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Abstract 

A munkadarabok méretellenőrzése ipari környezetben mindég problematikus feladat volt. A 
gépen kívüli mérésre sok féle mérőberendezés alkalmazható, amelyekkel elsősorban labor 
körülmények között m érhetünk megbízhatóan. A korszerű gyártásban a minőségbiztosítás 
szakemberei a megmunkáló géptől távol, a Minőségbiztosítási irodában is pontos képet 
szeretnének látni a gyártandó darabok pontosságáról. Ezt az igényt kielégítendő, olyan 
mérőeszközökre van szükség, amelyek az üzemi hálózatba beköthetők, a mérés eredményét 
közvetlenül a Minőségbiztosítási irodába is képesek eljuttatni. Ugyanakkor a kezelése gyors, 
egyszerű és megbízható, nem igényeli külön mérés-technikus közreműködését. A Direct-Line 
Kft mérnökei a Cortex Műszaki Fejlesztő Kft mérnökeivel közösen olyan mérőeszközt 
fejlesztettek ki, amely hengeres munkadarabok méretellenőrzésére az ismertetett igényeknek 
eleget tesz. A mikrométeres tűrések ellenőrzésére is alkalmas mérőberendezés a pontos 
eredményt Micos gyártmányú, századmikrométer mérőpontosságú mozgató szánok, nagy 
felbontású CMOS intelligens kamerás optikai rendszer és gyors alakfelismerő szoftver 
kombinált alkalmazásával éri el. A mérőberendezés univerzális, célirányos mérésre 
programozható. A bemutatásra kerülő berendezés, hazánkban gyártott turbó-feltöltők forgó 
tengelyeinek különböző megmunkálási műveleteinek méretellenőrzésére szolgál, de a 
mérőberendezés egyszerűen más mérési feladatra is átépíthető, univerzális mérőberendezéssé 
fejleszthető. 
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Forgácsolt alkatrészek méretellenőrzése 



Általánosan használható mérőgép fejlesztése és gyártása precízen 
forgácsolt alkatrésezek méretellenőrzéséhez 

Cél: Mérőberendezés forgácsolt alkatrészek  tűrésezett méreteinek, 

alakhibáinak mérése: hengeres részek, egyes homlokfelületek és hornyok 

ellenőrzése stb. 

Átmérőmérés: 

 Pillanatnyi átmérő 

 Átmérőmérés a forgási pozíció függvényében 

 Hengeresség 

 Radiális ütés 

 Hordósság 

 Elvárt pontosság: 0,0001 mm 

Hosszirányú  mérések: 

 Él-koordináta meghatározása 

 Hosszmérések (él-koordináták közötti különbségek) 

 Axiális ütés 

 Merőlegesség 

 Adatok a forgatás függvényében 

 Elvárt pontosság: 0,001 mm 
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Mérőgép 
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Mérőgép mechanika 

Számítógéppel vezérelt X-Z asztal + forgató 

mechanizmus 

Függőleges (Z) mozgatás: MICOS transzlátor 

 55 mm-es mozgatási hossz 

 50 nm-es reprodukálási pontosság (!) 

 Lézerinterferométerrel kalibrált 

Vízszintes (X) mozgatás: MICOS transzlátor 

 150 mm-es mozgatási hossz 

 50 nm-es reprodukálási pontosság (!) 

 Lézerinterferométerrel kalibrált 

Forgató mechanizmus 

Munkadarab-befogó 

mechanizmus 
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Mérőgép 

Számítógéppel vezérelt 

X-Z asztal + forgató 

mechanizmus 

Kamerás mérőrendszer: 

CMOS ipari kamera 

(Cortex) 

Leképző optika 

Megvilágító optika 
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Mérési elv: A transzlátorok referenciaként tekintett pontba mozgatják a 

mérendő darabot. A kamera észleli a mérendő kontúrok pozícióját, és 

meghatározza az elméleti mérettől való eltérést. A mért érték a transzlátor 

elmozdulása és a kamera által meghatározott különbség előjeles összege.  

Gránit alaplap 



 

 

Kamerás mérőrendszer  

 Kamera 



CORTEX CMOS Kameracsalád – intelligens kamerák 
Az EU és a Magyar Állam (GVOP) támogatásával 

CMOS érzékelő: 

 Mátrix méret: 1/2,5 coll 

    (5,6 x 4,3 mm) 

 Felbontás: 2592 x 1944 pixel 

 Pixelméret: 2,2 x 2,2 mikrométer 

 Szín: ff (színes is) 

 Kiolvasási sebesség: 12 fps 

Toradex Colibri PC 
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Kamerás mérőrendszer 

GYÁRTÁS’ 2012 

 Leképző optika 

 5 Mp  Nagy optikai felbontás 

 Mitutoyo telecentrikus objektív: 

    3 x nagyítás (1 x, 5 x, 10 x) 

    (1,8 x 1,4 mm-es látómező) 

 3D tárgy  Telecentrikus objektív 



 

 

Kamerás mérőrendszer 

 Tárgymegvilágítás 

 LED (402 nm) + párhuzamosító optika 

 Telecentrikus objektív  telecentrikus 

megvilágítás („Profilprojektor”) 
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Hengeres testek méretellenőrzése 

Átmérőmérés (hengeresség, radiális ütés stb. , forgatási szög függvényében)  

Elérhető pontosság (mechanika + képfeldolgozó rendszer): ~ 0,1 mikrométer 

(Tipikus tűrések precíziós alkatrészeknél: néhány mikrométer!) 

Képernyőn: 

800 x 800 pixel 
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Homlokfelületek és hornyok ellenőrzése 

(pozíció, axiális ütés, merőlegesség stb., a forgatási szög függvényében)  

Elérhető pontosság (mechanika + képfeldolgozó rendszer: ~ 1 mikrométer 

Képernyőn: teljes kép, 

648x486 binning formában 
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Összefoglalás: 

 Precíz mechanikai mozgatómechanizmusból és 

nagyfelbontású CMOS ipari kamera kombinációjából 

álló nagypontosságú mérőgép forgácsolt alkatrészek 

nagydarabszámú,  gyors és nagypontosságú 

méréséhez 

 Tetszőleges számú szögpozícióban történő mérés 

 Átmérő adatok (átmérő, átlagátmérő, hengeresség, 

hordósság stb.) pontossága: 0,1 μm 

 Pozíció, hossz és axiális ütés pontossága 1 μm 

 Automatikus, de a képernyőn folyamatosan 

követhető méréslefutás (forgácsolási hibák 

észlelése!), dokumentálás stb. 
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