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Harmadik generációs Komplex Elektromos Impedancia mérő 
műszaki tulajdonságai 

- teszteredmények - 

A Karotázs Tudományos Műszaki és Kereskedelmi Kft. pályázati támogatást nyert 
elektromos impedancia mérő termékcsalás kifejlesztésére. A pályázati projekt száma GOP-
1.3.1-09/1-2009-0051., a projekt címe: Elektromos impedancia mérésére termékcsoport 
fejlesztés. A fejlesztés 2009 óta, jelenleg is folyik. 
A pályázati projekt megvalósulása során a természetben előforduló anyagok (kőzetek, élő 
struktúrák) elektromos impedanciájának 1 - 128 (vagy több) csatornás mérésére 
termékcsoportot fejlesztünk (műszer- és szoftverfejlesztést végzünk). A K+F tevékenység 
jelenlegi szakaszában a mérőeszközök harmadik generációjának fejlesztését zártuk le. 

1. Mérési elv és annak megvalósítása 
Rendszerek vizsgálatánál előszeretettel alkalmazunk periodikus jeleket, mert a rendszer 
kimenetén ezekre adott válasz az állandósult állapot elérését követően ugyancsak periodikus, 
ezáltal a rendszer átviteli tulajdonságai az egymásnak megfelelő bemenő-, ill. kimenőjel 
komponensek amplitúdó- és fázisbeli eltérésével adhatók meg. 

1.1. Idő- és frekvenciatartománybeli jelanalízis 
Különböző jelek időtartománybeli változásának elemzése, megjelenítése az élet számos 
területén fontos. Fizikai jelenségek megfigyelésénél gyakran a mérendő mennyiség időbeni 
változása hordozza a számunkra fontos információt, így elektromos jeleknél igen gyakran az 
információt maga a jelalak a vizsgálat tárgya. Az analóg vagy digitális jelek időtartománybeli 
változását ellenőrizni kell: például, ha egy berendezés nem az elvártnak megfelelően 
működik, vagy például információt digitálisan tárolunk, felmerülhet a jelek időtartománybeli 
analízise, hiszen a digitális információ is analóg jelekből áll. 
Periodikusan ismétlődő jelenségeket jellemezhetjük ismétlődési frekvenciáról, annak 
felharmonikusairól, amplitúdó és fázisviszonyairól, valamint ezekre alapozva a jelenség 
frekvenciatartománybeli leírásáról. A frekvenciatartományban történő gondolkodás sok 
gyakorlati probléma megoldását segítheti. A jelanalízis alkalmazásában sokszor tömörebb 
értelmezési lehetőségeket tart magában. A jelfeldolgozás során pedig az egyes komponensek 
szétválasztása ugyancsak gyakran ezen tulajdonságok alapján történik. Mind jelek átvitelénél, 
mind mérésénél előnyösen használjuk a frekvenciatranszponálás módszerét, ami szintén a 
frekvenciatartománybeli viszonyok ismeretét igényli. 
A Fourier transzformáció segítségével az időtartománybeli leírással egyenértékű 
frekvenciatartománybeli leírást adhatunk meg, így a mérnöki gyakorlatban alkalmazott jelek 
szinte mindegyikét jellemezhetjük. Ennek alkalmazásával a dinamikus rendszerek 
differenciálegyenlettel történő időtartománybeli leírása algebrai egyenletrendszerré 
egyszerűsödik, amelynek a megoldása már sokkal egyszerűbb. 

1.2. A mérés elve 
Ismeretlen impedancia meghatározásához a következő kapcsolást alkalmazhatjuk: 
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Az ábrán láthatjuk, hogy ha az ismeretlen impedanciával (Zx) sorba kapcsolunk egy etalon 
(ismert értékű) impedanciát (ZN) és ezt a kört áramgenerátorral hajtjuk meg, akkor 
meghatározhatjuk az ismeretlen impedancia értékét. Az etalon impedancián és az ismeretlen 
impedancián mért feszültségesésből számíthatjuk az ismeretlen impedanciát: 

N
N

x
x Z

U
UZ   

Látható, hogy mivel áramgenerátoros meghajtásról beszélünk, az áramerősség kiesik a 
képletből. 

A két impedanciát sorba kötve, de feszültséggenerátoros meghajtás esetében is alkalmazható 
ez az elrendezés, ugyanis az etalonimpedancián mért feszültségesésből határozhatjuk meg, 
hogy mekkora áram folyik az ismeretlen impedancián. Így a rajta mért feszültségesésből és a 
számított áramerősségből kapjuk meg az ismeretlent. 
Az ilyen jellegű mérések nehézsége mégis abban rejlik, hogy megfelelő (áram- vagy 
feszültség) generátort kell készíteni és a feszültségmérést is a lehető legnagyobb pontossággal 
kell végrehajtani. 

1.3. Az alkamazott detektálás, a lock-in elv 
A mérés megvalósításához olyan szoftverből vezérelhető generátorokat fejlesztettünk ki, 
amelyek képesek 0,01 Hz és 90 kHz között 0,02 Hz-es felbontásban a kívánt frekvenciájú 
gerjesztőjelet előállítani. 

A mérés megvalósításához a lock-in technika mellett döntöttünk, amely az ilyen típusú 
(diszkrét frekvenciájú gerjesztőjellel történő) mérések esetében igen nagy zajelnyomással 
rendelkezik. Amennyiben egy olyan erősítőt alkalmazunk, ami csak egyetlen adott 
frekvencián erősít, tehát az erősítő sávszélességét nagyon lecsökkentjük, de azt a mérendő 
jelhez igazítjuk, akkor a kimeneten megjelenő zaj is nagyon kicsi lesz. Ebben az esetben a 
lock-in elvet alkalmazzuk a hasznos jel erősítésére. 

A bemeneten időben váltakozó, periodikus jelre hangolt erősítőnk a jel amplitúdójával 
arányos, felerősített egyenfeszültségű jelet ad a kimenetén. Így – adott frekvencián – nagyon 
kicsi, zajjal fedett jelek is kimutathatók. A lock-in erősítő olyan típusú méréseknél 
használható, amikor egy fizikai rendszer válaszát kívánjuk megmérni egy kívülről beadott jel 
– gerjesztés – hatására. 

A lock-in elv lényege, hogy egy adott frekvenciájú (szinuszos) jelet önmagával megszorozva 
egy kétszeres frekvenciájú jelet kapunk, amelynek középértéke függ az összeszorzott jelek 
közötti fáziskülönbségtől. 
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1.4. Új generációs mérőeszköz kivitelezése 
Harmadik eszközök esetében a mérés elvét és detektálást (lock-in elv) megtartottuk. A 
mérőeszköz felépítését módosítottuk.  

 
Így négy fő egységből áll össze a harmadik generációs mérőeszköz családunk, amelyeket 
külön NYÁK-on helyeztünk el az érzékenység növelése, illetve az egyes részegységek 
egymásra kifejtett zavaró hatásának csökkentése érdekében: 

1. Tápegység 
2. Generátor lap 

3. Analóg kártya 
4. Digitális/jelfeldolgozó kártya. 

Újdonságok a második generációs eszközökhöz képest: 
Berendezés pontossági osztályának a növelése, 24 bites forrás adatsín kiszélesítése 48 bit 
adatsín szélességre. 
Teljesen leválasztott generátor rész (szigetelt módú): SERDES-es kapacitiv leválasztás, 
valamint a generátor nyák táplálása, vezérlése. 
Dinamika tartomány kiszélesítése öt dekádra, (második generációs eszköz esetében ez 3 
dekád), 2 db referencia ellenállással az egész mérési tartomány lefedése 
Jelperiódushoz szinkronizált online impedancia mérés 48 bites adatsinhez illesztett, 64+K 
bites átlagolóval (K értéke szabadon választható). 
Periódushoz szinkronizált, precíz online DC mérés, (a második generációs eszközök esetében 
DC generátor nélküli üzemnél mérjük a DC-t és visszakompenzáljuk): teljes szinusz peridus, 
(vagy több) integrálása, impedanciával szinkronban. 
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Új fejlesztésű nyákkal párhuzamosan két spektrummérés (pl. I és U), digitális rész! 

Ezt szemlélteti a következő ábra is: 

 
Ezen mérés esetében megtartottuk elvi megfontolásainkat, mi szerint a generátorok (G1 – G8) 
által előállított gerjesztőjelet az ismeretlen impedanciájú objektumra (mérendő felület) 
vezetve (egy, vagy több csatornán) mérhetjük az ismeretlen objektum impedanciáját, több 
frekvencián, vagy több ponton. A mérés eredményeit PC-n jeleníthetjük meg, illetve a 
mérőeszközökön található SD kártyára vagy PC-re menthetjük. A detektálás esetében 
továbbra is a lock-in elvet alkalmazzuk. 
A mérőrendszereket (a képen is láthatóan) négy részegységre osztottuk, amelyeket külön 
nyákon készítettünk el, így csökkentettük az egymásra gyakorolt zavaró hatást. Így a 
kialakított mérőrendszerek négy lapból állnak: generátor lap, analóg kártya, mérőkártya és a 
tápegység. Ezek vezetékeken kapcsolódnak egymáshoz. 
Az új generációs mérőrendszerek esetében a mérési funkciókat megtartottuk. 
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1.5. A megvalósított eszközök tulajdonságai 
A projekt megvalósulásának utolsó szakaszaiban a második generációs mérőeszközök 
fejlesztési tökéletlenségeinek kijavítását tűztük ki célul. 
Második generációs mérőrendszerünk műszaki paraméterei: 

- Alkalmazott mérési elv: áram- vagy feszültséggenerátoros gerjesztés, 
feszültségmérés, detektálás csatornánként digitális lock-in erősítővel 

- Mérőeszközök felépítése: max. 8 csatornás modulokból,  
- Maximális csatornaszám: 1 eszköz esetében 64, 

- Mérési tartomány: 1 Ohm-100 MOhm és 0-90 fok,  
- Rendszer pontosság (mérési paraméterektől függően) minimum: 0,01% 

(impedancia abszolút érték) és +/-0,01 fok 
- Mérő frekvencia tartomány: 0,01 Hz – 90 kHz, 

- Kimenő áram tartomány: 10 uAp-p – 10mAp-p, 
- Kimenő feszültség: 10mVp-p-10Vp-p, 

- Impedancia mérés esetén lehetőség van két ponton egy időben 4 frekvencián 
mérni, valamint egy frekvencián sok ponton mérni. 

- Csatornánként lehetőség van a mérendő jel FFT spektrum mérésére 
- Digitális bemeneti és kimeneti formátum: 24 bit 8 csatornás multiplex. 

- Impedancia valós és képzetes rész kimenet: 2x32bit rezolúció. 
Minden paraméter PC programból állítható, programozható. 

Ezen tulajdonságok javítása érdekében fejlesztettük ki harmadik generációs mérőeszköz 
családunkat, melynek műszaki paraméterei a következők (az előzővel megegyezőket 
kihagyva, csak a javítottakat kiemelve): 

- Mérőeszközök felépítése: max. 8 csatornás modulokból, 

- Maximális csatornaszám (1 eszköz esetében): multiplexálási lehetőségek 
csatornaszám növelése céljából: 2x8 csatorna multiplexálva időveszteség nélkül, 
multiplexer hozzáillesztésével minden csatorna esetében 8 multiplexálási 
lehetőség, tehát összesen 2x8x8, ami maximálisan 128 csatornás mérést tesz 
lehetővé, 

- Rendszer pontosság (mérési paraméterektől függően) minimum: 1 ppm 
(impedancia abszolút érték) és +/-0,01 fok  

- Periódushoz szinkronizált, precíz online 12 bit felbontású DC mérés, impedancia 
mérés ideje alatt 

- Kimenő áram tartomány: 10 uAp-p - 50mAp-p, 

- Kimenő feszültség: 10mVp-p-10Vp-p, 
- Lehetőség van egy időben két csatornán mért jel FFT spektrumának mérésére 

- Impedancia valós és képzetes rész kimenet: 2x48 bit felbontás 
Minden paraméter PC programból állítható, programozható. 
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2. A mérési módszerek, funkciók tesztelésének eredményei 

2.1. FFT spektrummérés 
Az FFT spektrumból láthatóvá válik a környezeti zaj, valamint a mérendő közeg 
nonlinearitása, keresztmodulációja. Tehát ebből főként a mérendő csatornák jel/zaj viszonyára 
következtethetünk, illetve meghatározhatjuk, hogy a mérendő jelen milyen zavaró 
komponensek jelennek meg. Ezen funkció esetében lehetőség van egy, vagy akár négy 
generátoros mérésre. A mérési idő rövidítése érdekében (amennyiben nem érdekes 
számunkra) három részre osztottuk a mérési frekvencia tartományt, így ezekből választva, 
csak a számunkra érdekesnek tartott tartományt kell megmérnünk. 
A spektrum mérés három frekvenciatartományra osztható, és a következő sorrendben kerül 
megjelenítésre: 

1. 1kHz - 100kHz 

2. 10Hz - 1kHz 
3. 0,01Hz - 10Hz 

A harmadik generációs mérőrendszerek esetében lehetőség van egy időben két mérőcsatornán 
mért jel FFT spektrumának felvételére. A megjelenített frekvenciapontok száma 582. 

A tesztek során rögzítettük a digitális rendszer spektrumát: 

 
A képen látható spektrumból következtethetünk a generátorok által előállított jelre, illetve a 
digitális lapok által okozott zavarra. Ezen hatások eredőjeként, a képen látható spektrumon 
egy 0,1 Hz-es gerjesztőjel esetében jól elkülöníthető a jel csúcsa. Ez esetében az is jól látszik, 
hogy a generátor jele zavartól mentes. A mérőrendszer által okozott zaj -160 dB alatt van. 
Ehhez adódik hozzá az analóg lap zaja, illetve a mérőkör által felvett zavaró komponensek. 

Komplett mérőrendszerrel felvett FFT spektrumot szemléltet a következő kép: 
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Az FFT méréseken látható, hogy a rendszer zaja általában -140 dB alatt marad, így a mérendő 
jel csúcsa könnyen elkülöníthető.  

2.2. Impedancia mérés 
Az impedancia tesztmérést a következő körön végeztük: 

 
A teszthez alkalmazott RC tag kondenzátora 9,4 μF kapacitású, míg az ellenállás 5,6 kOhm 
értékű volt. 

Az 1U-1I funkció esetében lehetőségünk van arra, hogy egy időben 4 frekvencián mérjünk 
impedanciát.  

A fentebb bemutatott párhuzamos RC tagon végzett impedancia mérés eredményeit foglalja 
össze a következő táblázat: 

Harmadik generációs mérőrendszer Elméleti értékek 
Frekvencia 

[Hz]  Zm 
[Ohm] 

Fi 
[°] 

Rm 
[Ohm] 

Cm 
[uF] 

Zm 
[Ohm] 

Fi 
[°] 

Átlag 5299.13 16.60 5616.21 9.94 5316.74 18.30 
1 

Szórás [%] 0.028 0.15 0.029 0.046 --- --- 

Átlag 3278.68 50.24 5579.68 9.81 3376.75 52.92 
4 

Szórás [%] 0.009 0.040 0.016 0.008 --- --- 

Átlag 1899.99 66.29 5527.06 9,81 1979.750 69.30 
8 

Szórás [%] 0.009 0.043 0.011 0.009 --- --- 
Átlag 1062.84 76.56 5553.95 9.78 1106.50 78.60 

15 
Szórás [%] 0.014 0.016 0.035 0.014 --- --- 
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A táblázat egyben mutatja az elméleti számítások során kapott értékeket és a mért értékeket, 
amelyek jól közelítik egymást. Ez igen jelentős előrelépés a második generációs eszközhöz 
képest. 

A 7U-1I impedancia mérési funkció mérési képernyője a következő képen látható: 

 

Egy 7U-1I 8 csatornás (10 kOhm-os, 0,1 %-os tűrésű ellenálláson mért) impedancia 
tesztmérés eredményei alapján következtethetünk a rendszer tulajdonságaira (101 Hz-es 
gerjesztőjel frekvenciával, 5 perces mérési idővel és 1000 periódus, azaz kb 10s-os átlagolási 
idővel mérve): 

 Zm1 Fi1 Zm2 [Ohm] Fi2 [°] Zm3 
[Ohm] Fi3[°] Zm4 

[Ohm] Fi4[°] 

Átlag 9997.60 -0.0503 9993.47 -0.0510 10008.03 -0.0495 
Szórás 0.0117 0,000072 0.0120 0,000072 0.0123 0,000072 
Szórás 

Árammérés 
0.00012 0.1425 0.00012 0.1401 0.00012 0.1446 

 
 Zm5 

[Ohm] Fi5[°] Zm6 
[Ohm] Fi6[°] Zm7 

[Ohm] Fi7[°] Zm8 
[Ohm] Fi8[°] 

Átlag 10004.27 -0.0514 10007.72 -0.0509 9999.15 -0.0517 9998.45 -0.0490 
Szórás 0.0159 0,000067 0.0273 0,000075 0.0123 0,000079 0.0133 0,000080 
Szórás 0.00016 0.1299 0.00027 0.1474 0.00012 0.1529 0.00013 0.1637 

A mérési eredmények várakozáson felülinek bizonyulnak. A 0,1 % tűrésű 10 kOhm-os 
ellenállás értékének bizonytalansága Ohm-os nagyságrendű. Az impedancia mérési 
eredmények (Zm) e szerint alakultak, hiszen az elméleti értéktől való eltérés a tűrésnek felel 
meg. Az 5 perces mérés során az átlagolási idő szerint mentett értékek szórása 0,01 Ohm 
nagyságrendű, ami az átlaghoz viszonyítva kb. 0,0001 – 0,0002 %-os szórást jelent. Mindezt 
összefoglalva a mérések során a mért Zm értékek első 7 számjegye változatlan maradt, a 8. 
számjegy bizonytalanabb, változó. 
A fázis esetében, mivel csak ellenálláson történt a mérés, 0 elméleti értékkel számolunk. A 
mért értékek a rendszer fázishibájára utalnak. Ezt a -0,5° körüli értéket nagy pontossággal 
határoztuk meg. Ezen értéket a későbbi feldolgozások során korrekcióba kell venni. 

RC tagon végeztünk 7U-1I mérést is 0,5 Hz, 13 Hz, 25 Hz gerjesztőjel frekvenciával. A 
mérőfrekvencia megválasztásánál az volt a célunk, hogy a fázisfordításos frekvencia 
intervallumban mérjünk. Az elméleti számítások eredményeiként ezeken a frekvenciákon a 
következőkkel jellemezhetjük az RC tagot (az átlagolás hossza: 10 periódus volt): 
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0,5Hz Zm1 Fi1 Zm2 
[Ohm] 

Fi2 
[°] 

Zm3 
[Ohm] 

Fi3 
[°] 

Zm4 
[Ohm] 

Fi4 
[°] 

Átlag 5451.02 8.57 5450.57 8.59 5466.47 8.49 
Szórás [%] Árammérés 1.77 8.71 1.91 7.37 1.66 9.56 

 
0,5 Hz Zm5 

[Ohm] 
Fi5 
[°] 

Zm6 
[Ohm] 

Fi6 
[°] 

Zm7 
[Ohm] 

Fi7 
[°] 

Zm8 
[Ohm] 

Fi8 
[°] 

Átlag 5462.54 8.53 5458.47 8.41 5454.96 8.40 5453.40 8.77 
Szórás 1.97 7.85 1.63 8.19 1.63 8.53 1.50 6.77 

 

13Hz Zm1 Fi1 Zm2 
[Ohm] 

Fi2 
[°] 

Zm3 
[Ohm] 

Fi3 
[°] 

Zm4 
[Ohm] 

Fi4 
[°] 

Átlag 1238.69 73.77 1233.67 74.36 1256.03 74.19 
Szórás [%] 

Árammérés 
2.74 1.91 2.61 1.46 4.28 2.22 

 
13Hz Zm5 

[Ohm] 
Fi5 
[°] 

Zm6 
[Ohm] 

Fi6 
[°] 

Zm7 
[Ohm] 

Fi7 
[°] 

Zm8 
[Ohm] 

Fi8 
[°] 

Átlag 1219.59 73.41 1245.80 74.35 1272.31 74.31 1206.17 73.31 
Szórás [%] 1.21 1.35 3.64 1.82 5.75 2.63 0.90 1.22 

 

25Hz Zm1 Fi1 Zm2 
[Ohm] 

Fi2 
[°] 

Zm3 
[Ohm] 

Fi3 
[°] 

Zm4 
[Ohm] 

Fi4 
[°] 

Átlag 648.12 81.66 642.74 82.00 648.31 82.76 
Szórás [%] Árammérés 2.30 2.09 3.56 2.32 0.22 0.20 

 
25Hz Zm5 

[Ohm] 
Fi5 
[°] 

Zm6 
[Ohm] 

Fi6 
[°] 

Zm7 
[Ohm] 

Fi7 
[°] 

Zm8 
[Ohm] 

Fi8 
[°] 

Átlag 641.44 79.99 645.05 82.53 652.48 83.84 639.67 79.13 
Szórás [%] 2.34 1.97 2.92 2.35 3.26 1.87 2.45 2.36 

Néhány elméleti számított érték a következőkben látható: 
Frekvencia 

[Hz] 
Zm 

[Ohm] 
Fi 
[°] 

Rm 
[Ohm] 

Cm 
[uF] 

0,5 5524.96 9.39 5600 9.40 
13 1268.56 76.90 5600 9.40 
25 672.36 83.10 5600 9.40 

A táblázatokból látható, hogy összehasonlítva az elméleti értékekkel, az elvártnak 
megfelelően kis eltéréssel megegyező értékeket mértünk. Figyelemre méltó még, hogy az 
átlagértékek szórása mindegyik mérési frekvencia esetében megegyező értékű. Mivel ezt 
elsősorban az átlagolás hossza határozza meg, ezért ez is az elvártnak megfelelő. 

2.3. Impedancia spektrum mérés (wobler) 
A Wobler funkció alkalmazásával impedancia spektrumot vehetünk föl az adott mérési össze-
állításról. Az alsó (kezdő) frekvenciát 0,02 Hz-re, míg a felsző frekvencia értéket 90 kHz-re 
állítottuk. Wobler mérésnél valójában az impedancia mérésnél használatos 7U-1I 
konfigurációt használjuk azzal a különbséggel, hogy a 7 feszültségmérés helyett csak egy 
csatornán történik feszültségmérés. A mérési képernyőn (mérés közben) az impedancia 
spektrum, Bode-diagram rajzolódik ki. A mérés eredményeként megjelenítésre kerül a mért 
impedancia abszolút értéke a frekvencia függvényében log-log diagramon, illetve a mért 
fázisszög (fokokban) szintén a frekvencia függvényében lin-log diagramon ábrázolva. 

Egy, a már ismertetett precíz ellenállásokon mért impedancia spektrumot szemléltet a 
következő ábra: 
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A párhuzamos RC tag impedancia spektruma a következő (összehasonlítva a számított 
értékekkel): 
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A ábrákon is látható, hogy a mért értékek szépen együtt futnak a számított adatsorral. A 
mérési eredmények az elvártnak megfelelőek. 

3. Összefoglalás 
A projektben végzett K+F tevékenységünk egymásra épülő feladatok sorozatából tevődött 
össze: a kétcsatornás egységek kifejlesztését követték a bonyolultabb többfunkciós 
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sokcsatornás elektromos impedancia mérő, szelvényező, feldolgozó egységek. Így a 
kétcsatornás eszközök megépítéséből és a tesztelésükből nyert tapasztalatokat a második 
generációs mérőeszközök fejlesztésénél kamatoztathattuk, azonban ebben az esetben (annak 
sokcsatornás mivolta miatt) újabb megoldásra váró problémákat véltünk felfedezni, melyeket 
a harmadik generációs eszköz formájában küszöböltünk ki. 

A fejlesztési vonal fő jellemzője a korszerű DSP technológia alkalmazása, a célfeladatoknak 
megfelelően, rugalmasan konfigurálható 8 - 128 csatornás kiépítésben (egy eszköz esetében). 

A harmadik generációs mérőeszköz család minden, a K+F tevékenységet megelőző és azalatt 
megszerzett tapasztalataink kamatoztatásaként jött létre. Ezen összefoglalóban bemutatott 
mérési eredmények alapján az előző generációs eszköznél nagyságrendekkel pontosabb, 
precízebb és megbízhatóbb mérések hajthatók végre. A megnövelt dinamika tartomány, 
amelyben lineáris a rendszer gyakorlatilag két söntellenállással lefedhető. Impedancia 
mérésnél realtime DC mérés is végezhető. Az FFT és az Impedancia spektrum mérésnél 
lehetséges a kívánt frekvencia tartomány kinagyítása, megkönnyítve ezzel a mért spektrumok 
kiértékelését. Az FFT spektrum mérési funkció esetében lehetőség van egy időben két 
mérőcsatornán mérni. A moduláris felépítésnek köszönhetően rugalmasan kezelhető, szinte 
tetszőleges multiplexálási lehetőségek valósíthatók meg (a második generációs mérőeszköz 
esetében is lehetséges a multiplexálás, azonban a gerjesztőjel multiplexálása nem volt 
megoldva). 

A K+F tevékenységünkkel párhuzamosan megindítottuk alkalmazásfejlesztési törekvéseinket 
is, melyek során új kapcsolatokat építettünk ki. A harmadik generációs mérőeszközeink 
lehetővé teszik, hogy az alkalmazásfejlesztést előkészítő tevékenységünk folytatásaként 
megkezdhessük a tényleges ipari kutatásokat, illetve az eszközök specializációját is. 


