baricentrikusságot (a 



 
 

baricentrikusság megőrzése azt jelenti, hogy a transzformáció súlypontot súlypontba visz). 

Affin transzformációk az identitás, a tükrözés, a vektorral való eltolás, a nyújtás, az elforgatás, 

és a nyírás. 

A két- és háromdimenziós euklideszi terekben az eltolások, forgatások, nagyítások affin 

transzformációnak számítanak. Mindegyik transzformáció reprezentálható mátrixszal való 

szorzással és/vagy vektor hozzáadásával az 

[
𝑥𝑡

𝑦𝑡
] = [

𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

] ⋅ [
𝑥
𝑦] + [

𝑒
𝑓] ,             (1) 

illetve a  

[

𝑥𝑡

𝑦𝑡

𝑧𝑡

] = [
𝑎 𝑏 𝑐
𝑑 𝑒 𝑓
𝑔 ℎ 𝑖

] ⋅ [
𝑥
𝑦
𝑧
] + [

𝑗
𝑘
𝑙
]             (2) 

képlet szerint, ahol az új koordináták az xt, yt, zt, a kiindulási koordináták pedig az x, y, és z 

értékek. Az eltolás esetén a mátrix egységmátrix, a hozzáadott vektor viszont nem nulla, a többi 

transzformáció esetén viszont a hozzáadott vektor nulla, és a szorzó mátrix nem egységmátrix 

(kivéve természetesen az identitás transzformációt). A többi transzformáció mátrixának 

egységmátrixtól való eltérése a következő. Tükrözés esetén két dimenzióban az a vagy d, három 

dimenzióban az a, e vagy i értékek valamelyikét kell −1-re változtatni, nyújtás esetén pedig 

ugyanezen értékeket kell 1-nél nagyobb számra kicserélni az egységmátrixban, nyírás során 

valamelyik főátlón kívüli elem lesz nem nulla. Az elforgatást két dimenzióban a  

[
cos 𝜑 sin 𝜑
−sin𝜑 cos𝜑

]               (3) 

mátrixszal reprezentálhatjuk, ahol φ a forgatás szöge. Három dimenzióban a három tengely 

körüli 

[
1 0 0
0 cos 𝛼 sin 𝛼
0 − sin 𝛼 cos 𝛼

] , [
cos 𝛽 0 − sin 𝛽

0 1 0
sin 𝛽 0 cos 𝛽

],   [
cos 𝛾 sin 𝛾 0
−sin 𝛾 cos 𝛾 0

0 0 1
]    (4) 

transzformáló mátrixokkal lehet megvalósítani. Ha a három koordinátatengely mentén 3 

komponensre bontott forgatást egymás után alkalmazzuk, akkor a bonyolultabb alakú, általános 

forgatási mátrixhoz jutunk: 



 
 

[

cos 𝛽 cos 𝛾 cos 𝛽 sin 𝛾 −sin𝛽
sin 𝛼 sin 𝛽 cos 𝛾 − cos 𝛼 sin 𝛾 sin 𝛼 sin 𝛽 sin 𝛾 + cos 𝛼 cos 𝛾 sin 𝛼 cos𝛽
cos 𝛼 sin 𝛽 cos 𝛾 + sin 𝛼 sin 𝛾 cos 𝛼 sin 𝛽 sin 𝛾 − sin 𝛼 cos 𝛾 cos 𝛼 cos 𝛽

].  (5) 

Ebben a jelölésrendszerben az x tengely körüli elforgatást jelöli α, az y körüli forgatást β, a z 

tengely körüli forgatást pedig γ. 

A koordinátamérések kiértékeléséhez alapvetően csak a forgatásra, eltolásra és nagyításra van 

szükségünk. 

 

2.1.2. Helmert-transzformáció 

Friedrich Robert Helmert (1843-1917) német geodéta és matematikus volt. A róla elnevezett 

transzformáció kidolgozása mellett a szintén róla elnevezett ellipszoiddal korában ő tudta a 

legnagyobb pontossággal a Föld tengelyét megadni és munkássága nyomán 1909-1971 között 

a potsdami nehézségi gyorsulás volt a nemzetközi referencia. 

A matematika területén a lineáris algebrában alkotott maradandót a legkisebb négyzetek 

módszerével kapcsolatban. 

A Helmert-transzformáció [Luhmann] alkalmas térbeli derékszögű koordinátarendszerek 

közötti átszámításra. Ha adott az egyik koordinátarendszerben egy �̅� vektor, illetve egy �̅� 

mátrix, akkor ezt a vektort illetve mátrixot egy másik koordinátarendszerbe a következő 

transzformációval lehet átszámítani: 

𝑋𝑡
̅̅ ̅ = 𝐶̅ + µ�̅��̅�              (6) 

ahol 𝐶̅  az eltolás (transzláció) vektora 

µ nagyítás mértéke 

�̅� elforgatás (rotáció) vektora. 

Mivel kismértékű eltérések vannak, ezért az egyik koordinátarendszerből a másikba átszámítás 

a következő összefüggéssel történik: 

[
𝑋
𝑌
𝑍
]

𝐴

=[

𝐶𝑥

𝐶𝑦

𝐶𝑧

] + µ [

1 𝑟𝑧 −𝑟𝑦
−𝑟𝑧 1 𝑟𝑥
𝑟𝑦 −𝑟𝑥 1

] [
𝑋
𝑌
𝑍
]

𝐵

         (7) 



 
 

ahol rx, ry és rz az egyes tengelyek körüli elforgatás szöge ívmértékben. A transzformáció 7 

paraméterének meghatározásához legalább 7 egymásnak megfelelő pont koordinátáira van 

szükség. Ha több egymásnak megfelelő pont áll rendelkezésre, akkor a legkisebb 

eltérésnégyzetek alapján lehet a paramétereket kiszámítani. 

A Helmert-transzformációt a geodéziában használják legelterjedtebben és számításával 

kapcsolatban jelenleg is jelennek meg cikkek [Chanfang], [Beutler]. A közlekedéssel 

kapcsolatban a műholdas navigáció szintén egy fontos alkalmazási területe. [Soler]  

A Helmert-transzformáció számítására Zaletnyik [Zaletnyik] számos módszert ismertetett 

disszertációjában, amelyek hosszabb távon érdekesek lehetnek számomra is, de jelenleg  Závoti 

2D-s és 3D-s számítási algoritmusa [Závoti] alapján dolgoztam ki egy saját algoritmust 

MATLAB környezetben. Ennek az eljárásnak előnye, hogy iteráció nélkül, zárt alakban 

határozza meg a szükséges transzformációs paramétereket. 

Célszerű külön kezelni a két- és háromkoordinátás esetet, mivel sokszor elég a sokkal 

egyszerűbben kezelhető kétkoordinátás megoldást alkalmazni. 

2.1.2.1.  Kétkoordinátás (síkbeli) levezetés 

A két ponthalmaz közti összefüggés:  

[
𝑋𝑖

𝑌𝑖
] = [

𝑋0

𝑌0
] + 𝜆 [

cos 𝛼 sin𝛼
− sin𝛼 cos𝛼

] ⋅ [
𝑥𝑖

𝑦𝑖
],          (8) 

ahol   a nagyítási tényező,  

α az elforgatás szöge. 

Egy célszerűen bevezetett c paraméterrel a (8) összefüggés a következő alakba írható át: 

[
𝑋𝑖

𝑌𝑖
] = [

𝑋0

𝑌0
] + 



1+𝑐2 [1 − 𝑐2 −2𝑐
2𝑐 1 − 𝑐2] ⋅ [

𝑥𝑖

𝑦𝑖
].         (9) 

Az összefüggés a c paraméter és az elforgatási szög között: 

sin𝛼 =
2𝑐

1+𝑐2               (10) 

A ponthalmazok súlypontjai: 

𝑥𝑠 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 𝑦𝑠 =

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 𝑋𝑠 =

∑ 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 𝑌𝑠 =

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
        (11) 



 
 

Az egyes pontok távolságai a súlyponttól 

𝑥𝑖𝑠 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑠 𝑦𝑖𝑠 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑠  𝑋𝑖𝑠 = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑠 𝑌𝑖𝑠 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑠      (12) 

A c paraméter a következő összefüggéssel határozható meg 

𝑐 =
2∑ (𝑥𝑖𝑠𝑌𝑖𝑠 − 𝑦𝑖𝑠𝑋𝑖𝑠)

𝑛
𝑖=1

∑ [(𝑥𝑖𝑠 + 𝑋𝑖𝑠)
2 + (𝑦𝑖𝑠 + 𝑌𝑖𝑠)

2]𝑛
𝑖=1

 

     (13) 

Végül az eltolási paraméterek (X0 és Y0) az alapösszefüggésnek a súlypontokra felírásából 

számíthatók  és c ismeretében 

[
𝑋0

𝑌0
] = [

𝑋𝑠

𝑌𝑠
] −



1+𝑐2 [1 − 𝑐2 −2𝑐
2𝑐 1 − 𝑐2] [

𝑥𝑠

𝑦𝑠
].          (14) 

2.1.2.2.  A Helmert-transzformáció paramétereinek háromkoordinátás (térbeli) levezetése 

Az (1) összefüggés egy célszerűen bevezetett a, b és c paraméterekkel a következő alakba írható 

át: 

[

𝑋𝑖

𝑌𝑖

𝑍𝑖

] = [

𝑋0

𝑌0

𝑍0

] +


1+𝑎2+𝑏2+𝑐2 [

1 + 𝑎2 − 𝑏2 − 𝑐2 2(𝑎𝑏 − 𝑐) 2(𝑎𝑐 + 𝑏)

2(𝑎𝑏 + 𝑐) 1 − 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2 2(𝑏𝑐 − 𝑎)

2(𝑎𝑐 − 𝑏) 2(𝑏𝑐 + 𝑎) 1 − 𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2

] [

𝑥𝑖

𝑦𝑖

𝑧𝑖

] (15) 

A kiindulási és a transzformált ponthalmaz súlypontjainak koordinátái: 

𝑋𝑠 =
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  𝑌𝑠 =

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
  𝑍𝑠 =

∑ 𝑍𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

𝑥𝑠 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
  𝑦𝑠 =

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
  𝑧𝑠 =

∑ 𝑧𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
          (16) 

A ponthalmazok egyes pontjainak távolságai a súlyponttól: 

𝑥𝑖𝑠 = 𝑥𝑖 − 𝑥𝑠  𝑦𝑖𝑠 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑠  𝑧𝑖𝑠 = 𝑧𝑖 − 𝑧𝑠 

𝑋𝑖𝑠 = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑠  𝑌𝑖𝑠 = 𝑌𝑖 − 𝑌𝑠  𝑍𝑖𝑠 = 𝑍𝑖 − 𝑍𝑠         (17) 

A transzformáció nagyítási tényezője a következő összefüggéssel határozható meg: 

 = √
∑ (𝑋𝑖𝑠

2 +𝑌𝑖𝑠
2 +𝑍𝑖𝑠

2 )𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖𝑠
2 +𝑦𝑖𝑠

2 +𝑧𝑖𝑠
2 )𝑛

𝑖=1

              (18) 

A  nagyítási paraméter ismeretében a pontokra és súlypontokra a következő mátrixegyenlet 

írható fel: 



 
 

2

[
 
 
 
 
 
 
 
 ∑(𝑦𝑖𝑠𝑍𝑖𝑠 − 𝑧𝑖𝑠𝑌𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1

∑(𝑧𝑖𝑠𝑋𝑖𝑠 − 𝑥𝑖𝑠𝑍𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1

∑(𝑥𝑖𝑠𝑌𝑖𝑠 − 𝑦𝑖𝑠𝑋𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

=

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 ∑[(𝑦𝑖𝑠 + 𝑌𝑖𝑠)

2 + (𝑧𝑖𝑠 + 𝑍𝑖𝑠)
2]

𝑛

𝑖=1

−∑(𝑥𝑖𝑠 + 𝑋𝑖𝑠)(𝑦𝑖𝑠 + 𝑌𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1

−∑(𝑥𝑖𝑠 + 𝑋𝑖𝑠)(𝑧𝑖𝑠 + 𝑍𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1

−∑(𝑥𝑖𝑠 + 𝑋𝑖𝑠)(𝑦𝑖𝑠 + 𝑌𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1

∑[(𝑥𝑖𝑠 + 𝑋𝑖𝑠)
2 + (𝑧𝑖𝑠 + 𝑍𝑖𝑠)

2]

𝑛

𝑖=1

−∑(𝑦𝑖𝑠 + 𝑌𝑖𝑠)(𝑧𝑖𝑠 + 𝑍𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1

−∑(𝑥𝑖𝑠 + 𝑋𝑖𝑠)(𝑧𝑖𝑠 + 𝑍𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1

−∑(𝑦𝑖𝑠 + 𝑌𝑖𝑠)(𝑧𝑖𝑠 + 𝑍𝑖𝑠)

𝑛

𝑖=1

∑[(𝑥𝑖𝑠 + 𝑋𝑖𝑠)
2 + (𝑦𝑖𝑠 + 𝑌𝑖𝑠)

2]

𝑛

𝑖=1 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

[
𝑎
𝑏
𝑐
] 

 (19) 

Az egyenlet megoldható a-ra, b-re és c-re. 

Az elforgatási szögek a forgatási mátrix elemeiből a következő összefüggésekből számolhatók: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑟23

𝑟33
) 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(𝑟13) 𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (

𝑟12

𝑟11
)        (20) 

Az eltolási vektort (X0,Y0,Z0) a kiindulási egyenletet a súlypontokra felírva lehet meghatározni: 

[

𝑋0

𝑌0

𝑍0

] = [

𝑋𝑠

𝑌𝑠

𝑍𝑠

] −


1+𝑎2+𝑏2+𝑐2 (

1 + 𝑎2 − 𝑏2 − 𝑐2 2(𝑎𝑏 − 𝑐) 2(𝑎𝑐 + 𝑏)

2(𝑎𝑏 + 𝑐) 1 − 𝑎2 + 𝑏2 − 𝑐2 2(𝑏𝑐 − 𝑎)

2(𝑎𝑐 − 𝑏) 2(𝑏𝑐 + 𝑎) 1 − 𝑎2 − 𝑏2 + 𝑐2

)[

𝑥𝑠

𝑦𝑠

𝑧𝑠

]  (21) 

Ezeket a 2D-s és 3D-s számítási eljárásokat MATLAB programmal megvalósítottam és 

dolgozatom szilikonlenyomatokkal és a belső égésű motorok kopásvizsgálatával foglalkozó 

fejezetének számításainál használtam fel. 

2.1.2.3.  A Helmert-transzformáció paramétereinek iterációs meghatározása 

A Deutsche GPS Informations- und Beobachtungssystem (GIBS) [GIBS] honlapjáról lehetett 

a következő Mathcad programot letölteni: 

 



 
 

 

  1. ábra: MathCad program a Helmert-transzformáció paramétereinek számítására 



 
 

A fenti MathCad programot MATLAB programba átírva a következő számítóprogramot 

kaptam: 

%a Helmert transzformáció 7 paraméterének számítása 

clear; close all; 

%iterációk száma 

n=3 

%w és b ponthalmazok 

load c:/kup.dat 

load c:/kuptr1.dat 

Q=kup; 

Z=kuptr1; 

N=[1 0 0 0 0 0 0]; 

[mz,mm] = size(Q); 

for r=0:n 

    S=N(1); 

    rx=N(2); 

    ry=N(3); 

    rz=N(4); 

    Tx=N(5); 

    Ty=N(6); 

    Tz=N(7); 

    m11=cos(ry)*cos(rz); 

    m12=sin(rx)*sin(ry)*cos(rz)+cos(rx)*sin(rz); 

    m13=-cos(rx)*sin(ry)*cos(rz)+sin(rx)*sin(rz); 

    m21=-cos(ry)*sin(rz); 

    m22=-sin(rx)*sin(ry)*sin(rz)+cos(rx)*cos(rz); 

    m23=cos(rx)*sin(ry)*sin(rz)+sin(rx)*cos(rz); 

    m31=sin(ry); 

    m32=-sin(rx)*cos(ry); 

    m33=cos(rx)*cos(ry); 

    for i=1:mz 

        x=Q(i,1); 

        y=Q(i,2); 

        z=Q(i,3); 

        XS=m11*x+m21*y+m31*z 

        Xf=S*(-sin(ry)*cos(rz)*x+sin(ry)*sin(rz)*y+cos(ry)*z); 

        Xk=S*(m21*x-m11*y); 

        YS=m12*x+m22*y+m32*z; 

        Yw=-S*(m13*x+m23*y+m33*z); 

        Yf=S*(sin(rx)*cos(ry)*cos(rz)*x-sin(rx)*cos(ry)*sin(rz)*y+ 

sin(rx)*sin(ry)*z); 

        Yk=S*(m22*x-m12*y); 

        ZS=m13*x+m23*y+m33*z; 

        Zw=S*(m12*x+m22*y+m32*z); 

        Zf=S*(-cos(rx)*cos(ry)*cos(rz)*x+cos(rx)*sin(ry)*y+ 

cos(rx)*cos(ry)*sin(rz)*z); 

        Zk=S*(m23*x-m13*y); 

        R=[XS 0 Xf Xk 1 0 0; YS Yw Yf Yk 0 1 0; ZS Zw Zf Zk 0 0 1]; 

        if i==1 J=R; 

        else J=[J;R];end; 

    end; 

    for z=1:mz 

        UU=Z(z,1)-(S*(m11*Q(z,1)+m21*Q(z,2)+m31*Q(z,3))+Tx); 

        VV=Z(z,2)-(S*(m12*Q(z,1)+m22*Q(z,2)+m32*Q(z,3))+Ty); 

        GG=Z(z,3)-(S*(m13*Q(z,1)+m23*Q(z,2)+m33*Q(z,3))+Tz); 

        U=[UU; VV; GG]; 

        if z==1 K=U;             

        else K=[K;U];end; 

    end; 

    Q2=inv(J'*J); 

    X=Q2*J'*K; 

    N=N+X'; 

end; 

  2. ábra: A Helmert-transzformáció iterációs számítására írt MATLAB program 



 
 

Ez a program alkalmas két háromkoordinátás ponthalmazra a transzformációs paraméterek 

meghatározására tetszőleges iterációs számmal. 

 

2.1.3. Három síkbeli pontra illeszkedő kör meghatározása 

Adott 3, nem egy egyenesbe eső 𝑃1(𝑥1, 𝑦1), 𝑃2(𝑥2, 𝑦2), 𝑃3(𝑥3, 𝑦3) pont. A 3 pont, mint 

háromszög két szakaszfelezőpontja a pontok koordinátáinak átlagértékei: 

𝐹𝑃12 (
𝑥1+𝑥2

2
,
𝑦1+𝑦2

2
)    és      𝐹𝑃23 (

𝑥2+𝑥3

2
,
𝑦2+𝑦3

2
) .        (22) 

A háromszög két szakaszfelező merőlegesének egyenletei: 

𝑦 = 𝐴1𝑥 + 𝐵1 =
𝑥1−𝑥2

𝑦2−𝑦1
𝑥 +

𝑦1+𝑦2

2
−

𝑥1+𝑥2

2
⋅

𝑥1−𝑥2

𝑦2−𝑦1
       (23) 

és 

𝑦 = 𝐴2𝑥 + 𝐵2 =
𝑥2−𝑥3

𝑦3−𝑦2
𝑥 +

𝑦2+𝑦3

2
−

𝑥2+𝑥3

2
⋅

𝑥2−𝑥3

𝑦3−𝑦2
        (24) 

 

A két szakaszfelelő merőleges metszéspontja a 3 pont köré írt kör középpontja: 

𝑀𝑃(𝑚𝑝𝑥,𝑚𝑝𝑦) = 𝑀𝑃 (
𝐵2−𝐵1

𝐴1−𝐴2
 , 𝐴1 ∗

𝐵2−𝐵1

𝐴1−𝐴2
+ 𝐵1)      (25) 

Ha a valamelyik két kiindulási pont y koordinátája megegyezik, a kör középpontjának x 

koordinátája ennek a két pont x koordinátájának átlaga.  

A 3 pont köré írt kör sugara: 

𝑟 = √(𝑥1 − 𝑚𝑝𝑥)2 + (𝑦1 − 𝑚𝑝𝑦)2          (26) 

  



 
 

2.1.4. Négy térbeli pontra illeszkedő gömb meghatározása 

Adott nem egy síkba és nem egy egyenesbe eső négy térbeli pont: 𝑃1(𝑥1, 𝑦1, 𝑧1), 𝑃2(𝑥2, 𝑦2, 𝑧2), 

𝑃3(𝑥3, 𝑦3, 𝑧3) és 𝑃4(𝑥4, 𝑦4, 𝑧4). A 𝑃1𝑃2𝑃3 pontok által meghatározott síkban a pontokat 

összekötő vektorok: 

𝑃2𝑃1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝑥2 − 𝑥1, 𝑦2 − 𝑦1, 𝑧2 − 𝑧1)          (27) 

és 

𝑃3𝑃2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝑥3 − 𝑥2, 𝑦3 − 𝑦2, 𝑧3 − 𝑧2)          (28) 

A két vektor vektoriális szorzata a sík normálvektora: 

𝑁𝑉(𝑎, 𝑏, 𝑐) = 𝑁𝑉 ((𝑦2 − 𝑦1) ⋅ (𝑧3 − 𝑧2) − (𝑦3 − 𝑦2)  ⋅ (𝑧2 − 𝑧1), −((𝑥2 − 𝑥1) ⋅

(𝑧3 − 𝑧2) − (𝑧2 − 𝑧1) ⋅ (𝑥3 − 𝑥2)), (𝑥2 − 𝑥1) ⋅ (𝑦3 − 𝑦2) − (𝑥3 − 𝑥2) ⋅ (𝑦2 − 𝑦1)) (29) 

A sík egyenlete felírható 

 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0            (30) 

alakban [Pogáts], ahol 𝑑 = −(𝑎𝑥1 + 𝑏𝑦1 + 𝑐𝑧1). 

Ugyanígy felírható a P1 és P2 pontok felezősíkja, ami merőleges a két pontot összekötő 

egyenesre és a két pont felezőpontján megy át, valamint a P2 és P3 pontok felezősíkja, mi 

merőleges a P2 és P3 pontokat összekötő egyenesre és a P2 és P3 felezőpontján megy át. 

Ez a két felezősík abban az egyenesben metszi egymást, ami merőleges a P1 P2 és P3 pontok 

síkjára és ezt a síkot a P1 P2 és P3 ponton átmenő középpontjában metszi. Így meghatároztuk 

azt a térbeli egyenest, ami merőleges a P1 P2 és P3 pontok síkjára és ami átmegy a három pont 

köré írt kör középpontján. 

Ugyanígy felírjuk a négyből egy másik három pont síkját (4 pontból hármat négyféleképpen 

tudunk kiválasztani), a két-két pont felezősíkját és meghatározzuk ezek metsző egyenesét, ami 

ennek a 3 pont köré írható körének a középpontja. A négy pont köré írható gömb középpontja 

a felezősíkok két metsző egyenesének a metszéspontja. 

A metszéspont, a gömb középpontjának koordinátái: 

𝑀𝑝𝑥 =
𝑥0⋅(𝑏0

𝑢2
𝑢1

+𝑐0
𝑢3
𝑢1

)−𝑏0𝑦0−𝑐0𝑧0−𝑑0

𝑎0+𝑏0
𝑢2
𝑢1

+𝑐0
𝑢3
𝑢1

            (31) 

𝑀𝑝𝑦 = (𝑀𝑝𝑥 − 𝑥0)
𝑢2

𝑢1
+ 𝑦0             (32) 

𝑀𝑝𝑧 = (𝑀𝑝𝑥 − 𝑥0)
𝑢3

𝑢1
+ 𝑧0              (33) 

A gömb sugara: 

𝑟 = √(𝑥1 − 𝑀𝑝𝑥)2 + (𝑦1 − 𝑀𝑝𝑦)2 + (𝑧1 − 𝑀𝑝𝑧)2       (34) 



 
 

 

2.1.5. Fourier-transzformáció 

A Fourier-transzformáció [Fourier1822] a jelfeldolgozás egyik alappillére, képes egy időben 

vagy térben értelmezett jel frekvenciatérbeli, illetve térbeli frekvenciatérbeli reprezentációjának 

előállítására. A transzformáció alapötlete rendkívül egyszerű, egy f(t) időbeli függvény Fourier-

transzformáltja 

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡,
∞

−∞
            (35) 

ahol ω a körfrekvencia, i pedig a képzetes egység. A képlet az abszolút integrálható időbeli 

függvények vektorterén egy belső szorzat az f(t) analizálni kívánt függvény és az exponenciális 

függvény között. Az F Fourier-transzformált ω-beli értéke megmutatja, hogy mekkora az f 

függvényben az a rezgésösszetevő, melynek körfrekvenciája ω. 

Az inverz transzformáció  

𝑓(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝜔)𝑒𝑖𝜔𝑡𝑑𝜔.

∞

−∞
           (36) 

Ez az inverz transzformáció azt is jelenti, hogy minden Fourier-transzformálható függvény 

kifejthető az exponenciális (szinuszos és koszinuszos) függvények bázisán: az exponenciális 

függvények (az ún. elemi fazorok) bázisfüggvényrendszert alkotnak a Fourier-transzformálható 

függvények vektorterében. 

A Fourier-transzformációnak többféle általánosítása is van, attól függően, milyen célra 

szeretnénk használni. Az analizálandó jelek többnyire csak nagyon rövid időintervallumban 

állnak rendelkezésre, sőt gyakran pont arra vagyunk kíváncsiak, hogy a bizonyos 

frekvenciaösszetevők hogyan változnak az időben. A rövid idejű Fourier-transzformációt 

általában a transzformálandó függvénynek egy ablak-függvénnyel (időablak) való szorzásával 

valósítják meg: 

𝐺𝑏
𝛼{𝑓}(𝜔) = ∫𝑔𝛼(𝑡 − 𝑏)𝑓(𝑡)𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑑𝑡,         (37) 

ahol a 𝑔 ablakfüggvénynek két paramétere van, α az ablak szélességével  arányos, b pedig az 

ablak középpontjának pozícióját adja meg. Az egyik leggyakrabban használt ablakfüggvényt, a 

Gauss-függvényt Gábor Dénes használta először, róla Gábor-transzformációnak [Gabor1946] 

nevezik a 



 
 

𝑔𝛼(𝑡) =
1

√4𝜋𝛼
𝑒−

𝑡2

4𝛼                (38) 

függvénnyel ablakolt Fourier-transzformációt. Természetesen az ablakolt Fourier-

transzformációt is fel lehet fogni a függvénytér belső szorzatának, csak a bázisfüggvények nem 

az exponenciális exp(−i ωt) függvények, hanem azoknak az ablakfüggvényekkel vett szorzatai: 

𝑔𝑏,𝜔
𝛼 (𝑡) = 𝑒−𝑖𝜔𝑡𝑔𝛼(𝑡 − 𝑏)              (39) 

Az így kapott bázisfüggvények is hullám alakúak, mint a szinusz és a koszinusz, csak nem 

végtelen hosszúak, hanem hullámcsomagok valamiféle (pl. Gábor-transzformáció esetén 

gaussi) burkolóval. 

 

2.1.6. Wavelet-transzformáció 

A wavelet-analízis [Daubechies1992], [Chui1992] a Fourier-analízishez hasonlóan a 

függvényeknek valamiféle, az időbeli alakjukból nem triviálisan látható tulajdonságát hivatott 

előhozni. Ez a tulajdonság nagyon hasonlít a frekvenciatérbeli viselkedésre, ez is a 

rezgésgyakorisággal hozható kapcsolatba, azzal a különbséggel, hogy itt a függvényben 

található összetevőket az ablakolt Fourier-transzformációhoz hasonlóan időben is lokalizálja.  

A wavelet-analízis szintén függvények alkotta vektorterek bázisfüggvényrendszerével 

foglalkozik [Haar1910], [Mallat1989]. A függvénytér, amin dolgozik, a négyzetesen 

integrálható függvények Hilbert-tere. A teret a wavelet-analízis, vagy többfelbontású analízis 

(multiresolution analysis, MRA) felbontási szintekre bontja, minden felbontási szintbe az 

azonos „rezgésszámmal”, de különböző időbeli (vagy térbeli) pozícióval rendelkező wavelet 

elnevezésű bázisfüggvények által kifejthető függvények tartoznak.  

A waveletek nevüket alakjukról kapták: míg a Fourier-transzformáció bázisfüggvényei hosszú, 

végtelen hullámok (a szinusz és koszinusz függvények), a waveletek az ablakolt Fourier-

transzformáció bázisfüggvényeihez hasonlóan rövidek, többnyire csak néhány rezgést 

tartalmaznak, amint az a 3. ábrán is látható. A wavelet függvények egy jelentős része ezen kívül 

kompakt tartójú, azaz egy adott véges intervallumon kívül 0 értéket vesz fel.  



 
 

 

3. ábra: Transzformáló függvények Gábor-transzformációhoz (bal oldali ábra) és mexikói 

kalap típusú wavelet transzformációhoz (jobb oldali ábra, [Daubechies1992]). Mindkét 

esetben a b eltolási paraméter 0, Gábor-transzformációnál az α paraméter 1, az ω a kéktől a 

zöldön keresztül a türkízig minden lépésben feleződik, hasonlóan a wavelet a paramétere 

duplázódik. 

A wavelet-transzformáció: 

𝑊𝑤{𝑓}(𝑏, 𝑎) = ∫𝑤𝑏𝑎(𝑡)∗ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = (𝑤𝑏𝑎|𝑓),        (40) 

Ahol a wba függvény a wavelet: 

𝑤𝑏𝑎(𝑡) =
1

√|𝑎|
𝑤 (

𝑡−𝑏

𝑎
)             (41) 

mely egy „anyawaveletből” áll elő egyszerű zsugorítással-nyújtással, és eltolással. A 

waveletekre egy matematikai feltételt szoktak csak szabni, hogy 

∫
1

𝜔
𝐹{𝑤}(𝜔)𝑑𝜔 < ∞.             (42) 

Míg az ablakolt szinusz és koszinusz függvények burkolója mindig ugyanaz marad, csak a 

hullámok száma változik a burkolón belül, ahogy a frekvencia változik, a waveleteknek az 

alakja marad állandó, csak a szélességük változik a felbontás finomságával. Ez azt vonja maga 

után, hogy diszkrét esetben, amikor a transzformációt csak diszkrét frekvencia/felbontás, és 

diszkrét eltolási értékekre vesszük fel, a rövid idejű Fourier-transzformációban az eltolás 

minden frekvencián azonos, a wavelet-transzformáció esetén finomabb felbontáshoz sűrűbb, 

durvább felbontáshoz ritkább rácsot alkalmaznak.  



 
 

A waveleteket alapvetően jelek elemzésére használják, s a jelek, amiket analizálnak ma már 

döntően képek [Chai1999], [Christopoulos2000], [Kiely2003], azaz kétdimenziós, diszkrét 

adatok. Ez azt is jelenti, hogy a wavelet-analízis diszkrét formáját használják.  

A diszkrét wavelet-transzformáció digitális jelfeldolgozó processzorokon könnyen 

implementálható, mindössze két konvolúciós szűrőt kell megfelelőképpen felparaméterezni, és 

mindkét szűrő kimenetén minden második kimeneti értéket el kell hagyni. Ez utóbbi a 

„downsampling” művelet, míg a két szűrő paramétereit úgy kell beállítani, hogy az egyik 

aluláteresztőként, a másik felüláteresztőként viselkedjen, és teljesítsen néhány matematikai 

egyenletet (mint hogy a szűrőegyütthatók összege állandó, a páros és páratlan indexű 

szűrőegyütthatók összege is azonos az aluláteresztő ágon, míg a felüláteresztő együtthatók az 

aluláteresztőkből úgy kaphatók meg, hogy megfordítjuk a sorrendjüket és minden második 

együttható előjelét megfordítjuk). A wavelet-transzformáció egyszerű blokkvázlatát a 4. ábra 

mutatja. 

 

4. ábra. Diszkrét wavelet-transzformáció egy lépése 

 

2.1.7. Shannon- és Rényi-entrópiák 

 

Az információ mértékét egy esemény bekövetkezésével megszűnő bizonytalanságból kiindulva 

definiálták, az esemény bekövetkezési valószínűségének inverzének logaritmusaként 

[Shannon1948], [Shannon1949]. Az információdefinícióból Claude Shannon [Shannon1948], 

illetve Neumann János [Neumann1932] két különböző tudományágban vezették be az 

entrópiát, mely lényegében az információ várható értéke: 

𝑆 = ∑ 𝐼𝑖 ln 𝐼𝑖
𝑁
𝑖=1                (43) 

Itt Ii-vel az i-edik esemény bekövetkezési valószínűségét jelölöm. Mivel alapvetően 

érdességmérővel felvett magasságértékekre alkalmazom az entrópiát, ezért az átnormált 

magasságot, az i-edik ponthoz tartozó intenzitást jelölöm I-vel, ha érvényes, hogy minden Ii 

kiindulási jelsorozat, c1, c2 c3,… 

aluláteresztő kimenet, c’1, c’2 c’3,… 

wavelet kimenet, d’1, d’2 d’3,… 

↓ 

↓ 



 
 

nagysága legalább 0, és ∑ 𝐼𝑖 = 1𝑁
𝑖=1  ahol N a pontok száma, melyeken mértem. Az, hogy az 

(42) képletben szereplő logaritmus alapja 2 (Shannon), vagy e (Neumann), vagy bármely más 

szám, csak az entrópia mértékegységét befolyásolja, egy egyszerű szorzófakorral a különböző 

entrópiák egymásba számolhatók. 

Ezt a fogalmat Rényi Alfréd általánosította, [Renyi1961]   

𝑆𝑛 =
1

1−𝑛
𝑙𝑛 ∑ 𝐼𝑖

𝑛𝑁
𝑖=1                (44) 

 

2.1.8. Szerkezeti entrópia 

Ezek az n-edik Rényi entrópiák sokféle információt tartalmaznak a vizsgált 

magasságeloszlásról (illeve eredetileg valószínűségeloszlásról). Szilárdtestfizikában eredetileg 

Pipek és Varga [Pipek1992], [Varga2003] kezdte el a Rényi-entrópiák különbségeit arra 

használni, hogy az elektroneloszlások szerkezetéről valamit mondani tudjon, majd Molnár 

[Molnar2010] és Bonyár [Bonyar2012], [Bonyar2016] kezdte el felületanalízisre használni. 

Az első mennyiség, amit bevezettek, a szerkezeti entrópia 

𝑆𝑠𝑡𝑟 = 𝑆 − 𝑆2 = 𝑆1 − 𝑆2             (45) 

önmagában még nem volt alkalmas az eloszlások alakjának jellemzésére, de a q betöltési 

aránnyal együtt már olyan módszert alkottak, amely érdekes következtetéseket engedett 

levonni. Ha ugyanis a szerkezeti entrópiát a betöltési arány, vagy annak logaritmusa, a  

ln 𝑞 = 𝑆0 − 𝑆2               (46) 

mennyiség függvényében ábrázoljuk, akkor egy adott típusú (pl gaussi) függvényekből álló 

eloszláshoz tartozó pont mindig egy adott görbe mentén helyezkedik el, ahogy azt az 5. ábrán 

néhány függvénytípusra 2D sokaságokra felrajzoltam. 



 
 

 

5. ábra: Szerkezeti entrópia- betöltési arány ábrák exponenciális, Gauss- és hatványfüggvény 

szerinti lecsengéssel rendelkező eloszlásokra 

 

2.1.9. Fuzzy halmazok, fuzzy következtetés 

A hagyományos, Boole-algebra szerint egy elem vagy beletartozik egy halmazba, vagy nem. 

Egy felület eszerint a koncepció szerint vagy sima vagy nem, egy alkatrész vagy kopott vagy 

nem, a „sima”, illetve „kopott” halmazbeli tagsági értéke 1 vagy 0. A gyakorlati tapasztalat 

szerint sokszor nem lehet ennyire éles határokat vonni. Azt a koncepciót, hogy egy elem nem 

feltétlenül tartozik teljesen egy halmazba, L.A. Zadeh vezette be [Zadeh1965], [Zadeh1968]. A 

fuzzy halmazok elmélete szerint egy alkatrész lehet egyszerre kopott is meg nem is (pl. attól 

függően mennyi ideig szeretnénk még a berendezést használni, amihez az alkatrész tartozik, 

vagy milyen állapotban van a többi alkatrész, ki vizsgálja). Hasonlóképpen, ha egy paramétert, 

például átmérőt, vagy felületi érdességet mérünk, nehéz egyetlen pontban meghatározni, milyen 

mért értéktől számít kopottnak az alkatrész. Ilyenkor azt szokták megadni, hogy egy 

tartományon belül biztosan kopott, egy másik tartományban biztosan nem, a kettő között pedig 

van egy átmeneti tartomány. A kopott tartományhoz 1 tagsági értéket rendel a fuzzy halmazok 

elmélete, a nem kopott tartományhoz 0-t, a kettő közötti részhez pedig egy általában folytonos, 

sőt lineáris átmenetet, az így kapott függvényt a paraméter tagsági függvényének nevezik, és 

általában μ-vel jelölik. Egy példa a 6. ábrán látható. 



 
 

 

6. ábra: Egy paraméternek egy halmazba tartozási tagsági függvénye 

Természetesen a Boole-algebrához hasonlóan itt is értelmezve vannak az alapvető logikai 

műveletek: a negálást valamelyik fuzzy komplemensképzéssel, például az 1−μ tagsági 

függvénnyel történik, az „ÉS” és „VAGY” műveleteket pedig többféleképpen értelmezik. 

Zadeh javaslatára [Zadeh1965], [Zadeh1968] például a következőképpen lehet implementálni 

a fenti műveleteket: a t-normának nevezett „ÉS” művelet a tagsági értékek minimumát képezi, 

az s-normával értelmezett „VAGY” művelet pedig a tagsági értékek maximumát.  

Egy fuzzy halmaz α-vágatának nevezzük azt az intervallumot, melyen a tagsági értéke az α 

érték feletti. A 0-s α-vágat a halmaz tagsági függvényének a tartója, az 1-es α-vágat pedig 

azoknak a pontoknak a halmaza, ahol a tagsági érték pontosan 1. 

Egy „ha…, akkor…” típusú irányító rendszert több bemeneti paraméterrel és több lehetséges 

kimenettel Boole-algebrában is meg lehet valósítani, azonban vannak olyan esetek, melyekben 

a fuzzy következtető rendszerek sokkal rugalmasabbak és hatékonyabbak a klasszikus 

megfelelőiknél. A fuzzy következtető rendszerek is úgy működnek, hogy a bemeneti 

paraméterek minden értékkombinációja esetén adnak egy-egy következtetést [Zadeh1973], 

[Mamdani1975], [TakagiSugeno1985]. A bemeneti paramétereket antecedenseknek, a 

következményeket konzekvenseknek nevezik. Az általam használt diszkrét kimenetű 

következtető rendszer minden egyes lehetséges kimenetéhez, azaz konzekvenséhez tartozik 

egy-egy fuzzy szabály, s egy fuzzy szabály minden bemeneti paraméter esetén, azaz minden 

antecedens dimenzióban egy-egy fuzzy halmazból áll. Így tehát egy kimeneti értékhez minden 

bemeneti paraméter esetén tartozik egy-egy fuzzy halmaz. A szabályok összességét 

szabálybázisnak nevezik. 

Ha egy-egy antecedens dimenziónak az összes konzekvenshez tartozó fuzzy halmazát nézzük, 

a fuzzy halmazok természetesen át is fedhetnek. Az is elég gyakori esett, hogy egy bemeneti 

paraméter 

tagsági 

érték 



 
 

dimenzióban az összes kimenethez tartozó szabály tartója együtt sem fedi le a lehetséges 

paraméterteret. Ez utóbbi esetben fuzzy szabályinterpolációt szoktak alkalmazni 

[KoczyHirota1993IJAR], [KoczyHirota1993IS], [Tikk2002].  

A KH-interpoláció képlete: 

inf 𝐵𝛼
∗ =

∑ (
1

𝑑𝛼𝐿(𝐴∗,𝐴𝑖)
)
𝑘

inf𝐵𝑖𝛼
2𝑛
𝑖=1

∑ (
1

𝑑𝛼𝐿(𝐴∗,𝐴𝑖)
)
𝑘

2𝑛
𝑖=1

,           (47) 

sup𝐵𝛼
∗ =

∑ (
1

𝑑𝛼𝑈(𝐴∗,𝐴𝑖)
)
𝑘

sup𝐵𝑖𝛼
2𝑛
𝑖=1

∑ (
1

𝑑𝛼𝑈(𝐴∗,𝐴𝑖)
)
𝑘

2𝑛
𝑖=1

,          (48) 

 

Ahol az 𝐴∗, az i index a szabályokra vonatkozik, a k pedig a dimenzióra. A B mindig 

konzekvens, azaz kimenet, tehát sup𝐵𝛼
∗ , illetve inf 𝐵𝛼

∗ az 𝐴∗-hoz tartozó kimenet 𝛼 értékhez 

tartozó alfa-vágatának a felső, illetve alsó korlátja. A 𝑑𝛼𝐿 távolság a két fuzzy érték 

távolságának alsó, a 𝑑𝛼𝑈 pedig felső határa.  

A következtető rendszert és az algoritmust, melyet használok, távközlési vonalak 

teljesítőképességének fizikai paramétereken alapuló elő-minősítésében már évek óta 

eredményesen alkalmazzák [Lilik2011], [Lilik2013], [Lilik2015]. 

  



 
 

2.2.  Gépészeti geometriai mérések sajátosságai  

Tekintsünk egy tanulságos alkatrészt, egy belsőégésű motor hajtórúdját (7. ábra). Ez az 

alkatrész egy csapágygolyóhoz képest bonyolultnak tűnhet, de a belsőégésű motor 

alapalkatrészei (motortömb, forgattyústengely, hengerfej, dugattyú, vezérműtengely) mégis az 

egyszerűbbek közé tartozik. Azért különleges a hajtórúd alakja, mert a dugattyúval és a 

dugattyú csapszeggel a motornak az az alkatrésze, amely részt vesz az alternáló mozgásban, 

így minden ütem során fel kell gyorsítani és le kell fékezni. 

  

7. ábra: Belsőégésű motor hajtórúdja 

Emiatt fontos a minimális tömege, tehát maximális teherviselésre van méretezve és az alakja is 

ennek megfelelő. Egy hajtórúd határoló felületei közül méréstechnikai szempontból a 

kapcsolódó felületeknek van elsősorban jelentősége. Ettől függetlenül az alkatrész minden 

felülete fontos, és végül gyártóktól és típusoktól függően látszólag különböznek a hajtórudak, 

de feltételezhetjük, hogy a képen látható hajtórúd minden egyes felülete szigorúan 

meghatározott geometriájú. A hajtórúd kapcsolódó felületei a két furat, és ezeknek a furatoknak 

a homlokfelületei. Mivel a nagyszemet nem lehet a képen látható zárt alakban hagyni, mivel a 

forgattyús tengelyre szereléshez osztani kell, ezért az osztófelületet is ki kell valamilyen módon 

(akár töréssel) alakítani, és az osztás után csavarkötéssel gondoskodni kell a kengyel 

hajtórúdhoz rögzítéséről is, tehát a csavarok kapcsoló menet felületét és a csavarfej felfekvő sík 

felületét is ki kell alakítani. Ezeknek a felsorolt felületeknek mindegyikénél geometriai 

szempontból egyszerre fontos a mérete, az alakja, a helyzete és a felületi érdessége. 

A hajtórúd esetén a hossza egy fontos geometriai jellemző, mert ettől függ a dugattyú felső 

holtponti helyzete. Ez alatt nem a befoglaló méretet érti a szakma, hanem a két hajtórúdfurat 

(nagyszem és kisszem) tengelyének a távolságát. Egymással párhuzamos henger alakú furatok 

tengelytávolságát többféleképpen meg lehet mérni. 



 
 

 

8. ábra: A hajtórúd furattengelyeinek távolságmérése egy irányban (1D), 4 ponton 

A legegyszerűbb esetben megmérjük a furatok közötti legkisebb és legnagyobb távolságot a 

hajtórúd középsíkjában és ezeknek a méreteknek az átlaga adja a furattávolságot. Ez a mérés és 

a kiértékelés is egyszerű, a furatfelületek pontjai közül összesen 4 pontot mérünk. Koordináta 

mérőgépen ezt a négy pontot megmérve az 1. táblázat értékeit kapjuk (értékek mm-ben). 

Ssz. x y z 

1 204,326 775,223 377 

2 204,873 754,254 377 

3 203,126 916,751 377 

4 204,289 872,262 377 

1. táblázat: A hajtórúd középsíkjában felvett négy pont térbeli koordinátái 

Ezekből a koordinátákból a furattávolságra 129,773 mm, a furatok átmérőjére pedig 44,504 mm 

és 20,976 mm adódik. 

 Ha ezt a mérési feladatot két dimenzióban – síkbeli problémaként – kezeljük, akkor a 

furatfelületeken a középső metszősíkban (A-A) a kerület mentén sok (4-8-20-50-100 …) pont 

koordinátáit mérjük ki. TALYROND 386 típusú köralakvizsgálóval a mért pontokat exportálni 

lehet, ekkor 0,1 fokonként összesen 3.600 pont x-y koordinátáit kaphatjuk meg, belső 

kiértékeléssel 1 szögperces felbontással 21.600 pontét. A 9. ábra koordináta mérőgépen 

(MAHR PMC800) 120 ponton (3 fokonként) a középsíkban mérve mutatja a furatfelületek 

pontjait. Ahhoz, hogy vizuálisan érzékelni lehessen a pontok eltérését a névleges köralakhoz 

képest, ezért a pontok legkisebb négyzetek szerinti közelítő köreit is ábrázoltam, és a mért 

pontok eltéréseit a közelítő körökhöz képest 1000 *-es nagyításban jelenítettem meg. 



 
 

 

9. ábra: A hajtórúd furatainak érzékelt profiljai (eltérés a közelítő körtől 1000*-es 

nagyításban) és a profilok közelítő körei, skálázás mm-ben 

A hajtórúdfuratok nem kör alakúak, csak közelítik a kört. A pontok köralakhibáját az összes 

pontot közelítő körtől a kifelé/befelé legtávolabb eső két pont távolságaként fejezzük ki 

számszerűen. A hajtórúd kisszem köralakhibája: kiemelkedés 4 µm, bemélyedés -3,2 µm, teljes 

köralakhiba 7,2 µm. [DIN ISO 1101] 

Ha a legkisebb négyzetek módszerével megkeressük a mért furatpontokat közelítő köröket, 

akkor a furatok átmérőjét a közelítő körök átmérőjeként és a furatok távolságát a közelítő körök 

középpontjainak távolságaként értelmezzük. Ezzel a méréssel 2 * 120 furatpontot mérve és a 

közelítő körök meghatározásával, tehát a legelső méréshez képest jóval nagyobb ráfordítással 

a tengelytávolságra 129,768 mm-t és a furatátmérőkre a következő értékeket kaptuk 

(2. táblázat). 
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x z r d köralakhiba 

kisszem 204,323 764,732 10,491 20,983 0,007 

nagyszem 203,125 894,494 22,258 44,515 0,007 

2. táblázat: A síkbeli mérésből a hajtórúdfuratokra meghatározható méretek mm-ben 

Ezek a méretek, mivel több pontra vonatkoznak, ezért jobban közelítik a valóságot, nagyobb a 

megbízhatóságuk. Többletinformációt a köralakhibák mértéke jelent és az, hogy látható, hogy 

milyen jellegű és hogyan helyezkedik el a köralakhiba. 

A furatfelületeket térben mérve, koordináta mérőgépen furatonként 3 metszetben, 

metszetenként 120 ponton (a mért pontokat a 10. ábra mutatja) a kiértékelés is térbeli lesz. 

Meghatározzuk a mért pontokat közelítő hengereket a legkisebb négyzetek módszerével. A 

furatokra kapott értékeket a 3. táblázat mutatja. Többletinformáció az előző 2D méréshez 

képest, hogy a 3 metszet köralakhibái mellett megkaptuk a furatok hengerességi hibáit (kisszem 

0,009 mm, nagyszem 0,01 mm), valamint nemcsak a furatok távolságait (térben a legkisebb és 

a legnagyobb távolságot: 129,762 mm és 129,773 mm), hanem a furatok tengelyeinek 

párhuzamosságát is egymáshoz képest (0,011 mm/14 mm). 

 

10. ábra: A hajtórúdfuratok térbeli képe a furatok közelítő köreivel [GOM INSPECT] 



 
 

 

3. táblázat: Hajtórúdfuratok közelítő körei 3 metszetben, középpontok koordinátái, sugarak és 

átmérők 

Ez a példa azt szemlélteti egyrészt, hogy a problémát 1-2-3 dimenzióban kezelve, nagyobb 

ráfordítással, egyre megbízhatóbb értékeket kapunk és új információkat is nyerünk. Átfogó 

képet a hajtórúd két furatának méretéről, alakjáról és helyzetéről csak a 3 koordinátás mérés és 

kiértékelés ad, amit vagy erre alkalmas koordináta mérőgéppel, vagy olyan egyedi 

mérőeszközzel lehet elvégezni, amely a felépítése alapján erre a mérésre alkalmas. Ezzel a 

példával azt szeretném megmutatni, hogy felületek méretének, alakjának, helyzetének és 

felületi érdességének meghatározásához az első lépés a felület pontjainak érzékelése (térbeli 

koordinátáinak meghatározása), a következő lépés a pontokat közelítő névleges vagy 

feltételezett felület meghatározása és ebből fog adódni a keresett méret, alak, helyzet és felületi 

érdesség. [DIN ISO 8015] 

Gépészeti felületeink alapvetően kétféleképpen kezelhetők. Vannak a matematikailag 

„egyszerűen” kifejezhető felületek (sík, henger, gömb, kúp, tórusz) és a nehezen kifejezhetők 

(csavarmenetek, fogaskerekek evolvensfelületei), valamint azok az ú.n. szabad felületek, 

amelyek matematikai összefüggésekkel nem fejezhetők ki, legfeljebb közelíthetők. Ilyen 

szabad felületekre példa a gépészetből: vezérműtengelyek bütyökfelületei, turbinalapátok 

felületei, karosszériaelemek: motorháztető, ajtó, külső tükör burkolata stb. 

A matematikai úton könnyen kezelhető felületek kezelése megoldottnak tekinthető 

[SoleckiRéti] [Solecki2013]. A szabad felületek kezelésénél – ha a „szabályos” felületek 

mintájára tesszük ezt, akkor a szabad felület pontjaihoz meg kell határoznunk a közelítő 

névleges felületet. Szabad felületeknél ez a névleges felület hiányzik. E helyett két, mérésből 

származó adatokkal meghatározott térbeli pontfelhőt kell egymással összehasonlítani. Az 

összehasonlítás pedig mindig azzal kezdődik, hogy az összehasonlítandót a bázisnak tekintett 

pontfelhőre illesztjük.  

x y z r d

mm mm mm mm mm

kisszem1 204,321 764,727 384 10,491 20,983

kisszem2 204,323 764,732 377 10,491 20,983

kisszem3 204,325 764,738 370 10,490 20,980

nagyszem1 203,125 894,494 384 22,258 44,515

nagyszem2 203,126 894,494 377,5 22,255 44,509

nagyszem3 203,125 894,495 371 22,256 44,512



 
 

3.  Profilok összehasonlítása síkban, felületek összehasonlítása térben 

3.1.  Profilok összehasonlítása síkban 

Profilok alatt kétdimenziós (az utóbbi időben elterjedt rövidítéssel: 2D) alakzatokat értek. A 

koordináta méréstechnika az utóbbi mintegy 30 évben sokat fejlődött, de ez a fejlődés 

alapvetően az új informatikai és számítástechnikai módszerek alkalmazásával történt, valamint 

a koordináta mérőgépek mérőrendszereinek, érzékelőinek, vezérléseinek jelentek meg teljesen 

új megoldásai. A koordináta méréstechnika az optikai mérések területén a mérőmikroszkópok, 

mérőprojektorok alkalmazása sokkal hosszabb múltra nyúlik vissza és a tapintásos elvű 

ütésmérésekből forgásfelületek köralak- és egytengelyűségi hibájának meghatározására 

szolgáló köralakvizsgáló eszközök és módszerek is klasszikus megoldásoknak számítanak. A 

háromkoordinátás méréstechnika a kétkoordinátás méréstechnikából fejlődött ki, de jelenleg is 

nagyon sok olyan műszaki probléma van, ami síkban megoldható.  

A hosszméréstechnika területén síkbeli feladatokhoz alapvetően kétféle koordinátarendszert 

alkalmaznak: a síkbeli derékszögű (x;y) és a polárkoordináta (sugár;szög) rendszert. Egy síkbeli 

pontot ennek megfelelően két összetartozó paraméter határoz meg. 

A rendelkezésünkre álló mérőeszközeinkkel a mért munkadarabokról legfeljebb a mérőeszköz 

felbontásának megfelelő sűrűségben tudunk véges számú diszkrét profilpontot felvenni. Mivel 

a munkadarabjaink tényleges profiljai folytonosak, ezért a mérési pontok felvétele 

mintavételezésnek tekinthető. A mért véges számú pontból vonunk le következtetéseket a valós 

profilra vonatkozóan. 

3.1.1. Pont és különböző geometriai elemek távolságának meghatározása síkban 

Derékszögű koordinátáival adott két pont 𝑃(𝑥1; 𝑦1)  és  𝑃(𝑥2; 𝑦2)  távolságát a koordináták 

különbségének négyzetösszegéből vont négyzetgyökként, az alábbi összefüggéssel számítjuk: 

𝑡 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2           (49) 

ahol 

t  a két pont távolsága 

x1 és x2   a pontok távolsága a koordinátarendszer y tengelyétől és 

y1 és y2  a pontok távolsága a koordinátarendszer x tengelyétől 



 
 

A 𝑃(𝑥1; 𝑦1) pont távolságát az 𝑦 = 𝐴𝑥 + 𝐵 alakban adott egyenestől úgy értelmezzük, mint a 

pontból az egyenesre bocsátott merőlegesnek és az egyenesnek a metszéspontjának a távolságát 

a ponttól. A 11. ábra szemlélteti a P pontnak az e egyestől a távolságának a meghatározását. 

 

  11. ábra: Pont és egyenes távolságának meghatározása 

A P pontból az 𝑦 = 𝐴𝑥 + 𝐵 egyenesre bocsátott merőleges (11. ábrán m-mel jelölve) egyenlete: 

𝑦 = −
𝑥

𝐴
+ 𝑦1 − 𝐴𝑥1            (50) 

Ennek a merőlegesnek és az egyenesnek az MP metszéspontjának az x koordinátája: 

𝑥𝑀𝑃 =
𝑦1−𝐴𝑥1−𝐵

𝐴+
1

𝐴

              (51) 

A metszéspont y koordinátáját úgy kapjuk, hogy az x koordinátát vagy az egyenes, vagy a 

merőleges egyenletébe helyettesítjük: 

𝑦𝑀𝑃 = 𝐴𝑥𝑀𝑃 + 𝐵 = −
𝑥𝑀𝑃

𝐴
+ 𝑦1 − 𝐴𝑥1        (52) 

vagy ugyanez a kiindulási adatokkal: 

𝑦𝑀𝑃 = 𝐴
𝑦1−𝐴𝑥1−𝐵

𝐴+
1

𝐴

+ 𝐵 = −
𝑦1−𝐴𝑥1−𝐵

𝐴(𝐴+
1

𝐴
)

+ 𝑦1 − 𝐴𝑥1     (53) 

A 𝑃(𝑥1; 𝑦1)  pontnak és a 𝐾(𝑥𝑘; 𝑦𝑘)  középpontú és r sugarú kör vonalának távolságát a pontból 

a körvonalra bocsátott merőleges metszéspontjának a távolságaként értelmezzük, ahogy a 

12. ábra mutatja. 
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  12. ábra: Pont és körvonal távolsága 

Mivel a körvonal egy pontjában a körvonalra merőleges sugárirányú, tehát átmegy a kör 

középpontján, ezért a t távolságot úgy kapjuk meg, hogy attól függően, hogy a pont a körön 

belül: 

𝑡 = 𝑟 − √(𝑥1 − 𝑥𝑘)2 + (𝑦1 − 𝑦𝑘)2          (54) 

vagy a körön kívül helyezkedik el: 

𝑡 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 − 𝑟           (55) 

A 𝑃(𝑥1; 𝑦1)  pontnak és az 𝑦 = 𝑔(𝑥)  függvényével adott görbének a távolságát úgy lehet 

meghatározni, hogy meg kell keresni vagy a görbének a ponthoz legközelebbi pontját, vagy 

meg kell keresni – ha van ilyen, azt a pontot, amelyet a ponttal összekötő egyenes az adott 

pontban merőleges a görbére, tehát az egyenes A meredeksége a keresett P2 pontban 

megegyezik a görbe adott pontban felvett deriváltjával: 

𝐴 =
𝑑𝑔(𝑥)

𝑑𝑥
                (56) 

Pont és függvényként adott görbe távolságának értelmezését a 13. ábra szemlélteti. 
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13. ábra: Pont távolsága függvényével adott görbétől 

3.1.2. Távolság meghatározása számítógéppel segített tervező (CAD) eszközök segítségével 

Pontjaival adott profilok kiértékelésére a széles körben elterjedt számítógéppel segített tervező 

(CAD) rendszerek is kínálnak megoldási lehetőséget.  

A CAD rendszer használata mindenekelőtt azt igényli, hogy a határoló pontok felhasználásával 

egy olyan geometriai modellt hozzunk létre, aminek a geometriai jellemzői lekérdezhetőek, más 

szoftver számára átadhatók. Ez a geometriai modell többféle is lehet. Az egyik megoldást az 

jellemzi, hogy a határoló pontokat vonalakkal kötjük össze, majd a zárt görbe felhasználásával 

hozunk létre egy geometriai modellt. AutoCAD használata esetén AutoLISP programmal 

oldható meg hatékonyan a pontok vonalakkal való összegkötése, a zárt görbe kialakítása. A zárt 

görbe által határolt területet egy külön paranccsal / Region / lehet lemezzé alakítani, majd a 

lemez geometriai jellemzőit lekérdezni / Tools ► Inquiry ►Region ►Mass Properties /.  

A Pro/Engineer szoftvernél egyetlen paranccsal össze lehet kötni a pontokat spline görbével. 

Ilyen megoldást szemléltet a 14. ábra. 

 

  14. ábra: Pontokon keresztül fektetett görbe vonal (spline) 

A 14. ábra egy dugattyúgyűrű külső felületén és a hasítékán felvett pontok egy részét, valamint 

a pontokon keresztül fektetett spline görbét mutatja. A zárt görbe egy külön vázlaton alakítható 

ki a kezdő (PNT1) és az utolsó (PNT158) pont összekötésével. Ezeket a pontokat célszerű 
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egyenes szakasszal összekötni.  A zárt görbéből kiértékelhető geometriai modellt 

legegyszerűbben kihúzással kaphatunk. Ez a modell lehet tömör test (15. ábra) vagy héjszerű 

alakzat (16. ábra). 

 

  15. ábra: Kihúzással előállított tömör test 

 

  16. ábra: Kihúzással előállított héjszerű test 

A héjszerű kihúzás csak korlátozottan alkalmazható. Például a dugattyúgyűrű hasítékát nehéz 

modellezni, mert a modellnél könnyen alámetszési hiba jelentkezik. A 14. ábra a hiba elkerülése 

érdekében egyszerűsített modellt szemléltet. Fontos tisztázni, hogy az egyszerűsített modell 

alkalmas-e a kiértékelésre. Néha az egyszerűsítés a lényeg kiemelését jelenti. 

Egy másik megoldás szerint a határoló pontok mindegyikében egy-egy háromdimenziós testet 

helyezünk el (17. ábra). Ezt a Pro/Engineer szoftvernél mintázat készítésével lehet megoldani. 



 
 

 

 

17. ábra: Egységes térelemek elhelyezése a határoló pontokban / részlet / 

Az elhelyezett térelemeknek nem szabad összeérni, egymásba hatolni. Az így készített 

geometriai modell nem tartalmaz kiegészítést, de érzékeny a pontok egymástól való 

távolságára. Például a dugattyúgyűrű hasítékánál jobb oldalon több mérési pont van, mint bal 

oldalon. Ez nyilvánvalóan befolyásolja a geometriai modell tulajdonságait. 

A geometriai modell tulajdonságainak kiértékelésénél a Pro/Engineer szoftver az alábbi 

információt biztosítja: 

                     MASS PROPERTIES OF THE PART PONTOK_1 

                         VOLUME =  1.1379386e+04 MM^3 

                   SURFACE AREA =  1.1926992e+04 MM^2 

                        DENSITY =  1.0000000e+00 TONNE / MM^3 

                           MASS =  1.1379386e+04 TONNE  

             CENTER OF GRAVITY with respect to CS0 coordinate frame: 

X   Y   Z          -2.5517771e-02 -2.6727787e-02  0.0000000e+00  MM 

          INERTIA with respect to CS0 coordinate frame:  (TONNE * MM^2) 

INERTIA TENSOR: 

Ixx Ixy Ixz         5.0259606e+06  7.9058338e+02  0.0000000e+00 

Iyx Iyy Iyz         7.9058338e+02  5.2981505e+06  0.0000000e+00 

Izx Izy Izz         0.0000000e+00  0.0000000e+00  1.0316525e+07 

       INERTIA at CENTER OF GRAVITY with respect to CS0 coordinate frame: 

                                                           (TONNE * MM^2)        

INERTIA TENSOR: 



 
 

Ixx Ixy Ixz         5.0259525e+06  7.9834451e+02  0.0000000e+00 

Iyx Iyy Iyz         7.9834451e+02  5.2981431e+06  0.0000000e+00 

Izx Izy Izz         0.0000000e+00  0.0000000e+00  1.0316509e+07 

                  PRINCIPAL MOMENTS OF INERTIA:  (TONNE * MM^2) 

I1  I2  I3          5.0259502e+06  5.2981454e+06  1.0316509e+07 

             ROTATION MATRIX from CS0 orientation to PRINCIPAL AXES: 

                       1.00000        0.00293        0.00000 

                      -0.00293        1.00000        0.00000 

                       0.00000        0.00000        1.00000 

        ROTATION ANGLES from CS0 orientation to PRINCIPAL AXES (degrees): 

angles about x  y  z    0.000          0.000         -0.168  

                RADII OF GYRATION with respect to PRINCIPAL AXES: 

R1  R2  R3          2.1015981e+01  2.1577569e+01  3.0109737e+01  MM 

 

A geometriai modell jellemzői közül a súlyponti koordinátákat és a súlyponton átmenő 

főtengelyek elfordulási szögét lehet jól felhasználni a hasonló alakzatok illesztéséhez.  

Főtengelyeken – fő tehetetlenségi tengelyeken – azt a koordináta-rendszert értjük, amelyekre a 

deviációs / centrifugális / másodrendű nyomaték nulla. Ezeket a tengelyeket I-gyel, II-vel és 

III-mal jelöljük. A súlyponton átmenő főtengelyek a centrális főtengelyek. 

Ismert, hogy egy koordinátarendszer elforgatásakor a poláris másodrendű nyomaték változatlan 

marad. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy az axiális másodrendű nyomatékok összege is 

változatlan marad; az egyik nyomaték növelése tehát mindig együtt jár a másik nyomaték 

csökkenésével, ill. ha az egyik maximális értéket ér el, a másik ugyanakkor minimumra csökken 

[Zebisch] [Muttnyánszky]. 

A másodrendű nyomatékok használata azért előnyös, mert érzékenyen változik a geometria 

módosulásával. 

Az eddig leírtak alkalmazásánál összekötöttük a Pro/Engineer és a MathCAD szoftvert. A 

Pro/Engineer szoftverrel geometriai modelleket készítettünk a két összehasonlítandó alakzat 



 
 

határoló pontjai alapján. Lekérdeztük a modellek tulajdonságait, majd átadtuk a MathCAD 

szoftvernek a súlyponti koordinátákat és főtengelyek elfordulási szögét. Ezekkel az értékekkel 

a határoló pontok koordinátáit transzformáltuk. A transzformált pontokat importálva a 

Pro/Engineer szoftverbe a két alakzat már összehasonlítható vált, mert a súlypontjuk és 

főtengelyeik azonosak. 

Az összehasonlítást segíti, ha a határoló pontokon keresztül itt is görbét fektetünk. A két görbe 

közötti eltérés elegánsan kimutatható, ha az egyik görbén egy futópontot veszünk fel, majd egy 

családtábla segítségével kívánt lépésenként kimutatjuk a futópont és a másik görbe távolságát.  

3.1.3. Pontjaival adott két síkgörbe távolsága 

A koordináta méréstechnikával a két összehasonlítandó görbére az előzőek alapján a következő 

módszert használom, ami annyiban tér el alapvetően a CAD-es eljárástól, hogy nem kell 

meghatározni az egyik görbe összes pontját közelítő görbét. Az általam javasolt eljárás lényege, 

hogy kijelöljük az egyik görbét meghatározó ponthalmazt a kiértékelés bázisául. Ennek azért 

van jelentősége, mert nem szükségszerűen ugyan azt az eredményt szolgáltatja a kiértékelés, ha 

a másik ponthalmazt tekintjük bázisnak. Végigveszem a hasonlítandónak kiválasztott 

ponthalmaz minden egyes pontját (P) és meghatározom az adott ponthoz a másik (bázis) görbe 

ponthalmazának a három legközelebb elhelyezkedő pontját (P1, P2 és P3). Ilyen három pontot 

mindig lehet találni, majd meghatározom az adott pontnak és a bázisgörbe három legközelebbi 

pontjának a távolságát a három ponton átmenő körön a hasonlítandó pont talppontjának 

távolságaként, és úgy értelmezem, hogy ennek a bázispontnak a másik görbéhez képest ez a 

távolsága (t) (18. ábra). Ha a legközelebbi 3 pont egy egyenesre esik, akkor a távolság a 

hasonlítandó pont és az egyenes távolsága. Az a jelentősége annak, hogy nem egyszerűen 

minden hasonlítandó ponthoz a másik ponthalmaz egyetlen legközelebbi pontját keresem meg 

és hasonlítom, hogy ezáltal figyelembe veszem, hogy a hasonlítandó ponthalmaz nem 

egymástól független, hanem összetartozó, egymással kapcsolatban levő pontokból áll. Ezért 

vonok be az elemi kapcsolatok megállapításába több pontot. 



 
 

 

18. ábra: Pontjaival adott két profil távolsága egy síkban 

A három legközelebbi pont keresésére, majd a három ponton átmenő kör és a talppont, végül a 

pont/talppont távolságának meghatározására egy MATLAB programot írtam. 

A program a hasonlítandó és a bázisnak tekintett kétdimenziós, tetszőleges (a pontok lehetnek 

rendezetlenek is) ponthalmazok beolvasása után a hasonlítandó ponthalmaz minden pontjához 

megkeresi a bázis ponthalmaz három legközelebbi pontját.  

Alkalmazási példaként alakított lemez vastagságának meghatározását mutatom be. Az alakított 

lemez két oldalát ugyanabban a metszetben tapogattam le a koordináta mérőgép (MAHR 

PMC800) lézer érzékelőjével. Az egyik letapogatás tengelyes tükrözése után a két oldalon 

letapogatott pontokat (1139 darabot) annak alapján helyeztem el a közös koordináta 

rendszerben, hogy egyrészt a helyzetük a lemez két oldalán egybeessen (x irány), másrészt, 

hogy a nem alakított részeken a lemezvastagság megfeleljen az itt mikrométerrel mérhető 

lemezvastagságnak (y irány) [Solecki OGÉT]. Ebben az estben azért nem a Helmert-

transzformációt használtam profilillesztésre, mert itt célszerűbb volt nem a legkisebb alakhiba 

alapján, hanem lemezvastagságnyira kellett a profilokat egymástól pozícionálni. 

 

19. ábra: A koordináta mérőgépes letapogatás pontjai az alakított lemez két oldalán 
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  20. ábra: Alakított lemez vastagsága a felső letapogatás pontjaira vonatkoztatva 

 

3.2.  Felületek összehasonlítása térben 

Felületek munkadarabokat térben – (3D) – határolják el a környezetüktől. A gépészeti 

koordináta méréstechnikában a derékszögű (x;y;z), valamint a henger (sugár;szög;magasság) 

illetve a gömbi (sugár;szög1;szög2) koordinátarendszereket használják. 

3.2.1. Pont és különböző geometriai elemek távolságának meghatározása térben 

Derékszögű koordinátáival adott két pont 𝑃1(𝑥1; 𝑦1; 𝑧1) és  𝑃2(𝑥2; 𝑦2; 𝑧2) távolságát a 

koordináták különbségének négyzetösszegéből vont négyzetgyökként, az alábbi összefüggéssel 

számítjuk: 

𝑡 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧2 − 𝑧1)2        (57) 

ahol 

t  a két pont térbeli távolsága 

x1 és x2   a pontok távolsága a koordinátarendszer yz síkjától, 

y1 és y2  a pontok távolsága a koordinátarendszer xz síkjától, és 

z1 és z2  a pontok távolsága a koordinátarendszer xy síkjától. 

3.2.2. Pont távolsága egyenestől térben 

A 𝑃1(𝑥1; 𝑦1; 𝑧1) pont távolságát a 𝑃2(𝑥2; 𝑦2; 𝑧2) és 𝑃3(𝑥3; 𝑦3; 𝑧3) pontokon átmenő egyenestől, 

melynek egyenlete: 

𝑥−𝑥2

𝑥2−𝑥3
=

𝑦−𝑦2

𝑦2−𝑦3
=

𝑧−𝑧2

𝑧2−𝑧3
              (58) 
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úgy értelmezzük, mint az egyenesre merőleges és a P1 ponton átmenő síkon az egyenes 

döféspontjának a távolsága a ponttól.  

3.2.3. Pont távolsága gömbtől 

A 𝑃1(𝑥1; 𝑦1; 𝑧1) pontnak és a 𝐾(𝑥𝑘; 𝑦𝑘; 𝑧𝑘)középpontú és r sugarú gömb felületének távolságát 

a pontból a gömbfelületre bocsátott merőleges metszéspontjának (a pontot a gömb 

középpontjával összekötő egyenes döféspontja) a távolságaként értelmezzük.  

Mivel a gömbfelület egy pontjában a gömbfelületre merőleges egyenes sugárirányú, tehát 

átmegy a gömb középpontján, ezért a t távolságot úgy kapjuk meg, hogy attól függően, hogy a 

pont a gömbön belül: 

𝑡 = 𝑟 − √(𝑥1 − 𝑥𝑘)2 + (𝑦1 − 𝑦𝑘)2 + (𝑧1 − 𝑧𝑘)2        (59) 

vagy a gömbön kívül helyezkedik el: 

𝑡 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 + (𝑧1 − 𝑧𝑘)2 − 𝑟        (60) 

3.2.4. Pont és térgörbe távolsága 

A 𝑃1(𝑥1; 𝑦1; 𝑧1) pontnak és a függvényével adott térgörbének a távolságát úgy tudom 

meghatározni, hogy megkeresem vagy a görbének a ponthoz legközelebbi pontját, vagy meg 

kell keresni – ha van ilyen, azt a pontot, amelyet a ponttal összekötő egyenes az adott pontban 

merőleges a görbére, tehát meredeksége (A) a keresett P2 pontban megegyezik a görbe adott 

pontban felvett deriváltjával.  

3.2.5. Pont távolsága pontjaival adott felülettől 

A hasonlítandó felület minden pontjának meg kell határozni a távolságát a bázisnak tekintett 

ponthalmaztól. Ebben az esetben a síkbeli ponthalmazokhoz hasonlóan járunk el. 



 
 

 

21. ábra: Térbeli pont távolságának meghatározása egy ponthalmaztól 

A térbeli távolság meghatározásának az alapja a gömbre vetítés. A hasonlítandó felület minden 

pontjához megkeresem a bázisnak tekintett felület 4 legközelebbi pontját. Meghatározom a 4 

pontra illeszthető gömböt (középpontja a fekete kör) és a hasonlítandó pont (piros kör) 

talppontját a gömbfelületen (zöld kör), ami a vetített 2 pont közül az, amelyik a 4 bázisponthoz 

és a hasonlítandó ponthoz közelebb van. Abban az esetben, ha a 4 legközelebbi pont egy síkba 

esik, akkor erre a síkra határozom meg a vetítési pontot. 

3.2.6. Távolság meghatározása számítógéppel segített tervező (CAD) eszközök segítségével 

Az összehasonlításhoz itt is el kell készíteni a határoló pontok alapján a geometriai modelleket. 

Megjegyezendő, hogy a háromdimenziós alakzat geometriai modelljének elkészítése 

lényegesen bonyolultabb és többnyire kevésbé egyértelmű. Ha lehetséges, akkor szeleteléssel 

vissza kell vezetni a problémát kétdimenziós megoldásokra, majd a szeleteléssel kapott határoló 

görbéket lehet felhasználni a háromdimenziós modell létrehozásához. 

A másik lehetőség, ami lehetővé teszi pontjaival adott térbeli felületek összehasonlítását a 

felületek háromszöghálóvá alakítása. Ilyen háromszöghálózásos módszert alkalmaz a GOM 

(Gesellschaft für optische Meßtechnik GmbH.) GOM INSPECT geometriai kiértékelő 

rendszere [GOMINSPECT] 

  



 
 

I. Tézis 

Definiáltam egy mért pontokból álló két-, illetve háromdimenziós ponthalmaznak egy 

referenciaponthalmaztól való távolságát, és e távolság kiszámítására programot készítettem 

Matlab nyelven. A ponthalmaz távolságát a referencia ponthalmaztól az egyes pontjainak a 

referenciaponthalmaztól való távolságainak algebrai átlagaként értelmeztem. A mért 

ponthalmaz egy pontjának a referenciaponthalmaztól való távolságán az adott ponthoz 

legközelebb eső 3, illetve 4 pontra illesztett két-, illetve háromdimenziós gömbfelülettől vett 

távolságát értem. [SoleckiST] 

  



 
 

4.  Optikai és tűs érdességmérések összehasonlítása 

Felületek mikrogeometriai tulajdonságait érdességméréssel lehet megállapítani. Az 

érdességmérés mechanikai (tűs), vagy optikai pontszerű letapogatással történik egy vonal 

mentén, vagy történhet összefüggő felületrész optikai érzékelésével is. 

Három szabályos profilú érdességi etalont mértem TALYSURF CLI2000 érdességmérő 

berendezéssel, ami optikai és tűs érzékelést is lehetővé tesz. A használt optikai (CLA: chromatic 

length aberration) érzékelés méréstartománya 0,3 mm, felbontása 2 nm, frekvenciája 100 Hz. 

A tűs (mechanikus) érzékelés (tű lekerekítési sugara 5 µm, kúpszöge 90˚, induktív érzékelővel 

történik, aminek közepes méréstartománya 0,5 mm, felbontása 10 nm, kis méréstartománya 0,1 

mm, felbontása 2 nm. A munkadarab az asztallal mozdul el egyenes mentén vagy X, vagy Y 

irányban, az érzékelő függőleges irányban állítható, de mérés közben nem mozdul el. 

Az asztalmozgatás sebessége állítható (max. 30 mm/s), mérésre a legkisebb 50 µm/s sebességet 

használtam. A mért pontok sűrűsége is állítható (összhangban a mérési sebességgel), én a 

legnagyobb pontsűrűséggel mértem, ami 0,5 µm-es távolságot jelent az egyes mérési pontok 

között. Az érdességmérő nem koordináta mérőgép, ami azt jelenti, hogy bár a mérési pontok 

exportálhatók és ebben az esetben megkapjuk minden mért pont x-y-z koordinátáját, de ezek 

között csak a z koordináta mért, az x és y egy olyan szabályos négyzetrács, mint ahogy a 

mérésnél előzetesen be lett állítva. 

Az érdességmérés egyik fontos alapszabálya, hogy mérési és ezzel a kiértékelési hosszt az 

érdesség függvényében kell megválasztani, nagyobb egyenetlenségű felülethez hosszabb 

mérésre van szükség. [DIN EN ISO 4288] [ASME] 

Az érdességmérés eredménye az érzékelt síkbeli profil(ok), amelynek megjelenítésére és 

kiértékelésére a TalyMap kiértékelőrendszer szolgál. Az érzékelt profil kiértékelési 

előkészítése állhat abból, hogy egy bizonyos szakaszt kiválasztunk a kiértékelésre, lehet 

kiválasztott pontokat módosítani, a mért profil ferdeségét meg lehet szűntetni, ki lehet szűrni a 

mért profil alakhibáját. Az érzékelt profilból az érdesség szempontjából mérvadó érdességi 

profilt úgy kapjuk, hogy kiszűrjük a profil hullámosságát. A hullámosság szűrési alaphosszakat 

az előző szabványok tartalmazzák, minél nagyobb az érdesség, annál nagyobb mérési és 

kiértékelési hosszra van szükség. 

Az általam mért 3 érdességi etalon szabályos (hullámos) profilú, különböző hullámmérettel és 

a következő átlagos érdességgel: Ra = 0,4/2,9/6 µm. Átlagos érdesség (Ra) alatt az érdességi 



 
 

profil pontjainak a profil középvonalától vett átlagos távolságát értjük az érdességi alaphosszon 

[DIN EN ISO 4287]: 

𝑅𝑎 =
1

𝑙
∫ |𝑍(𝑥)|𝑑𝑥,

𝑙

0
              (61) 

ahol l az érdességi alaphossz, Z(x) pedig az érdességi profil függvénye. 

Az érdességi etalonok profiljait a 22. ábra mutatja. 

 

22. ábra: A vizsgálatokhoz használt érdességi etalonok profiljai (3 tűs mérés profilja) 

Mérést végeztem mindegyik érdességi etalonon szinte a rendelkezésre álló teljes hosszon tűvel 

(6 mm és 10 mm) egymás után (0,4/2,9/6), majd megismételtem a mérést. Ezután optikai 

érzékeléssel is megmértem kétszer mindegyik etalont. 

A mért érdességi profilokból szűréssel meghatároztam az érdességi profilokat és ezeknek az 

érdességi profiloknak az Ra és Rz érdességi paramétereit (átlagos érdesség, amiben az összes 

mért pont szerepel, Rz pedig a kiértékelési hossz 5 legmagasabb és 5 legmélyebb pontjának az 

átlagos távolsága). [Palásti] 

 

4. táblázat: Érdességi etalonok tűs és optikai mérésével kapott érdességi paraméterek 

Ha összehasonlítjuk egymással az átlagos érdességi paramétereket, akkor a tűs mérések 

eltérései 0/0/0,02 µm, az optikai méréseknél pedig 0,004/0,01/0,05 µm. Ezek az értékek 

méréstechnikai szempontból a mérések bizonytalanságát fejezik ki. A 4. táblázatban szereplő 

arányértékek a mért átlagos érdességeknek a névleges értékkel képzett arányát mutatja. Ezek 
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az értékek egyrészt a mérések pontosságát (rendszeres hibáit) fejezik ki, másrészt ezeknek az 

arányoknak az egyenletessége a mérések linearitásával függ össze [Horváth]. 

A mérés után összehasonlítottam ugyan azoknak az etalonoknak kétszer ugyan azzal az 

érzékelővel mért profiljait. Ez a mérés tekinthető olyannak, amit a méréstechnika 

„megismételhetőségi feltételek” teljesítésének tekint [DIN1319]. Ez azt jelenti, hogy ugyan az 

a mérőszemély, ugyan azzal a mérőeszközzel, ugyan azt a munkadarabot, ugyan azzal a mérési 

módszerrel, ugyan olyan körülmények között és a változatlanságot biztosító kellően rövid időn 

belül mérni meg újra. Ezzel a méréssel lehet kimutatni a mérés véletlen hibáját, vagy 

bizonytalanságát, vagy a mérést befolyásoló sztochasztikus hatásokat [Zobory]. Ugyanígy 

összehasonlítottam az etalonoknak kétszer optikai érzékeléssel érzékelt két profilját, valamint 

a másodiknak érzékelt tűs profilt a második optikai érzékeléssel mért profillal is. 

Tehát mind a 3 érdességi etalonra vonatkozólag készítettem egy összehasonlítást a tűs 

mérésekre, az optikai mérésekre és a tűs mérést is összehasonlítottam az optikai méréssel. 

Ez összesen 3 * 3 = 9 összehasonlítás. A kiértékeléseket 0,5 mm hosszban végeztem, ez 

profilonként 1000-1000 pont összehasonlítását jelenti. A 23-24. ábra 9 képe mutatja az érzékelt 

profilokat, piros vonallal jelölve a bázisnak választott profilt, kék vonal jelöli azt a profilt, amit 

a bázishoz hasonlítok csak durván illesztve a bázisprofilhoz és zöld vonal jelzi a Helmert-

transzformációval kisebb eltéréssel illesztett kék profilt. 

  



 
 

 

 

 

23. ábra: Érdességi etalonok (Ra = 0,4 és 2,9 µm) optikai és tűs méréseivel kapott érdességi 

profilok eltérései (piros: bázisprofil, kék: hasonlított profil durva illesztéssel, zöld: hasonlított 

profil a Helmert-transzformációval illesztett profil) 



 
 

 

24. ábra: Érdességi etalon (Ra = 6 µm) optikai és tűs méréseivel kapott érdességi profilok 

eltérései (piros: bázisprofil, kék: hasonlított profil durva illesztéssel, zöld: hasonlított profil a 

Helmert-transzformációval illesztett profil) 

 

A vizuális összehasonlításokból általánosságban az állapítható meg, hogy a tűs mérésekhez 

képest az optikai mérések kevésbé sima eredményeket adnak, ami jelentheti azt, hogy 

zajosabbak, nagyobb a véletlen hibájuk, és esetleg azt is jelentheti, hogy az optikai mérés 

érzékenyebb, mint a tűs mérés. A tűs mérésnek nagyobb a tehetetlensége, valamint a tű 

rugalmasan, vagy képlékenyen is deformálhatja az etalon felületét. A tűs és optikai mérések 

legnagyobb eltérései a profil csúcs- és fenékpontoknál vannak, ezeken a helyeken 

feltételezhető, hogy az eltérést az átmenet miatt az optikai mérés zajossága okozza, tehát ezeken 

a helyeken a tűs mérés jobban követi a tényleges profilt. Az eltérések abból a szempontból 

lineárisak, hogy arányosan növekednek az etalonok egyenetlenségével.  

Az eltéréseket úgy számszerűsítettem, hogy minden profilpontnak meghatároztam a távolságát 

a Helmert-transzformációval illesztett profillal, majd meghatároztam ezeknek a távolságoknak 

az átlagát. 



 
 

 

5. táblázat: Érdességi etalonok optikai és tűs mérésével kapott érdességi profilok eltéréseinek 

átlagértékei 

Az 5. táblázat a tűs és optikai mérések átlagos eltéréseit mutatja egymástól a 3 érdességi 

etalonon. 

 

  25. ábra: A tűs és optikai érdességi etalon mérések eltéréseinek átlagértékei a 3 pont 

regressziós együtthatóinak négyzetével 

Ezekből az értékekből az állapítható meg, hogy az optikai mérésnek kisebb a bizonytalansága 

a 0,4-es és a 6-os érdességi etalonon, mint a tűs mérésnek [DIN1319] [ENV]. A tűs és optikai 

mérés eltéréseinek elvárásaink szerint mindhárom esetben nagyobbnak kell lennie, mint két tűs, 

vagy két optikai mérés eltéréseinek.  

A 25. ábra mutatja, hogy a 3 érdességi etalonon a tűs és az optikai letapogatással mért 

profiloknak mekkora az átlagos eltérése egymástól. A 25. ábra tartalmazza a 3 összehasonlítás 

(tű/tű, optika/optika és tű/optika) regressziós egyenesét és regressziós együtthatóját, amikből 

arra következtetünk, hogy ezeknek a méréseknek az átlagos eltérése a méréstartományon 

lineárisan változik. 
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II. Tézis 

Mivel a kétdimenziós profilok összehasonlítását a lehető legkisebb alakhibát eredményező 

pozícióban kell elvégezni, bevezettem és implementáltam egy olyan profilösszehasolító 

eljárást, mely a legkisebb alakhibát eredményező pozíciót úgy éri el, hogy az egyik profilt a 

másikhoz Helmert-transzformációval illeszti. [SoleckiST] 

A) Megállapítottam, hogy a Helmert-transzformáció alapján elvégzett illesztés akkor 

működőképes, ha az összehasonlítandó profilok alakhibája nem nagy, és a profilok 

pozíciója is majdnem azonos. 

B) A Helmert-transzformáción alapuló profilösszehasonlító módszerrel olyan eljárást 

dolgoztam ki, mely alkalmas tűs és optikai érdességmérés bizonytalanságának és 

linearitásának vizsgálatára. Szabályos profilú (Ra= 0,4;  2,9  és 6 µm) érdességi 

etalonokon végzett mérésekkel (TALYSURF CLI2000 érdességmérővel) megállapítottam, 

hogy a profilpontok távolságainak átlaga a tűs mérésnél 0,063 – 1,12 µm, az optikai 

mérésnél 0,05 – 1,06 µm között változik, és annyira lineáris, hogy a regressziós 

együtthatók négyzete a tűs mérésekre 0,976, az optikai mérésekre 0,921, a tűs és az 

optikai érzékelések összehasonlítására pedig 0,986. 

 

  



 
 

5.  Lenyomattechnika alkalmazása felületek mikro- és makrogeometriai 

méréseinél 

A munkadarabok mérendő felületei sokszor nehezen, vagy egyáltalán nem hozzáférhetők. Az 

egymással kapcsolódó csavarmeneteknél az orsómenetek, amelyek külső felületek sokkal 

jobban mérhetők, mint az anya menetfelületei, amelyek belső felületek. 

Előfordulhat az is, hogy a munkadarab közvetlenül nem mérhető a mérőeszközzel. Ha felületi 

érdességet kell mérni egy olyan berendezésen, amit bár a mérés idejére leállítanak, de a többi 

közelében működő berendezés akkora környezeti rezgést okoz, ami az érdességmérést a 

helyszínen lehetetlenné teszi. 

Ha ugyanannak a felületnek a korábbi méretét, alakját helyzetét kell összehasonlítani egy 

későbbi állapotával, akkor ezt már nem tudjuk megtenni, mert később már csak a megváltozott 

állapotú felület áll rendelkezésre. Lenyomatokkal – a lenyomatanyag időbeli állandóságának 

határain belül – archiválni tudjuk a munkadarab korábbi felületét. 

Mindezekre a problémákra megoldási lehetőséget nyújt a lenyomattechnika. Ez azt jelenti, hogy 

a munkadarabunk vizsgálandó felületéről lenyomatot készítünk. Ez a lenyomat különböző 

anyagú (szilárd, vagy rugalmas, jobb/rosszabb felbontású) lehet. Lehet szilárd lenyomatot 

készíteni kovácsszerszámokról lágy alumíniumanyaggal, aminek normál környezeti 

hőmérsékleten kb. olyanok a szilárdsági tulajdonságai, mint az acélanyagoknak melegalakítási 

hőmérsékleten. Ehhez megfelelően nagy erőhatásra van szükség. 

 

  26. ábra: Kovácsszerszám csúcsáról készített alumínium lenyomat 



 
 

Szilárd lenyomat készíthető epoxi gyantával. Az epoxi gyantával készített lenyomat 

makrogeometriai gömbvégű tapintóval (sugár > 0,1 mm) érzékelhető, vagy legfeljebb egyszeri 

tűs (tű kúpszöge 90°, lekerekítési sugár 5 µm) letapogatást tesz lehetővé, még nagyon kis 

(0,01 N) mérőerő mellett is. Az epoxi gyantával készített lenyomatnak hátránya, hogy 

vetemedik, tehát az alakját megváltoztatja. 

A legjobban használható lenyomatanyagok olyan szilikon alapúak (Struers, Heraeus stb.), 

melyek gumiszerűen rugalmasak, ezáltal arról a felületről, amelyről a lenyomatot készítjük, el 

lehet távolítani az elkészült lenyomatot, de alakjukat megtartják, tehát ha megszűnik az 

alakváltozást okozó hatás – munkadarabról levétel – visszatérnek a lenyomatvételi állapotba. 

A szilikonlenyomatok mechanikus érzékelővel – a rugalmasságuk miatt – nem érzékelhetők, 

viszont optikai mérésekhez alkalmasak.  

Lenyomatanyagok pontossági vizsgálatát végezte el Nilsson [Nilsson2001], de a Struers 

lenyomatanyagot nem vizsgálta és csak a lenyomatokon mérhető Sa, Sz, Sm, Sc és Sv 

paramétereket hasonlította össze nem etalon, hanem ötféle finom (Sa < 2 µm) felületen. 

Elsner [Elsner] kimutatta, hogy rugalmas szilikon lenyomattal alámetszett profilokat is át lehet 

lenyomatra vinni. 

Szilikonlenyomatokkal célszerűen mérhetők anyamenetek, belső bordázatok és belső 

fogazások. 

5.1.  A lenyomatvétel technológiája 

A szilikon lenyomat anyagok kiindulási állapotban annál hígabban folyósak, annál kevésbé 

viszkózusak, minél jobb felbontásúak. A viszonylag durva lenyomatanyagok gyurmaszerűen 

képlékenyek, erőhatás biztosítja, hogy felvegyék a felület alakját. Vannak olyan nagyobb 

viszkozitású lenyomatanyagok, amelyek alkalmasak függőleges felületeken lenyomatvételre, 

vagy akár még olyan esetben is, amikor egy felületről alulról, a nehézségi gyorsulás ellen hatva 

kell lenyomatot venni. A lenyomatvételre az ideális helyzet, amikor a felület közel vízszintes 

helyzetű. Olyan rugalmas (plexi) hátlap alkalmazása, amihez az elkészült szilikonlenyomat 

tapad, tehát nem válik le róla a következő előnyei vannak: 

 a lenyomatanyagnak a mérendő felülettel ellentétes oldali felülete a mérés szempontjából jó 

felfekvő felület legyen, 



 
 

  valamennyire a lenyomatanyagot a felületre szorítsuk, elősegítve ezzel a felülethez minél 

jobb kapcsolódást és az esetleges légbuborékok kiszorítását, valamint azért is, hogy  

 az elkészült rugalmas lenyomatanyagnak tartása legyen! 

A lenyomatvételnél szükség van arra, hogy egy bizonyos vastagságot a lenyomat elérjen. Ehhez 

meg kell akadályozni a lenyomatanyag szétfolyását a felületen. Ehhez sík felületen párhuzamos 

felfekvő felületű keretet lehet alkalmazni, vagy ahhoz a felülethez felfekvő alakú lenyomatvevő 

segédeszközöket, amiről lenyomatot kell venni. 

           

27. ábra: Ra = 0,4 µm-es érdességi etalonról készült légbuborékos (bal) és buborék nélküli 

(jobb) szilikon lenyomat 

Az elkészült szilikon lenyomatokat fektetett helyzetben (a lenyomatvétellel ellentétes oldalon), 

10-20°C közötti hőmérsékleten, viszonylag kis páratartalom mellett, fénytől (főleg 

napsugárzástól) védve a lenyomatvételtől számított 1 éven belül nagy megbízhatósággal lehet 

mérésre használni a gyártó ajánlása (használati utasítás) alapján. 

5.2.  A lenyomatanyagok méréstechnikai tulajdonságai 

Értekezésem egyik célja, hogy olyan módszert mutassak be, amivel a lenyomatanyagok 

méréstechnikai tulajdonságai az alábbi szempontok szerint értékelhetők, számszerűsíthetők, 

illetve pozitív irányba befolyásolhatók legyenek [Dietrich]: 

 pontosság: mekkora és milyen jellegű a lenyomatvétel rendszeres hibája, milyen hűen 

adja vissza a felületet,  

 ismételhetőség: mekkora a lenyomatvétel bizonytalansága, 

 reprodukálhatóság: mennyire befolyásolják szubjektív/emberi tényezők az elkészült 

lenyomat geometriáját, 

 linearitás: az eltérések nagysága mérettel, kiterjedéssel egyenes arányosságban áll, 

 stabilitás: a lenyomat méréstechnikai tulajdonságainak időbeni állandósága.  

Lenyomatvétel alapvetően normál környezeti feltételek mellett történik (20°C közeli 

hőmérséklet, 1 bar légnyomás). A szilikon lenyomat anyagok fagypont alatti és 40°C feletti 



 
 

hőmérsékleten nem használhatók, de a 20°C-nál alacsonyabb hőmérséklet lassítja a szilikon 

anyag kötését. A környezeti légnyomás befolyásának vizsgálatára készítettem lenyomatot 

vákuumkamrában, mivel az anyagvizsgálat területén minták beágyazását a környezeti vákuum 

javítja. A vákuumkamrában készített szilikon lenyomat rosszabb minőségű lett, mint a normál 

légnyomáson készült, mivel nagyon sok légbuborék vált ki pont azon a felületen, amiről a 

lenyomatot vettük (27. ábra bal oldala). Készítettem egy nagynyomású kamrát, ami lehetővé 

teszi, hogy kis munkadarabok (kamra ovális: hossztengely 180 mm, kistengely 110 mm, 

magasság 100 mm) felületéről 6 bar nyomáson vegyünk lenyomatot. A nyomáskamra saját 

tervezésű és kivitelezésű: 6 mm falvastagságú varratnélküli acélcsőből, a két homlokfelülete 

párhuzamosra és síkba lett marva. A nagynyomású levegő csatlakoztatására hegesztett kötéssel 

½”-os csőcsatlakozás szolgál gyorscsatlakozóval, rajta T elágazással egy légtelenítő 

golyóscsap. A nyomáskamra öntöttvas bázissíkon egy 2,25 mm vastag gumilapon fekszik fel 

és felül is ugyanilyen gumilemez és öntöttvas bázissík zárja le. A záráshoz szükséges 

nyomóerőt egy hegesztett keretszerkezeten belül egy 2 tonnás hidraulikus autóemelő biztosítja. 

Nyomáskamrában jobb minőségű lenyomatokat lehet készíteni, mivel nem keletkeznek a 

felületen levegőbuborékok és a lenyomatanyagban anyaghiányok. 

       

  28. ábra: Nyomáskamra a lenyomatvételhez 

  



 
 

III. Tézis 

Kidolgoztam mikro- és makrogeometriai profilokról szilikonlenyomatok 6 bar nyomáson 

történő lenyomatvételezési eljárását, amihez le kell határolni oldalirányban, körben a 

lenyomatokat (zárt keret és sík fedőlap szükséges) és nyomáskamrát készítettem. 

Demonstráltam, hogy a nagy nyomásra azért van szükség, hogy a szilikonlenyomat felületén 

ne legyenek levegőbuborékok és hogy a szilikon anyag jobban felvegye a felület alakját. A 

kétkomponensű szilikon alapanyag összekeverés után 10-15 perc alatt megköt, ezért a saját 

tervezésű és kivitelezésű nyomáskamra 1-2 perc alatt zárható és 130-160 mm ellipszis alakú, 

magassága 120 mm. [Dreyer2011] 

  



 
 

6.  Érdességi etalonokról vett szilikonlenyomatok összehasonlítása 

A három érdességi etalonon két egymást követő napon lenyomatot vettem. A szilikonlenyomat 

anyaga Struers RepliSet-F5. Az elkészült szilikonlenyomatok felületét optikai érzékelővel 

letapogattam, az érzékelt profilokat az érdességi alaphossznak megfelelő hullámhosszú Gauss-

szűrővel szűrtem hullámosságra, majd meghatároztam az Ra és Rz érdességi paramétereiket 

(6. táblázat). 

 
első lenyomat második lenyomat 

 
Ra Rz Ra Rz 

 
µm µm µm µm 

Ra = 0,4 µm 0,409 2,69 0,379 1,91 

Ra = 2,9 µm 2,83 9,18 2,87 9,58 

Ra = 6 µm 5,08 21,8 5,3 23,5 

arány0,4/1/2 102,3 % 94,8 % 

arány2,9/1/2 97,6 % 99,0 % 

arány6/1/2 84,7 % 88,3 % 

6. táblázat: Érdességi etalonokról készített szilikon lenyomatok optikai mérésével kapott 

érdességi paraméterek 

Az átlagos érdességek eltérései egymástól 0,03/0,04/0,22 µm. Ezek az eltérések nagyobbak, 

mint közvetlen tűs, vagy optikai méréseké és viszonylag a közepes érdességi etalonon a 

legkisebbek. Ezt azzal lehet magyarázni, hogy egyrészt a kis érdességeken nagyobb arányban 

jelentkezik a lenyomatanyag felbontásának határa, a nagy egyenetlenségnél pedig a hibának az 

átvitt tulajdonsággal arányossága (linearitás) mutatkozhat meg. Gara belsőégésű motorok 

hengerfelületének ugyanezzel a lenyomatanyaggal való vizsgálatát ismertető cikkében a 

lenyomatanyag felbontását egyszerűen 0,1 µm-nek adja meg. [Gara] A táblázatban szereplő 

arányértékek a mért átlagos érdességeknek a névleges értékkel képzett arányát mutatja. Ezek 

az értékek szintén nagyobb eltéréseket mutatnak, mint a közvetlen tűs, vagy optikai mérések, 

tehát alapvetően abból kell továbbra is kiindulni, hogy méréstechnikai szempontból a közvetlen 

érdességmérésre kell törekedni, viszont ha nem végezhető el közvetlenül a mérés, akkor a 

lenyomaton végzett méréssel lehet a felület érdességére következtetni. 

  



 
 

6.1. A lenyomatok profiljainak összehasonlítása egymással 

Összehasonlítottam az első és második lenyomat profiljait, valamint a második lenyomat 

profilját mind az etalon optikai, mind az etalon tűs mérésének a profiljával és mindezt 

mindhárom érdességi etalonra vonatkozóan. Ez összesen 3*3=9 összehasonlítást jelent. A 

profilok összehasonlítását 0,5 mm hosszon végeztem el, ez 1000-1000 pontot jelent. 

A 29-30. ábrák mutatják az ugyanarról az érdességi etalonról vett két lenyomat érzékelt 

profiljainak az összehasonlítását, majd a második lenyomat profiljának összehasonlítását mind 

az érdességi etalon tűs, mind optikai érzékeléssel mért profiljával. Amikor a lenyomat profilját 

a tűs, vagy az optikai érzékeléssel kapott profillal hasonlítom össze, akkor a lenyomat profilját 

a vízszintes tengelyre tükrözni kell. Az ábrákon piros vonal a bázisnak választott profil (első 

lenyomat, etalon tűs és optikai érzékelése) képe, kék vonal a hasonlított profil (második 

lenyomat profilja) durván illesztett képe, zöld vonal pedig a hasonlított profil Helmert-

transzformációval illesztett képe látható. 



 
 

 

29. ábra: Érdességi etalonokról (Ra = 0,4 és 2,9 µm) készített lenyomatok profiljainak 

eltérései egymástól és az etalonok tűs és optikai méréseitől (piros: bázis, kék: hasonlított 

durva illesztéssel, zöld: hasonlított Helmert-transzformációs illesztéssel) 



 
 

 

30. ábra: Érdességi etalonról (Ra = 6 µm) készített lenyomatok profiljainak eltérései 

egymástól és az etalonok tűs és optikai méréseitől (piros: bázis, kék: hasonlított durva 

illesztéssel, zöld: hasonlított Helmert-transzformációs illesztéssel) 

 

A lenyomatprofilokból látható, hogy a lenyomatanyaggal tovább növekedett a profil 

bizonytalansága, amiben persze a lenyomat optikai érzékelésének a bizonytalansága is benne 

van. 

A profilok eltéréseit úgy számszerűsítettem, hogy az összehasonlított profil minden pontjának 

meghatároztam a távolságát a bázisnak választott profiltól, majd ezeket a távolságoknak 

meghatároztam az összes pontra az átlagát. Ezeket az átlagértékeket tartalmazza a 7. táblázat. 

  



 
 

 

7. táblázat: Érdességi etalonokról készített lenyomatok profiljainak átlagos eltérései 

egymástól és az etalonok tűs és optikai méréseitől 

A lenyomatokon érzékelt profilok átlagos eltérései a közvetlen mérések kétszeresei 

Ra = 0,4 µm-es érdességi etalonnál, viszont az Ra = 6 µm-esnél ugyan olyan nagyságrendű, 

mint a közvetlen méréseké. 

Az érdességi profilok eltéréseinek grafikus és számszerű meghatározása alapján lehet a 

lenyomatvételt és a mérési módszert a legkisebb eltérésnek megfelelően fejleszteni.  

Az érdességi etalonokról készített szilikonlenyomatok vizsgálatával a szilikonlenyomatok 

mikrogeometriai tulajdonságaira lehet következtetni. 

 

  

Ra=0,4 Ra=2,9 Ra=6

µm µm µm

lenyomat 1-2 0,138 0,912 0,969

tűs-lenyomat 0,115 0,796 1,920

optikai-lenyomat 0,096 1,072 0,880



 
 

7.  Anyamenetek mérése szilikon lenyomatok segítségével 

Makrogeometriai mérések területén a szilikonlenyomatok célszerűen használhatók 

anyamenetek mérésére.  

Menetprofilok összetett térbeli geometriák, melyeket a gépészetben a kötéstechnika területén 

széleskörűen alkalmaznak. Egy csavarkötés egy orsó, és egy anyamenetből áll. Az orsómenet 

az anyamenetnél sokkal egyszerűbben mérhető, mivel kívülről hozzá tudunk férni a 

menetprofilhoz. 

Ha az anyamenetről szilikon lenyomatot készítünk, akkor az orsómenethez hasonló módon 

mérhetjük, azzal a megszorítással, hogy a szilikon lenyomat rugalmassága miatt optikai, tehát 

érintésmentes érzékelést kell a méréshez használni [Solecki Méréstechnika]. 

A gépészetben leggyakrabban használt métermenetek fő geometriai jellemzői a következők: 

Profilszög (α = 60°), menetemelkedés (p) , középátmérő (d2), külső átmérő (d), magátmérő  (d3) 

és tőlekerekítési sugár (R). 

 

  31. ábra: Orsó métermenet alapparaméterei 

A 31. ábrán az orsó métermenet paramétereit mutatom be. Anyamenet ábrája csak annyiban 

különbözik ettől, hogy az átmérőjelekben D szerepel és a középvonal felül helyezkedik el.  

A mérés során kétféle stratégiát lehet követni: eleve csak a lehető legkevesebb 16 pont 

koordinátáit mérem meg, vagy a mérés során viszonylag sűrűn sok pontot felveszek, majd a 

kiértékelés során választom ki a mért pontokból a mérvadókat. Az összes mért pontra 

szakaszonként egyeneseket, vagy az ároktőben köröket is lehet illeszteni. A méréshez 

szükséges legkevesebb 16 pontot annak alapján vesszük fel, hogy azt feltételezzük, hogy a 

p

R
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d3
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menetprofil egyenesekből és körökből áll. Egy egyenes meghatározásához legalább 2, egy kör 

meghatározásához legalább 3 pontjára van szükségünk. 

A menet mérését az átmérő magasságában, a menetemelkedésnek megfelelő szögben (ferdén, 

a menet irányában) kell(ene) elvégezni, ha a tengelyre merőleges irányban mérünk, akkor a 

profil torzul. A mérőmikroszkópoknak a menetemelkedés szögének megfelelően dönthető az 

oszlopa. Koordináta mérőgép esetében különleges szolgáltatásnak számít, ha az érzékelőnek 

változtatható a szöghelyzete. 

A 32. ábra 0,01 mm-es sűrűséggel mért menetpontokat mutat, jelölve a kiértékelésre 

kiválasztott 16 pontot. 

      

  32. ábra: Mért menetprofil részlete, kinagyítva a felső menetcsúcs  

és a kiértékelésre kiválasztott 16 pont 

A menet kiértékelésére kiválasztott 16 pontja a csavar két oldalán egymással szemben 

elhelyezkedő 3 menetoldalon, ami egy menetet és egy menetárkot határol, valamint mindkét 

csavaroldalon egy-egy pont a menetárokban és a menet csúcsán helyezkedik el. A menet 

profilszögét úgy lehet meghatározni, hogy meghatározzuk a menetoldalak szögét, mint a 

menetoldalon felvett két ponton átmenő egyenes hajlásszögét. 
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  33. ábra: A menetoldalak szögeinek és a profilszögek összefüggése 

A profilszöget (1) úgy kapjuk, hogy 180 fokból kivonjuk a pozitív oldalszöget (1) és 

hozzáadjuk a negatív oldalszöget (2). Ha 16 koordinátaponttal 6 menetoldalt mérünk, akkor 4 

profilszöget kapunk, amiből megadhatjuk a profilszög várható értékét és a bizonytalanságát is. 

A menetemelkedést a csavar tengelyének, az átmérőket pedig az átmérőre merőleges irányban 

kell meghatározni. Ehhez meg kell határozni a menet tengelyének az irányát. Mivel a 

csavarmenet a menetoldalakon kapcsolódik, ezért a menetoldalak határozzák meg a menet 

tengelyét. Ha a 33. ábrán a menetoldalak szögét tekintjük, akkor a menet tengelye a szomszédos 

menetoldalak szögeinek átlaga: ha ez 0, akkor a menet tengelye éppen a koordinátarendszer x 

tengelyének irányába mutat. A 4 szomszédos menetoldal szögeinek átlagainak megfelelő 

szöggel ellentétes irányban elforgatjuk a 16 pontot, akkor abba a helyzetbe forgattuk, hogy a 

menetoldalak tengelye az x tengely irányába mutasson. A menetemelkedést úgy kapjuk meg, 

hogy az elforgatott mérési pontokra meghatározzuk a menetoldalak oldalegyeneseit, és az 

oldalegyeneseket mindkét csavaroldalon menetközépen elmetsszük és a párhuzamos oldalaknál 

a metszéspontok távolsága adja a menetemelkedést. A menetközepeket a menetoldalak 

metszéspontjainak y irányú középértékeként kapjuk. 



 
 

 

  34. ábra: A menet oldalegyeneseinek metszéspontjai, valamint az oldalegyenesek 

metszéspontjai a menetközép egyenesével (rombuszok) 

Az oldalegyenesek 4 metszéspontjának az y irányú távolsága pedig két menet-középátmérőt ad. 

(34. ábra) A menet külső átmérőjét úgy kapjuk meg, hogy 16 pont közül y irányban a két 

legtávolabbi y irányú távolságát kiszámítjuk. A menet magátmérője a mért pontok közül a két 

árokfenék-pont y irányú távolsága. A menet tőlekerekítési sugara a két árokfenéken mért 

szomszédos 3-3 pontra illeszthető körök sugara. Három pont köré írható kör középpontja a 3 

pont szakaszfelező merőlegeseinek a metszéspontja.  

Egy M16x2-6g jelű menetes kalibrálógyűrűről 2012. óta már többször vettem 

szilikonlenyomatot. Megmértem 4 ilyen szilikonlenyomaton MAHR PMC800-as 

koordinátamérőgéppel optikai érzékeléssel, manuális pontfelvétellel mindkét oldalon 5 

menetoldalt és minden menetfenéken 1-1 pontot. A mért lenyomatok 2012-ben, 2014-ben és 

2017-ben (két darab) készültek, a két utolsó 12 óra különbséggel, tehát a másik kettőhöz képest 

szinte egy időben készültnek tekinthető. 

A 35. ábrán a lenyomatok mérése látható. 
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  35. ábra: M16x2 anyamenetről készített 4 szilikonlenyomat mérése 

 

  36. ábra: A menetoldalakon mért koordinátapontok (kék), a menetoldalak metszéspontjai 

középmagasságban a menetemelkedéshez (piros) és a menetoldalak metszéspontjai egymással 

(fekete) a középátmérőhöz 

A mért 20 ponttal meg lehet határozni 5*2 oldalegyenest, mindkét oldalon 3 profilszöget és 3 

menetemelkedést és 4 középátmérőt. (36. ábra) A lenyomat árokfenekén felvettem mindkét 

oldalon 5-5 pontot, ezekre felvettem 2 egyenest, melyek távolsága a menetes gyűrű 

furatátmérőjét adja. 

Megmértem koordináta mérőgéppel a menetes gyűrű belső élszalagját, 6°-onként 

pontfelvétellel, a menetemelkedésnek megfelelő spirálpályán végigmenve 6 meneten, összesen 

360 ponton. A mérést a 37. ábra mutatja. Ezek a pontok meghatározzák a menetes gyűrű furatát.  



 
 

 

  37. ábra: M16x2-6g jelű menetes gyűrű belső furatának mérése koordináta mérőgéppel, 

3 mm-es tapintóval 

A koordinátaméréssel a 360 pontra meghatározott henger átmérője: 13,799 mm, hengerességi 

hibái pedig a közelítő hengertől legtávolabb eső pont távolsága befelé 0,012 mm, kifelé 

0,032 mm. A szilikon lenyomatokon meghatározott furatátmérőket a 8. táblázat tartalmazza. 

lenyomat 2012 R 2014 R 2017/1 R 2017/2 R 

Furatátmérő [mm] 13,774  13,7902  13,7854  13,7848  

Profilszög [°] 59,218 0,771 59,817 1,448 59,218 0,771 59,218 0,771 

Menetemelkedés 

[mm] 

1,993 0,023 1,991 0,06 2,000 0,011 1,998 0,02 

Középátmérő [mm] 14,620 0,022 14,629 0,03 14,621 0,017 14,624 0,014 

8. táblázat: A menetes gyűrűről készített szilikon lenyomatokon mért furatátmérők és a menet 

alapparamétereinek középértékei és terjedelmei (R) 

A menetes gyűrűről készített szilikon lenyomat vizsgálata alapján megállapítottam, hogy 

makrogeometriai szempontból a lenyomatkészítéses anyamenetmérés feltételezhető pontossága 

az M16x2-6g-s menetes kalibrálógyűrű esetén −0,005 mm, ami a furat tapintós és a lenyomatok 

optikai koordinátaméréseinek (2017-es) különbségéből adódik. A módszer bizonytalanságára a 

2017-es két lenyomat méretkülönbsége jellemző a furatátmérőre 0,0007 mm, a menet 

középátmérőjére pedig 0,003 mm. A módszer stabilitására – időbeli állandóságára – pedig 5 

évre vonatkozóan (2012-2017) a furatmérés alapján 0,016 mm, a középátmérő alapján pedig 

0,009 mm. 



 
 

Az M16x2-6g anyamenet középátmérőjének tűrése: alsó határértéke 14,503 mm, felső 

határértéke 14,663 mm, tehát a mért középátmérők mind a tűrésmező közepére esnek, másrészt 

a 0,16 mm-es tűrésmezőhöz a középátmérőmérésre kapott legnagyobb 0,03 mm-es mérési 

terjedelem is elfogadható mérési eljárást jelent. 

Ha a szilikon lenyomatok makrogeometriai méretváltozása a furatátmérőnél (13,78 mm-nél) 

0,016 mm, akkor a lenyomatok mikrogeometriai méretváltozása 5 év alatt feltételezhetően 

kisebb annál, mint aminek megállapítását a lenyomatokhoz szükséges optikai mérés 

bizonytalansága számomra lehetővé tesz. Ez azt is jelenti, hogy szilikon lenyomatokat több 

éves időtartamra is lehet felületek mikro- és makrogeometriai tulajdonságainak megőrzésére, 

archiválására használni. 

  



 
 

IV.  Tézis 

Szilikonlenyomatok mikro-és makrogeometriai vizsgálatok során való alkalmazhatóságát 

vizsgáltam. 

A) Kidolgoztam szilikon lenyomatok mikrogeometriai vizsgálatát méréstechnikai 

szempontból pontosságra és bizonytalanságra. Ehhez a Helmert-transzformácó 

felhasználásával kidolgoztam a lenyomatprofilok illesztését a felületek eredeti 

profiljaihoz. Ehhez a lenyomatprofilokat tengelyesen tükrözni kell. Megmutattam, hogy a 

lenyomatvételezés pontossága az érdességi etalonokról vett szilikonlenyomatokon mért 

átlagos érdesség eltérése az érdességi etalonon közvetlenül mért átlagos érdességtől. Ez 

Ra=0,4-nél 0,06 µm, Ra=2,9-nél −0,01 µm, Ra=6-nál −0,33 µm. A lenyomatvételezés 

bizonytalanságára a két lenyomaton mért profilpontok eltéréseinek az átlaga a jellemző, 

ami a 3 érdességi etalonnál rendre 0,138  0,912 és 0,969 µm. 

B) Kidolgoztam anyamenetek mérését szilikon lenyomatok vételével és ezek optikai 

koordinátamérésével. Megmutattam, hogy a menetprofilok méréséhez a 

menetparaméterek (profilszög, menetemelkedés, középátmérő, külső átmérő, magátmérő 

és tőlekerekítési sugár) meghatározásához minimálisan szükséges 16 speciális 

elhelyezkedésű pont mérése és a kiértékelési eljárásom szükséges. [Solecki 

Méréstechnika] 

C) Kidolgoztam az anyamenetek szilikon lenyomattal történő mérésének pontossági, 

bizonytalansági és linearitási vizsgálatát. Ennek alapján a lenyomatvétel pontossága 

13,78 mm-es furatátmérőnél 0,016 mm, a lenyomatvételezés bizonytalanságára a 

furatátmérők eltérése (0,0007 mm) és a középátmérők eltérése (0,003 mm) a jellemzők. A 

mérés stabilitása pedig a furatmérés alapján 0,016 mm, a középátmérőmérés alapján 

pedig 0,009 mm 5 évre vonatkozóan.  

 

  



 
 

8.  Ugyanazoknak a mérési helyeknek a megtalálása koordináta méréseknél 

A kamerás érzékelésű koordináta méréstechnika lehetőséget biztosít arra, hogy ismételt 

méréseket akkora bizonytalansággal, mint amekkorát a koordináta mérőgép lehetővé tesz, 

ugyanazokon a helyeken végezzünk el. Mérések megismételhetőségi feltételei alatt azt értjük, 

hogy ugyanazzal a mérőeszközzel, ugyanaz a mérőszemély, ugyanazt a tárgyat, ugyanolyan 

mérési módszerrel, ugyanolyan környezeti feltételek mellett és a feltételek azonosságát 

biztosító kellően rövid időn belül méri meg. Ezek a megismételhetőségi feltételek teszik 

fontossá ugyan annak a mérési helynek a megtalálását is. Ugyanazoknak a felületrészeknek a 

mikro- és makrogeometriai összehasonlítása hatékonyabb, mert az eltérések jobban 

érzékelhetők ugyan azokon a helyeken. Az így kapott eredményeket elemezve nem csak 

statisztikai értékek kaphatók. 

Ahhoz, hogy ugyanazokat a mérési pontokat egy munkadarabon meg lehessen találni, szükség 

van olyan bázispontokra, amelyek egyéb segítség nélkül is megtalálhatók. Ezek lehetnek a 

munkadarabok szabályos geometriával rendelkező felületei (egyenes, sík, kör, henger, gömb, 

stb.), vagy olyan pontok, amelyek egyértelműen beazonosíthatók. Ilyen bázispontból szükség 

van legalább 3 nem egy egyenesbe esőre. Ha több bázispont áll rendelkezésre azzal növekszik 

a módszer megbízhatósága, már csak azért is, mert ha 3 pontból 1 hibás és nem használható, 

akkor két pont kevés a tájékozódáshoz. Ha a szükséges háromnál több bázispont van, akkor 

kiválaszthatjuk ezekből azt a pozícionáláshoz szükséges hármat, amelyeknek az egymáshoz 

képesti hibái abszolút értékben a legkisebbek, vagy pedig a szükségesnél több bázisponthoz az 

eredő legkisebb eltérés alapján lehet pozícionálni. 

A 38. ábra egy érdességi etalon négy sarokpontját mutatja, ezen a munkadarabon ezek a pontok 

használhatók célszerűen mérési bázispontoknak. A bázispontok az egyes képeken a szálkereszt 

metszéspontjai. A bázispontok az érdességi mintázat első hullámának a teteje, a mintázat 

szélén, a mintázat négy sarkában. Ezek azért is jó bázispontok, mert ezeken belül helyezkednek 

el azok a mérési pontok, amelyeket ismételt méréseknél újra meg kívánunk találni, tehát ha 

tudjuk, hogy a bázispontok milyen pontossággal esnek a kiindulási méretekkel egybe, akkor a 

keresett pontok a bázispontokon belül ennél pontosabban lesznek megtalálhatók. A módszer 

akkor alkalmazható, ha a kiválasztott bázispontok egymáshoz és a munkadarabhoz képesti 

helyzete nem változik meg, tehát a munkadarab kellően merev. 



 
 

 

 

38. ábra: Érdességi etalon 4 bázispontjának a képe a szálkereszttel 

A bázispontok meghatározása (kiválasztás, koordinátáik bemérése) után a mérésre kijelölt 

pontokon el lehet végezni a mérést. 

Amikor a mérést megismételjük, akkor a munkadarabunk nem kerül vissza az eredeti mérés 

koordinátarendszerébe. A kiválasztott bázispontok teszik lehetővé, hogy meghatározzuk a 

kiindulási mérés és az ismételt mérés koordinátarendszerei között összefüggést (koordináta 

transzformációt) célszerűen a dolgozat 4. fejezetében ismertetett profil- ill. felületillesztés 

segítségével. 

  



 
 

9.  Belsőégésű motorok hengerfelületének kopásvizsgálata 

Belsőégésű motorok hajtják jelenleg a közúti járművek túlnyomó részét, bár az alternatív 

(minden, ami nem belsőégésű motoros) hajtások egyre nagyobb mértékben, de egyelőre inkább 

csak jelzésértékű teret nyernek. A belsőégésű motorokban az üzemanyag kémiailag kötött 

energiájának mozgási energiává alakítása a hengerben történik. A henger határolja le az 

égésteret és vezeti meg a dugattyúgyűrűkkel tömített a dugattyút. A hengerfal és a 

dugattyú/dugattyúgyűrűk kapcsolata meghatározó fontosságú a belsőégésű motor működése 

szempontjából. A jelenleg elterjedt hengerfal kialakítások hosszú fejlődés eredményeként 

alakultak ki és ez a fejlődés jelenleg is folytatódik. A cél az, hogy minél kisebb súrlódás és 

kopás mellett lehessen jó tömítést és hosszú élettartamot elérni.  

9.1. A hengerfelület kialakítását meghatározó tényezők 

A hengerfelület mikrogeometriai struktúráját – mintázatát – a rendelkezésre álló 

gyártástechnológiai lehetőségek figyelembevételével úgy kell kialakítani, hogy az két 

egymásnak ellentmondó követelménynek egyszerre tegyen eleget: a kis súrlódási ellenállás és 

kopás érdekében minél kisebb legyen a felületi egyenetlensége (érdessége), de a mintázata 

olyan legyen, hogy a kenőanyag meg tudjon tapadni rajta és a bemélyedésekben biztosítson 

helyet az esetleges szennyeződéseknek (szilárd égéstermék-részecskék, kopadékok). 

[Michalski] 

A hengerfelületek méretét és makrogeometriai alakját a finomfúrás és a hónolás biztosítja, a 

mikrogeometriai mintázat kialakítására többféle eljárást használnak. A hagyományos 

hengermintázatot a hengerfelület többfokozatú ú.n. platóhónolásával hozzák létre. 

Csökkenthető a hónolási mintázat olyan lézertáskák beégetésével, amelyek a kenőolaj 

megtapadását biztosítják. Ezen kívül lehetőség van arra, hogy lézerkezeléssel feltárják a felület 

közeli karbon zárványokat, hogy azok üregei biztosítsák a szükséges felületi egyenetlenséget. 

A felület lézerkezelése két okból is javítja a viselkedését: egyrészt simább (kisebb 

egyenetlenségű) felületet lehet létrehozni, ami kisebb ellenállást és kopást eredményez, 

másrészt a lézerezés keményebbé, ezáltal kopásállóbbá teszi a henger futófelületi rétegét.   

 

  



 
 

9.2. A hengerfelületek mikrogeometriai mérési módszerei 

A hengerfelületek közvetlenül nehezen mérhetők, mert belső felületeknek rossz a 

hozzáférhetőségük. A mérendő felületeknek a mikrogeometriai vizsgálatokhoz nagy a 

kiterjedésük – egy átlagos személygépkocsiba épített belsőégésű motor hengerfuratának 80 mm 

körüli az átmérője és 100 mm körüli a hossza. Az érdességmérés hagyományos tűs letapogatása 

csak hosszirányban és legfeljebb néhány metszetben, és nem teljes hosszban használható. 

Többféle optikai eljárás (hagyományos mikroszkóp, fehér fény interferométer, szórt fény 

érzékelés, stb.) is alkalmazható hengerfelületek vizsgálatára, de ezeket egyedi kialakítással kell 

ehhez alkalmassá tenni. A felületek mikrogeometriáját mérő általános rendeltetésű 

berendezésekkel úgy lehet hengerfelületek részeit mérni, hogy roncsolással a méréshez 

metszeteket készítünk a hengerfelületből. Ennek viszont az a következménye, hogy a felület 

mikrogeometriai mérése után már nem tudjuk üzemeltetni a motort. 

Belsőégésű motorok hengerfelületeinek vizsgálatát több publikációban is ismertette egy svéd 

kutatócsoport [Rosen1996], [Johansson], [Anderberg], és egy lengyel csoport is feltűnően aktív 

ezen a területen [Pawlus1997], [PawlusMichalski]). 

Pehnelt [Pehnelt] belsőégésű motorok hengerfelületének optikai érzékelését felületen és tűs 

érzékelését vonal mentén hasonlítja össze a dugattyú lökete mentén és alapvetően a vonalmenti 

(2D) kiértékeléshez képest értékeli a térbeli kiértékelést. 

Ha a hengerfelületről szilikon lenyomatot készítünk (39. ábra), akkor ez a lenyomat a 0,1 µm-

nél nagyobb felületi egyenetlenségeket a gyártó specifikációja szerint átviszi. A teljes 

hengerfelületről bonyolult lenne lenyomatot venni, de mivel a szívó és a kipufogóoldalon 

nagyobb a hengerfal kopása a dugattyú mozgása miatt, ezért ezeknek a sávoknak a vizsgálata 

különösen érdekes a felület kopását illetően. Gara a hengerfelületen 4 db 25 mm-es csíkon, 90°-

os osztásban lenyomatvételezést használt [Gara]. A lenyomattechnika előnye, hogy archiválja 

a felület kiindulási állapotát, így lehetőség van az üzemeltetés után ugyan annak a felületrésznek 

a kiindulási és későbbi állapotának az összehasonlítására. A szilikon lenyomatok rugalmas 

anyagúak, ezért tapintós – tűs – érzékelő nem követi, hanem deformálja a felületüket, tehát csak 

optikai úton mérhetők. 



 
 

 

  39. ábra: Szilikonlenyomat készítése belsőégésű motor hengerfelületéről 2*4 sávon 

Ahhoz, hogy ugyanazokat a felületrészeket kellő pontossággal meg lehessen találni a felületről 

korábbi és későbbi állapotában készített lenyomatokon találni kell legalább 3 nem egy 

egyenesbe eső olyan bázispontot mindkét lenyomaton, amelyek egymásnak megfelelői és 

minden olyan mérőberendezéssel egyértelműen megtalálhatók, amit a mérések során 

alkalmazni fogunk. Mivel a dugattyúgyűrűk, illetve a dugattyú nem érintkeznek a 

hengerfelülettel a teljes hosszon, hanem fölül és alul marad egy-egy nem érintkező sáv, ezekben 

lehet ilyen egymásnak megfeleltethető 4 pontot találni. Bázispontnak célszerűen választható a 

lenyomat műanyag hátlapjának 4 sarokpontja is. Meg kell ezután határozni mind a 

bázispontoknak, mind a vizsgálandó pontoknak a síkbeli koordinátáit. Amilyen pontosan 

megfeleltethetők – fedésbe hozhatók – egymással a bázispontok, annál kisebb eltérés lesz a 

keresett pontok között. A bázispontok egymásra illesztéséhez szükséges koordináta 

transzformáció Helmert-transzformációval határozható meg, vagy egyszerűsítve a problémát 

két lépcsőben: először a bázispontok súlypontjának egymásra tolásával (transzláció), majd a 

pontoknak a bázispontok súlypontja körüli elforgatásával, amíg a koordináták eltéréseinek 

négyzetösszege minimális nem lesz (rotáció). 

A mérések optikai koordináta mérőgépen (MAHR PMC800) kezdődnek a kopott felület, vagy 

az arról készített lenyomat vizsgálatával. Ki kell választani mind a bázispontokat, mind azokat 

a pontokat, amelyeket a továbbiakban vizsgálni fogunk. Ezekről a pontokról képfelvételeket 

kell készíteni, és meg kell mérni ezeknek a pontoknak a koordinátáit. Ezután meg kell mérni az 

ennek megfeleltethető lenyomaton a bázispontok koordinátáit és ki kell számolni a két 

koordinátarendszer egymásra illesztéséhez szükséges eltolást és elforgatást. Az ismeretlen 

pontokra ugyanezt az eltolást és elforgatást alkalmazva megkapjuk ezekek a koordinátáit. 

Ugyanígy a bázispontokból kiindulva lehet érdességmérő berendezésen a megkívánt 



 
 

pontossággal (Taylor Hobson TALYSURF CLI2000) ugyanazokat a pontokat megtalálni, mint 

amelyeket a koordináta mérőgépen bemértünk. 

A módszert úgy ellenőriztem, hogy összehasonlítottam, hogy mennyire feleltethetők meg 

egymásnak ugyanannak a felületrésznek a közvetlen érzékeléssel készített képi és 3D-s 

letapogatással készített felvételei a lenyomat megfelelő pontjának képi és 3D-s letapogatással 

érzékelhető felvételeivel. Azon kívül, hogy a lenyomat a térbeli struktúra tükörképe, el is veszt 

információt és az érzékeléseknek is van bizonyos hibájuk és bizonytalanságuk, a lenyomatokon 

érzékelhető pontok az eredeti felület pontjaival mind képileg, mind a térbeli struktúrát illetően 

egyezést mutatnak. A lenyomattechnikát összehasonlítottam a felület közvetlen érzékelésével 

fehérfény-interferométerrel és ezzel is látványos egyezést kaptam.  

9.3. Kopásvizsgálatok előkészítése 

A lenyomattechnika alkalmasságát a hengerfelület kopásvizsgálatára egy spirálhónolt 

hengerfelületű motorral vizsgáltam. Az összeszerelés előtt a hengerfelületek szívó és 

kipufogóoldaláról lenyomatot vettem. A lenyomatvétel után a motort összeszerelték és 500 órán 

vegyes üzemi terhelés mellett járatták. A járatás után a motort szétszerelték és a hengertömböt 

a 40. ábra szerint szétfűrészeltük.  

 

  40. ábra: A közvetlen felületérzékeléshez szétfűrészelt hengertömb 

Erre azért volt szükség, hogy a hengerfelületeknek azokhoz a részeihez, amelyekről a járatás 

előtt a lenyomatokat vettem közvetlen méréssel is hozzá tudjak férni. Ezek után vettem a 

lenyomatot a kopott hengerfelületekről a dolgozat 6. fejezetében ismertetett nyomáskamrában. 



 
 

A következő összehasonlításokat tudtam elvégezni: a kiindulási hengerfelületről és a kopott 

hengerfelületről készített lenyomatok összehasonlításával a hengerfelület kopását tudtam 

megállapítani. A kopás a gyűrűk alsó és felső holtpontja között, nagyobb mértékben a dugattyú 

mozgásának felső szakaszán jelentkezett. A kopás mértékére a hosszirányban keletkezett 

karcok mélységéből (1-2 µm) illetve a kiindulási mintázat eltűnéséből (~1 µm) lehet 

következtetni.  

A kopott felületről készített lenyomat és a kopott felület közvetlen mérésének összehasonlítása 

azt mutatja meg, hogy mennyire adja vissza hűen a lenyomat a tényleges felületet. Ehhez az 

összehasonlításhoz a hengerfelületet is optikai érzékelővel tapogattam le, hogy az 

érzékelőváltás ne növelje meg a mérés hibáját és bizonytalanságát.  

A hengerfelületet nemcsak optikai, hanem tűs érzékelővel is letapogattam. Ennek a két 

letapogatásnak az eredményét összehasonlítva kaptam információt arra, hogy a tűs és az optikai 

érzékelés milyen pontosan felelnek meg egymásnak hengerfelületek érzékelésénél. 

Ez a vizsgálat kimutatta, hogy 500 órás (vagy ennél hosszabb) járatások kopásvizsgálatára 

alkalmas a lenyomatvételezéses eljárás, valamint ennek kapcsán dolgoztam ki mind a 

lenyomatvétel technológiáját, valamint azt a módszert, amivel előirányzottan ugyanazokat a 

mérési pontokat a hengerfelületeken az érdességmérővel is meg tudtam mérni. 

9.4. Optikai és tűs érzékelés összehasonlítása térben belsőégésű motor 

hengerfelületén 

Belsőégésű motorok hengerfelületeinek 3D-s jellemzését már 1995-ben összefoglalta Dong. Ő 

az S paramétereken kívül az autókorrelációs és spektrálelemzéseket használta [Dong]. Az S 

síkbeli paraméterek az R vonalmenti paramétereknek megfelelő háromdimenziós érdességi 

paraméterek, tehát Sa az Ra-hoz hasonlóan az átlagos felületi érdesség háromdimenziós 

felületen. 

Az érdességmérést belsőégésű motor hengerfelületen csak egyedileg erre a célra kifejlesztett 

érdességmérő berendezésekkel lehet elvégezni. A rendelkezésemre álló TALYSURF CLI2000 

érdességmérő berendezéssel közvetlenül a hengerfelületből kifűrészelt darabokon lehet csak 

érdességmérést végezni, vagy roncsolás nélkül a hengerfelületről levett szilikon lenyomatot 

lehet optikai érzékeléssel mérni. 



 
 

A szakirodalomban Pawlusnál találtam a hengerfelület tűs letapogatásra példát. Ő kis (2 µm) 

lekerekítési sugarú („hegyes”) tűvel az általam mért terület 16-szorosát tapogatta le 

(4 mm * 4 mm) 10-szeres letapogatási sebességgel (0,5 mm/s), de a vizuális megjelenítésen túl 

csak annyiban használta a 3D-s mérési eredményeket, hogy S felületi érdességi paramétereket 

értékelt ki. [Pawlus2009] 

A belsőégésű motor hengerfelületén összehasonlítottam egy-egy egymásnak megfeleltethető 

felületrészt, amit közvetlenül tűs és optikai letapogatással kaptam. A felületrészek nagysága 

0,1 mm * 0,1 mm, a tűs mérés 200 * 200 = 40.000 pontot, az optikai mérés 200 * 100 = 20.000 

pontot tartalmaz. Összehasonlítottam egymással ezt a két felületrészt térben. Ehhez először 

egymáshoz kellett illeszteni a két felület pontjait. Erre a 3D-s Helmert-transzformációt 

használtam. A Helmert-transzformáció alkalmazásához, az összehasonlítandónak vett optikai 

érzékelés minden pontjához meghatároztam egy saját MATLAB program segítségével a 4 

legközelebbi tűs érzékeléssel kapott pontot, valamint a hasonlítandó pontnak a 4 pontra 

illesztett gömbre vetített 21. ábra szerinti talppontját. A Helmert-transzformációhoz ezek a 

talppontok a hasonlítandó pontoknak megfeleltethető bázispontok, amelyekkel 

meghatározhatók az illesztéshez szükséges transzformációs paraméterek (3 eltolás és 3 

forgatás). A geometriai transzformációt a hasonlítandó pontfelhőn elvégezve illesztettem a 

hasonlítandó felületet a bázisfelülethez. Az illesztés után újra meg kellett határozni a 

hasonlítandó pontok távolságát a bázisfelülettől (minden hasonlítandó ponthoz legközelebbi 4 

bázispont, ezekre illeszthető gömb és erre a vetítési talppont).  

A 41. ábrán piros keret mutatja azt 0,1 mm * 0,1 mm-es részletet, amelyhez térbeli 3D Helmert-

transzformációval hozzáillesztettem az optikával érzékelt felületet. A képen ferde irányúak a 

hónolás megmunkálási nyomai. A kopási karc függőleges irányú. 

 



 
 

 

  41. ábra: A hengerfelület tűs letapogatásának 0,2 mm * 0,2 mm-es részlete 

A 43. ábra a felület tűs, a 44. ábra ugyanannak a felületrésznek az optikai letapogatással kapott 

pontjait mutatja térben. A 45. ábra az optikai letapogatás eltérését mutatja a tűs letapogatáshoz 

képest, miután a két felületet Helmert-transzformációval egymáshoz illesztettem. 

 

42. ábra: Az optikai érzékeléssel meghatározott pontok előjeles eltérése a tűs érzékeléssel 

meghatározott pontoktól az illesztés előtt és után 

A 42. ábra mutatja a 40.000 optikai és tűs érzékeléssel mért pont eltérését a Helmert-

transzformáció előtt (kék) és után (piros). 
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43. ábra: A tűs érzékeléssel meghatározott felületrész (40.000 pont), tengelyek skálája µm-es  

 

44. ábra: Az optikai érzékeléssel meghatározott felületrész (20.000 pont), tengelyek skálája 

µm-es 



 
 

 

  45. ábra: Az optikai érzékeléssel meghatározott felület eltérése a tűs érzékeléssel 

meghatározotthoz képest (20.000 pont), tengelyek skálája µm-es 

A hengerfelületek optikai érzékelésének az eltérése a tűs érzékeléséhez magának az érzékelés 

jellegének, elvének alapvető eltérésén felül indokolható azzal is, hogy az érdességmérő 

berendezés nem mikrogeometriai koordináta mérőgép. Az érdességmérő csak a mért felületre 

merőleges (függőleges) irányú (Z) koordináta mért. Az X és Y koordináták nem mértek, hanem 

csak a mozgás vezérlése és a beállított felbontásnak megfelelő derékszögű rács pontjai. Ezek 

alapján azt kell feltételezni, hogy a függőleges irányban nanométeres érzékenységgel mért 

pontok X és Y irányú véletlen hibái és azok bizonytalansága sokkal nagyobb, mint a Z irányú 

mért értékeknek. 

  



 
 

10. Alakítószerszámok felületének vizsgálata 

A képlékenyalakító szerszámok élettartamának növelésére törekvés az utóbbi időben 

egyértelműen érzékelhető. A szerszámok élettartamának növelésére jól bevált gyakorlat a 

szerszám felületének bevonatolása. 

A kovácsolási folyamatok többsége zömítéssel kezdődik, aminek a célja a munkadarab 

revétlenítése. A párhuzamos felületű nyomólapok közti zömítés közben a szerszám felületén 

jelentős mechanikai és hőterhelés lép fel egy jellemző viszonylagos súrlódó erőt generáló 

elmozdulás mellett. Mindezek a szerszámfelület intenzív kopásához vezetnek. Az elvégzett 

vizsgálatok során olyan bevonat nélküli és a bevonatolt szerszámfelületek kopását 

hasonlítottam össze, amelyeknél az előgyártmányok  kezelését és pozícionálását robot végezte, 

ami a kézi pozícionáláshoz képest sokkal pontosabb és kisebb bizonytalanságú.  

 

46. ábra: Szerszámfelületek összehasonlítása GOM ATOS rendszerrel 

A felületek makrogeometriai mérését optikai koordináta mérőgéppel, a felületdigitalizálást 

GOM ATOS optikai felületdigitalizálóval, a mikrogeometriai mérést pedig Taylor Hobson 

TALYSURF CLI2000 érdességmérő berendezéssel végeztem. A kiértékeléshez 

összehasonlítottam a szerszámfelületet, amin kopási üreg keletkezett a szerszám geometriai 

modelljével, illetve a két szerszámfelületet egymással. 

A szakirodalomban ismert a párhuzamos nyomólapok közt végzett zömítés kopásvizsgálata 

[Zebisch]. A kopásvizsgálatot négy részre bontva tárgyalom. 



 
 

10.1. A kopás vizsgálata a szerszámfelületen  

A kopási üregből következtetni lehet a munkadarabban bekövetkező anyagvándorlásra, a 

felületi nyomásra, és a felületek közti súrlódásra.  

A zömítés alapanyaga 100 mm * 100 mm keresztmetszetű négyzet alapú buga, aminek az élei 

15 mm-es sugárral lekerekítettek. A munkadarab modelljét és a vonatkoztatási 

koordinátarendszer elhelyezkedését a 47. ábra mutatja.   

 

  47. ábra: A zömítés alapanyaga névleges méreteivel és a vonatkoztatási 

koordinátarendszerrel 

A koordinátarendszer z-tengelye a felfekvő felület súlypontjában helyezkedik el, merőleges a 

felfekvő felületre. Az x és y tengelyek párhuzamosak a felfekvő felület oldalaival.  Zömítéskor 

a munkadarab magassága 159 mm-ről 135 mm-re csökken (24 mm csökkenés). Amennyiben a 

felfekvő felületeken nem lépne fel a keresztirányú elmozdulásokat gátló súrlódás, akkor a 

munkadarab oldalfelületei síkok maradnának és a felfekvő felület minden irányban 

egyenletesen 4,49 mm-rel nagyobb lenne. A munkadarabnak ezt az elméleti alakváltozását a 

48. ábra mutatja. 



 
 

 

  48. ábra: A munkadarab elméleti alakváltozása súrlódásmentes esetben 

Az alakváltozást ebben az esetben a térfogatállandóság feltételezésével lehet meghatározni. 

Minél nagyobb a súrlódás a felfekvő felületeken, annál kevésbé növekszik meg a felfekvő 

felület és az oldalfelületek megduzzadnak, hordósodni fognak.  

A vizsgált szerszámfelületek 26.000 munkadarab zömítése után lettek mérve. A kopott 

nyomólapokat a 49. ábra mutatja. 

 

  49. ábra: A kopott nyomólapok a koordinátamérőgép asztalán 

A jobboldali a bevonatolt nyomólap a baloldali bevonat nélküli. A felületeken jól látható a 

kopási üreg. A bevonatolt szerszám kopott felülete nagyobb kiterjedésű, de kisebb mélységű. 

A bevonat nélküli és a bevonatolt szerszámfelületek kopását úgy lehet egymással 

összehasonlítani, ha a kopott felületek letapogatott felületi pontjait célszerűen össze lehet 

illeszteni. Az illesztést magasságirányban azokon a felületeken lehetett elvégezni, amelyek 

kívül estek a munkadarab által érintett területen, ezért feltételezhetően nem is koptak.  



 
 

Erre a síkra vetítettük fel a kopott felület súlypontját, ez a pont lett a koordinátarendszer origója, 

az x-y sík a nem kopott felületrészek közelítő síkja. A kopott felületeket pedig úgy forgattam 

össze, hogy a bázisfelülettől 1 mm mélyebben elhelyezkedő metszősíknak a kopási üregből 

kimetszett profilpontjainak négyzetes eltérése a legkisebb legyen. 

10.2. A felület optikai digitalizálása 

A felület optikai digitalizálása átfogó képet ad a teljes szerszámfelületről. A pontsűrűség 

0,3 mm és a bizonytalanság 0,01-0,1 mm között feltételezhető. 

 

  50. ábra: A felületek összehasonlítása az optikai felületdigitalizáló rendszerrel (GOM-

ATOS) 

Az összehasonlítás bázisa a bevonatolt szerszám felülete. A színek a felületek 

magasságkülönbségét mutatják. Az 50. ábrán zöld színű felületekrészek ugyanolyan 

magasságúak (magasságkülönbség < ±0,1 mm), a kék színű felületeknél a bevonatolt szerszám 

mélyebbre kopott, a sárga majd piros árnyalatok azokat a felületrészeket mutatják, ahol a 

bevonatolt szerszám a felülete került mélyebbre. A legnagyobb magasságkülönbségek a 

sötétkékkel jelzett helyeken 1,25±0,25 mm-rel mélyebb, illetve a piros részeken 0,4±0,1 mm-

rel magasabb a bevonat nélküli szerszám, mint a bevonatos.  

10.3. A szerszámfelületek mérése koordináta mérőgéppel 

A MAHR PMC800 típusú koordináta mérőgép lézer érzékelője a felület függőleges irányú 

letapogatását teszi egy egyenes mentén lehetővé, a mérőgép bizonytalanságával (3 + L/350) 

µm, ahol L a mért távolság mm-ben. Az 51. ábra a mért profilokat mutatja. A felső sima görbék 

középről számítva a kopási keresztmetszet növekedését mutatják. 



 
 

 

51. ábra: A kopási üregek profilja (lila: bevonat nélküli, kék: bevonatolt) alul, a kopási 

keresztmetszetek középről kifelé számolva (fent) 

Ez a mérés pontosabban szolgáltatja a kopás oldal- és mélységirányú kiterjedését. Középen 

mindkét szerszámfelület ugyanolyan mértékben 0,097, illetve 0,096 mm-rel mélyebben 

helyezkednek el, mint kiindulási állapotban. A teljes kopási keresztmetszet a bevonatolt 

szerszámnál mintegy fele akkora (30,7 mm2), mint a bevonat nélkülinél (61,05 mm2). A 

koordináta mérőgéppel a teljes szerszámfelület nem digitalizálható, viszont kisebb 

felületrészek, mint pl. 20 mm * 20 mm-es négyzet, vagy Ø20 mm-es kör 0,01 mm-es 

pontsűrűséggel digitalizálhatók. 

10.4. A kopott felületek mikrogeometriai vizsgálata 

A szerszámfelületek mikrogeometriáját közvetlenül nem lehetett megmérni, mivel a 

nyomólapok kiterjedése és tömege meghaladta az érdességmérő számára megengedhető 

értékeket (200 mm * 200 mm és 15 kg) és képlékenyalakító szerszámok általában nagy 

kiterjedésűek és tömegűek, de a megmunkálófelületek felületi minősége (kis egyenetlensége) 

fontos követelmény. A közvetett mérést a felületekről vett szilikon lenyomatokon végeztem el, 

optikai letapogatással (52-53. ábra).  

 

52. ábra: A bevonatos szerszám felületének érdességmérővel mért pontjai 



 
 

 

  53. ábra: A bevonat nélküli szerszám felületének érdességmérővel mért pontjai 

Az érdességmérő a kopási profilt ~30 nm-es felbontással érzékeli, a pontsűrűség pedig 0,5 µm. 

Ez a nagy felbontás lehetővé teszi a szerszám felületén érdességi jellemzők (Ra, Rz, Rt) 

meghatározását. A felület mikrogeometriai jellemzésére ezek az érdességi paraméterek 

alkalmasak. A felületi érdesség változását a sugárirányú (munkadarab tengelypontjához 

viszonyított) távolság függvényében a 9. táblázat tartalmazza. 

sugárirányú 

távolság [mm] 

0 10 20 30 40 50 60 70 

bevonat 

nélküli 

Ra 2,20 1,84 1,99 0,91 0,38 0,24 1,30 0,67 

Rz 16,40 13,60 18,70 10,10 2,79 2,84 10,00 5,12 

bevonatolt Ra 0,67 0,61 0,24 0,35 0,17 0,80 1,02 0,89 

Rz 8,16 5,29 2,27 3,39 2,41 19,90 9,23 7,73 

9. táblázat: A felületi érdesség számértékei a sugárirányú távolság függvényében 

A felületdigitalizálás, a koordináta mérőgépes mérés és az érdességmérés átfogó képet adnak a 

szerszámkopásokról. A felületdigitalizálás a teljes felületre kiterjed, a koordináta mérőgépes 

mérés a felületdigitalizálásnál nagyobb pontosságú és kisebb bizonytalanságú, az 

érdességmérés pedig a felület mikrogeometráját mutatja meg. A geometriai mérések 

eredményei a képlékenyalakítási folyamat fejlesztéséhez hasznos információkkal szolgálnak. 

[Tancsics2013] 

  



 
 

V. Tézis 

Kidolgoztam térbeli pontok illesztésének és összehasonlíthatóságának módszerét a 3D 

Helmert-transzformáció alapján MATLAB programmal 

A) A térbeli felületek egymásra illesztését belsőégésű motor hengerfelületén optikai és tűs 

érzékeléssel felvett pontokon végeztem el. Az illesztés a pontok átlagos hibáját 

lecsökkentette 0,859 µm-ről 0,746 µm-re, ami  az eredeti eltérés 86,9 %-a. [Dreyer] 

[Solecki2011] 

B) Eljárást dolgoztam ki bevonatolt és bevonat nélküli kovácsszerszámok kopásának, illetve 

mechanikai hatásoknak kitett alkatrészek felületének érdességmérésére szilikon 

lenyomatok felhasználásával. Megállapítottam, hogy a szilikon lenyomatokon mért Ra 

érdességi paraméter változása a munkadarab tengelyétől kifelé a bevonatos szerszámnál 

0,235 és 1,02, a bevonat nélküli szerszámnál 0,24 és 2,2 µm között változik és a változás 

lefutása összhangban van a kopás előrejelezhető alakulásával. [Kardos] 

[SoleckiHalbritter] [Tancsics] 

  



 
 

11. Belsőégésű motorok új és kopott hengerfelülének osztályozása wavelet-

analízissel segített szerkezeti entrópián alapuló fuzzy osztályozórendszerrel 

A hengerfelületeket a fentebb említetteknek megfelelően előkészítettem. Öt területen egymás 

mellett összesen 5*64 mintát vettem mind a gyártás utáni felület szilikon lenyomatáról, mind 

pedig a kopott felület szilikonlenyomatáról, illetve magáról a felületről. A szilikon lenyomatok 

érzékelése optikai, a kopott hengerfelület közvetlen letapogatását az optikai mellett 90° 

kúpszögű R = 5 μm lekerekítési sugarú tűvel is végrehajtottam. 

Az érzékelt felületek az 54. ábrán láthatóak 

 

54. ábra. Egy 1 mm2-es felület digitalizált képe, új állapotában, szilikonlenyomatról optikai 

letapogatással, 500 óra vegyes üzemű futás után, szilikonlenyomatról optikai letapogatással, 

illetve közvetlenül a hengerfelületről tapintóval felvéve. A hely skálája mikrométeres, a 

magasság színskálája milliméter egységekben van megadva. 

A 64 db 0,3 * 0,3 mm2-es felvételnek kiszámoltam a szerkezeti entrópiáját (45) és betöltési 

arányát (46), s amint az 55. ábrán látható, sem az új és a kopott, sem pedig a kopott felület 

kétféle letapogatással felvett képek szerkezeti entrópia diagramja nem különbözik 

szignifikánsan egymástól, mindkét esetben igen jelentős az átfedés. Ez azt vetítette előre, hogy 

csak a szerkezeti entrópiát és a betöltési arányt használva bemeneti (antecedens) dimenziónak 

egy osztályozási rendszerben, a kimeneti halmazok is jelentősen át fognak fedni, azaz nagyon 

sok hibás osztályozást fog a módszer generálni.  



 
 

 

55. ábra. Szerkezeti entrópia-betöltési arány összehasonlító ábra a kopott és új (1. részábra 

zöld-piros), illetve az optikai és tapintós letapogatás (2. részábra piros-zöld) esetére. 

Ennek ellenére megvizsgáltam, milyen (47), (48) egyenleteken alapuló, interpolációs fuzzy 

osztályozórendszert lehet pusztán a szerkezeti entrópia és betöltési arány értékekre alapozva 

kapni. Ahhoz, hogy a döntést végre tudjam hajtani, ki kellett nevezni egy tanító halmazt, mely 

alapján meg tudtam alkotni a fuzzy szabályokat az egyes típusokhoz (kopott, illetve új, valamint 

lenyomatos-optikai, illetve eredeti-tűs felvételek esetére). Mivel a képek nagyon hasonlóak 

voltak, egyszerűen, kiválasztottam minden második képet, és azokat használtam fel a 

szabálybázis megalkotására, a maradék képeket használtam az osztályozó rendszer tesztelésére. 

Az 56. ábra bemutatja a szerkezeti entrópiákhoz, illetve a betöltési arányhoz generált nagyon 

egyszerű fuzzy szabályt, melyet úgy keletkeztettem, hogy a nullás alfa-vágat alsó és felső 

határát az előforduló értékek minimumára és maximumára állítottam be, az egyes alfa vágatot 

pedig egyetlen pontra redukáltam: a számolt értékek statisztikai átlagára. Így egy háromszög 

alakú fuzzy halmazt kaptam minden bemeneti (antecedens) és minden kimeneti (konzekvens) 

dimenzióra. 

  



 
 

 

56. ábra. Az egyes antecedens dimenziókra vonatkozó fuzzy szabályok. Az első sor mutatja 

az új és a kopott felületekre, a második sor pedig a lenyomatos-optikai, és az eredeti-tűs 

osztályozási rendszer szabályait, az első oszlop a szerkezeti entrópia, a második a betöltési 

arány antecedens dimenziókat mutatja. 

Látható, hogy a fuzzy halmazok tartója az egyes antecedens dimenziókban jelentősen átfed. Az 

osztályozási rendszer is a várakozásoknak megfelelően eredménytelen: a 64 db tesztképből 33-

at sorol rosszul be az új-kopott párosból, és 32-t a kétféle letapogatási módszer szerinti 

osztályozás esetén (nyilván ezt az eredményességet egy véletlen besorolással is el lehet érni). 

A következő lépésként megvizsgáltam, hogy hogyan hat a wavelet transzformáció az 

osztályozás eredményességére. A várakozás az volt, hogy mivel a képek finom részletei azok, 

amiben igazán eltérnek egymástól, a Haar-wavelettel végzett wavelet transzformáció után 

keletkező, részleteket tartalmazó komponens már eltéréseket fog mutatni, s így az osztályozás 

sikeresebb lesz. 



 
 

 

57. ábra. Szerkezeti entrópia-betöltési arány összehasonlító ábra a kopott és új felületek 

esetére, wavelet transzformáció után. Az első ábra mutatja a tisztán aluláteresztő szűrőket 

tartalmazó transzformáció kimeneteit, a második, illetve a harmadik ábra azoknak a 

transzformáltaknak a pontjait mutatja, melyek esetén a kép egyik dimenziója aluláteresztő, a 

másik felüláteresztő szűrővel lett transzformálva, míg a negyedik ábra a tiszta felüláteresztős 

tagokat. 

A képek wavelet-transzformálása után keletkezett szerkezeti entrópia-betöltési arány 

diagramokat az 57. ábra mutatja. Az eltérés a vártnál kisebb, még mindig erősen átfednek azok 

a területek, ahová a kétféle típusú kép Sstr(ln q) pontjai esnek. 



 
 

 

58. ábra. Fuzzy szabályok az egyes antecedens dimenziókra wavelet transzformált képek 

esetén. 

A fuzzy osztályozórendszerben keletkező szabályokat az 58. ábra mutatja, itt még mindig 

átfednek a fuzzy halmazok tartói, viszont a nagyobb számú antecedens dimenzió szignifikáns 

javulást okozott az osztályozó rendszerben, a 64 tesztképből csupán 12, illetve 13 került rossz 

osztályba a korábbi 50%-os félreosztályozás helyett.  

  



 
 

VI. Tézis 

Azonos helyeken érdességmérővel a kopott felület közvetlen tűs érzékeléssel és közvetve, a 

felület kiindulási és kopott állapotáról vett szilikongumi lenyomatok optikai érzékelésével 

nyert mikrogeometriai minták tulajdonságait vizsgáltam. Mikrogeometriai felületek 

kopottságának megállapítására a digitalizált felületek, illetve azok wavelet-

transzformáltjának szerkezeti entrópiáján alapuló fuzzy osztályozó rendszert dolgoztam ki, 

amellyel a téves osztályba sorolás aránya csökkenthető. [NagyESCIM2016] 

 

  



 
 

12. Összefoglalás 

Profilok illesztése a geometriai méréstechnikában, ha a méretet, alakot és helyzetet egymással 

összefüggésben akarjuk vizsgálni, akkor elengedhetetlenül szükséges. A térbeli pontok 

illesztésére a Helmert-transzformáció felhasználásával dolgoztam ki egy MATLAB programot, 

amely a következő elemekből épül fel:  

 legközelebbi 4 pont keresése, 

 a legközelebbi 4 pontra illeszkedő gömb és ezen a hasonlítandó pont vetített 

talppontjának meghatározása 

 a két profil eltéréseinek meghatározása a hasonlítandó pontok és a talppontjaik 

között, az eltérések átlaga mutatja a felületek illesztés előtti eltérését 

 Helmert-transzformáció: az illesztendő pontok és talppontjaik között a 7 

transzformációs paraméterek meghatározása 

 a hasonlítandó pontok térbeli transzformálása 

 döntés arról, hogy újabb illesztési ciklusba kezdjek, ekkor folytatás a Helmert-

transzformációval (a hasonlítandó pontok már az új, transzformált helyzetükben 

maradnak), vagy elértem a végeredményt.  

 az eltérések vizuális megjelenítése (ha az eltérések egyébként nem láthatók, 

akkor nagyítva) 

A mért pontok illesztésére és összehasonlítására kidolgozott módszert a méréstechnikai 

gyakorlatban felmerült mikro- és makrogeometriai problémák megoldására alkalmaztam. 

Az érdességmérések területén a tűs letapogatások a járműgyártási gyakorlatban a mérvadók. 

Azzal, hogy az optikai érdességmérések egyre jobban teret nyernek szükséges, hogy a 

különböző érzékelésű érdességmérések ne csak a kapott érdességi paraméterek, hanem az 

érzékelt érdességi profilok alapján is összehasonlíthatók legyenek. Erre az összehasonlításra 

dolgoztam ki egy a Helmert-transzformáción alapuló lehetséges eljárást. 

Ha egy geometriai mérést nem lehet közvetlenül elvégezni, vagy egy munkadarab valamelyik 

felületének adott időpontban a geometriai állapotát meg akarjuk őrizni, akkor a 

lenyomattechnika alkalmazása erre lehetőséget ad. A szilikon lenyomatokon végzett mikro- és 

makrogeometriai vizsgálataim a lenyomatvétel technikájára és a lenyomatok érzékelési és 

összehasonlítási lehetőségeire mutattak be módszereket, és abban értékelem a módszer 

pontosságát és megbízhatóságát. 



 
 

A szerkezeti entrópia használata a térbeli felületek geometriai összehasonlítására gépész 

területen új megközelítés, ami használhatónak tűnik, de még a gyakorlati eredmények száma 

kevés, amiket a munkám minden bizonnyal elő fog segíteni. 

A kidolgozott MATLAB program több fejlesztési lehetőségre is még nyitott. A legközelebbi 1-

2-3-4 pont keresésére jelenleg használt, minden egyes ponton végigmenő egyszerű, de biztos 

eljárás helyett lehetne olyan hatékonyabb keresési eljárást alkalmazni, ami több lépcsőben 

keresne, de nem az összes pontot vizsgálná végig. A másik fejlesztési lehetőség a jelenleg 

kezelhető 40.000 pont növelése legalább egy nagyságrenddel. A harmadik fejlesztési 

lehetőséget az eredmények térbeli megjelenítése. Ez azért fontos, mert elősegíti, hogy az 

eredmények szemléletesen megjeleníthetők legyenek.  
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Igény esetén a „solecki@sze” címen kapott értesítés alapján a mérési adatokat bárkinek 

rendelkezésére bocsátom. 

Értekezés 

oldal 

Mérés tárgya Dátum Mérőeszköz megjegyzések 

22 Belsőégésű motor 

hajtórúdja 

2012.05.14. MAHR PMC800 

koordináta 

mérőgép 

Furatok mérése 

tapintóval 2*3 

metszetben, 

metszetenként 120 

pontban 3 fokonként 

30 Dugattyú 

kompressziógyűrűje 

2012.05.10. MAHR PMC800 

koordináta 

mérőgép 

Pontok felvétele 

manuálisan, optikai 

érzékeléssel 

35 Képlékenyalakított 

radiátorlemez 

2008.09.20. MAHR PMC800 

koordináta 

mérőgép 

Pontok felvétele 

manuálisan, optikai 

érzékeléssel 

40 Ra = 0,4…2,9…6 

érdességi etalonok 

2017.07.10-

14. 

TALYSURF 

CLI2000 

Optikai és tűs 

(R=5µm, kúpszög 

~90°) érzékelés 

49 Érdességi 

etalonokról készített 

szilikonlenyomatok 

2017.07.17-

21. 

TALYSURF 

CLI2000 

Optikai érzékelés 

56 M16x2-6g menetes 

gyűrű furatátmérője 

2017.08.08. MAHR PMC800 

koordináta 

mérőgép 

tapintóval spirálpályán 

6 fokonként 360 

pontban 



 
 

56 M16x2-6g menetes 

gyűrűről készített 

szilikonlenyomatok  

2017.08.08. MAHR PMC800 

koordináta 

mérőgép 

Lenyomatonként 

manuálisan 20 pont 

optikai felvétel e 

66 és 77 (4R) belsőégésű 

motor 

hengerfelületének 

digitalizálása 

2016.07.28. TALYSURF 

CLI2000 

Optikai és tűs 

(R=5µm, kúpszög 

~90°) érzékelés, 1 mm 

* 1 mm, pontsűrűség 

0,5 µm * 0,5 µm 

71 Kovácsszerszám 

felületének 

digitalizálása 

(készítette Kozma 

István) 

2008.03.21. GOM ATOS 

optikai 

felületdigitalizáló 

Pontsűrűség: ~ 0,01 

mm * 0,01 mm 

73 Bevonatolt és 

bevonat nélküli 

nyomólapok 

2011.06.17. MAHR PMC800 

koordináta 

mérőgép 

Lézeres letapogatás 

egy metszetben, 0,01 

mm-enként 

73 Bevonatolt és 

bevonat nélküli 

nyomólapok 

digitalizálása 

(készítette Kozma 

István) 

2011.06.23. GOM ATOS 

optikai 

felületdigitalizáló 

Pontsűrűség: ~ 0,01 

mm * 0,01 mm 

75 Nyomólapokról 

készített 

szilikonlenyomatok 

mikrogeometriai 

érzékelése 

2012.03.26. TALYSURF 

CLI2000 

Optikai érzékelés 160 

mm hosszon 0,5 µm-es 

pontsűrűséggel 

 

  



 
 

2. melléklet: Az értekezésben hivatkozott mérőeszközök 

Koordináta mérőgép: 

Gyártó MAHR GmbH 

Típus: PMC800, portálos felépítés 

Multiszenzoros érzékelés: kapcsolós tapintó (Renishaw TP6 és TP20), optikai (kamerás) 

érzékelés 5*-ös optikai nagyítással, és függőleges tengelyű lézeres letapogatás 

Méréstartomány: 500 mm * 800 mm * 1500 mm 

Mérési bizonytalanság: 3 µm + L/350 µm , ahol L a mért hossz mm-ben 

vezérlő és kiértékelőszoftver: MarSoft Vision 3D 

Köralakvizsgáló berendezés: 

Gyártó: Taylor Hobson 

Típus: Talyrond 365 

ultraprecíziósan légcsapágyazott forgó körasztal, szögosztás max. 18000/1 fordulat 

induktív érzékelő: méréstartomány és érzékenység 3 tartományban: ±1 mm-nél 0,03 µm, 

±0,2 mm-nél 0,006 µm, ±0,08 mm-nél 0,0012 µm, 

függőleges tengely hossza 500 mm, pozícionálási bizonytalansága ±5µm 

vízszintes kar hossza 200 mm, pozícionálási bizonytalansága ±5µm 

vezérlő és kiértékelőszoftver: Ultra Software 

Érdességmérő berendezés: 

Gyártó: Taylor Hobson 

Típus: TALYSURF CLI2000 

Méréstartomány 200 mm * 200 mm 

legnagyobb pontsűrűség: 0,5 µm * 0,5 µm 



 
 

induktív érzékelő: méréstartomány és érzékenység 3 tartományban: 2,5 mm-nél 0,3 µm, 

500 µm-nél 50 nm, 100 µm-nél 10 nm, 

tapintótű geometriája: kúpszög ~ 90 ˚, lekerekítési sugár 5 µm 

optikai CLA érzékelő méréstartomány és érzékenység 2 tartományban: 3900 µm-nél 15 nm 

és 300 µm-nél 2nm 

Érdességi etalonok: 

MAHR PGN-1, Ra=0,4 µm, W-Nr./Bj: 8582/08 

TALYSURF CLI2000 érdességmérő beállító etalonja: Type: 1112/1534, Ra=6,0 µm 

MITUTOYO precision reference specimen Code No. 178-601, Ra=1,9 µm  

Optikai felületdigitalizáló berendezés 

Gyártó: Gesellschaft für Optische Meßtechnik (GOM) GmbH. Braunschweig 

Típus: ATOS 

kétkamerás triangulációs felületdigitalizálórendszer  

közepes méréstartomány: 400 mm * 400 mm * 400 mm 

ponttávolság: 0,3 mm 

mérési bizonytalanság: 0,03 mm 

kiértékelőszoftver: GOM INSPECT 

kétkomponensű szilikon lenyomat anyag 

Gyártó Struers A/S (Denmark) 

Típus: RepliSet-F5 


