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A tananyag 
Oktatási cél: A hallgatókat megismertetni 

− a mérési eredmények feldolgozásának és értékelésének folyamatával, eszközeivel 
− a mérıeszközök és a mérési módszerek helyességének ellenırzési eljárásaival 
− az alapvetı villamos mennyiségek mérési módszereivel és mérıeszközeivel 

továbbá: a hallgatókban jártasságot kialakítani a villamos mérıeszközök gyakorlati felhasználásában. 
Témakör (elıadások): Konz. Óra 

Villamos áram és feszültség mérési módszerei és mérıeszközei, analóg és digitális 
mérési elvek A közvetlen, összehasonlító és a kompenzációs mérési módszerek 
tulajdonságai Villamos ellenállás, kapacitás, frekvencia mérési módszerei és 
mérıeszközei A helyettesítı, híd, és rezonancia módszerek tulajdonságai 

1. 5 

Nemvillamos mennyiségek villamos érzékelıi, a mérı-átalakítók, szabványos 
kimenető távadók, intelligens távadók Mérırendszerek, a számítógép szerepe a 
mérésekben, mérésautomatizálás A mérési hiba okai, a mérési sorozatok jellemzı 
adatai A hisztogram készítésének és értékelésének módszerei, eloszlások 

2. 5 

A mérési hiba számszerő jellemzésének módszerei: a szórás és a kiterjesztési 
tényezı, a mérıeszközök hibája becslésének módszerei A joghatással járó mérés 
fogalma, legfontosabb típusai A joghatással járó mérésre használt mérıeszközök 
ellenırzése: kalibrálás, ill. hitelesítés Az etalonok hierarchiája. A mérıeszközök 
legfontosabb metrológiai jellemzıi 

3. 6 

Témakör (laboratórium)  

Egyenáram/egyenfeszültség analóg és digitális mérése 10. 1 
Váltakozó feszültség analóg és digitális mérése 11. 1 
Villamos ellenállás és kapacitás mérése 12. 1 
Idı és frekvencia mérése 13. 1 

Félévközi követelmények  

A laboratóriumi gyakorlatokra való felkészülés értékelése, a mérések sikeres elvégzése 
A vizsga szóbeli jellegő 
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