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Definíciók
Fordulatszám: Időegység alatt megtett fordulatok száma.

𝑛 =
𝑁

Δ𝑡
(1/perc)           N – fordulatok száma

Δt  – idő 

HF: Ha a fordulatszám 600 1/perc. Hányat fordul 1 mp alatt? 
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Tachométer fordulatszámmérő (görög: tachos = sebesség)
A tachométer kis teljesítményű generátor. A forgórészben indukált feszültséget 
műszerrel mérik, és sebességként jelzik ki.
Ezzel a generátorral többnyire 500 és 2000 1/min közötti fordulatszám tartományban 
mérnek, ekkor a kimeneti feszültség 5-35 V. 
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Kézi fordulatszámmérő

Beépíthető fordulatszámmérő
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Mechanikus fordulatszámmérés

A mechanikus megoldásnál a mérendő fordulatszámot egy bütykös tengely, vagy tárcsa
révén érzékeli az érintkezőpár, melyet a bütyök kapcsol. Körülfordulásonként egy
impulzus jelenik meg a kimeneten, amit a jelfeldolgozó fordulatszámmá alakít, mivel a
fordulatszám egyenlő az impulzusok időbeli gyakoriságával.

Ez egyszerű szerkezet, de a kopás, szikraképződés és tehetetlenség miatt csak kis
fordulatszámon használatos.

Szemléltetés

érintkezőpár

bütyök 



Érintkezés nélküli fordulatszámmérés
Az elv, ugyanaz mint a mechanikus esetben, de egy úgynevezett induktív érzékelő
érzékeli a forgórész elfordulását az érzékelő homlokfelülete előtt. A gyakorlatban az
iduktív közelítésérzékelő szokták alkalmazni. Előnye, hogy az érinkezésmentesség miatt
nincs kopás.
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Tekercs

Vas

Iduktív közelítésérzékelő 
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Induktív közelítés érzékelő
Működésük azon alapul, hogy egy váltakozó árammal átjárt tekercsből, mint egy 
antennából elektromágneses hullámok bocsátódnak ki. Ha a közelében vezető tárgy, fém 
van, ez visszahat a tekercsre, és ezt érzékeli a mérőáramkör. 

Az induktív közelítésérzékelők hatótávolsága kevesebb, mint 1 cm, a távolság fémfüggő.

Érzékelni kívánt 
fém test 

A közelítés érzékelő vázlatos felépítése (demo)

Fémdetektorok működési elve azonos. A mérési hatótávolság nő a tekercs felületének 
növelésével. Élelmiszeriparban a végtermék szennyeződésmentességére is alkalmazzák.



Optoelektronikai fordulatszámmérés
Az optoelektronikai érzékelőnél a mérendő tengelyre szerelt tárcsa szakaszonként 
átengedi a fényt.
A fotóérzékelő a fényintenzitás ingadozását villamos impulzusokká alakítja át. 
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Stroboszkóp

A mérőeszköz lényege egy villogó lámpa, amelynek frekvenciáját manuálisan lehet 
állítani. Amikor a forgó test állni látszik, akkor a fényvillanások frekvenciája 
megegyezik a fordulatszámmal. Ez az érték a mérőeszközről leolvasható.
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Szállítószalag sebességének meghatározása a tengely 
fordulatszámából

𝑣 = 𝑛 ∙ 𝑘 n – fordulatszám                                    
k – kerület

Házi feladat: Egy 5 cm átmérőjű tengely mozgat egy szállítószalagot. Ha 80 fordulat/perc 
fordulatszámmal forog, akkor mekkora a szállítószalag sebessége (m/s).

Sebesség meghatározása ismert út megtételéhez szükséges időből
Szállítószalag mellett elhelyezett két fénykapuk között elhaladó tárgy sebessége 
meghatározható a  két kapu érzékelése között eltelt időből.

𝑣 =
Δ𝑠

Δ𝑡
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