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Értékelési és ellenőrzési eljárások:
Az aláírás megadásának feltétele:
Két zárthelyi dolgozat együttes eredménye elérje a dolgozatokra kapható pontszám 30%-át, valamint az, hogy a 
hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket.
A vizsga módja: írásbeli.

A tananyag
Oktatási cél:
Az alapvető villamos mennyiségek méréséhez szükséges mérési elvek elsajátítása. A legfontosabb villamos mé-
rőműszerek felépítésének, kezelésének megismerése, műszaki adataik értelmezése. Az optimális mérési módsze-
rek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése.
Tematika: 

Témakör: Hét Óra*
Méréselméleti alapok.
A mérés definíciója és célja. Jelek és felosztásuk. Mértékegység rendszer kialakításának elve.
Az SI mértékegység rendszer. Villamos etalonok. Mérési módszerek felosztása. Mérési ered-
mények és megadásuk. Hibák és megadási módjaik.

1. 3

Mérési sorozat és kiértékelése. Jellemzői. Hisztogram és sűrűségfüggvény. Eloszlásfüggvé-
nyek. A mért érték legjobb becslése. Hibák halmozódása matematikai műveletek során. Mé-
rési eredmények ábrázolása. Regresszió. Korreláció.

2. 3

Egyenfeszültség mérése.
Műszerek osztályozása. Mechanikus műszerek. Állandómágneses műszer felépítése, műkö-
dése, skálaegyenlet, jellemzők, hibatényezők. Felhasználása feszültség és árammérésre. 
Kompenzációs feszültségmérés elve.

3. 3

Elektronikus feszültségmérők felosztása, felépítésük, működésük, jellemzőik, alkalmazásuk. 
Digitális műszerek felosztása, jellemzőik. Néhány jellemző példa az A/D átalakítókra, jel-
lemzőik.

4. 3

Váltakozófeszültség mérése.
Váltakozófeszültség jellemző mennyiségei. Váltakozófeszültségű mechanikus feszültségmé-
rők működési elve és jellemzői. Analóg elektronikus váltakozófeszültségű műszerek felosztá-
sa és kialakítása AC/DC konverterek és jellemzőik. Digitális váltakozófeszültség mérés és 
jellemzői.

5. 3

Torzításmérés, össztorzításmérők működése és alkalmazásuk. Oszcilloszkópok I.
Felosztásuk. Működési elvük, üzemmódjaik. 6. 3

Készülékváz feladata. Függőleges eltérítő rendszer feladata, működése, üzemmódjai, jellem-
zői. Vízszintes eltérítő rendszer feladata, működése, üzemmódjai, jellemzői. Oszcilloszkóp
kezelése, alkalmazása.

7. 3

Generátorok. Generátorok felosztása, általános felépítésük. Szinuszos generátorok. Hangge-
nerátor felépítése, működése, jellemzőik. Függvénygenerátorok működési elve, üzemmódja-
ik, kezelésük.

8. 3

Szintetizáló generátorok elve és jellemzőik.
Impulzusgenerátorok felépítése, működése, jellemzőik, üzemmódjaik, kezelésük. Áram kon-
verterek. Árammérés átalakítókkal. Ellenállás mérése.

9. 3

Egyenáramú hidak alkalmazása ellenállásmérésre. Jellemzőik. Digitális ellenállásmérés. 
Négyvezetékes módszer. Multiméterek. Analóg és digitális multiméterek felépítése. 10. 3

a tárgy előadásaira (kontaktóráira) telephelyenként eltérően koncentráltan kerül sor



Félévközi követelmények 

1. Aláírás:

1.1. Az előadások látogatása kötelező!
1.2. Az aláírás megadásának feltétele: Két zárthelyi dolgozat együttes eredménye elérje a dolgozatokra kapha-
tó pontszám 30%-át, valamint az, hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket.
1.3. Az aláírás pótlása: A megtagadott aláírást a vizsgaidőszak első 2 hetében egy alkalommal lehet pótolniót
zárthelyi eredményes megírásával. Amennyiben az aláírás megszerzése nem sikerült, a hallgató az adott vizsga-
időszakban vizsgára nem bocsátható.

2. Évközi zárthelyi:

A tárgy előadásán 2 db zárthelyi íratunk. Az első zárthelyi előreláthatólag a 6. előadási alkalom után, a második a
11. előadási alkalom után kerül sorra.. Ezeket pontozással értékeljük.
Amennyiben az adott zárthelyire kapott pontszám az elérhető maximális pontszám:

-  0 % ...30 %-a, (vagy meg nem írás esetén) 0

-  >30 % …40 %-a 2;

-  >40 % ...50 %-a 3;

-  >50 % …60 %-a 4;

-  >60 % ...70 %-a, 5;

-  >70 % …80 %-a 6;

-  >80 % …90 %-a 7

-  >90 % ..100% közötti sávba esik, akkor 8

ponttal vesszük figyelembe az eredményt a vizsgadolgozat értékelésénél zárthelyinként.
Így a  két zárthelyiből összesen maximálisan 16 pont érhető el.



3. Vizsga:

3.1. A vizsga valamennyi, az adott telephelyen tanuló hallgató számára egységes, előadótól függetlenül.

3.2. A vizsga formája írásbeli.

3.3. A vizsga anyaga az előadáson elhangzott anyag, az előírt jegyzet törzsanyaga, példamegoldás, továbbá a mé-
réseken elsajátítandó ismeretek.

3.4. A vizsga értékelése:
A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A pontozásnál egy-egy kérdés helyes megoldásá-
ért 1...6 pont jár. Az egy-egy témakörből elérhető maximum 12 pont, így az öt témakört felölelő dolgozat
helyes megoldásáért összesen 60 pont érhető el.

Az évközi zárthelyiken szerzett pontszám minden vizsgán hozzáadódik a vizsga dolgozat eredményéhez! 
A vizsgadolgozat sikerességének egyik feltétele, hogy a vizsgázó az öt kérdéscsoportból mindegyikre nullá-
nál nagyobb pontszámot kapjon. Ha egy vagy több kérdéscsoportra nulla pontot ért el, vizsgája sikertelen,
érdemjegye elégtelen (1).

A vizsga érdemjegye az elért összesített pontszám alapján a következőképp alakul:
  0...30 pont elégtelen (1)
31...38 pont elégséges (2)
39...46 pont közepes (3)
47...54 pont jó (4)
55....  pont jeles (5).

Annak a hallgatónak, akinek az előadásokon írt zárthelyik összes pontszáma eléri vagy meghaladja a 11-et, an-
nak jó (4), akinek eléri vagy meghaladja a 13-at, annak jeles (5) jegyet ajánlunk meg Méréstechnika vizsgajegy-
ként.

3.5. Amennyiben a vizsga összes pontszáma legfeljebb 2 ponttal  marad el  az érdemjegyet meghatározó alsó
ponthatártól, akkor a hallgató szóbeli vizsgalehetőséget kérhet.

3.6. Az a hallgató, akinek az évközi zárthelyikből származó összes pontszáma elérte 7-et, az a szorgalmi időszak-
ban elővizsgát tehet.

3.7. A vizsgák és a zárthelyik anyaga szerzői jogvédelem alatt állnak, nem másolhatók, nem fényképezhetők le és
nem terjeszthetők.

3.8. A vizsgakurzuson résztvevőknek is lehetősége van a zárthelyi dolgozatok megírására, azaz megajánlott jegy 
és vizsgapontszám szerzésére.

Ráfordítás típusa: Óra
1. Előadás hallgatása (14 hét x 2 óra/hét) 28
2. Gyakorlatokon való részvétel (14 hét x 0 óra/hét) 0
3. Önálló munka 16
4. Zárthelyi dolgozatra és vizsgára való felkészülés 16

Összesen (2 kredit x 30 óra/kredit): 60
Irodalom:

Kötelező:
Dr. Horváth Elek: Méréstechnika jegyzet (1161)
Ajánlott:
Kiss Ernő: Elektronikus műszerek
Schnell: Jelek és rendszerek méréstechnikája
Helfrick-Cooper: Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques 
Chin: Elektronic Instruments and Measurements


