
TANANYAGFELOSZTÁS ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER MÉRÉSTECHNIKA TÁRGYBÓL
RMXKM1KBNE
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2020/21. TANÉV 1. FÉLÉV

ÓBUDAI EGYETEM

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki  Kar Médiatechnológiai Intézet

Tantárgy neve: Méréstechnika Neptun kód: RMXKM1KBNE

Tantárgy neve angolul: Measurement theory Kredit: 2

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 3

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök

Tantárgyfelelős: Dr. Borbély Ákos Oktatók: Dr. Borbély Ákos

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): nincs

Heti óraszámok: Előadás:  1 Tantermi gyakorlat:  0 Laborgyakorlat: 2

Számonkérés módja (s; v; f): e A képzés nyelve: magyar
A tárgy órarendi

helye:
e-learning

A TANANYAG

Oktatási cél:

A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók megismerjék a méréstechnika és ezen belül a metrológia, mérésügy, és műszer-
technika alapfogalmait.

A tárgy részletes leírása, ütemezés:

Előadások:

Okta-
tási
hét

Időpont
(hónap,

nap)
Témakör

1. Mennyiségek és egységek, mérhető mennyiség, mennyiségrendszer.

2. Mennyiségek és egységek, mérhető mennyiség, mennyiségrendszer.

3. Mérési elv és módszer, metrológia.

4. Mérési elv és módszer, metrológia.

5. Mérési hibák.

6. Mérési hibák.

7. Analóg és digitális mérések. 

8. Skálák, analóg és digitális adatok értelmezése és feldolgozása.

9. Villamos jelek.

10. Mérőeszközök és -rendszerek, mérőláncok, hibaterjedés.

11. Mérési eredmények értékelése.

12. Mérési eredmények értékelése.

13.  ZH teszt



14. Pót ZH

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Az előadáson nem, a laboratóriumi gyakorlatokon kötelező a részvétel. 

A félév eredményes teljesítéséhez az előadásokon elhangzott anyag ismerete okvetlenül szükséges.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja)

A hallgatók az előadások anyagából 1 db zárthelyit írnak.

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

A félévközi munka értékelése a félév végi teszt megírásával történik. Pótzárthelyi megírására a szorgalmi időszak
utolsó hetében biztosítunk lehetőséget.

Az aláírás megszerzéséhez minimum 50%-ot kell elérni.

Az a hallgató, aki a szorgalmi időszak végére nem szerezte meg az aláírást, a vizsgaidőszakban egy alkalommal te -
het kísérletet. Ekkor a számonkérés a teljes féléves anyagból történik, mind az elméleti, mind a gyakorlati rész anya -
gából. Az időpont később kerül megállapításra.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:

IRODALOM

Kötelező:  Előadás jegyzet, elektronikus tananyag

Ajánlott: Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete, Akadémiai Kiadó, 2011, ISBN 978-963-05-9117-1

Egyéb segédletek: Interneten elérhető jegyzetek

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás ha-
tékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az érté-
kelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 

- a tudásátadás módszertana,

- a tananyag tartalma,

- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált eleme-
ket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

ÓBUDAI EGYETEM

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet

Tantárgy neve: Méréstechnika Neptun kód: RMXKM1KBNE

Tantárgy neve angolul: Measurement techniques Kredit: 3

Jelleg (kötelező/ választható:) kötelező Tagozat: nappali Félév a mintatantervben: 3

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Könnyűipari mérnök alapszak

Tantárgyfelelős: Dr. Borbély Ákos Oktató: Görgényi-Tóth Pál

Előtanulmányi feltételek (kóddal is): -

Heti óraszámok:
Elő-

adás:  
0 Tantermi gyakorlat:  2 Laborgyakorlat: 0

Számonkérés módja (s;v;é): é A képzés nyelve: magyar
A tárgy órarendi

helye:
változó



A TANANYAG

Oktatási cél:

A hallgatók ismerkedjenek meg a méréstechnikai alapfogalmakkal, a mértékegység rendszerekkel, a méré-
si eredmények megbízhatóságát befolyásoló tényezőkkel. A gyakorlatok célja a mintavételezés, a mérő-
eszközök jellemzőinek és fontosságának megismerése, elsajátítása.

Papír-, nyomda- és csomagolóipar példáin keresztül szeretnénk bemutatni az anyagok legfontosabb fizikai
tulajdonságainak mérési módszereit, a mért adatok elemzését, a következtetések levonását.

Gyakorlatok:

Okta-
tási
hét

Időpont
(hónap,

nap)
Témakör

1. Bevezetés

2. Különböző anyagok vastagságmérése

3. Mérlegek kezelésének elsajátítása

4. Mérlegek kalibrációja, hitelesítés, a mérések reprodukálhatósága

5.
Mérések metrológiai jellemzőinek meghatározása, nagy számú mérési eredmény matematikai 
statisztika szerinti kiértékelése

6. Hőmérő időállandójának meghatározása (számítással)

7. Anyagok nedvességtartalmának meghatározása, az eredmények gyakorlati alkalmazása

8. Relatív légnedvesség és hőtartalom meghatározása (h-x diagram segítségével)

9. Nyomdaipari mérések: denzitásmérés

10. Nyomdaipari mérések: kitöltési arány meghatározása

11. Szünet

12. Nyomdaipari mérések: színek L*, a* b* illetve színinger-különbségeinek meghatározása

13. Pótlabor, jegyzőkönyvek javítása

14. Pótlabor, jegyzőkönyvek javítása

Félévközi követelmények

Foglalkozásokon való részvétel:

Kötelező.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja)

Minden mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni és az óra után két héten belül le kell adni.

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:

Az évközi jegy megszerzésének feltétele a gyakorlatokon való kötelező részvétel és a jegyzőkönyvek elégséges szin-
tű elkészítése.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:



IRODALOM

Kötelező: Az előadás anyaga

Ajánlott:

Egyéb segédletek: Segédletek a Moodle rendszerbe feltöltve.

A tárgy minőségbiztosítási módszerei:

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás ha-
tékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az érté-
kelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 

- a tudásátadás módszertana,

- a tananyag tartalma.

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált eleme-
ket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.
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