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Motiváció és célkitűzések 

A gépészeti méréstechnikának fejlődnek a mérési módszerei, de a vele szemben támasztott 

követelmények is egyre nagyobbak. A geometriai méréstechnika sajátossága, hogy a geometriai 

méret/alak/helyzeteltérések és a felületi érdesség csak egymással összefüggésben állapíthatók 

meg. Ennek megfelelően az volt a célom, hogy gépészeti felületek mikro- és makrogeometriai 

méréseire olyan eljárásokat dolgozzak ki, amelyeknek méréstechnikai tulajdonságai 

(pontosság, ismételhetőség, reprodukálhatóság, stabilitás) is számszerűsíthetők. 

Méréstechnikai szempontból alapvető feladat különböző, pontjaikkal adott profilok 

összehasonlítása egymással síkban és térben. Az összehasonlítás feltétele, hogy az 

összehasonlítandó profilt a bázisnak tekintett profilhoz képest adott helyzetbe hozzuk, vagy úgy 

illesszük hozzá, hogy az eltérések minimálisak legyenek. A profilok geometriai illesztésére 

használható matematikai eljárás a Helmert-transzformáció, ami egymásnak megfeleltethető 

ponthalmazok közt meghatározza azokat transzformációs paramétereket (nagyítás, eltolások, 

elforgatások), amivel az egyik profilt a másikba lehet átvinni. A mérési eljárásaink a 

transzformációhoz szükségesnél sokkal több pontot szolgáltatnak, de ezek a pontok akár a 

mérés, akár a profilok hibái miatt matematikai értelemben nem feleltethetők meg egymásnak. 

Az általam kidolgozott eljárások célja az volt, hogy az illesztett profilok különbsége csak az 

alakhibákat tartalmazza, a helyzethibákat ne. 

 

Alkalmazott módszerek 

A méréseket a Széchenyi István Egyetem Háromkoordinátás Mérőlaborjában végeztem MAHR 

PMC 800 típusú multiszenzoros (kapcsolós tapintó, koaxiális lézer, kamerás optika) koordináta 

mérőgéppel és TAYLOR HOBSON TALYSURF CLI2000 optikai és tűs érdességmérő 

berendezéssel. A méréseket szabályos profilú érdességi etalonokon (Ra = 0,4/2,9/6 µm), 

M16x2-6g menetes kalibrálógyűrűn, hagyományosan hónolt belsőégésű motor hengerfelületén 

és képlékenyalakító szerszámon, valamint az ezekről a felületekről Struers RepliSet F5 

anyaggal készített szilikon lenyomatokon végeztem. 

Helmert-transzformáció 

A Helmert-transzformáció [Luhmann] olyan affin transzformáció, mely egyesíti a nagyítást, az 

eltolást, és a forgatást. A Helmert-transzformáció kétdimenziós összefüggése  
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[
𝑋𝑖

𝑌𝑖
] = [

𝑋0

𝑌0
] + 



1+𝑐2 [1 − 𝑐2 −2𝑐
2𝑐 1 − 𝑐2] ⋅ [

𝑥𝑖

𝑦𝑖
]    (1) 

 

ahol    a nagyítási tényező,  

α  az elforgatás szöge. 

[
𝑋𝑖

𝑌𝑖
] a célponthalmaz 

[
𝑥𝑖

𝑦𝑖
] a kiindulási ponthalmaz 

[
𝑋0

𝑌0
] az eltolási vektor 

A háromdimenziós Helmert-transzformáció összefüggése: 

[
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

]

 (2) 

 ahol 

  a nagyítási tényező 

a,b,c a forgatási szögeket tartalmazó tényezők 

[

𝑋𝑖

𝑌𝑖

𝑍𝑖

] a célponthalmaz 

[

𝑥𝑖

𝑦𝑖

𝑧𝑖

] a kiindulási ponthalmaz 

[
𝑋0

𝑌0

𝑍0

] az eltolási vektor 

A Helmert-transzformáció paramétereinek kiszámítására rendelkezésre állnak algoritmusok, a 

munkám során egy iterációs [Deutsche GPS] és egy direkt [Zavoti] módszert implementáltam 

és alkalmaztam. 
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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
)    (3) 

A háromszög két szakaszfelező merőlegesének egyenletei: 

𝑦 = 𝐴1𝑥 + 𝐵1 =
𝑥1−𝑥2

𝑦2−𝑦1
𝑥 +

𝑦1+𝑦2

2
−

𝑥1+𝑥2

2
∗

𝑥1−𝑥2

𝑦2−𝑦1
    (4) 

és                                                                                                                                       

𝑦 = 𝐴2𝑥 + 𝐵2 =
𝑥2−𝑥3

𝑦3−𝑦2
𝑥 +

𝑦2+𝑦3

2
−

𝑥2+𝑥3

2
∗

𝑥2−𝑥3

𝑦3−𝑦2
    (5) 

 

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)    (6) 

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 sugara: 

𝑟 = √(𝑥1 − 𝑚𝑝𝑥)2 + (𝑦1 − 𝑚𝑝𝑦)2     (7) 

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)    (8) 

és 

𝑃3𝑃2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  (𝑥3 − 𝑥2, 𝑦3 − 𝑦2, 𝑧3 − 𝑧2)    (9) 

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)) (10) 

A sík egyenlete felírható 

 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0     (11) 

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. 
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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

    (12) 

𝑀𝑝𝑦 = (𝑀𝑝𝑥 − 𝑥0)
𝑢2

𝑢1
+ 𝑦0     (13) 

𝑀𝑝𝑧 = (𝑀𝑝𝑥 − 𝑥0)
𝑢3

𝑢1
+ 𝑧0     (14) 

A gömb sugara: 

𝑟 = √(𝑥1 − 𝑀𝑝𝑥)2 + (𝑦1 − 𝑀𝑝𝑦)2 + (𝑧1 − 𝑀𝑝𝑧)2  (15) 

Fuzzy osztályozórendszer 

A felületek összehasonlítása összetettebb tulajdonságok alapján is végrehajtható. Szofisztikált, 

több paraméteren alapuló összehasonlító rendszerek nagyon sok esetben fuzzy osztályozó 

módszerekkel [Zadeh], [Koczy] sokkal eredményesebben végrehajthatók, mint hagyományos, 

Boole-algebrai módszerekkel.  

Szerkezeti entrópia 

Az entrópia [Shannon] alkalmas egy valószínűségeloszlás információtartalmának, 

elrendezésének-rendezetlenségének mérésére. Egy általánosabb, szerkezeti entrópia [Pipek] 

már az elhelyezkedéstől független alakjáról is tud információt adni ez eloszlásnak. Egy 

érdességmérővel felvett felület átnormálható úgy, hogy valószínűségeloszlásként viselkedjen, 

így alkalmassá tehető arra, hogy entrópia alapú jellemzéseket használjanak rajtuk. 

Wavelet analízis 

A wavelet analízist [Daubechies] a jelfeldolgozásban fejlesztették ki azért, hogy az időbeli jelek 

különböző frekvenciatartománybeli viselkedését időtől függően vizsgálják úgy, hogy a 

nagyobb frekvenciás, gyorsan változó komponensekről nagyobb gyakorisággal kapjanak 

eredményeket, mint a lassan változó komponensekről. Mivel a kopás során a felület nagy térbeli 
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frekvenciás komponensei változnak, wavelet-analízissel ezek a változások jobban nyomon 

követhetők, mint pusztán a mért háromdimenziós ponthalmazok képén.   

 

Tézisek 

 

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] 

 

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. 
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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] 

 

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

pedig 0,009 mm 5 évre vonatkozóan.  

 

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] 

 

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] 

 

Összefoglalás és jövőbeni kutatási tervek 

 

A Helmert-transzformáció alkalmazásával sikerült olyan módszert kidolgozni, amivel síkban 

pontjaival adott profilokat és térben pontjaival adott felületeket – amelyek a gépészeti 

hosszméréstechnikában koordinátaméréseknél adódnak – össze lehet illeszteni és össze lehet 
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hasonlítani. A síkban használt módszer kapacitása a jelenlegi szükségletekhez megfelelő, 

koordinátaméréssel mért profilok legfeljebb néhány 1000-es nagyságrendű ponttal, 

érdességmérések ennél nagyobb, néhány 10000-es pontszámmal. A térbeli kiértékelések sokkal 

nagyobb – több milliós - pontszámokkal jelentkeznek, amire a dolgozatomban kidolgozott 

elven a részfeladatokra (pl. legközelebbi pontok keresése) hatékony számítástechnikai 

megoldásokat kell keresni. 

Az érdességmérések területén a hagyományos, egy metszet letapogatása alapján meghatározott 

különböző R jelű érdességi paraméterek helyett, amelyek bár viszonylag egyszerűen, de az 

egyenetlenségeket csak egy irányban értékelték ki, egyre inkább tért nyert a felületek 

mikrogeometriájának térbeli kiértékelése az S jelű térbeli érdességi jellemzők 

meghatározásával. A mikrogeometriai felületek összehasonlítására kidolgozott módszeremmel 

az érdességi felületek mintázatát és ennek változását figyelembe lehet venni. 

Ezen a területen szeretném a jövőben hasznosítani ennek a munkának az eredményeit. 
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