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Ismeretanyag leírása, oktatási cél: A joghatással járó mérések eszközeinek ellenőrzése, a kalibrálás, hitelesítés 

fogalmainak megismerése A mérési hiba számításának, kiértékelési módszereinek, gyártási/mérési folyamatok 

képességei meghatározásának bemutatása 

 

 

Előadás tematika, témakör: 

 

Hét 

 

Óra 

A joghatással járó mérés fogalma, területei. 1. 2 

A mérőeszközök ellenőrzésének alternatívái, a kalibrálás módszerei. A metrológiai etalonok 

fogalma, hierarchiája. Leszármaztatás, visszavezethetőség. 
2. 2 

A mérőeszközök kalibrálási időközének meghatározása. Az etalon és a kalibrálandó eszköz 

bizonytalanságának viszonya. 
3. 2 

A mérőeszközök hitelesítési folyamata: típusvizsgálat, hitelesítési engedély, egyedi hitelesítés, 

lezárás, bizonylatolás. A hitelesség állapotának feltételei. 
4. 2 

A mérési eredmények nagyságát és szóródását jellemző statisztikai adatok. A futó átlag és 

szórás-számítás. 
5. 2 

A mérési sorozatot jellemző hisztogram készítésének és értékelésének módszerei. A hisztogram 

alapján számított jellemzők Shepard-korrekciója. 
6. 2 

A mérési eredmények gyakori statisztikai eloszlásai: az egyenletes, a binomiális és a geometriai 

eloszlás jellemző adatai, diagramjai. 
7. 2 

A normális eloszlás jellemzői, az erf-függvény értelmezése, táblázatának használata. A grafikus 

illeszkedés-vizsgálat. 
8. 2 

A mérési bizonytalanság terjedése a matematikai műveletek során. 9. 2 

A mérőeszközök bizonytalansága becslésének módszerei (GUM A és B módszer). 10. 2 

A gyártási folyamat/eszköz ill. a mérési folyamat/mérőeszköz képességvizsgálata, képességi 

értékek. Első, ill. másodfajú hiba a termék átvétele alkalmával. 
11. 2 

A mérőberendezések R&R (Repeatability & Reproducibility) vizsgálata, kiértékelése. 12. 2 

A mérőeszközök metrológiai jellemzői: hiba és bizonytalanság specifikálása, környezeti 

feltételek, jellemző statikus, ill. dinamikai adatok. 
13 2 

A mérőeszközök típusai: hiteles anyagminták, etalonok (passzív, aktív), mérőműszerek, 

regisztrálók, távadók (felépítés, működési jellemzők). 
14. 2 

   

Tantárgyi követelmények: Az évközi jegy az előadások anyagát tartalmazó szóbeli beszámolóval szerezhető 

meg. 

 

 

Kötelező irodalom: 

- Törvényes metrológiai fogalmak nemzetközi értelmező szótára 

http://www.muszeroldal.hu/assistance/VIML2011teljes_aug_18.pdf 

- 1991. XLV. Törvény a mérésügyről 

http://www.nmc.dote.hu/sugarvedelem/szolgalat/rendeletek/vegyes/1991_XLV_tv.pdf 

 

http://www.muszeroldal.hu/assistance/VIML2011teljes_aug_18.pdf

