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Ahol a tárgyalt mérőkörök(mérőrendszerek) 

előfordulnak

●Energiaipar, erőművek

●Olaj-és gázipar

●Kohászat, aluminium-, vas- és acélipar

●Vegyipar

●Szilikátipar, üveggyártás, cementgyártás

●Gyógyszeripar

●Élelmiszer és konzervipar

●Anyag és energiaszállítás

●Távhőszolgáltatás

●...
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Korszerű  nyomástávadó













Amiket egy műszerkönyvben találhatunk…

•Accuracy

•Reference accuracy

•Basic accuracy

•Inaccuracy

•Non-conformity

•Overall accuracy

•Combined accuracy

•Basic error

•Total error

•Combined error

•Tolerance

•Error limits

•Uncertainty

•Linearity

•Non-linearity

•Hysteresis

•Hysteresis error

•Repeatibility

•Non-repeatibility

•Reproducibility

•Long-term drift

•Long-term stability

•Thermal effect

•Temperature coefficient

•Temperature influence



Yokogawa EJA510... p-távadó-2



dp/I távadó specifikált hibái

•alaphiba vagy referenciai pontosság,

•járulékos hőmérsékleti hiba,

•statikus nyomás miatti járulékos hiba,

•hosszú idejű instabilitás,

•tápfeszültség-változás hatása,

•mechanikai rezgések okozta hiba,

•szerelési helyzetből jövő eltérés,

•rádiófrekvenciás zavarás hatása.
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A mérési körülményekből adódó járulékos 

hibaforrások

•Telepítési, beépítési szabálytalanságok

•Hővezetésből származó eltérések

•Hősugárzás okozta mérési hiba

•Mechanikai rezgések

•A mérendő anyag mozgása

•A mérendő anyag inhomogenitása

•A mérendő anyag állapotváltozása

•Lerakódások, kicsapódások torzító hatásai

•Korroziós és eróziós hatások





Hőmérsékletmérő rendszer hibái -1



Az előző dián bemutatott klasszikus hibakezelés a 

hőmérsékletmérés egész technológiai rendszerére

kiterjed.

Kalibráláskor viszont rendszerint csak az egyedi 

mérőeszközöket (és legfeljebb a mérőkört) vizsgáljuk, 

így számos hibafajta kimarad az ellenőrzésből.









Ahol a korszerű hőmérsékletmérő körökben 

digitális távadó és terepi buszrendszer van, 

illetve az RTD hőérzékelő közvetlenül 

csatlakozik a végponti vagy egy üzemi 

munkaállomási digitális jelfeldolgozó és 

számító készülékekhez, a mérőkör ezen 

részeinek hibája  viszonylag kicsi, 

következésképp megnő az villamos 

hőérzékelő/távadó eszközök kivitelének és 

technológiai beépítésének jelentősége a 

mérőkör eredő bizonytalanságának 

alakulásában.



üzemszerű,

közvetlen  vagy

jelszimulációs (részleges)



Mérőkör akt. bizonyt. Technológiai

követelmény

Elfogadható

eltérés

Etalon bizonyta-

lansága
Kijelzés bizonyt.

Kalibrálás

bizonytalansága Talált  hiba

Minősítési

kritérium

EE>MK MEGFELELŐNEM MEGFELELŐ
+‒



Az őszinte metrológus minőségfilozófiája

Pontosan, olcsón és megbízhatóan

MÉRÜNK.

Ön ebből kettőt választhat.


