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Az előző részek összefoglalása 
Az energiaszemléletű csoportosítás lehetővé tette, hogy 
az összes érzékelőt a jelek bemeneti-, kimeneti- és se-
gédenergiák kategóriájába sorolva egy szisztematikus, de 
meglehetősen durva osztályozási rendszerbe foglaljuk. A 
csoportosítás fi nomítására van szükség. A következő le-
hetőség az érzékelők jeleinek az áttekintése fajták szerint. 
Az előző részben részletesen összefoglaltuk a bemeneti 
és a kimeneti jeleket, és megállapítottuk, hogy az ener-
giaszemléletű csoportosítás minden egyes egységéhez 
hozzárendelhető a jelfajták szerinti további felbontás. Te-
kintettel arra, hogy a jelek száma nem állandó – a műsza-
ki fejlődéssel számuk egyre nő – így a csoportok száma 
sem véges, nagyságukat csak becsülni lehet. Figyelembe 
véve az érzékelők általános modelljét (1. rész, 1. ábra), 
nem szabad elfelejtkeznünk a környezeti hatásokról sem, 
amelyek az érzékelők működésére zavarólag hatnak. 

2. szint: kiválasztás jelek szerint 

Környezeti hatások zavaró jelei 
A sokféleséget az is fokozza, hogy a bemeneti és a kime-
neti jelek mellett azokat a zavaró hatásokat is fi gyelembe kell 
venni, amelyek az érzékelők környezetéből származnak. A kör-
nyezeti hatások zavaró jelekként jelennek meg, és befolyásolják 
az érzékelők méréstechnikai célú működését [1].
 A legfontosabb környezeti hatások és az abból keletkező za-
varó jelek: hőmérséklet, nyomás, gyorsulás (ütés), rezgés, ned-
vesség, radioaktív- és ionizáló sugárzás, elektromágneses tér, 
valamint a gázok és folyadékok korrozív hatásából, továbbá a sze-
relésből és a működésen kívüli hatásokból (raktározás, szállítás, 
kereskedelem) származó jelek. Ezekre nem minden érzékelő rea-
gál egyformán, ill. nem minden hatás jelentkezik egyidejűleg. (Pl. 
a felragasztott nyúlásmérő-ellenállások a hőmérsékletfüggésen 
kívül öregednek is (kúszás), a kapacitív érzékelők az elektromág-
neses térre, a potenciométerek a hőmérsékleten kívül a rezgésre, a 
mérőperemek a nyomásra és a hőmérsékletre érzékenyek stb.) 
 A bemeneti és kimeneti jelek szerinti felosztást tehát tovább 
kell fi nomítani a zavaró jelek számbavételével. Mindhárom jel-
fajta egyidejű fi gyelembevételét könnyíti meg az 1. ábrán vázolt 
háromdimenziós ábrázolás. 
 Összefoglalva: a jelek szerinti csoportosítás a Miller-index-
szel kiválasztott érzékelő csoporton belül (1. ábrában az xi, yj, 
zk pont) további felosztást tesz lehetővé. A zavaró jelek minden 

Miller-index csoportra azonosak. Az energiaszemléleten alapuló 
1. szintű felosztásból csupán a háromdimenziós ábrázolás miatt 
maradtak ki. Ennek a csoportosításnak a jelentősége abban áll, 
hogy ezeket a jeleket (ismét) egy háromdimenziós térben áb-
rázolva a jelekhez tartozó „térbeli pont”, vagy több zavaró jel 
esetén a „pontok” által defi niált érzékelő csoport 

a tervezőt a lehetséges megoldások, tervezési szempontok fi -• 
gyelembevételére ösztönzi, 
a felhasználónak pedig az alkalmazás körülményeire hívja fel • 
a fi gyelmét. 

3. szint: a tervezés csoportosítási szempontjai 
Annak érdekében, hogy egy adott érzékelési feladat (pl. egy el-
lenállás kimeneti jelű, abszolút nyomás (bemeneti jel) mérésé-
re szolgáló érzékelő változó környezeti hőmérsékleten (zavaró 
jel) – ez a jelek szerint végrehajtott csoportosítás egy eleme –) 
megoldásához megtaláljuk a legjobban megfelelő eszközt, is-
mernünk kell 

az érzékelők működését leíró • hatásokat (aktív érzékelőknél 
kölcsönhatásokat), 
a kialakításhoz szükséges • anyagokat és 
a funkcionalitásból fakadó • integráltsági fokot. 

A folyamatműszerezés érzékelői

Az érzékelők csoportosítása – 3.

Dr. Fock Károly 

A cikksorozat soron következő részében áttekintjük a jelek szerinti csoportosítások szintjén a zavaró jelek típusait, 
majd a további fi nomítás során rátérünk a tervezés szintjére és megvizsgáljuk az érzékelők működését leíró 
hatásokat, a kialakításhoz szükséges anyagokat, valamint a funkcionalitásból fakadó integráltsági fokot. 
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1. ábra: Érzékelők jelek szerinti csoportosítása (2. szint)
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A felsorolt szempontrendszer ismét egy három-
dimenziós koordináta-rendszer segítségével ren-
dezhető (2. ábra). 

Tekintsük át a csoportosítási lehetőségeket! 

Működést leíró hatások 
Az érzékelők működésének fi zikai, kémiai, bioló-
giai alapját jelentő hatások vagy kölcsönhatások 
minden egyes érzékelőnél külön-külön vizsgálan-
dók. Az érzékelők nagy száma miatt jelen cikk ke-
retei között nyilván nem törekedhetünk teljességre, 
ezért csak a kiemelt fontosságú villamos kimeneti 
jelű érzékelőkkel – (x, el, 0) és (x, el, el) Miller-in-
dexű csoportokkal – foglalkozunk, és itt is csak né-
hány tipikus működési módot említünk meg [2]: 

Elektromechanikai hatások: • 
indukciótörvény (indukciós áramlásmérők),  -
piezoelektromos hatás (piezoelektromos  -
gyorsulásmérők), 
villamos ellenállások függése a geometriai  -
mennyiségektől (potenciométerek), 
fajlagos villamos ellenállás függése a mecha- -
nikai feszültségtől (nyúlásmérő-ellenállások), 
két tekercs csatolásának változása egy vas- -
mag helyzetétől (differenciál-transzformátor), 
egy tekercs induktivitásának változása a mág- -
neses ellenállástól (induktív érzékelők), 
kondenzátor kapacitásának változása a geometriai mennyi- -
ségektől (kapacitív érzékelők), 
relatív permeabilitás mechanikai feszültségfüggése  -
(magnetoelasztikus érzékelők), 
rezonanciafrekvencia mechanikai feszültségfüggése  -
(rezgőhengeres nyomásmérő), 
hőleadás áramlási sebességfüggése  -
(izzószálas anemométer) stb. 

Termikus – villamos hatások: • 
termoelektromos hatás (hőelemek),  -
piroelektromos hatás (piroelektromos hőmérséklet-érzékelő),  -
villamos ellenállás hőmérsékletfüggése  -
(ellenállás-hőmérők), 
kvarckristály rezonanciafrekvenciájának hőmérsékletfüg- -
gése (kvarchőmérők), 
ferroelektromos hatás (PTC-félvezető  -
ellenállás-hőmérők) stb. 

Sugárzási – villamos hatások: • 
külső fotoelektromos hatás (fotocellák),  -
belső fotoelektromos hatás (fényelemek),  -
fotokonduktív hatás (fotoellenállások),  -
radioaktív sugárzások ionizáló hatása  -
(Geiger-Müller-számláló), 
fl uoreszcencia (szcintillációs számláló) stb.  -

Kémiai – villamos hatások: • 
elektrokémiai potenciál keletkezése határrétegeken  -
(pH-mérő), 
elektrolitok vezetőképességének ionkoncentráció-függése  -
(vezetőképesség mérő cella), 
oxigén paramágneses tulajdonságának hőmérsékletfüggése  -
(termomágneses oxigénelemző), 
gázok hővezető képességének koncentrációfüggése  -
(termikus gázelemző-detektor), 
szilárdtest-elektrolit oxigén-ion vezetőképessége  -
(lambda-szenzor), 

LiCl higroszkópos tulajdonsága (LiCl-os nedvességmérő),  -
gázok fényabszorbciójának koncentrációfüggése  -
(infravörös gázelemző) stb. 

Biológiai – villamos hatások: • 
élő szervezetekben végbemenő enzimreakciók  -
(glükóz-érzékelő), 
szelektív kémiai megkötődés (DNS-érzékelők) stb. -

Megjegyzés:
Az érzékelők működését leíró hatások között az aktív átalakítók csoportja – 
(x, el, 0) Miller-indexek – azzal a fi gyelemreméltó tulajdonsággal rendelke-
zik, hogy az energiaáramlás irányának megfordíthatósága miatt ismeretesek 
olyan eszközök is, amelyek a villamos jelet alakítják át más energiahordo-
zójú jellé. Csak a mérés- és szabályozási témakörön belül maradva említünk 
néhány példát: 

léptetőmotor (indukciótörvény), • 
transzlátor (elektrostrikció vagy inverz piezoelektromos hatás), • 
Peltier-elem (elektrotermikus hatás), • 
áram-erő átalakító (elektrodinamikai kölcsönhatás), • 
ultrahangforrás (elektrostrikció vagy magnetostrikció) stb.• 

A felsorolás a bemeneti jelek nagy száma miatt nem lehet teljes. 
Mindazok a próbálkozások, amelyek a hatások (működési elvek, 
kölcsönhatások) alapján próbálnak teljes körű áttekintést adni az 
érzékelőkről, kudarcra vannak ítélve. 
 A fenti felsorolás arra próbálta a fi gyelmet ráirányítani, hogy 
mennyire sokrétű természettudományos ismeretet követel meg 
az érzékelők működésének megértése, mi több, azok tervezése. 
 Maradva a bevezetőben említett ellenállás-kimenetű nyo-
másmérő példájánál, a fenti felsorolásból látszik, hogy az érzé-
kelő működésének megértéséhez a piezorezisztív hatásnak és az 
ellenállások hőmérsékletfüggésének az ismeretére van szükség. 
Célszerűen minél nagyobb nyomásérzékenységgel és minél ki-
sebb hőmérséklet-érzékenységgel rendelkező anyag kiválasztá-
sára van szükség. Az elvárások egymásnak ellentmondanak. 

R E P E T A
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Vegyük sorra az érzékelők lehetséges 
anyagválasztékát! 

Az érzékelők anyagai 
kristályos fémek, • 
polikristályos fémek,• 
kristályos mágneses anyagok, • 
amorf mágneses anyagok, • 
ferritek, • 
egykristályos félvezetők, • 
polikristályos félvezetők, • 
szigetelőkerámiák, • 
polimerek, • 
fényvezető szálak. • 

Természetesen fenn kell tartani annak a 
lehetőségét, hogy a felsorolás nem tel-
jes, a műszaki fejlődés eredményekép-
pen új anyagok megjelenésére is számí-
tani lehet. Ha csak az utóbbi években 
elterjedt amorf mágneses anyagokra 
vagy az optikai szálakra gondolunk, 
joggal remélhetjük, hogy az elkövetke-
ző évek, évtizedek az érzékelők anyag-
választékának bővülését is hozzák. 

Az érzékelők integráltsági foka 
Jelenleg az érzékelők túlnyomó többsé-
ge egyetlen bemeneti mennyiség átalakí-
tására szolgál. A zavaró hatásokat nem 
tekintjük bemeneti jeleknek. Ezek az 
egykomponensű- vagy monoszenzorok. 
A cikk eddigiekben megemlített érzéke-
lői mind ebbe a kategóriába tartoznak. 
 Az érzékelőmátrixok azonos elemek integrációjával épül-
nek fel, és egy bemeneti jel térbeli eloszlásának a meghatá-
rozását teszik lehetővé. Ilyen pl. a gyógyászatban használt 
gammakamera, a képfeldolgozáshoz kifejlesztett töltéscsatolt 
(CCD)-érzékelő stb. 
 A multiszenzorok többféle mennyiség megmérésére alkal-
mas érzékelők együttese. Fontos kiemelni erre az érzékelő 
típusra jellemző keresztérzékenységet, amelynek ismeretére 
a pontos mérések végrehajtásához feltétlenül szükség van. 
Példaként szolgáljon egy intelligens robot csuklójába épített 
6 komponenses – nyúlásmérő-ellenállásokkal felépített – erő-
és nyomatékmérő vagy egy 3 komponenses, piezoelektromos 
forgácsolóerő mérő. 
 A többfunkciós érzékelők egyszerre több, különböző meny-
nyiség érzékelésére alkalmasak, eltérő üzemeltetési feltéte-
leknél. A mikromechanika és a mikroelektronika fejlődése 
tette lehetővé a különböző érzékelők kis helyre koncentrálá-
sát. Pl. a Si-egykristályból kialakított félvezető nyúlásmérő-
ellenállásokkal működő nyomásmérőre egy vékonyréteg Pt-
ellenálláshőmérőt is elhelyeznek, aminek jelével hibakorrekció 
valósítható meg, 
 Az integrált érzékelők a mérési célra szolgáló érzékelőn 
kívül egyszerűbb jelfeldolgozási feladatokat (pl. hőmérséklet-
kompenzációt, erősítést, A/D-átalakítást stb.) is ellátnak. 
 Az intelligens érzékelők jelentik a legújabb generációt. Ezek 
a mikroprocesszorral egybeépített eszközök intelligens funkciók 
ellátására, a környezettel való kommunikációra is képesek. Ezek 
közé tartozik pl. a digitális jelfeldolgozás és jeltárolás, a korrekci-
ós hibakompenzáció, önkalibráció, automatikus méréshatár-vál-
tás, hibaszámítás, a számítógéppel való kommunikáció stb. 

4. szint: gyártástechnológia, alkalmazástechnika 
Az érzékelők anyagának kiválasztása döntő befolyással van a le-
hetséges gyártástechnológiára. A felsorolásban szereplő techno-
lógiafajták igen nagy felkészültséget igényelnek, és folyamatos 
fejlődésben vannak. 

Az érzékelők legtöbbjének előállítása besorolható az alábbi 
technológiák egyikébe: 

fém-, • 
műanyag-, • 
monolit félvezető (egykristály félvezető)-, • 
kerámia-, • 
réteg (vékonyréteg, vastagréteg)-, • 
polimer- és • 
száloptikai technológiák.• 

A felsorolás a ma alkalmazott technológiákat tartalmazza. A fej-
lődés során új eljárások megjelenésére joggal lehet számítani 

A lehetséges alkalmazási területek nemcsak az olvasónak ad-
nak tájékoztatást az érzékelők fontosságáról, hanem a tervező, 
a gyártó és a felhasználó számára előírásokat is jelentenek az 
üzembe helyezési és az üzemeltetési körülményekről, a megbíz-
hatóság, az élettartam, az ár stb. kérdéseiről. 

Példának tekintsük az alkalmazási területek alábbi felsorolását: 
laboratóriumi mérések, • 
gépgyártás, • 
környezetvédelem, • 
autóelektronika, • 
orvos-biológia, • 
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élelmiszer-feldolgozás, • 
energetika, • 
vegyipar, • 
gyógyszeripar, • 
haditechnika, • 
építőanyag-ipar, • 
nukleáris technika, • 
hajózás, • 
légiközlekedés, • 
űrkutatás stb. • 

Az alkalmazási terület meg-
határozza az érzékelőkkel 
szemben támasztott pontos-
sági követelményeket is: 

az üzemi pontossági köve-• 
telményeket az adott tech-
nológia szabja meg, 
a kereskedelmi forgalom • 
pontossági előírásait törvé-
nyek szabályozzák, 
a kutató-fejlesztő tevékeny-• 
ség többnyire egyedi eszkö-
zeinek pontossági előírásai 
a méréstechnikai feladatok 
függvényében igen eltérő-
ek, gyakran fordul elő az 
igen nagy pontossági köve-
telmény, 
a kalibrálási célokhoz szük-• 
séges etalonok pontosságát 
a visszavezetettség vertiká-
lis rendszere rögzíti. 

Ha a szemléletesség és a rend-
szerezés érdekében a technoló-
giákat, az alkalmazási területe-
ket és a pontossági előírásokat ismételten egy háromdimenziós 
ábrázolással foglaljuk össze, akkor a koordináták találkozási pont-
ja az érzékelőknek már egy lényegesen szűkebb csoportját fogja 
jelenteni (3. ábra). 
 A további csoportosításnak ezt a hármas rendszerét már csak 
akkor célszerű fi gyelembe venni, ha a tervezés során kiválasztásra 
került a működési elv, az érzékelő anyaga és integráltsági foka. 
 Például egy klinikai gyógyászati célra használt, érbe helyez-
hető vérnyomásmérőre vonatkozó kiválasztási szempontok a 
nagyfokú miniatürizálás és a sterilizálhatóság követelménye mi-
att egy szilíciumtechnológiával megvalósítható, orvosbiológiai 
felhasználási célú, üzemi pontossági igényeknek megfelelő esz-
köz kiválasztását (alkalmazástechnikai szempont), ill. kialakítá-
sát (gyártástechnológiai szempont) igényli. 

Összefoglalás
A csoportosítás négy szintjében ismertetett 12-féle csoportosítá-
si szempont egymásra épül. 
 A 4. ábra az elmondottakat egy konkrét érzékelő példájával 
szemlélteti. Az ábrán jól látszik a csoportosítási szintek egymás-
ra épülése. A kiválasztási, csoportosítási hiearchia kialakításá-
nak az volt a célja, hogy a 12-féle szempont fi gyelembevétele 
után olyan kiválasztási specifi kumot kapjunk, amelyhez lehető-
leg már csak egy érzékelő tartozzon. Ha ez mégsem sikerül min-
dig, annak az oka abban keresendő, hogy néhány csoportosítási 
szempont a felsorolásból még kimaradt. Ilyen pl. az analóg-, a 
digitális-, és a kettő közötti átmenetet képező frekvencia-kime-
netű osztályozás; a robbanásveszélyes környezetben való alkal-

mazás típusválasztéka; a statikus, ill. a dinamikus mérésre való 
alkalmasság stb. Ezekkel helyhiány miatt nem foglalkozunk. 
 A felvázolt csoportosítási rendszer azonban fordított irány-
ban is működik. A 4. szinten defi niált érzékelő lefelé haladva 
folyamatosan beépíthető az alsóbb szintekbe, eljutva egészen az 
érzékelők Miller-indexeihez. 
 Az elmondottakból kitűnik, hogy a csoportosítási rendszer 
egy fa ágaihoz hasonlóan terebélyesedik, kihasználva azt a le-
hetőséget, hogy újabb és újabb hajtásokat is növesszen – a tudo-
mány és a technika fejlődése miatt. 
 A cikksorozat folytatásában a folyamatműszerezés érzékelő-
inek újabb általános jellemzőivel fogunk foglalkozni. Neveze-
tesen részletesen tárgyaljuk az érzékelők statikus viselkedését. 
Defi niáljuk a statikus karakterisztikát, áttekintjük annak tipikus 
hibáit, megvizsgáljuk a környezet hatását a statikus viselkedésre, 
és összefoglaljuk azokat az általános módszereket, amelyekkel 
ezeket a hatásokat mint zavaró tényezőket kiküszöbölni vagy 
csökkenteni lehet.

(Folytatjuk!)

editor@magyar-elektronika.hu
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