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A találmány tárgya eljárás ismert geometriájú testek
(30) méreteinek gyors meghatározására, amelynek so-
rán elõször az ismert geometriájú testtel (30) megegye-
zõ, mintaként szolgáló bázistesten kiválasztják a bázis-
testen áthaladó mérõsíkot, majd a bázistest mérõsíkba
esõ jellemzõ pontjainak koordinátáit meghatározzák,
és így bázispontokat (11) definiálnak. Ezt követõen a
meghatározott bázispontokat (11) önmagában ismert

módon programozható mozgatóberendezés (20, 40)
memóriaegységébe beolvassák, ott elraktározzák, a
vizsgálat során a programozható mozgatóberendezés
(20, 40) érzékelõjével a mérendõ ismert geometriájú
test (30) jellemzõ pontjainak (31) koordinátáit meghatá-
rozzák, majd az egyes mért jellemzõ pontok (31) koor-
dinátáit és az azokhoz hozzárendelhetõ bázispontok
(11) koordinátáit összehasonlítják, az összehasonlítás
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alapján pedig a mért jellemzõ pontokban (31) az ismert
geometriájú test (30) méreteit meghatározzák. Jelleg-
zetessége, hogy a mérõsíkban (10) elhelyezkedõ bá-
zispontokból (11) a programozható mozgatóberende-
zés (20) érzékelõje (21) által követendõ mozgáspályát
(12) állítanak össze, az érzékelõ (21) által bejárandó
mozgáspályát (12) kettõ vagy több – az egymás mellé
esõ végeiknél (12a1, 12a2, 12b1, 12b2) legalább egy
darab közös ponttal (12c) rendelkezõ – részmozgáspá-
lyára (12a, 12b) osztják föl, a programozható mozgató-
berendezés (20, 40) érzékelõjeként (21, 41) távmérõ

eszközt használnak, és az érzékelõt (21, 41) a méren-
dõ ismert geometriájú test (30) mérõsíkjában, az elõre
meghatározott mozgáspálya (12) mentén, a mérendõ
ismert geometriájú test (30) felületének (32) érintésétõl
mentesen vezetik végig, minden egyes mért jellemzõ
pontban (31) az érzékelõvel (21, 41) meghatározzák az
érzékelõ (21, 41) és az ismert geometriájú test (30) fe-
lülete (32) közötti relatív távolságot, és a vizsgált ismert
geometriájú test (30) mért jellemzõ pontjának (31) érté-
két a relatív távolság megmérésének segítségével ha-
tározzák meg.

A találmány tárgya eljárás ismert geometriájú testek
méreteinek gyors meghatározására, amelynek során
elõször az ismert geometriájú testtel megegyezõ, min-
taként szolgáló bázistesten kiválasztjuk a bázistesten
áthaladó mérõsíkot, majd a bázistest mérõsíkba esõ
jellemzõ pontjainak koordinátáit meghatározzuk, és így
bázispontokat definiálunk, ezt követõen a meghatáro-
zott bázispontokat önmagában ismert módon progra-
mozható mozgatóberendezés memóriaegységébe be-
olvassuk, ott elraktározzuk, a vizsgálat során a progra-
mozható mozgatóberendezés érzékelõjével a mérendõ
ismert geometriájú test jellemzõ pontjainak koordinátáit
meghatározzuk, majd az egyes mért jellemzõ pontok
koordinátáit és az azokhoz hozzárendelhetõ bázispon-
tok koordinátáit összehasonlítjuk, az összehasonlítás
alapján pedig a mért jellemzõ pontokban az ismert
geometriájú test méreteit meghatározzuk.

A különbözõ testeket határoló felületek mérethe-
lyességének és pontosságának meghatározására szá-
mos megoldás vált már ismeretessé. Léteznek olyan
elrendezések és eljárások, amelyeket különösen for-
gástestek esetében használnak úgy, hogy a forgásten-
gelyre merõleges síkok mentén az eltérõ sugarú he-
lyekre helyezett érzékelõk segítségével határozzák
meg a test adott ponthoz tartozó koordinátáit. Az érzé-
kelõt pedig egy-egy keresztmetszet feltérképezése
után mozdítják el a következõ metszõsíkba. Ez a méré-
si eljárás idõigényes, és sok esetben megköveteli a
mért értékek transzformációját.

Az EP 522.610 számú közzétételi irat olyan megol-
dást ismertet, amelyben több, egymáshoz képest leg-
alább két irányban elmozdítható karpárokból álló moz-
gó tartómechanizmust alkalmaznak. A kézi erõvel moz-
gatható tartómechanizmus belsõ végén egy, a méren-
dõ felülethez érinthetõ csúcs található, amelyet az
adott alkatrész mérethelyességének vizsgálata során
hozzáérintenek az adott felülethez, és annak koordiná-
táját a mozgatómechanizmus karhosszai és a karpárok
által bezárt szögek ismeretében számítják ki.

Ezen konstrukció és eljárás egyik lényeges hiányos-
sága, hogy a csúcs mozgatása – a konstrukciónak
megfelelõen – kézi erõvel történik meg. Ennek követ-
keztében a szerkezet számos területen, például forgács
nélküli megmunkálás esetében, különösen kovácsdara-
bok méretmeghatározására nem is használható.

Ugyancsak kedvezõtlennek kell tekinteni azt a kö-
rülményt is, hogy a csúcs és az éppen vizsgált pont fi-
zikai érintkezésének szükségessége miatt nincs mód
nagyobb sebességû mérés végrehajtására.

További hátrány, hogy minden egyes mért pont
koordinátájának, azaz méretének meghatározása a
karhosszak és a relatív szöghelyzetek értékének pon-
tos ismeretét igényli, és az ezen értékeken alapuló
számítás végeredménye a számos adat és korrekció
miatt számítási pontatlanságot is okozhat.

A mérõeszköz kialakítása miatt csak nehézkesen
vagy egyáltalán nincsen mód a mérendõ darab teljes
körüljárására, és így a mérés nem terjedhet ki a teljes
felületre, holott az kívánatos volna. Ebbõl következõen
pedig nem válik lehetõvé a munkadarab elõre megha-
tározott metszõsíkjában a munkadarab valamennyi
méretének meghatározása.

Más elven mûködõ mérési eljárást és berendezést
mutat be az US 5.197.200 lajstromszámú szabadalmi
leírás, amely forgástestek, különösen hengerek palást-
felületének méretellenõrzésére szolgál. Lényege, hogy
a hengeres test palástjához érzékelõt érintenek, majd a
hengeres testet tengelye körül forgatva mérik a felület
adott pontjainak méretét. Ennél az elrendezésnél az ér-
zékelõfej egy gördülõ impulzusadóval van összekap-
csolva, amelynek jelzései alapján kiszámítható, hogy a
hengeres test palástfelületének éppen melyik pontján
áll vagy halad át az érzékelõ. A mozgó test és az érzé-
kelõfej szolgáltatta jelekbõl azután ismét számítási mû-
veletek útján határozzák meg a kívánt geometriai mé-
reteket.

Ezen változat hiányossága, hogy csak bizonyos,
egyszerû alakzatok, így hengeres testek palástfelületei-
nek keresztmetszeti méretellenõrzésére alkalmas. Hát-
rányának kell tekinteni azt is, hogy a mechanikus leta-
pogatás elvén alapuló szerkezeti kialakítása miatt pedig
– általános esetben – nem használható nagy sebessé-
gû és nagy hõmérsékletû darabok méreteinek meghatá-
rozására. Ilyen jellegû felhasználása csak jelentõs át-
alakítás és többletköltség mellett, speciális anyagból ké-
szült érintkezõelemek beépítése esetén lehetséges,
ami viszont a mérés költségeit irreálisan megnöveli.

Az ismert megoldások általános hiányossága to-
vábbá, hogy hatékonyságuk nem éri el a kívánatos ér-
téket.
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A találmány szerinti eljárással célunk az ismert
megoldások hiányosságainak kiküszöbölése és olyan
változat megalkotása volt, amely lehetõséget teremt lé-
nyegében tetszõleges kialakítású darabok nagy sebes-
ségû, hatékony méretmeghatározására, még abban az
esetben is, ha a mérendõ darab magas hõmérsékletû
vagy felülete egyéb olyan bevonattal van ellátva,
amelynek mérés közbeni érintése nemkívánatos követ-
kezményekkel jár, például bevonóréteg sérülése.

A találmányi gondolat alapját az a felismerés ké-
pezte, hogy ha a vizsgálandó darab koordinátáit egy
méretében megfelelõ, korábban megalkotott mester-
görbe azonos koordinátáival úgy hasonlítjuk össze,
hogy egy megfelelõ mérõeszközt, alkalmasan válasz-
tott mozgatószerkezet segítségével, elõre meghatáro-
zott mozgáspálya mentén vezetünk végig a vizsgálan-
dó darab kívánt felülete mentén, és a mérõeszközzel a
mozgáspálya, valamint a mért darab aktuális pontja kö-
zötti relatív távolságot határozzuk meg, akkor a pontos
mérési eredmények gyors megszerzéséhez nincs
szükség a vizsgált darab felületének fizikai érintésé-
hez, és így a feladat megoldható.

A kitûzött célnak megfelelõen a találmány szerinti el-
járás ismert geometriájú testek méreteinek gyors meg-
határozására szolgál. Az eljárás során elõször az ismert
geometriájú testtel megegyezõ, mintaként szolgáló bá-
zistesten kiválasztjuk a bázistesten áthaladó mérõsíkot,
majd a bázistest mérõsíkba esõ jellemzõ pontjainak
koordinátáit meghatározzuk, és így bázispontokat defi-
niálunk. Ezt követõen a meghatározott bázispontokat
önmagában ismert módon programozható mozgatóbe-
rendezés memóriaegységébe beolvassuk, ott elraktá-
rozzuk. A vizsgálat során a programozható mozgatóbe-
rendezés érzékelõjével a mérendõ ismert geometriájú
test jellemzõ pontjainak koordinátáit meghatározzuk,
majd az egyes mért jellemzõ pontok koordinátáit és az
azokhoz hozzárendelhetõ bázispontokat összehasonlít-
juk. Az összehasonlítás alapján a mért jellemzõ pontok-
ban a test méreteit meghatározzuk. Az eljárás során a
mérõsíkban elhelyezkedõ bázispontokból a programoz-
ható mozgatóberendezés érzékelõje által követendõ
mozgáspályát állítunk össze. Az érzékelõ által bejáran-
dó mozgáspályát kettõ vagy több – az egymás mellé
esõ végeiknél legalább egy darab közös ponttal rendel-
kezõ – részmozgáspályára osztjuk föl. A programozha-
tó mozgatóberendezés érzékelõjeként távmérõ eszközt
használunk. Az érzékelõt a mérendõ ismert geometriájú
test mérõsíkjában, az elõre meghatározott mozgáspá-
lya mentén, a mérendõ ismert geometriájú test felületé-
nek érintésétõl mentesen vezetjük végig. Minden egyes
mért jellemzõ pontban az érzékelõvel meghatározzuk
az érzékelõ és az ismert geometriájú test felülete közötti
relatív távolságot. A vizsgált ismert geometriájú test mé-
retét a vizsgált jellemzõ pontban a relatív távolság meg-
mérésének segítségével határozzuk meg.

A találmány szerinti eljárás további ismérve lehet,
hogy a bázispontok felvétele során a távmérõ eszközt
úgy vezetjük végig a mozgáspályán, hogy a távmérõ
eszköz mérõtengelye a bázispontok legalább egy ré-
szénél az adott bázispont felületi normálisába essék.

Az eljárás egy másik foganatosításánál az ismert
geometriájú test valamely meridiánsíkját használjuk.

A találmány ismét eltérõ változatánál az egyes
részmozgáspályák legalább egy részéhez más-más ér-
zékelõt rendelünk hozzá, vagy az egyes érzékelõk leg-
alább egy részéhez pedig más-más programozható
mozgatóberendezést rendelünk hozzá.

A találmány szerinti eljárás számos elõnyös tulajdon-
sággal rendelkezik. Legfontosabb ezek közül, hogy a
mérést végzõ szerkezet kialakításának és a mérõelren-
dezésnek köszönhetõen a vizsgálandó darab tényleges
érintése nélkül lehet nagy pontosságú adatokhoz jutni a
darab geometriai méreteirõl. Ebbõl következõen önma-
gában ismert mozgatóberendezés felhasználásával, ma-
gas hõmérsékletû vagy bevonattal ellátott darabok nagy
sebességû mérése is egyszerûen elvégezhetõ.

Az elõnyök közé kell sorolni azt is, hogy az újszerû
eljárásnak köszönhetõen lényegében tetszõleges felü-
lettel határolt munkadarabok méretmeghatározására
van lehetõség.

Ugyancsak kedvezõ, hogy a megoldás lehetõséget
terem arra is, hogy az önmagában ismert több szabad-
ságfokú robotkaros mozgatómechanizmus felhaszná-
lásával egy vizsgálandó darab hossztengelyén átmenõ
síkba esõ teljes meridián görbéjét is nagy sebességgel,
nagy pontossággal vizsgálni lehessen úgy, hogy a mé-
retmeghatározáshoz csak a minimális számú mérési
pontot kelljen méret szempontjából vizsgálat alá vonni.

Szintén az elõnyök közé sorolható, hogy a nagy se-
bességû érintésmentes mérésnek köszönhetõen az el-
járás sorozatgyártás esetén is hatékonyan alkalmazha-
tó, ami a teljes minõségbiztosítás folyamatát támogat-
ja, hatékonyabb vizsgálatot, és ennek megfelelõen
jobb minõségû gyártást tesz lehetõvé. Ebbõl követke-
zõen kisebb lesz a selejtes alkatrészek mennyisége és
a gyártási folyamat is hatékonyabbá válik.

A találmány szerinti eljárást a továbbiakban kiviteli
példa kapcsán, rajzok alapján ismertetjük részleteseb-
ben. A rajzokon az

1. ábra a találmány szerinti eljárás megvalósításá-
nak vázlatos képe, a

2. ábra az eljáráshoz használt mérési elrendezés
vázlatos képe.

Az 1. ábrán a találmány szerinti eljárás megvalósí-
tásának elvi vázlata látható. Megfigyelhetõ, hogy a –
lap síkjával azonosított – 10 mérõsíkban elhelyezkedõ,
és a 11 bázispontok sorozatából álló 12 mozgáspályán
található a 21 érzékelõ, amely egy önmagában ismert
21a távmérõ eszköz. A 21a távmérõ eszköz 21b mérõ-
tengelye a mérendõ 30 ismert geometriájú test egyik
31 jellemzõ pontján úgy halad át, hogy a 31 jellemzõ
pont „n” felületi normálisa és a 21a távmérõ eszköz 21b
mérõtengelye egy egyenesbe esik. Ebben az elrende-
zésben a 30 ismert geometriájú test adott 31 jellemzõ
pontja és a 21 érzékelõ 21a távmérõ eszköze között
mért „r” relatív távolság éppen a 31 jellemzõ pont és a
12 mozgáspálya egy meghatározott 11 bázispontja kö-
zötti távolságnak felel meg.

A 2. ábra az eljáráshoz használható egy lehetséges
mérési elrendezést mutat. Itt a 20 programozható moz-
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gatóberendezés mellett a – 20 programozható mozga-
tóberendezéssel lényegében megegyezõ – 40 progra-
mozható mozgatóberendezés is szerepel. A 20 progra-
mozható mozgatóberendezés 21 érzékelõje mellett a
40 programozható mozgatóberendezés 41 érzékelõje
vesz részt a 30 ismert geometriájú test 32 felületén
meghatározott 31 jellemzõ pontok méreteinek megha-
tározásában.

A méréshez használt 12 mozgáspálya 12a egyik
részmozgáspályára és 12b másik részmozgáspályára
van fölosztva. A 12a egyik részmozgáspályán haladhat
a 20 programozható mozgatóberendezés 21 érzékelõ-
je, míg a 12b másik részmozgáspálya a 40 programoz-
ható mozgatóberendezés 41 érzékelõjének útját adja
meg. A 12a egyik részmozgáspálya a 12a1 egyik vég-
ponttól a 12a2 másik végpontig terjed. A 12b másik
részmozgáspálya pedig a 12b1 egyik végpont és a
12b2 másik végpont között helyezkedik el. A 12a egyik
részmozgáspálya 12a1 egyik végpontja és a 12b másik
részmozgáspálya 12b1 egyik végpontja egybeesik, így
azok a 12 mozgáspálya egyik 12c közös pontját alkot-
ják. Ugyanez vonatkozik a 12a egyik részmozgáspá-
lyája 12a2 másik végpontjára és a 12b másik részmoz-
gáspálya 12b2 másik végpontjára is, amelyek szintén
fedésben vannak, és ezzel a másik 12c közös pontot
képezik a 12 mozgáspályán.

Ennél a megoldásnál a 20 programozható mozga-
tóberendezés 21 érzékelõje és a 40 programozható
mozgatóberendezés- 41 érzékelõ együtt képes arra,
hogy a 30 ismert geometriájú test körül teljesen körül-
futó 12 mozgáspályát bejárja. Természetesen a 21 ér-
zékelõ és a 41 érzékelõ által felvett adatokat egyetlen
egység dolgozza föl.

A találmány szerinti eljárást a következõ példa se-
gítségével mutatjuk be.

1. példa

A találmány szerinti eljárás ezen változatánál a
30 ismert geometriájú testet, azaz egy gépkocsi kere-
kének méretellenõrzését a 20 programozható mozga-
tóberendezés 21 érzékelõje és a 40 programozható
mozgatóberendezés 41 érzékelõje segítségével úgy
hajtottuk végre, hogy teljesen körüljáró 12 mozgáspá-
lyát a 12a egyik részmozgáspályára és a 12b másik
részmozgáspályára osztottuk föl. Elsõként a 30 ismert
geometriájú test megkívánt méreteit tartalmazó mes-
terdarabon kijelöltük azon pontokat, amelyek segítsé-
gével a méretek meghatározása szempontjából lénye-
gesnek tekinthetõ 11 bázispontokat képeztünk.
A 11 bázispontok esetünkben a 30 ismert geometriájú
test 32 felületének a 10 mérõsíkba esõ meridiángörbé-
jétõl „r” relatív távolságra esõ pontok voltak. Ezen
11 bázispontok segítségével létrehoztunk egy viszo-
nyítási adatbázist, amelyet a 20 programozható moz-
gatóberendezés és a 40 programozható mozgatóbe-
rendezés memóriaegységébe töltöttünk be. Majd a
11 bázispontok alapján meghatároztuk a 12a egyik
részmozgáspályára és a 12b másik részmozgáspályá-
ra szétosztott 12 mozgáspályát. Ezen 12 mozgáspálya
12a egyik részmozgáspályája szolgált útvonalként a

20 programozható mozgatóberendezés 21 érzékelõjé-
nek, amely a 21a távmérõ eszközt tartalmazta, míg a
12b másik részmozgáspálya a 40 programozható moz-
gatóberendezés 41 érzékelõjének útvonalát képezte.

A 30 ismert geometriájú test méretmeghatározása
során a 21 érzékelõt a mérés céljára kiválasztott 10 mé-
rõsíkban végigvezettük a 12 mozgáspálya 12a egyik
részmozgáspályáján, miközben a 21a távmérõ eszköz
21b mérõtengelye a 30 ismert geometriájú test 31 jel-
lemzõ pontjában a 31 jellemzõ pont „n” felületi normáli-
sával megegyezõ helyzetû volt. Ekkor a 21a távmérõ
eszköz megmérte a 12 mozgáspálya 12a egyik rész-
mozgáspályáján lévõ 21 érzékelõ és a 30 ismert geo-
metriájú test adott 31 jellemzõ pontja közötti „r” relatív
távolságot. A 20 programozható mozgatóberendezés-
sel és a 21 érzékelõvel összekapcsolt eszköz közvetíté-
sével ezen „r” relatív távolságot kellett csak összeha-
sonlítani a beprogramozott értékkel, amely azonnal
megmutatta, hogy a 30 ismert geometriájú test adott
31 jellemzõ pontjában milyen méretû. A 12 mozgáspá-
lya 12a egyik részmozgáspályájának teljes hosszán vé-
gighaladva azután az összes 31 jellemzõ pontban a test
méretét meghatároztuk. A 21 érzékelõ 21a távmérõ
eszközét a 12a egyik részmozgáspálya 12a1 egyik vég-
pontjától a 12a2 másik végpontjáig vezettük végig, és
így a 30 ismert geometriájú test teljes bal oldalának a
10 mérõsíkba esõ 32 felületén a 30 ismert geometriájú
test méretét pontról pontra megmértük.

Eközben a 40 programozható mozgatóberendezés
41 érzékelõjével a 12 mozgáspálya 12b másik rész-
mozgáspályájának 12b1 egyik végpontjától 12b2 másik
végpontjáig eljutva a 30 ismert geometriájú test jobb ol-
dalának a 10 mérõsíkba esõ 32 felületén a 30 ismert
geometriájú test méreteit megmértük.

Ezen két fél darabból álló 12 mozgáspálya mentén
történõ méréssel a 30 ismert geometriájú test 10 mérõ-
síkba esõ teljes 32 felületét átvizsgáltuk, mert a 12a
egyik részmozgáspálya és a 12b másik részmozgás-
pálya két végénél egy-egy 12c közös pont volt, ami a
teljes körüljárást lehetõvé tette.

A találmány szerinti eljárás jól alkalmazható külön-
bözõ munkadarabok méretmeghatározásának gyors,
pontos és érintésmentes végrehajtására.
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SZABADALMI IGÉNYPONTOK

1. Eljárás ismert geometriájú testek méreteinek
gyors meghatározására, amelynek során elõször az is-
mert geometriájú testtel (30) megegyezõ, mintaként
szolgáló bázistesten kiválasztjuk a bázistesten áthaladó
mérõsíkot (10), majd a bázistest mérõsíkba (10) esõ jel-
lemzõ pontjainak koordinátáit meghatározzuk, és így bá-
zispontokat (11) definiálunk, ezt követõen a meghatáro-
zott bázispontokat (11) önmagában ismert módon prog-
ramozható mozgatóberendezés (20, 40) memóriaegy-
ségébe beolvassuk, ott elraktározzuk, a vizsgálat során
a programozható mozgatóberendezés (20, 40) érzéke-
lõjével (21, 41) a mérendõ ismert geometriájú test (30)
jellemzõ pontjainak (31) koordinátáit meghatározzuk,



majd az egyes mért jellemzõ pontok (31) koordinátáit és
az azokhoz hozzárendelhetõ bázispontok (11) koordiná-
táit összehasonlítjuk, az összehasonlítás alapján pedig
a mért jellemzõ pontokban (31) az ismert geometriájú
test (30) méreteit meghatározzuk, azzal jellemezve,

hogy a mérõsíkban (10) elhelyezkedõ bázispontokból
(11) a programozható mozgatóberendezés (20, 40) ér-
zékelõje (21, 41) által követendõ mozgáspályát (12) állí-
tunk össze, az érzékelõ (21, 41) által bejárandó moz-
gáspályát (12) kettõ vagy több – az egymás mellé esõ
végeiknél (12a1, 12a2, 12b1, 12b2) legalább egy darab
közös ponttal (12c) rendelkezõ – részmozgáspályára
(12a, 12b) osztjuk föl, a programozható mozgatóberen-
dezés (20, 40) érzékelõjeként (21, 41) távmérõ eszközt
(21a) használunk, és az érzékelõt (21, 41) a mérendõ is-
mert geometriájú test (30) mérõsíkjában (10), az elõre
meghatározott mozgáspálya (12) mentén, a mérendõ is-
mert geometriájú test (30) felületének (32) érintésétõl
mentesen vezetjük végig, minden egyes mért jellemzõ
pontban (31) az érzékelõvel (21, 41) meghatározzuk az
érzékelõ (21, 41) és az ismert geometriájú test (30) felü-

lete (32) közötti relatív távolságot (r), és a vizsgált ismert
geometriájú test (30) mért jellemzõ pontjában (31) az is-
mert geometriájú test (30) méretét a relatív távolság (r)
megmérésének segítségével határozzuk meg.

2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve,

hogy a bázispontok (11) felvétele során a távmérõ esz-
közt (21a) úgy vezetjük végig a mozgáspályán (12),
hogy a távmérõ eszköz (21a) mérõtengelye (21b) a bá-
zispontok (11) legalább egy részénél az adott bázis-
pont (11) felületi normálisába (n) essék.

3. Az 1. vagy a 2. igénypont szerinti eljárás, azzal

jellemezve, hogy mérõsíkként (10) az ismert geomet-
riájú test (30) valamely meridiánsíkját használjuk.

4. Az 1–3. igénypontok bármelyike szerinti eljárás,
azzal jellemezve, hogy az egyes részmozgáspályák
(12a, 12b) legalább egy részéhez más-más érzékelõt
(21, 41) rendelünk hozzá.

5. Az 1–3. igénypontok bármelyike szerinti eljárás,
azzal jellemezve, hogy az egyes érzékelõk (21, 41)
legalább egy részéhez más-más programozható moz-
gatóberendezést (20, 40) rendelünk hozzá.
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