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A tananyag 
Oktatási cél: 

Az alapvető villamos mennyiségek méréséhez szükséges mérési elvek elsajátítása. A legfontosabb villamos 

mérőműszerek felépítésének, kezelésének megismerése, műszaki adataik értelmezése. Az optimális mérési 

módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése. 

Témakör: Óraszám: 

Méréselméleti alapok. 

A mérés definíciója és célja. Jelek és felosztásuk. Az SI mértékegység rendszer. 

Mérési módszerek felosztása. 

Mérési eredmények és megadásuk. Hibák és megadási módjaik. Hibák halmozódása 

matematikai műveletek során. Mérési eredmények ábrázolása. 

Egyenfeszültség mérése. Váltakozófeszültség mérése. 

Váltakozófeszültség jellemző mennyiségei. AC/DC konverterek és jellemzőik. 

Oszcilloszkópok I. 

Felosztásuk. Működési elvük, üzemmódjaik. Készülékváz feladata. Függőleges eltérítő 

rendszer feladata, működése, üzemmódjai, jellemzői. Vízszintes eltérítő rendszer feladata, 

működése, üzemmódjai, jellemzői. 

Generátorok. 

Függvénygenerátorok működési elve, üzemmódjaik, kezelésük. 
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Elméleti zárthelyi írása 1 

Labor  

Egyenfeszültség és áram mérése 5 

Generátor és oszcilloszkóp kezelésének gyakorlása 5 

Tantárgyi követelmények 

Félévközi munka: 

 

A mérésre történő eredményes felkészülés 

 A hallgatónak rendelkeznie kell az aktuális félévben kiadott mérési útmutatóval. A korábbi 

útmutatók nem elfogadhatók! 

 Az adott mérés munkafüzetének/jegyzőkönyvének otthoni előkészítése hiánytalan legyen. A hiányos 

kitöltés esetén a mérés nem kezdhető el, a mérést pót mérésen kell elvégezni. 

 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:  

 50% alatt elégtelen, a mérést csak sikeresen megismételt ellenőrző teszt után kezdheti meg 

pótmérés jelleggel. 



 Minimum 50% esetén sikeres a felkészülés. 

 

A mérési jegyzőkönyvek elkészítésének határideje 

 A mérés elvégzését követő mérési alkalom. 

Pótlás 

 A teszt pótlásra csak a laboratóriumi foglalkozásokon van lehetőség. A teszt pótlására a konzultációs 

laboratóriumi időpontban NEM LEHETSÉGES. 

 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 munkafüzetében / 

jegyzőkönyvében alá kell íratnia. 

 A sikeresen megírt ZH-k javítására nincsen lehetőség. 

 A puskázó hallgató azonnal letiltásra kerül! 

 

A félév teljesítése, az évközi jegy: 

 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 második előadás konzultáción az előadás és a mérések anyagából történő ellenőrző elektronikus 

zárthelyi dolgozat minimum elégséges megírása, figyelembe véve a pótlási lehetőséget! A dolgozat 10 

kérdésből áll, minden kérdés 1 pontot ér. 4 ponttól elégséges, 6,25 ponttól közepes, 7,5 ponttól jó és 

8,75 ponttól jeles az osztályzat 

 Az elsőre sikertelen ZH, maximum kétszer pótolható. 

 A ZH pótlásra csak a laboratóriumi foglalkozásokon van lehetőség. A ZH pótlására a konzultációs 

laboratóriumi időpontban NEM LEHETSÉGES. 

 A sikeresen megírt ZH-k javítására nincsen lehetőség. 

 Az évközijegy az ellenőrző elektronikus zárthelyi dolgozatra kapott érdemjegy. 

 El nem végzett mérés esetén a hallgató letiltásra kerül. 

 

Az évközi jegy pótlása a vizsgaidőszak első tíz munkanapján, a neptunban kiírt időpontban lehetséges. Az 

aláíráspótló vizsgán csak a nem teljesített laboratóriumi vagy előadás részt kell pótolni. 
Ajánlott: 

Kiss Ernő:     Elektronikus műszerek 

Schnell:      Jelek és rendszerek méréstechnikája 

Helfrick-Cooper:    Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques  

Chin:     Elektronic Instruments and Measurements 

 


