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Oktatási cél:
Az alapvető villamos mennyiségek méréséhez szükséges mérési elvek és módszerek elsajátítása. Az
ehhez szükséges legfontosabb villamos mérőműszerek felépítésének, kezelésének megismerése,
műszaki adataik értelmezése. Az optimális mérési módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges
ismeretek megszerzése. Mérési módszerek elsajátítása. Alapvető villamos méréstechnikai jártasság
megszerzése, a műszerkezelés begyakorlása. Mérési eredmények értékelése, hibaszámítás, mérések
dokumentálása.
Tematika:

Előadások témakörei:
Méréselméleti alapok.
A mérés definíciója és célja. Jelek és felosztásuk. Mértékegység rendszer
kialakításának elve. Az SI mértékegység rendszer. Villamos etalonok. Mérési
módszerek felosztása. Mérési eredmények és megadásuk. Hibák és megadási
módjaik.
Mérési sorozat és kiértékelése, jellemzői. Hisztogram és sűrűségfüggvény.
Eloszlásfüggvények. A mért érték legjobb becslése. Hibák halmozódása matematikai
műveletek során. Mérési eredmények ábrázolása. Regresszió. Korreláció.
Egyenfeszültség és egyenáram mérése.
Műszerek osztályozása. Mechanikus műszerek. Állandómágneses műszer felépítése,
működése, skálaegyenlet, jellemzők, hibatényezők. Felhasználása feszültség és
árammérésre. Kompenzációs feszültségmérés elve.
Oszcilloszkópok.
Felosztásuk. Működési elvük, üzemmódjaik. Készülékváz feladata. Függőleges eltérítő
rendszer feladata, működése, üzemmódjai, jellemzői. Vízszintes eltérítő rendszer
feladata, működése, üzemmódjai, jellemzői. Oszcilloszkópok kezelése, alkalmazásaik.
Mintavételezési elvek. Real-time és ekvivalens mintavételezési elv felhasználása
mintavételező oszcilloszkópoknál. Működési elv, alkalmazás, jellemzők.
Digitális tároló oszcilloszkóp működési elve, jellemzői, alkalmazása.
Elektronikus feszültségmérők felosztása, felépítésük, működésük, jellemzőik,
alkalmazásuk. Digitális műszerek felosztása, jellemzőik. Néhány jellemző példa az A/D
átalakítókra, jellemzőik.
Váltakozófeszültség mérése.
Váltakozófeszültség jellemző mennyiségei. Váltakozófeszültségű mechanikus
feszültségmérők működési elve és jellemzői. Analóg elektronikus váltakozófeszültségű
műszerek felosztása és kialakítása. AC/DC konverterek és jellemzőik. Digitális
váltakozófeszültség mérése és jellemzői.
Torzításmérés, össztorzításmérők működése és alkalmazásuk.
Egyen és váltakozó áram mérése. Az áram feszültséggé alakítása passzív és aktív
módszerekkel.
Ellenállás mérés. Egyenáramú hidak alkalmazása ellenállásmérésre. Jellemzőik.
Digitális ellenállásmérés. Négyvezetékes módszer. Multiméterek. Analóg és digitális
multiméterek felépítése. Generátorok I. Generátorok felosztása, általános felépítésük.
Függvénygenerátorok működési elve, üzemmódjaik, kezelésük.
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Laboratóriumi foglalkozások témakörei:

Óra

Méréstechnikai és műszerkezelési alapok
Egyenfeszültség és egyenáram mérése
Generátor és oszcilloszkóp kezelésének gyakorlása
Váltakozófeszültség és áram mérése
Az egyes telephelyeken történő mérések tananyaga max. 25%-ban eltérhet a tematikától
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Ütemezés A mérések szervezése forgószínpad szerűen történik. A mérések félévi beosztását a félév
kezdetén közzétesszük.

Félévközi követelmények
1. Óralátogatások:
 Az előadások és a laboratóriumi gyakorlatok látogatása kötelező.
 Amennyiben a hallgató túllépi a TVSZ-ben megadott hiányzások mértékét, letiltásra kerül. (Az
előadás és a laboratóriumi hiányzást külön - külön számoljuk.)
2. A tárgy laboratóriumi részének értékelése:
 A laboratóriumi átlagnak el kell érnie legalább a 2,00-át.
 A laboratóriumi átlag kiszámítása: az ellenőrző zárthelyik (NZH) jegyeinek átlaga (beleértve az
először sikertelen ZH jegyeket is), két tizedesre kerekítve.
 El nem végzett mérés esetén a hallgató letiltásra kerül.
 A specifikus követelményeket a telephelyre vonatkozó melléklet tartalmazza.
3. A tárgy elméleti anyagának számonkérése:
 Az előadás rész teljesítéséhez a félév közben írt zárthelyiken megszerezhető pontszámok
összegének minimum 40%-át el kell érni, tehát a megszerezhető 18 pontból legalább 7,2 pontot.
 A zárthelyiken szerzett összes pontszámhoz az következő elméleti részjegyeket rendeljük
hozzá: amennyiben eléri a 7,2 pontot elégséges (2), a 11 pontot közepes (3), a 13 pontot jó (4)
és ha eléri a 14,5 pontot jeles (5).
 A félév végén amennyiben valaki nem teljesítette a tárgy elméleti anyagából írt zárthelyiken
összeségében az 40%-ot, annak lehetőség van minden elméleti zárthelyi egyszeri pótlására. A
40 %-ot elérő ZH-k javítására nincsen lehetőség.


Az elméleti zárthelyi pótlása után az eredmény kiszámítás metódusa a következőképpen
módosul: az eredeti és a pótzárthelyi pontjának átlagát vesszük figyelembe az elméleti részjegy
kiszámításakor, kivéve, aki az eredeti zárthelyi írásakor igazoltan hiányzik. A ponthatárok nem
változnak. Amennyiben valaki az átlag számítással nem éri el az elégséges osztályzatot, de a
pótzárthelyin elért pontjaival eléri a 7,2 pontot az megkapja az elégséges elméleti rész jegyet.
 A specifikus követelményeket a telephelyre vonatkozó melléklet tartalmazza.
4. Évközi jegy:
 Az évközi jegy megszerzéséhez az 2. pontban (laboratórium) és a 3. pontban (elmélet)
részekben leírt követelmények teljesítése szükséges.
 A félév eredménye az elméleti rész osztályzata és a laboratóriumi átlag óraszámmal súlyozott
átlagaként számolandó az általános kerekítési szabályok szerint, azaz 0,5-től fölfelé kerekítünk.
 Évközi jegy = (elméleti rész osztályzata + Laboratóriumi átlag)/2 kerekítve egész számra az
általános kerekítési szabályok szerint, azaz 0,5-től fölfelé kerekítve.
5. Az évközi jegy pótlása:
 Amennyiben a hallgatónak évközi jegyet kell pótolnia, az évközi jegy pótlásra a Neptun
rendszerben kiírt alkalomra kell jelentkeznie.
 Az évközi jegyet a vizsgaidőszak első 10 munkanapja során egy alkalommal lehet pótolni.
 A specifikus követelményeket a telephelyre vonatkozó melléklet tartalmazza.

A zárthelyik anyaga szerzői jogvédelem alatt állnak, nem másolhatók, nem fényképezhetők le és nem
terjeszthetők.
A jelen követelményrendszerben nem rendezett kérdésekre a TVSZ előírásai vonatkoznak.
A követelményrendszer mellékleteket tartalmaz:
1 sz. melléklet: A józsefvárosi telephelyre vonatkozó telephely specifikus követelményei
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Irodalom:
Kötelező:
Dr. Horváth Elek:
Méréstechnika jegyzet (1161)
Segédletek:
Laboratóriumi gyakorlatok útmutatók.
Ajánlott:
Kiss Ernő:
Elektronikus műszerek
Schnell:
Jelek és rendszerek méréstechnikája
Helfrick-Cooper:
Modern Electronic Instrumentation and Measurement
Techniques Chin:
Elektronic Instruments and Measurements
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A Méréstechnika a villamosmérnök szakon közös, szakmai törzstárgy. A telephelyek tantárgyfelelősei és
oktatói évenként közösen értékelik a számonkérések eredményei és a hallgatói visszajelzések alapján
az oktatás hatékonyságát, megbeszélik a tárgyon belüli súlyozási arányokat, új tématerületek oktatásba
kerülésének lehetőségeit, a fejlesztési irányokat, valamint a követelményrendszert. Különös gondot
fordítunk az előadások és laboratóriumi gyakorlatok egymásra-épülésére. Biztosítjuk az önálló munka
feltételeit. Folyamatosan ellenőrizzük a hallgatók felkészültségét. Az oktatás hatékonysága érdekében
hetente “szabad labor”-időt biztosítunk, ahol konzultációs jelleggel segítjük a hallgatók felkészülését a
mérési feladatok sikeres elvégzésére.
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1. sz. melléklet
A Tavaszmező utcai telephelyre vonatkozó szabályok KMXMT5TBNE
A mérésre történő eredményes felkészülés
 A hallgatónak rendelkeznie kell az aktuális félévben kiadott mérési útmutatóval. A korábbi útmutatók
nem elfogadhatók!
 Minden mérés megkezdése előtt az adott mérésből a felkészültségük ellenőrzésére kerül sor melyet az előre
megadott témakörökből állítunk össze. A számonkérés elektronikus formában történik. A tesztek
megírásakor csak olyan számológép használható, amely kép és szöveg tárolására NEM alkalmas. Az
értékelés 2 fokozatú:
 ha az eredmény 50% alatti, akkor elégtelen, a mérést csak sikeresen megismételt ellenőrző teszt
után lehet elvégezni.
 ha az eredmény legalább 50%-os, akkor sikeres a felkészülés.
 Amennyiben a számítási feladatok papírlapon tartalmazzák a helyes képletet, behelyettesítést
(végeredményt) a labort vezető oktató 0,5 pontot adhat a hallgatónak. A papírt az írás után rögtön
le kell adni, de az eredményt az oktató csak az óra végén ellenőrzi.
A mérési jegyzőkönyvek elkészítésének határideje
 A mérés elvégzését követően legkésőbb a második mérési alkalom.
Pótlás és különeljárási díj
 Különeljárási díjat a következő esetekben kell fizetni:
1. A mérésről történő igazolatlan hiányzás esetén
2. A hiányosan előkészített jegyzőkönyv esetén
 Egy mérési alkalommal maximum egy különeljárási díj számítható fel
 A teszt pótlásra a laboratóriumi foglalkozásokon van lehetőség. A teszt pótlására a konzultációs
laboratóriumi időpontban nincsen lehetőség.
 Pótmérésre a konzultációs laboratórium időpontjában van lehetőség, illetve az oktatók által megadott
konzultációs időpontokban. A pótmérésre a laboratórium befogadóképességének megfelelően maximum 24
fő vehet részt. Órarendi órákon más kurzusra járó hallgatók bárminemű pótlására csak az oktatási kapacitás
függvényében az oktató hozzájárulásával van lehetőség.
 A pótmérés elvégzését a mérés elvégzése után a hallgatónak a jelen lévő oktatóval a jegyzőkönyvében alá
kell íratnia.
 A sikeresen megírt ZH-k javítására nincsen lehetőség.
 A puskázó hallgató azonnal letiltásra kerül!
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A tárgy laboratóriumi részének értékelése:
 Minden mérés teljesítése. (Beleértve a felkészültségüket ellenőrző teszt sikeres megírását és a mérés fizikai
elvégzését.)
 Valamennyi mérés jegyzőkönyvének elkészítése és az oktató általi elfogadása.
 A félév során legalább 4 db, a mérések anyagából történő ellenőrző elektronikus zárthelyi dolgozat
mindegyikének minimum elégséges megírása, figyelembe véve a pótlási lehetőséget! Ezek a dolgozatok 510 percesek és az elégséges jegy megszerzéséhez legalább 50%-ot kell teljesíteni.
 Az elsőre sikertelen felkészültségüket ellenőrző teszt vagy ellenőrző ZH, maximum kétszer pótolható a
megírást követő 3 héten belül.
A tárgy elméleti anyagának számonkérése:
 Az előadás anyagából 3 db elektronikus zárthelyit íratunk. A zárthelyik megírására a laboratóriumi
foglalkozásokon kerül sor.
 A zárthelyik 6 kérdésből állnak, minden kérdés 1 pontot ér és 9-12 percig írhatják. (A számítási feladatok
megoldására biztosítunk hosszabb időt.) Az előadás rész teljesítéséhez mind a 3 zárthelyin összesen el kell
érni legalább 7,2 pontot. (40 %)
 Akiknek nem sikerül teljesíteni az előadás rész feltételét a 3 zárthelyi megírásával azoknak a szorgalmi
időszak végén a 13. oktatási héten egy alkalommal biztosítunk pótlási lehetőséget a teljes anyagból írandó
elektronikus, 18 kérdéses zárthelyi formájában, ahol kérdésenként 1 pont kapható és az előadás rész
teljesítésének feltétele 7,2 pont megszerzése.
Az évközi jegy pótlása:
Az évközi jegy pótláson az alábbi dolgok pótolhatók (legfeljebb 5 rész, ötnél több pótlandó rész esetén a hallgató
letiltásra kerül):
 Az előadás teljes anyagból írandó elektronikus, 18 kérdéses zárthelyi, ahol kérdésenként 1 pont kapható és
az előadás rész teljesítésének feltétele 7,2 pont megszerzése.
 El nem fogadott jegyzőkönyv mérésenként számolva.
 Sikertelen felkészültségüket ellenőrző teszt mérésenként számolva.
 Sikertelen ellenőrző zárthelyik mérésenként számolva.
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