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Erő definíciója
A fizikában az erő olyan hatás, ami egy tömeggel rendelkező testet gyorsulásra
késztet, vagy/és deformációt okoz.
• 1 N erő egy 1 kg testet 1m/s2 gyorsulásra késztet.
• 1 kg tömeg súlya 10 N

Erő

Deformáció



Az erőmérés alkalmazásai

• Mechanikai erő mérése

• Tömegmérés (mérleg)
Súlyerő a gravitációs térben a testekre ható erő:

G=m·g ahol g - gravitációs gyorsulás, m - tömeg
Az súlyerő méréséből meghatározható a tömeg:

m=G/g
• Nyomás mérésben

p=F/A       ahol: p - nyomás, A - felület
• Nyomaték mérésben

Nyomaték:
M=F*k       ahol: F - erő, k - erőkar (az erő hatásvonalának távolsága a 

tengelytől)
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Erőmérés alkalmazása
• Anyagvizsgálat
Az elmozdulás (deformáció) függvényében mérhető az erő. Ilyen módon 
meghatározhatók a vizsgált anyag pl. élelmiszerek vagy csomagolások reológiai
tulajdonságai, mint rugalmasság, szakítószilárdság stb. (Az ilyen rendszerekben többnyire 
nyúlásmérő bélyeget alkalmaznak.)
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FSR (Force Sensing Resistance) fólia

Előnye: hogy az erő hatására igen nagy az ellenállás változás, 
olcsó. 
Hátránya: ezekkel az átalakítókkal csak viszonylag nagy hibával 
lehet mérni. Ennek az oka a mérendő test felületének 
minőségének a hatása, a hőmérséklet hatása és az eszköz 
hiszterézise. Nem lineáris a jelleggörbéjük. 5

Két egymással szembenlévő vezetőből áll, amik nem érintkeznek ezért nagy az eszköz 
elektromos ellenállása. Erő hatására a két felület egyre jobban érintkezik, aminek 
következtében csökken az ellenállás. Az ellenállásból kalibráció segítségével kapható meg az 
erő.
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Karakterisztika szemléltetése



Fém nyúlásmérőbélyeg 
Leggyakoribb típusa rugalmas elektromos szigetelő fóliából áll, melyre megfelelő alakú 
elektromosan vezető réteg van dolgozva. Lineáris karakterisztika, nagy stabilitás.

Félvezető nyúlásmérő bélyeg 
Szigetelőanyagra felvitt vékony rétegű félvezető, vagy a szigetelőanyagra felragasztott 
szilícium lapka. 50-60 szor érzékenyebb, mint a fémből készült. Hátránya, hogy nem 
lineáris, nem stabil, így viszonylag alacsony pontosságúak.
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Nyúlásmérő bélyeg



Nyúlásmérő bélyeg működése
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Megnyúlás: Elektromos ellenállás nő

Összenyomódás: Elektromos ellenállás csökken

Ha a test egy erőhatás miatt alakváltozást szenved, vele együtt deformálódik a 
nyúlásmérő bélyeg is, miközben megváltozik a vezető ellenállása. Az ellenállás
változása a megnyúlással és az erővel arányos



A nyúlásmérő bélyeget megfelelő ragasztóval felragasztják:
• speciális kialakítású erőmérő cellaára
• mérendő felületre pl. gépalkatrész

Közvetlenül a mérendő testenErőmérő cella

Nyúlásmérő bélyeg alkalmazása

Erő
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Példák lehetséges bélyegek elrendezésre (szemléltetés) 



Példák lehetséges mérőcellákra (szemléltetés) 
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Rugalmas deformáció
Kialakítanak egy olyan mérőtestet, amely a terhelés hatására jelentősen megnyúlik,  és ezt 
a megnyúlást valamilyen módon méri az eszköz. 
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Közvetett erőmérés
A közvetett mérésnél valamilyen közbenső fizikai mennyiséget is felhasználnak az átalakítás 
során. Az erő mérése történhet az erőnek az alakváltozás eredményeként fellépő 
elmozdulás útján való mérésével is.

Az elv szemléltetése



Tömegmérés lehetéséges hiba forrásai (kieg.)

• Nem megfelelő kalibráció. Minden mérleget szükség esetén kalibrálni kell a pontos mérés 
érdekében. Ennek okai:
• A gravitációs állandó változik a tengerszint feletti magassággal, ez 1 kg-os mérésnél 

kilométerenként 0,31 g tömeg mérési különbséget okoz
• A gravitációs állandó változik a földrajzi szélességi fokkal.
• Helyi geológiai viszonyok: a talaj sűrűsége okozhat még kis mértékű hibát (max 0,01%)
• Mérleg szerkezeti változásai, öregedés
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• Nem megfelelő tárázás (operátor hiba)
• Hőmérséklet. Befolyásolja a mérleg működését.
• Az épület rezgése
• Légmozgás
• A mérleg nem megfelelő szintezése. 1 kg-nál 1° eltérés 0,15 g hiba; 2° 0,61 g; 

3° 1,37 g.
• A levegő felhajtóereje. Ez 1,2 g/dm3 eltérést okoz. Nagyon speciális esetben 

kell csak figyelembe venni.

Tömegmérés lehetéséges hiba forrásai (kieg.)


