
Ez a cikk az amerikai Fluke cég kalibrálásról szóló kiadványának 
egyik fejezetén alapul, annak kivonatos fordítása. Jóllehet, a 
kiadványban található egyes technikai adatok mára kissé 
elavultak, mondanivalója ma is korszerűnek tekinthető, és ez 
indokolja egyes részeinek közreadását. 
 
 
A MÉRŐESZKÖZ MŰSZAKI JELLEMZŐINEK ÉRTELMEZÉSE 
 
A műszaki jellemzők összessége (specifikáció) a mérőeszköz működésének 
számszerűsíthető adatokkal való írott jellemzése, és a mérőeszközök azonos 
típushoz sorolható egész sokaságára vonatkozik. Tekintettel arra, hogy a 
műszaki jellemzők a mérőeszközök nagyszámú mintájának működési 
statisztikáin alapulnak, sokkal inkább a típus viselkedését írják le, mint egyik-
másik egyedi mérőeszköz példányét. 
 
A műszaki jellemzők jó leírását a következő tulajdonságok jellemzik: 
• kellőképpen teljes az elvárt alkalmazáshoz,  
• könnyű megérteni és alkalmazni, 
• leírja a környezeti hatások és a terhelés befolyását. 
 
A teljesség megkívánja, hogy elég adatot kapjon a felhasználó ahhoz, hogy 
meghatározhassa a működés határait, figyelembe véve a szóba jöhető 
környezeti feltételeket a felsorolt határok között, és minden szóba jöhető 
megengedett terhelést. Ez még egy viszonylag egyszerű etalon esetében sem 
könnyű feladat. A teljes műszaki leírás megtervezése, bonyolult mérőeszköz 
esetén, nagy kihívás. 
 
A használat egyszerűsége is fontos. A műszaki jellemzők nagy kötege, 
beleértve a módosításokat és a kiegészítéseket, zavaró és nehezen érthető 
lehet. Az értelmezésben elkövetett tévedések gyakran alkalmazási hibákhoz 
vagy hibás kalibráláshoz vezethetnek. 



 
A teljesség igénye bizonyos értelemben ütközik a kényelmes használat 
igényével. Az egyik csak a másik rovására javítható. A műszaki jellemzők 
megszerkesztésében a kihívás éppen az, hogy kölcsönösen kielégítse mindkét 
követelményt. 
 
Ez gyakran úgy teljesíthető, hogy különféle hibák járulékos hatását behatárolják 
egy úgynevezett "működési ablak" keretei közé. Például, a vállalt működés lehet 
hat hónapra érvényes az előírt hőmérsékleti tartományban, 80%-ig terjedő 
relatív légnedvesség és a névleges értéktől ± 10%-kal eltérő hálózati feszültség, 
valamint a legnagyobb megengedett áramokig terjedő összes terhelés mellett. Ez 
a behatárolás nagyfokú egyszerűsítés a mérőeszköz használója számára, hiszen 
az időtől, a hőmérséklettől, a nedvességtől, a hálózati feszültség ingadozásától és 
a terheléstől függő járulékos hibák elhanyagolhatók, legalább is addig, amíg a 
működés a felsorolt határértékek között zajlik. 
 
Bonyolult mérőeszközök esetén a műszaki jellemzők is bonyolultak, részint 
félreérthetők, részint tévesek lehetnek mind a felhasználó, mind a gyártó 
számára. A tekintélyes gyártók arra törekszenek, hogy a termék pontosságát 
olyan pontosan és egyszerűen írják le, ahogy csak lehetséges, anélkül hogy az 
alkalmas műszaki jellemzők meg nem adása révén megpróbálnák elfedni a 
működés gyengéit. 
 
A műszaki jellemzők elemzése, mint a döntéshozatali folyamat része, 
bonyolult feladat lehet. Ahhoz, hogy a valódi műszaki jellemzőkről helyes 
képet lehessen kialakítani, a laboratóriumvezetőknek, a metrológusoknak és a 
mérést végzőknek ismerniük kell a műszaki jellemzők valamennyi 
összetevőjét, és tudniuk kell, hogy hogyan hámozzák ki azokat a különféle 
lábjegyzetekből, ismertetőkből, és magukból a műszaki jellemzőkből. 
 
A hirdetők rendkívüli módon szeretik a lábjegyzetek, a figyelemfelhívó 
csillagok és a szövegaláírások alkalmazását. Az termékismertető gyakran egy 
adatlapot az olvasó lidérces álmává képes átalakítani. Általában a 



lábjegyzeteknek két típusa van: amelyek tájékoztatnak, és amelyek 
minősítenek. Mindig gondosan át kell nézni az összes lábjegyzetet, és 
eldönteni azt, hogy melyiknek van közvetlen befolyása a működésre. 
 
Ha végül sikerült a műszaki jellemzők legfontosabb tényezőit azonosítani, 
akkor hozzá lehet látni a valóban fontos jellemzők/tényezők értelmezéséhez. 
Csak miután a teljes műszaki jellemzők felsorolását áttekintette, lesz a 
mérőeszköz használója abban a helyzetben, hogy a műszer valóságos műszaki 
jellemzőit tisztán megérthesse. Ez segíteni fogja abban, hogy az esetleges 
félreértéseket okozó tényezők ellenére se hozzon hibás beruházási döntéseket. 
A hirdetésekben és ismertetőkben felsorolt műszaki jellemzők gyakran a teljes 
használható jellemzőknek még a felét sem tartalmazzák. 
 
A műszaki jellemzők ideális esetben a mérőeszköz működésének olyan írásos 
jellemzését adják, amely tárgyilagosan minősíti a mérőeszköz mérési 
képességét. Emlékezni kell arra, hogy a műszaki jellemzők adatai és a 
működés közé nem tehető egyenlőségjel. A műszaki jellemzők visszafogottak 
vagy túlzók. A gyártókat nem köti semmiféle egyezmény arra vonatkozóan, 
hogy hogyan kell tálalni a műszaki jellemzők adatait. Egyesek a termékeik 
műszaki jellemzőit visszafogott módon adják meg. Az ilyen mérőeszközök 
általában túlteljesítik a műszaki jellemzők szerinti működést. Más gyártók 
sajátosan értelmezik a műszaki jellemzőket, hogy a mérőeszközt 
elfogadhatóbb színben tüntessék fel, mint amilyen az a valóságban. Vonzó 
műszaki jellemzők jelennek meg a hirdetésekben vagy az ismertetőkben, de 
azok többnyire sohasem teljesek. Az ilyen műszaki jellemzők általában a 
mérőeszköz teljes kihasználható működésének csak egy kis részét tükrözik. 
 
A beszerzőnek azzal is tisztában kell lennie, hogy a mérőeszköz műszaki 
jellemzők az adott mérőeszköz típus teljes gyártott mennyiségére 
vonatkoznak. A műszaki jellemzők egy csoportra vonatkozó valószínűségi 
megállapítások, nem pedig az egyes példányokra vonatkozó bizonyosságok.  
 



A mérőeszközök műszaki jellemzőit úgy választják ki, hogy a gyártott 
mérőeszközök nagy százaléka a műszaki jellemzőknek megfelelően 
működjön. Tekintettel arra, hogy az egyes mérőeszköz példányok 
működésének a névlegestől való eltérései normális eloszlást követnek, egy 
adott típus egyes egyedeinek döntő többsége a műszaki jellemzők határain 
belül fog működni. Ezt az ismeretet kétféle módon lehet hasznosítani: 
• A legtöbb egyedi mérőeszköztől elvárható, hogy a műszaki jellemzőknél 

lényegesen jobban működjön. 
• Egy egyedi mérőeszköz példány működését sohasem lehet úgy tekinteni, 

hogy az tükrözi az egész típus működését. 
 
Az elmondottakból következik, hogy a megvásárolt mérőeszköz feltehetően 
kitűnően fog működni még akkor is, ha mindig van egy kis esélye annak, 
hogy működése kifogásolható lesz, sőt bizonyos jellemzők vagy mérési 
feladatok tekintetében esetleg meg sem felel a megadott műszaki 
jellemzőknek. 
 
Ahhoz, hogy a különböző gyártóktól származó termékeket összehasonlítsa, az 
embernek gyakran le kell fordítania, és értelmeznie az adatokat  annak 
érdekében, hogy észszerű összehasonlítást hajthasson végre. Ezt megerősíti a 
valós műszaki jellemzők megadásának meghatározása: "A mérőeszköz 
működésének olyan írásos jellemzése, amely valóságosan minősíti annak 
mérési képességét." A kérdés az, hogy a működés milyen szempontjait írják le 
a műszaki jellemzők. Lehet, hogy valóságos, de milyen részletezésben? A 
gyártónak nincs módja arra, hogy minden lehetséges műszaki jellemzőt 
szerepeltessen, kérdés tehát, hogy mit szerepeltetett és mit nem. 
 
A legfontosabb  tényező egy mérőeszköz működésében az, hogy a tényleges 
kimenet eltérései a névleges kimenettől mennyire kicsik. Mindig van az 
eltérések nagyságának bizonyos mértékű bizonytalansága, ám mindig lehet 
bízni abban, hogy ez az eltérés egy meghatározott mennyiségnél csak kis 
valószínűséggel lesz nagyobb. A megbízhatóság egy számszerűsíthető 



mértékkel, a műszaki jellemzőkre vonatkozó megbízhatósági szint 
(konfidenciaszint) segítségével is kifejezhető. 
 
Az adatlapok vagy ismertetők fedőlapjának nagy többségén gyakran 
olvasható a következő : "A pontosság ...×10-6 -ig terjed". A valóságban ez azt 
jelenti, hogy "a bizonytalanság ...×10-6". Ez az eredménye a pontatlan 
nyelvhasználatnak: a "pontosság" szó helyettesítő alkalmazása akkor, amikor 
voltaképpen "bizonytalanságról" van szó. Azt is tudni kell, hogy az ehhez 
hasonló műszaki jellemzők gyakran a lehető legrövidebb időszakra 
(intervallumra), a legszűkebb hőmérsékleti tartományra vonatkoznak, és 
gyakran viszonylagosak.  
 
Egy mérőeszköz valódi műszaki jellemzőinek meghatározása azt igényli, 
hogy az összes fontos műszaki jellemző adatot együtt tekintsék át. A tárgyalás 
érdekében a mérőeszköz műszaki jellemzőiben megadandó bizonytalanság 
adatokat célszerű három csoportba osztani: ezek az alapadatok, a módosítók 
és a minősítők. 
 
Az alapadatok a mérőeszköz alapvető működését írják le, szabályozott 
feltételek mellett.  
 
A módosító műszaki jellemzők megváltoztatják a műszaki jellemző 
alapadatokat. A legfontosabb módosítók közé tartoznak: a mérőeszköz időbeli 
stabilitása, az időtartam, amelyen belül a műszaki jellemzők érvényesek, a 
műszaki jellemzők változásai a hőmérséklet változásával (ez a hőmérséklet 
általában annak a környezetnek a hőmérséklete, amelyben a műszer működik, 
nem pedig magának a műszernek a belső hőmérséklete). A legkorszerűbb 
mérőeszközöket úgy készítik, hogy azok minél szélesebb hőmérséklet 
tartományban működjenek. Ez azért van így, mert a kalibráló mérőeszközöket 
már nem kizárólag szigorúan ellenőrzött környezetű laboratóriumokban 
használják. A gyártósori kalibrálás a hőmérséklet tekintetében nagyobb 
rugalmasságot igényel. Gondosan át kell vizsgálni a műszaki jellemzőket 



annak a felméréséhez, hogy egy mérőeszköz valóban ki fogja-e elégíteni a 
vele szemben támasztott követelményeket. Hangsúlyozni kell, hogy a 
mérőeszköznek ki kell elégítenie az alkalmazási követelményeket, bármelyik 
tartományának az alacsony értékeket tartalmazó szakaszán is, ahol a műszaki 
jellemzők jelentősen elromlanak. 
 
A minősítő műszaki jellemzők ritkán befolyásolják az általános jellemzőket, 
fontosak lehetnek azonban az alkalmazás szempontjából. Ezek: a működési 
határok és a működési jellemzők, melyek közé sorolható az elektromágneses 
kölcsönhatás, a légnedvesség és a tengerszint feletti magasság. A biztonsági 
szabványoknak való megfelelés ugyancsak fontos lehet az alkalmazás 
szempontjából. Mindig emlékezni kell erre, ha mérőeszközöket kell 
egymással összehasonlítani. 
 
A bizonytalanságra vonatkozó műszaki jellemzők, mint relatív vagy teljes 
adatok ugyancsak értékelhetők. A relatív bizonytalanság nem foglalja magába 
a mérőeszköz kalibrálásához alkalmazott referenciaetalonok járulékos 
bizonytalanságát. Például, ha egy kalibrátor bizonytalanságát a kalibráló 
etalonhoz képest adják meg, akkor ez csak a kalibrátor bizonytalanságát fedi. 
Ez egy nem teljes értékű megállapítás a mérőeszköz teljes bizonytalansága 
tekintetében. A teljes bizonytalanság a visszavezetési láncban fellépő egyéb 
bizonytalanságokat is tartalmazza: a relatív bizonytalanságot az adott 
mérőeszköz példányra vonatkozóan, plusz a kalibrálásához használt 
mérőeszköz bizonytalanságát. Ez a valóságos jellemző adat, ha a mérőeszköz 
kihasználható működését kell jellemezni. 
 
Egy etalonfenntartó laboratórium közölheti a kalibráló etalonjaiban fellépő 
bizonytalanságokat is. Ezeket a kalibráló etalonra vonatkoztatott műszaki 
jellemzőkkel társítva kell megadni annak a meghatározásához, hogy milyen 
lesz a valóban elérhető működés. 
A bizonytalanságra vonatkozó műszaki jellemzők nagyon fontosak annak a 
meghatározásakor, hogy egy adott kalibrátor kielégíti-e az igényeket. Van 



azonban számos olyan tényező, amely meghatározza azt, hogy melyik 
készülék felel meg leginkább az adott alkalmazásnak. A következőkben e 
tényezők közül mutatunk be néhányat.  
 
A mérőeszközök műszaki jellemzőinek illeszkednie kell a munkaterhelés 
igényeihez. A gyártók részéről megnyilvánul egy olyan irányzat, hogy 
benevezzenek a számok versenyébe, melynek eredménye az, hogy minden új 
berendezés egyre megragadóbb és megragadóbb műszaki jellemzőjű, jóllehet 
ennek gyakran kevés köze van a valódi munkaterhelés ellátásának 
képességéhez. 
 
A leszármaztatáshoz használt etalonok általában (3-10)-szer pontosabbak, 
mint a velük leszármaztatott mérőeszközök. Ez az érték vizsgálati 
bizonytalanság arány (VBA) néven ismert. A különleges mérőeszközök, vagy 
azok, amelyek különleges leszármaztató berendezéseket igényelnek, és 
amelyek leszármaztatása viszonylag ritkán történik, a legelőnyösebben egy 
külső szolgáltató laboratórium igénybevételével származtathatók le. 
 
Ugyancsak meg kell vizsgálni a gyártó által nyújtható támogatás színvonalát. 
Képes-e a gyártó támogatást nyújtani, ha a kalibrálási igények nőnek és 
változnak? Vannak-e megfelelő házon-belüli szakértőik, akik képesek 
segítséget nyújtani a műszaki használati utasítások kiadásánál? Vannak-e 
hozzáférhető kiképzési tanfolyamok? A szolgáltató mérési célra kialakított 
létesítményeinek elhelyezése megfelelő-e? Van-e megfelelő hálózat kiépítve a 
termékek és a tartozékok támogatására?  
 
A megbízhatóság egy másik fontos figyelembe veendő szempont abban a 
tekintetben, hogy mennyire lesz a mérőeszköz használható. A precíziós 
elektronikus mérőeszközök például elég magas meghibásodási aránnyal 
jellemezhetők. Bármely feltétel, ami azt okozza, hogy a készülék kívül kerül a 
meglehetősen szűk tűréshatárokon, hibaforrást képez. Annak a 
meghatározásához, hogy az első meghibásodás mikor következhet be, 



megkérdezhető, hogy mennyi az átlagos meghibásodási időtartam. A szállítás 
közben bekövetkező meghibásodások általában rövidítik a tényleges időközt 
az átlagos meghibásodási időtartamhoz képest. Bármelyik adatot közöljék is, 
figyelembe kell venni, hogy ez az adat tényleges használati tapasztalatokon 
vagy egyszerűen előrejelzéses számításokon alapul-e.  
 
Amikor egy mérőeszköz meghibásodik, nagyon fontossá válhat, hogy hogyan 
viszonyul a gyártó a javításhoz. Egy felelős javító/karbantartó szervezet 
létezése nagyon fontos, ha a felhasználó gyorsan akarja visszakapni a 
megjavított mérőeszközét. A megvizsgálandó szempontok közé tartozik a 
javító/karbantartó központ területi elhelyezkedése, hozzáférhetősége, a 
tartalék alkatrészek és részegységek raktári készlete, a javítási útmutató 
(szervizkönyv) hozzáférhetősége, a saját szakemberek egyikének a 
javító/karbantartó tevékenységre való kiképzése. Ezek mind olyan 
szempontok, amelyek meghatározzák azt, hogy milyen gyorsan kerülhet 
vissza a mérőeszköz a használatba. 
 
Végül pedig a gyártó hírnevét is fel kell mérni. Ez általában annak az 
értékelése, hogy mennyire megbízhatóak a készülékek működésére, 
megbízhatóságára és a javítás/karbantartásra vonatkozó nyilatkozatok. Létezni 
fog-e még a vállalat mostantól számított 5 év múlva? Mindezek a szempontok 
meghatározzák a mérőeszközök üzemben tartásának és használatának valódi 
költségeit. 
 
Fordította: Bánkuti László 
Lektorálta: Kiss József 


