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Gépészmérnöki Kar 

A Mérésautomatizálási tárgy, továbbá Robotérzékelés és Mé-
réstechnika PhD tárgy keretében Folyamatmérés oktatása fo-
lyik. A hallgatók megismerkednek a gépgyártási folyamatok 
mechanikai mennyiségeinek villamos mérésére alkalmas 
eszközök elvével. Vezetett gyakorlatok keretében elektronikus 
hossz- és szögmérő eszközök, erő-, nyomás- és nyomatékmé-
rő, hőmérsékletmérő, zaj- és rezgésmérő, valamint inkrementá-
lis szenzorok alkalmazását sajátítják el. Tárgyaljuk a nyúlás-
mérő bélyeges technika, az induktív érzékelők, az ellenállás-
hőmérők, a termoelemek, a piezoelektromos érzékelők, a lé-
zer-interferometria elvi alapjait és alkalmazási lehetőségeit. 

A fenti ismeretanyagra építve a munkadarabmérés automatizá-
lási lehetőségeibe és a robotizált gyártás és szerelés 
szenzorikai, tesztelési feladataiba is bepillantást nyernek. A 
tesztelési feladatok közül a gyártóeszközök és ipari robotok 
pontossági, statikus és dinamikus merevségi méréseivel is fog-
lalkozunk. Az elmúlt években diplomatervek és egy PhD érte-
kezés készült.  

 
PUMA robot statikus merevségének mérése 

 
Robotos pályakövetés erőszenzoros felügyelettel  

Az automatizált gyártásban a szerszámok, készülékek a leg-
fontosabb komponensek. Az automatizálás során a készüléke-
ket automatikusan kell: emberi segítség, emberi közreműködés 
és emberi felügyelet nélkül működtetni. Az ilyen intelligens 
készülékeknek rendelkezniük kell: hajtással, korszerű vezér-
léssel, továbbá szenzorokra alapozott saját felügyeleti rend-
szerrel. Az intelligens készülékek a Szerszám és Készülékter-
vezés, továbbá a Szerelés tárgyak képzésében, főleg a Gyártás-
automatizálás modulban kerülnek ismertetésre.  

Főbb feladatok az intelligens készülékezésben: 

• Automatikusan munkadarab rögzítés, 
•  A szorító erők és a nyomatékok szabályozása és felügye-

lete. Cél a szorítási művelet megbízhatósága növelése és a 
deformációk csökkentése,  

• Folyamat felügyelet proximity, erő/nyomaték és nyomás 
szenzorokkal, 

• Más feladatorientált műveletek automatizálása (pl.: ro-
botmegfogók pofáinak cseréje, robotok end-effektorainak 
cseréje, automatikus löketállítás, stb.). 

A tématerület kutatása 1990 óta folyik, rendszeres oktatása 
csak 3 éve kezdődött. Már születtek diplomatervek. 

 
Intelligens satu hidro-pneumatikus nyomásfokozóval(4), robo-

tos pofacserével(1), proximity szenzorral 
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