
Méréstechnika 1. zárthelyi
A csoport

2009. április 2.

A feladatok megoldásához csak papír, írószer, számológép használata megengedett, egyéb segédeszköz és a
kommunikáció tiltott. A megoldásra fordítható idő: 90 perc. A feladatok természetesen tetszőleges sorrendben
megoldhatók, de a római számmal jelzett feladatok megoldását külön papírra kérjük. A feladatok után azok
pontszámát is feltüntettük. Törtpontszámokat nem adunk, indoklás nélküli eredményeket nem értékelünk. Tö-
rekedj arra, hogy tudásodat a dolgozat szép külalakja is kiemelje! A Student- és a normális eloszlás táblázatát
a túloldalon találod!

1. Mennyi az effektív értéke az u(t) = 0.25 sin(100πt) + 0.25 cos(300πt + 90◦) V időfüggvényű jelnek? (1 pont)
2. Egy normálellenállás névleges értéke R = 600 Ω, dokumentációja szerint a relatív hibája hr = 0.01%, az
ellenállás értéke az ezáltal meghatározott intervallumon belül azonos valószínűséggel bárhol lehet. Add meg az
ellenállás értékének B típusú standard bizonytalanságát! (1 pont)
3. f = 5 kHz frekvenciájú szinuszos jelet mérünk, a jelet B1 = 10 MHz sávkorlátú fehér zaj terheli. Hány
dB-lel javul a jel-zaj viszony, ha a zajos szinuszjelet B2 = 10 kHz szélességű aluláteresztő szűrővel szűrjük?
(1 pont)
4. Rajzold fel a feszültségváltó kapcsolási rajzát, egyértelműen megadva a primer és a szekunder feszültség
viszonyát! Milyen előnyös tulajdonsága van az induktív osztóhoz képest? (1 pont)
5. Mérleget készítünk nyúlásmérő ellenállások felhasználásával. 4 db, azonos típusú és névleges értékű nyúlás-
mérő ellenállást szerelünk fel. A működés során két ellenállás megnyúlik, kettő összenyomódik. Hogyan kell
elhelyezni a hídkapcsolásban az ellenállásokat, hogy maximális érzékenységet érjünk el? A hidat IT = 30 mA
áramú generátorral tápláljuk. Mekkora a híd kimenőfeszültsége, ha minden ellenállás névleges értéke 600 Ω, a
nyúlásmérő ellenállások relatív megváltozása pedig 0.03%? (2 pont)
6. Add meg egy légmagos tekercs rézveszteséget is reprezentáló modelljét, fejezd ki jósági tényezőjét adott ω
körfrekvencián! Rajzold fel a tekercs impedanciájának paraméterezett Bode amplitúdódiagramját! (2 pont)
7. Rajzolj fel egy egyetlen műveleti erősítővel megvalósított kapcsolást, amelynek feszültségerősítése A = +1!
(1 pont)
8. Egy Deprez-műszer osztálypontossága op = 1. Umax = 1000 V méréshatárban mekkora abszolút hibával
méri meg a 230 V-os hálózati feszültséget? (1 pont)

I. A közelgő húsvét alkalmából tojást vásárolunk. Lemérünk 4 tálca tojást, és a tálcán lévő tojások nettó
tömegére az alábbi adatokat kapjuk:

m = 1943 1923 1952 1955 g.

a) Feltételezve, hogy a tojások tömege normális eloszlású, add meg az egy tálca tojás tömegére vonatkozó
p = 95% szintű konfidenciaintervallumot!

b) Tudjuk, hogy egy tálcán 30 tojás van. Add meg az egyetlen tojás tömegére vonatkozó p = 90% szintű
konfidenciaintervallumot!

(5 pont)

II. Egy hengeres kondenzátor kapacitása a következő képlettel határozható meg:

C =
2πε0εrl

ln r2
r1

ahol ε0 = 8.85 · 10−12 F/m, εr a két henger közötti anyag relatív permittivitása, l a henger magassága, r1

és r2 pedig rendre a henger belső és külső sugara. A kondenzátort nem vezető folyadék szintjénék mérésére
használjuk. Ekkor a függőleges hengerben h < l magasságig folyadék van, fölötte levegő. A kapacitást mérjük,
és ebből fejezzük ki a kérdéses szintet.

a) Add meg a h szint kifejezését! (Segítség: két kondenzátor kapcsolódik párhuzamosan.)

b) Add meg h mérése relatív hibájának legvalószínűbb értékét, ha l = 1 m, h = 0.4 m, r1 = 10 mm, r2 = 12
mm és εr = 4.0, a folyadék relatív permittivitását 2% hibával ismerjük, a kapacitást szintén 2% hibával
mérjük, és a többi hibát elhanyagoljuk.

(5 pont)



A Student-t eloszlás táblázata

szabadságfok p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005
1 0.325 1.376 3.077 6.310 12.690 31.821 63.657 636.619
2 0.289 1.061 1.886 2.919 4.300 6.965 9.925 31.598
3 0.277 0.979 1.638 2.353 3.181 4.535 5.826 12.618
4 0.271 0.941 1.533 2.131 2.775 3.743 4.595 8.449
5 0.267 0.920 1.476 2.014 2.570 3.362 4.025 6.760
6 0.265 0.906 1.439 1.943 2.446 3.140 3.701 5.876
7 0.263 0.896 1.415 1.894 2.364 2.995 3.494 5.339
8 0.262 0.889 1.397 1.859 2.305 2.894 3.350 4.982
9 0.261 0.883 1.383 1.833 2.261 2.819 3.245 4.728
10 0.260 0.879 1.372 1.812 2.227 2.762 3.165 4.538
11 0.260 0.876 1.363 1.796 2.200 2.716 3.102 4.392
12 0.259 0.873 1.356 1.782 2.178 2.679 3.051 4.275
13 0.259 0.870 1.350 1.771 2.160 2.648 3.008 4.180
14 0.258 0.868 1.345 1.761 2.144 2.623 2.973 4.102
15 0.258 0.866 1.341 1.753 2.131 2.601 2.943 4.036
16 0.257 0.865 1.337 1.746 2.119 2.582 2.917 3.979
17 0.257 0.863 1.333 1.739 2.109 2.565 2.895 3.930
18 0.257 0.862 1.330 1.734 2.100 2.551 2.875 3.888
19 0.257 0.861 1.328 1.729 2.093 2.538 2.857 3.850
20 0.257 0.860 1.325 1.724 2.086 2.527 2.842 3.817

Magyarázat: p[t ≥ x] = P , azaz P annak a valószínűsége, hogy a t valószínűségi változó értéke x-nél nagyobb
vagy egyenlő. A táblázat első sorában vannak a P értékek, alattuk pedig az x-ek. Pl. 0.1 a valószínűsége annak,
hogy egy 20 szabadságfokú minta esetén t ≥ 1.325.

A normális eloszlás táblázata

p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005
0.25 0.84 1.29 1.64 1.96 2.24 2.58 3.20

Magyarázat: p[z ≥ x] = P , azaz P annak a valószínűsége, hogy a z valószínűségi változó értéke x-nél nagyobb
vagy egyenlő. A táblázat első sorában vannak a P értékek, alattuk pedig az x-ek. Pl. 0.1 a valószínűsége annak,
hogy normális eloszlású minta esetén z ≥ 1.29.







Méréstechnika 1. zárthelyi
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A feladatok megoldásához csak papír, írószer, számológép használata megengedett, egyéb segédeszköz és a
kommunikáció tiltott. A megoldásra fordítható idő: 90 perc. A feladatok természetesen tetszőleges sorrendben
megoldhatók, de a római számmal jelzett feladatok megoldását külön papírra kérjük. A feladatok után azok
pontszámát is feltüntettük. Törtpontszámokat nem adunk, indoklás nélküli eredményeket nem értékelünk. Tö-
rekedj arra, hogy tudásodat a dolgozat szép külalakja is kiemelje! A Student- és a normális eloszlás táblázatát
a túloldalon találod!

1. Mennyi az effektív értéke az u(t) = 0.25 sin(100πt) + 0.25 cos(100πt− 90◦) V időfüggvényű jelnek? (1 pont)
2. Egy konstans feszültségre vonatkozó N = 8 mérés átlaga U = 6.78 V, tapasztalati szórása s = 16.86 mV.
Add meg a feszültségmérés A típusú standard bizonytalanságát! (1 pont)
3. Egy adott jelre vonatkozó jel-zaj viszony SNR = 37 dB. Mekkora a zaj szórása, ha a jel effektív értéke 2 V?
(1 pont)
4. Rajzold fel az induktív osztó kapcsolási rajzát, egyértelműen megadva az osztásarányt! Milyen hátrányos
tulajdonsága van a feszültségváltóhoz képest? (1 pont)
5. Mérleget készítünk nyúlásmérő ellenállások felhasználásával. 2 db, azonos típusú és névleges értékű nyúlás-
mérő ellenállást szerelünk fel. A működés során mindkét ellenállás vagy megnyúlik, vagy összenyomódik. Az
ellenállásokat hídkapcsolásban működtetjük, a kapcsolás további két eleme közönséges ellenállás. Hogyan kell
elhelyezni a hídkapcsolásban az ellenállásokat, hogy maximális érzékenységet érjünk el? A hidat IT = 60 mA
áramú generátorral tápláljuk. Mekkora a híd kimenőfeszültsége, ha az ellenállások (nyúlásmérő és közönséges
ellenállás) névleges értéke 400 Ω, az ellenállások relatív megváltozása pedig 0.05%? (2 pont)
6. Add meg egy kondenzátor kisfrekvenciás veszteséges modelljét, fejezd ki veszteségi tényezőjét adott ω kör-
frekvencián! Rajzold fel a kondenzátor impedanciájának paraméterezett Bode amplitúdódiagramját! (2 pont)
7. Rajzolj fel egy egyetlen műveleti erősítővel megvalósított kapcsolást, amelynek feszültségerősítése A = −1!
(1 pont)
8. Egy digitális műszer mért értékre, illetve végértékre vonatkoztatott relatív hibája rendre h1 = 0.02% és
h2 = 0.005%. 20 V-os méréshatárban mekkora relatív hibával mérhetünk meg 12 V feszültséget? (A kvantálási
hibát elhanyagolhatjuk.) (1 pont)

I. A közelgő húsvét alkalmából tojást vásárolunk. Lemérünk 5 tojást, és az alábbi adatokat kapjuk:

m = 63.24 71.55 64.59 65.34 68.20 g.

a) Feltételezve, hogy a tojások tömege normális eloszlású, add meg az egy tojás tömegére vonatkozó p = 99%
szintű konfidenciaintervallumot!

b) Lemérünk 254 tojást, a mérési eredmények átlaga m̄ = 65.54 g, tapasztalati szórása s = 2.1234 g. Add
meg ismét az egy tojás tömegére vonatkozó p = 99% szintű konfidenciaintervallumot!

(5 pont)

II. Egy hengeres kondenzátor kapacitása a következő képlettel határozható meg:

C =
2πε0εrl

ln r2
r1

ahol ε0 = 8.85 · 10−12 F/m, εr a két henger közötti anyag relatív permittivitása, l a henger magassága, r1 és r2

pedig rendre a henger belső és külső sugara.

a) Add meg a kapacitás mérése relatív hibáját worst case összegzéssel, ha l = 1 m, r1 = 12 mm, r2 = 14 mm és
εr = 3.0, a sugarakat és folyadék relatív permittivitását 2% hibával ismerjük, a többi hibát elhanyagoljuk.

b) Kiderül, hogy a sugarak mérésekor elkövetett hiba egy rendszeres és egy véletlen összetevőből áll: a
rendszeres hiba hr = 1.5%, a véletlen hv = 0.5%. Add meg ismét a kapacitás mérése relatív hibáját worst
case összegzéssel!

(5 pont)



A Student-t eloszlás táblázata

szabadságfok p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005
1 0.325 1.376 3.077 6.310 12.690 31.821 63.657 636.619
2 0.289 1.061 1.886 2.919 4.300 6.965 9.925 31.598
3 0.277 0.979 1.638 2.353 3.181 4.535 5.826 12.618
4 0.271 0.941 1.533 2.131 2.775 3.743 4.595 8.449
5 0.267 0.920 1.476 2.014 2.570 3.362 4.025 6.760
6 0.265 0.906 1.439 1.943 2.446 3.140 3.701 5.876
7 0.263 0.896 1.415 1.894 2.364 2.995 3.494 5.339
8 0.262 0.889 1.397 1.859 2.305 2.894 3.350 4.982
9 0.261 0.883 1.383 1.833 2.261 2.819 3.245 4.728
10 0.260 0.879 1.372 1.812 2.227 2.762 3.165 4.538
11 0.260 0.876 1.363 1.796 2.200 2.716 3.102 4.392
12 0.259 0.873 1.356 1.782 2.178 2.679 3.051 4.275
13 0.259 0.870 1.350 1.771 2.160 2.648 3.008 4.180
14 0.258 0.868 1.345 1.761 2.144 2.623 2.973 4.102
15 0.258 0.866 1.341 1.753 2.131 2.601 2.943 4.036
16 0.257 0.865 1.337 1.746 2.119 2.582 2.917 3.979
17 0.257 0.863 1.333 1.739 2.109 2.565 2.895 3.930
18 0.257 0.862 1.330 1.734 2.100 2.551 2.875 3.888
19 0.257 0.861 1.328 1.729 2.093 2.538 2.857 3.850
20 0.257 0.860 1.325 1.724 2.086 2.527 2.842 3.817

Magyarázat: p[t ≥ x] = P , azaz P annak a valószínűsége, hogy a t valószínűségi változó értéke x-nél nagyobb
vagy egyenlő. A táblázat első sorában vannak a P értékek, alattuk pedig az x-ek. Pl. 0.1 a valószínűsége annak,
hogy egy 20 szabadságfokú minta esetén t ≥ 1.325.

A normális eloszlás táblázata

p = 0.4 p = 0.2 p = 0.1 p = 0.05 p = 0.025 p = 0.01 p = 0.005 p = 0.0005
0.25 0.84 1.29 1.64 1.96 2.24 2.58 3.20

Magyarázat: p[z ≥ x] = P , azaz P annak a valószínűsége, hogy a z valószínűségi változó értéke x-nél nagyobb
vagy egyenlő. A táblázat első sorában vannak a P értékek, alattuk pedig az x-ek. Pl. 0.1 a valószínűsége annak,
hogy normális eloszlású minta esetén z ≥ 1.29.







Méréstechnika 2. zárthelyi
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A feladatok megoldásához csak papír, írószer, számológép használata megengedett, egyéb segédeszköz és a
kommunikáció tiltott. A megoldásra fordítható idő: 90 perc. A feladatok természetesen tetszőleges sorrendben
megoldhatók, de a római számmal jelzett feladatok megoldását külön papírra kérjük. A feladatok után azok
pontszámát is feltüntettük. Törtpontszámokat nem adunk, indoklás nélküli eredményeket nem értékelünk.
Törekedj arra, hogy tudásodat a dolgozat szép külalakja is kiemelje! A Student- és a normális eloszlás táblázatát
a túloldalon találod!

1. Rajzold fel a párhuzamos AD-átalakító (flash-konverter) blokkvázlatát! (1 pont)
2. Mire alkalmas a digitális oszcilloszkópok peak detect funkciója? (1 pont)
3. Egy mérőrendszerben a mintavételi frekvencia 10 kHz, és 50 vagy 60 Hz frekvenciájú szinuszos jeleket
analizálunk. Hány pontos DFT-t kell végeznünk, hogy a spektrumban egyik frekvencia mellett se lépjen fel
szivárgás (leakage)? (1 pont)
4. Egy fs = 50 kHz-cel mintavételezett szinuszos jel spektrumában, a −25 ... 25 kHz intervallumban csúcsok
találhatók a következő frekvenciákon: −23, 23 kHz. Mekkora lehetett a jel frekvenciája? (1 pont)
5. Rajzold fel az aktív egyutas egyenirányító kapcsolási rajzát, és add meg statikus karakterisztikáját! (2 pont)

6. 2 V csúcsértékű szinuszjelet mintavételezünk fs = 44.1 kHz mintavételi frekvenciával. Az AD-átalakító a ±2
V tartományban működik, b = 8 biten. Mekkora jel-zaj viszony jellemzi a mintavételezett jelet, ha az eredeti
jel-zaj viszony 50 dB volt? (2 pont)
7. Írd le a Lissajous-ábrás fázismérés módszerét! Készíts ábrát, és az ábra jelöléseivel add meg a mért fázistolás
kifejezését! (1 pont)
8. Egy impedancián eső periodikus feszültség és a rajta átfolyó áram harmonikusainak effektív értéke rendre
U1, U2, . . ., illetve I1, I2, . . .. A feszültség és az áram közötti fázistolás az egyes harmonikusokra ϕ1, ϕ2, . . .. Add
meg a disszipált (hasznos) teljesítmény kifejezését! (1 pont)

I. 3 műveleti erősítős műszererősítőt építünk az alábbi ábra szerint:

R7

Uki

Ube

R1 R2

R3 R4

R5

R6

Rendelkezésünkre áll a 3 műveleti erősítőn kívül 4 db 100 kΩ-os, 2 db 10 kΩ-os és 2 db 22 kΩ-os ellenállás.
(Tehát eggyel több, mint amennyit fel kell használni.)

a) Helyezd el az ellenállásokat úgy, hogy a szimmetrikus erősítés kb. −100 legyen! Mekkora a szimmetrikus
erősítés relatív rendszeres hibája (−100-hoz képest)?

b) Milyen tűrésű (relatív véletlen hibájú) ellenállásokat használjunk, hogy a közösjelelnyomás minimálisan
E = 100 dB legyen?

c) Hogyan használható fel az áramkör a bemenetre kapcsolt jelvezeték „utánhúzására”? Hogyan kell kiegé-
szíteni az ábrán látható áramkört ehhez? (Segítség: a közösjel hatását szeretnénk csökkenteni.)

(5 pont)

II. Egy párhuzamos RL-képpel jól jellemezhető impedanciát a feszültség-összehasonlítás elvén mérünk. A
generátor feszültsége Ug = 10 V, a normálellenállás értéke Rn = 100 Ω, az impedancián és a normálellenálláson
mérhető feszültség rendre Uz = 2.9945 V, illetve Un = 9.5317 V. A mérőfrekvencia f = 50 Hz, Uz és Un között
a fázistolás ϕ = 89.82◦.

a) Add meg az impedancia párhuzamos RL helyettesítőképének elemeit, az elemek számértékével együtt!

b) Add meg az impedancia jósági tényezőjét!

c) Rajzold le, hogyan valósítható meg a feszültség-összehasonlítás elvét megtartva 4 vezetékes mérés! (Se-
gítség: gondold végig, mi a műszer része, és mit csatlakoztatunk hozzá!)

(5 pont)







Méréstechnika 2. zárthelyi
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A feladatok megoldásához csak papír, írószer, számológép használata megengedett, egyéb segédeszköz és a
kommunikáció tiltott. A megoldásra fordítható idő: 90 perc. A feladatok természetesen tetszőleges sorrendben
megoldhatók, de a római számmal jelzett feladatok megoldását külön papírra kérjük. A feladatok után azok
pontszámát is feltüntettük. Törtpontszámokat nem adunk, indoklás nélküli eredményeket nem értékelünk.
Törekedj arra, hogy tudásodat a dolgozat szép külalakja is kiemelje! A Student- és a normális eloszlás táblázatát
a túloldalon találod!

1. Rajzold fel a létrahálózatos DA-átalakító blokkvázlatát! (1 pont)
2. Mire alkalmas az oszcilloszkópok holdoff funkciója? (1 pont)
3. Egy mérőrendszerben a mintavételi frekvencia fs = 200 kHz, és N = 40000 pontos DFT-t hajtunk végre.
Mi a transzformáltja egy 50 és egy 60 Hz frekvenciájú szinuszos komponenseket tartalmazó jelnek? (1 pont)
4. Fogalmazd meg az időtartománybeli mintavételi tételt! (A tételhez nemcsak a feltétel, hanem az állítás is
hozzátartozik!) (1 pont)
5. Rajzold fel a fázisérzékeny egyenirányító blokkvázlatát! Hogyan kell specifikálni az egyenirányítóban található
szűrőt, fx frekvenciájú bemenőjelek esetén? (2 pont)
6. 1 V csúcsértékű szinuszjelet mintavételezünk fs = 48 kHz mintavételi frekvenciával. Az AD-átalakító a ±2 V
tartományban működik. Hány bites átalakítást végezzünk, ha legalább 60 dB jel-zaj viszonyt szeretnénk elérni?
Hogyan változik a jel-zaj viszony, ha a mintavételi frekvenciát 96 kHz-re növeljük? (2 pont)
7. Írd le az időintervallum mérésén alapuló fázismérés módszerét! Készíts ábrát, és az ábra jelöléseivel add meg
a mért fázistolás kifejezését! (1 pont)
8. Egy impedancián eső szinuszos feszültség és a rajta átfolyó áram effektív értéke rendre U , illetve I. A
feszültség és az áram közötti fázistolás ϕ. Add meg a hasznos, a meddő és a látszólagos teljesítmény kifejezését!
Milyen összefüggés van a felsorolt teljesítmények között? (1 pont)

I. 3 műveleti erősítős műszererősítőt építünk az alábbi ábra szerint:

R7

Uki

Ube

R1 R2

R3 R4

R5

R6

Rendelkezésünkre áll a 3 műveleti erősítőn kívül 2 db 100 kΩ-os, 4 db 25 kΩ-os és 2 db 2.8 kΩ-os ellenállás.
(Tehát eggyel több, mint amennyit fel kell használni.)

a) Helyezd el az ellenállásokat úgy, hogy a szimmetrikus erősítés kb. −75 legyen! Mekkora a szimmetrikus
erősítés relatív rendszeres hibája (−75-höz képest)?

b) Legalább mekkora a kapcsolás közösjelelnyomása, ha a 100 kΩ-os ellenállások tűrése 0.1%, a többi ellen-
állásé 0.05%?

c) Rajzolj fel olyan elrendezést, amelyben az áramkör egy nyúlásmérő híd kimenőfeszültségét erősíti! Olyan
megoldást válassz, amelyben az erősítőre jutó közösjel elvileg zérus! (Magát a műszererősítőt nem kell
részletesen újra lerajzolni.)

(5 pont)

II. Egy soros RC -képpel jól jellemezhető impedanciát a feszültség-összehasonlítás elvén mérünk. A generátor
feszültsége Ug = 10 V, a normálellenállás értéke Rn = 100 Ω, az impedancián és a normálellenálláson mérhető
feszültség rendre Uz = 8.2426 V, illetve Un = 5.1688 V. A mérőfrekvencia f = 100 kHz, Uz és Un között a
fázistolás ϕ = −86.40◦.

a) Add meg az impedancia soros RC helyettesítőképének elemeit, az elemek számértékével együtt!

b) Add meg az impedancia veszteségi tényezőjét!

c) Rajzold le, hogyan valósítható meg a feszültség-összehasonlítás elvét megtartva 3 vezetékes mérés! (Se-
gítség: gondold végig, hogy hol célszerű földelni a kapcsolást!)

(5 pont)






