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A korrekciós mennyiségmérés háttere 
Az egyetlen, minden részletében szabványosított mennyi-
ségmérési módszer az egyszerű, furatos mérőperemmel 
történő, nyomáskülönbség mérésen alapuló szűkítőelemes 
mérés. A szabványos eljárás nagy előnye, hogy a mérés 
elve indirekt, és a kimeneti jel meghatározásához a me-
chanikai méretek ismeretében elméleti úton juthatunk el. 
Így betartva a konstrukcióra vonatkozó előírásokat, egy-
szerű hőmérséklet-, nyomás- és nyomáskülönbség-mérő 
eszközök kalibrálásával biztosítható az egész rendszer 
pontossága. 
 A Bernoulli-egyenletből és folytonossági egyenlet-
ből levezethető 

összefüggés segítségével határozható meg a qV térfogat-
áram, ahol az α átfolyási szám a cső és a mérőperem geo-
metriáját jellemzi, az ε expanziós tényező pedig a mérőpe-
remen való áthaladás során elszenvedett sebesség-, térfogat- és 
sűrűségváltozás fi gyelembevételére szolgál. Az expanziós tényező 
függ a nyomáskülönbség és a mérőperem előtt mérhető abszolút 
nyomás Δp/p1 arányától. Emiatt, bár az expanziós tényező üzemi 
méréseknél konstansként defi niálható, az elszámolási mérésekre 
vonatkozó szigorúbb pontossági előírások miatt ezekben a rend-
szerekben minden mérési ciklusban meg kell határozni az értékét. 
A térfogatáram meghatározásához szükség van a gázkeverék ρ 
sűrűségére is, amelynek direkt mérése gyakran nem végezhető el, 
de meghatározására több módszer is ismeretes. A sűrűség ismere-
tében értelemszerűen meghatározható a gázkeverék 

tömegárama is. 
 Az 1. ábra egy teljesen kiépített földgázenergiamérő-rendszer 
felépítését szemlélteti. A tömegáram számításához feltétlenül 
szükség van a gáz hőmérsékletének, nyomásának és sűrűségé-
nek, valamint a mérőperemen eső nyomáskülönbségnek (a mé-
rőnyomásnak) az ismeretére. A nyomás- és hőmérséklet-érzéke-

lők egyszerű elven működnek, nagy pontossággal és viszonylag 
olcsón valósíthatók meg. A direkt sűrűségmérést gazdaságossági 
okokból ritkábban építik ki, emiatt a sűrűséget a gáz nyomásá-
nak, hőmérsékletének és összetételének ismeretében számítással 
célszerű meghatározni. 
 Az összetétel mérése lehet teljes vagy részleges. Az előbbi 
esetben a gázban lévő mindegyik összetevő mennyiségét mérjük 
(hozzávetőlegesen mintegy 20 komponens), míg az utóbbiban 
csak néhány (3-5 komponens) jellemzőről szerzünk méréssel in-
formációt, és ezekből az adatokból következtetünk a gáz összeté-
telére. Mivel a teljes gázösszetétel meghatározására szolgáló gáz-
kromatográfi ás mérések ára szintén igen magas, a gyakorlatban 
sokszor csak részleges mérést valósítanak meg. A gázösszetétel 
ismerete lehetővé teszi a fűtőérték meghatározását is, ily módon 
lehetőség nyílik a térfogat-, ill. tömegáramon kívül az energia-
áram meghatározására is, vagyis az átáramlott földgáz elégetése-
kor felszabaduló energia kiszámítására és összegzésére. 
 A gázmérő rendszer annál pontosabb, minél több élő beme-
nettel rendelkezik, azaz ha minden – a gáz tömeg-, térfogat- és 
energiaáramát befolyásoló – paramétert közvetlenül méri. Ha 
azonban a mérőperemes földgázmérő rendszerhez nem tartozik 
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Napjaink egyik legfontosabb energiahordozójának kereskedelmi, elszámolási célú mérése speciális feladat, 
ugyanis a földgáz összetétele és ennek következtében sűrűsége, és fűtőértéke változik. Az elszámolási mérésekben 
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energia pontos méréséhez a gázkeverék összetételével is számolni kell. A szűkítőelemes áramlásmérést tehát ki 
kell egészíteni a gázösszetétel mérésével, a számítómű programját pedig egy korrekciós algoritmussal. Ily módon 
lehetőség nyílik a tényleges energiaáram mérésére és elszámolására.
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1. ábra A földgázenergia-mérő rendszer felépítése 
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valamely lényegesen befolyásoló és változó fi zikai jellemzőt 
folytonosan mérő és korrigáló műszer (pl. sűrűségtávadó), ak-
kor ezeket az adatokat a mechanikai jellemzők, a munkaponti 
hőmérséklet és munkaponti nyomás függvényében, továbbá a 
gázkeverék komponenseire vonatkozó fi zikokémiai jellem-
zőkből számítással kell meghatározni. Természetesen a költ-
ségcsökkentés nem mellékes szempont, és ezért a legtöbb be-
folyásoló mennyiséget nem közvetlenül mérjük, hanem azokat 
néhány mért paraméterből számítjuk, vagy a számítóegységnek 
közvetlenül megadjuk (kezelői adatbevitel). 

A beágyazott rendszerben megvalósítható 
áramlásszámító algoritmus 
Az elszámolási célú mérésekkel szemben támasztott pontos-
sági igény növekedése egyre részletesebb fi zikai modellek 
alkalmazását teszi szükségessé. A bonyolultabb modellek vi-
szont egyre több számítást igényelnek. Az energiaáram meg-
határozásához szükséges számításokat az intelligens mérés-
adatgyűjtő- és számítóegység végzi. Ez egy speciálisan erre a 
célra tervezett mikrokontroller-alapú, beágyazott számítógép, 
amely a PC-architektúrákhoz képest tipikusan kisebb sebes-
séggel, memóriával és korlátozott utasításkészlettel rendel-
kezik, ipari kivitele azonban nagyobb megbízhatóságot és 
folyamatos rendelkezésre állást garantál. Az energetikai el-
számolás mint felhasználási terület azt is megköveteli, hogy 
a berendezés egésze hitelesíthető legyen, és valósítsa meg a 
használat során előforduló, külső hardveres vagy szoftveres 
beavatkozás elleni védelmet.

Az áramlásszámítás menete 
A távadók áramjeleinek fi zikai mennyiségekké történő át-1. 
alakítása. A következő gázjellemzők értékére van szükség: 

A gáz üzemi hőmérséklete,  -
A gáz abszolút üzemi nyomása,  -
A mérőperemen eső nyomás,  -
A gáz összetétele. -

A mérőperem és a cső furatátmérőjének meghatározása az 2. 
üzemi hőmérsékleten (hőtágulás fi gyelembevétele), ezekből 
az adatokból az átmérőviszony (ß) kiszámítása. 
A gáz összetételének meghatározása. 3. 
A gáz üzemi sűrűségének (4. ρ) kiszámítása az üzemi statikus 
nyomásból (P), az üzemi hőmérsékletből (T) és a gáz ösz-
szetételéből. 

A gáz izentrópikus kitevőjének (5. κ) meghatározása az üzemi 
nyomásból és az üzemi hőmérsékletből. 
A dinamikai viszkozitás (6. η) kiszámítása az üzemi nyomásból, 
az üzemi hőmérsékletből és a referencia-hőmérsékletből. 
Az expanziós tényező (7. ε) kiszámítása az átmérőviszonyból, 
a mérőperemen eső nyomásból, a gáz üzemi nyomásából és 
az izentrópikus kitevőből. 
A 8. Reynolds-szám (Re) kiindulási értékének felvétele. (Szük-
ség van egy kiindulási érték megválasztására az átfolyási 
szám kiszámításához.) 
Az átfolyási szám (9. α) kiszámítása az átmérőviszonyból, a 
csőátmérőből, a mérőperem és a pozitív, ill. negatív olda-
li nyomásmegcsapolás közötti távolságból és a Reynolds-
számból. 
A tömegáram (10. qM) kiszámítása az átfolyási számból, az ex-
panziós tényezőből, a mérőperem furatátmérőjéből, a mérő-
peremen eső nyomásból és a gáz üzemi sűrűségéből. 
A 11. Reynolds-szám kiszámítása a tömegáramból, a csőátmé-
rőből és a dinamikai viszkozitásból. 
Iteráció. Mivel a 12. Reynolds-szám és az átfolyási szám egy-
mástól függenek, ezért a 9-11. lépések mindaddig ismétlőd-
nek, amíg a tömegáram elegendő pontossággal kiszámított-
nak nem tekinthető. 
A térfogatáram kiszámítása referenciaviszonyoknál a tö-13. 
megáramból és a sűrűségből. 
Az energiaáram kiszámítása referenciaviszonyoknál a térfo-14. 
gatáramból és a fűtőértékből. 
Az utolsó számítási ciklus óta eltelt idő kiszámítása és a tö-15. 
meg-, térfogat- és energiaösszegek aktualizálása. 

Az algoritmus egy mérőperemes tömegárammérés feldolgozásá-
hoz hasonlít, két ponton azonban jelentősen eltér attól. Egyrészt 
meg kell határozni a gáz összetételét (méréssel vagy számítás-
sal) és ennek alapján szükség van a sűrűségre és a fűtőértékre. 
Másrészt – ezeket az adatokat felhasználva – a tömegáram ki-
számítását követően az energiaáramot is számítani kell. 

A sűrűségszámítás menete 
A gáz sűrűségének kiszámítása az American Gas Association 
Átviteli Mérési Bizottságának 8. számú jelentésében foglaltak 
alapján történik. A röviden AGA-8 néven ismert szabványban 
leírt számítások elsősorban földgázra alkalmazhatók, ugyanis 
a megadott pontosságot csak abban az esetben garantálja, ha a 
gáz egyes összetevőinek mólszázalékos arányai a rájuk megha-
tározott értéktartományokon belül vannak (pl. metántartalomnál 
50…100%). Amennyiben a gázösszetételre vonatkozó előírások 
teljesülnek, a számítások pontossága az üzemi hőmérséklettől 
és a nyomástól függ. A szabvány ún. pontossági tartományokat 
defi niál (2. ábra). Pl. ha a hőmérséklet -51 és +82 ºC között, az 
üzemi nyomás pedig 103 bar alatt van, akkor a gáznak az ide-
ális gáztól való eltérését jellemző K kompresszibilitási tényező 
0,1% pontossággal határozható meg. A gyakorlati alkalmazás 
során problémát jelenthet, hogy a szabvány angolszász mérték-
egységeket használ, és ennek megfelelően defi niálja a számítási 
összefüggések konstans paramétereit is. 
 A 3. ábra a gázösszetétel és a sűrűség meghatározásának 
módszerét szemlélteti. Első lépésként meg kell határozni a 
földgáz összetételét. A legpontosabb módszer természetesen 
a teljes összetételbeli analízis, vagyis valamennyi összetevő 
mólfrakciójának mérési úton való meghatározása. Üzemi körül-
mények között azonban a földgáz teljes összetételi analízise ál-
talában nem oldható meg. Az összetétel becslésére öt alternatív 
módszer választható. Ezek a következő – ismertnek vett – meny-
nyiségek különböző kombinációit használják fel:
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M A G Y A R 2 0 1 1 / 5 59

R E P E T A

Gr•  – a gáz relatív sűrűsége 15,56 ºC hőmérsékleten 
és 1,015 592 bar abszolút nyomáson, 
HV•  – a gáz térfogategységre eső, átlagos fűtőértéke 
15,56 ºC hőmérsékleten és 1,015 592 bar abszolút nyomáson, 
x• (CO2) – a szén-dioxid mólfrakciója, 
x• (N2) – a nitrogén mólfrakciója, 
x• (CH4) – a metán mólfrakciója. 

Az alternatív összetétel-jellemzési módszerekkel a metán, az 
etán, a propán, a normál bután, az izobután, a pentánok össze-
gének, a hexánok és a magasabb rendű szénhidrogének összegé-
nek, valamint a földgázban lévő hígítóanyagok (a nitrogén és a 
szén-dioxid kivételével) összegének a mólfrakciója becsülhető 
meg. Ezeknek a módszereknek az egyik fő hátránya az, hogy 
nem nyújtanak információt a gázkeverékben lévő vízgőz és hid-
rogénszulfi d mennyiségéről. 
 Az összetétel ismeretében a moláris sűrűséget a

állapotegyenlet megoldásával határozhatjuk meg, ahol: 
d az ismeretlen moláris sűrűség, 
T az üzemi hőmérséklet, 
pabs az abszolút üzemi nyomás, 
R az egyetemes gázállandó, 
B, C, D, E, A1 és A2 az ún. viriális együtthatók. (A gázösszetevők 
egymásra hatását fejezik ki. Ezek az együtthatók a moláris töme-
gektől, valamint a szabványban rögzített energia, méret és ori-
entációs paraméterektől függnek, és empirikus képletekkel hatá-
rozhatók meg. Meghatározásuk számítástechnikai szempontból 
lebegőpontos összeadásokat és szorzásokat jelent, amely mű-
veletek elvégzése mikrokontrolleres környezetben számottevő 
processzoridőt igényel, de nem jelent problémát.) 

Az állapotegyenlet megoldása 
Az állapotegyenlet megoldása a d moláris sűrűségre már nehe-
zebb feladat, és csak numerikus eljárással lehetséges. A megol-
dás általános módja egy olyan d értéknek a megkeresése, amely 
az egyenlet jobb oldalába behelyettesítve a specifi kált pabs nyo-
mást eredményezi. Az állapotegyenlet jobb oldalának jelzésére 
használjuk az f(d) jelölést és defi niáljuk az F(d) függvényt a kö-
vetkező módon: 

ahol: 

Egy d0 próbaérték behelyettesítése egy f0=f(d0) eredményt ad, 
azonban csak az a d0 próbaérték lesz helyes, amelyik az F(d0)=0 
egyenlőséghez vezet. Ez lesz az f(d)= pabs állapotegyenletnek 
egy tényleges, érvényes megoldása. Ha F(d0) értéke nem zérus, 
akkor a következő próbaszámításhoz egy másik d1 próbaérté-
ket kell felvenni. A numerikus eljárások következetes módszert 
nyújtanak d próbaértékeinek a kiválasztásához. Két módszer al-
kalmazható, a helytelennek bizonyuló pozíciós módszer és az 
egymást követő felezés módszere. A helytelen pozíciós módszer 
számítástechnikailag gyors, azonban téves megoldást is eredmé-
nyezhet. Az egymást követő felezés módszere lassabb, viszont 
lényegében tévedéstől mentes. Hatékonysága nagymérték-
ben függ a kezdőintervallum megfelelő kiválasztásától. Akkor 
mondható ésszerűen gyorsnak, ha elegendően kicsi intervallum-
ra indítjuk a keresést. Alkalmazása előtt tehát meg kell keresni 
ezt a tartományt. Ez úgy történhet, hogy az F(d) függvényt ki-
számítjuk a d egymást követő értékeinél, d értékét lépésenként 
egy Δd értékkel növelve. Ily módon d0=0, d1=Δd, d2=2Δd, … 
Az egymás után felezéssel történő keresést azon a [dk...dk+1] ér-
téktartományon kell elindítani, amelyhez a legkisebb F(d) érté-
kek kötődnek. 
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3. ábra A gázösszetétel és a sűrűség számítása 
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