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Ja te k alapu  ko dola s a ko ze piskola ban  

ÁDÁMKÓ ÉVA  

University of Debrecen, adamko.eva@eng.unideb.hu  

Abstract. Future engineers should be able to model real world systems to be able to design and create methods, 

software, devices to help above mentions systems to work easier and better. Designing and creating such things 

requires special skills and some basic abilities like analytical or algorithmical thinking.  One and maybe the best 

way to get attention of the generation of today is to use online game as a learning material and as a learning tool. 

In this paper I present the possible software, which can be used in teaching programming in a real, widely used 

program language. 

Bevezete s 

„Ha belátjuk, hogy a jövőben már nem lesz olyan szakma, amelyet ne érintene valamilyen szinten a 

technológia, be kell ismernünk, hogy a programozás is a „szabad művészetek” egyike, tehát olyan 

alapkészség, amelyet minden gyermeknek el kell sajátítania. A „szabad művészetek” elvégre azt a 

tudáshalmazt jelentette egykor, amely elengedhetetlen a társadalmi életben való 

érvényesülésben” [1] Ahogyan Christopher Mims is megjegyzi, valóban igaz, hogy a mai világban ritka 

az olyan szakma, és az olyan élethelyzet melyben ne játszanának szerepet szoftverek vagy szoftverek 

által irányított eszközök.  Minden ipari folyamatot programozott gépek sorozata tesz hatékonyabbá, 

de a mindennapjainkat is befolyásolják a jól vagy rosszul elkészített szoftverek, messzire sem kell 

menni, tekinthetjük például az autókba beépített navigációs rendszereket vagy a bankkártyás 

vásárlást.  Tehát elmondhatjuk, hogy a jövő mérnökei biztosan nem fognak boldogulni legalább egy 

magasszintű programozási nyelv ismerete nélkül.  A programozás tanulása komplex folyamat, ezért 

nem elég az egyetemi években elkezdeni foglalkozni vele, érdemes minél fiatalabb életkorban a 

megfelelő módszerrel elkezdeni tanulni.  A korai programozás tanulásának nem csupán az a 

nyilvánvaló előnye, hogy a diákok képesek lesznek szoftvereket elkészíteni, hanem számos egyéb 

kompetenciát is fejleszt, mely fontos területek fejlődését is egyszerűbbé teszi. Ebben a cikkben egy 

olyan foglalkozás tervezésének egyik fázisát mutatom be, mely középiskolás diákok számára készült, 

annak reményében, hogy meghozza a kedvüket a műszaki tanulmányok választására és elősegíti az 

egyetemi tanulmányaik sikeres abszolválását. 

Mie rt tanuljunk/taní tsunk programozni? 
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Szoftverek tervezése, elkészítése de akárcsak egy egyszerű programozási részfeladat megoldása is 

nagyon sok területen fejleszti a gondolkodást. Szükséges például, hogy a programozó, jelen esetben a 

középiskolás diák átlássa és részfeladatokra tudja bontani a megoldásra váró problémát, azaz 

szükséges, hogy rendelkezzen az analitikus gondolkodás képességével. A feladat megoldása során 

képesnek kell lennie a részfeladatokat megfelelő sorrendben megoldani, észre venni azok között a 

kapcsolatokat, amelyhez az algoritmikus gondolkodás képességére van szükség.  Egy programozási 

feladat teljesítése az alap kompetenciák, mint pl. a logikus gondolkodás fejlesztése mellett képes új 

látásmód adni és elősegíteni a kreatív önkifejezést. Összességében egy ún. procedurális tudást ad a 

diák kezébe.  

A mai magyar oktatási rendszerben az általános iskolákban heti egy órában tanulnak a diákok 

informatikát hatodik évfolyamtól nyolcadik évfolyamig. A középiskolai oktatásban szintén hasonlóan 

kevés idő jut az informatikára, amennyiben nem informatika szakos a középiskola csupán heti egy 

óra jut erre kilencedik és tizedik évfolyamban. Az előző számokból levonhatjuk a következtetést, 

miszerint a diákok nagyon kevés ideig vagy egyáltalán nem foglalkoznak programozással az egyetemi 

tanulmányaik megkezdése előtt. Ezért éreztem szükségesnek valamilyen módon közelebb hozni a 

diákokhoz a programozás tanulását. A tervezett foglalkozások (2 x 1,5 óra) időtartama szintén rövid, 

de úgy készültek, és olyan eszközök használatát mutatják be, mely felkeltheti a diákok figyelmét és 

elősegíti, hogy később önállóan tanulhassanak tovább programozni. 

Programozást tanítani számtalan módon, és eszközzel lehet. A szakirodalom javasolja, hogy először a 

programozáshoz szükséges alapvető kompetenciák fejlesztését tűzzük ki célul, ehhez érdemes nem 

egy konkrét programozási nyelvet használni, erről részletesebben itt [2] olvashat az érdeklődő 

olvasó. A jelen cikkben bevezetésre kerülő foglalkozás célja nem a fenti, hanem egy konkrét 

magasszintű programozási nyelv bemutatása és a kód írás képességének elsajátítása, vagyis az adott 

nyelven elsajátítani az alap programozási struktúrák, vezérlési szerkezetek működését, 

megvalósítani alapalgoritmusokat és alap adatszerkezetek a konkrét nyelv szintaxisa és szemantikája 

segítségével. 

Eszko zo k 

A középiskolás diákok és általánosságban a mai gyerekek egy digitális, felgyorsult világban nőnek fel, 

ha kérdésük támad az interneten pár pillanat alatt ezernyi választ találhatnak rá, ha új dolgot 

szeretnének tanulni, videókat néznek, tutoriálokat töltenek le. Új tudást nagyon gyorsan szeretnének 

elsajátítani, kevés energiabefektetéssel, ezért nehéz sokáig megtartani a figyelmüket. A hagyományos 

programozás oktatás, mikor valamiyen konkrét fejlesztő környezetben valósítunk meg egyre 

nehezedő feladatokat, nem kötik le őket, ezért kerestem olyan eszközöket, melyek 

segítségévelészrevétlenül oldanak meg egyszerűtől összetettig programozási feladatokat. A 

megfelelő eszköz felkutatása során olyan lehetőségeket vizsgáltam, mely számítógépes játékban 

elrejtve, képes tudást átadni. Fontos és elsődleges volt a választás során, hogy a játékban konkrét 
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létező magasszintű programozási nyelven írt kód segítségével lehessen a feladatokat megoldani. A 

fontolóra vett szoftverek mindegyike online játszható, legtöbbjük alap feladatkészlete ingyenesen 

hozzáférhető egyszerű regisztrációval. 

CodeMonkey 

A CodeMonkey egy online játék, mely hatéves kortól ajánlott és a CoffeeScript programozási nyelv 

elsajátítását teszi lehetővé miközben egy kis majom figurával oldunk meg feladatokat. A CoffeeScript 

egy JavaScriptre épülő szkriptnyelv, a kód szerkezete egyszerűsített, ezáltal jobban olvasható mint a 

JavaScript, de csupán eljárásorientált és nem magasszintű. A játék nyelve angol.  

 

1. ábra CodeMonkey 

Ruby Warrior 

A RubyWarrior szintén egy online játék, mely hatéves kortól ajánlott és a Ruby programozási nyelv 

elsajátítását teszi lehetővé, a játék során egy harcost irányítunk végig a küldetésein. A Ruby szintén 

szkriptnyelv, ellentétben a CoffeeScripttel ez már objektumorientált, viszont nem kiforott, előfordult, 

hogy két verzió között a nyelv szintaxisa inkompatibilisen változott.  A játék nyelve szintén angol.  

 

2. ábra RubyWarrior 
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Codehunt 

A Codehunt egy online felület, mely már programozási előismereteket igényel, nem igazából játék. A 

Java vagy a C# magasszintű programozási nyelvek gyakorlását teszi lehetővé, program kódok 

javításán keresztül. Mind a Java és a C# is nagyon népszerű objektumorientált programozási nyelvek, 

melynek ismerete a növeli a diákok jövőbeli munkaerőpiaci értékét. A felület nyelve szintén angol. 

 

3. ábra Codehunt 

 

4. ábra Codehunt 

Empire of code e s Check io 

Az Empire of code és a Check io azonos gyártó játékai, szintén online játszható tanító szoftverek. 

Stratégiai játékok melyek 12-14 éves kortól ajánlottak. Stratégiai feladatokat kell megoldani 

Javascript vagy Phyton nyelven. A játék nyelve szintén angol. A JavaScript egy eljárásorientált 

szkriptnyelv, mely népszerűségé vitathatatlan. A Phyton egy nagyon magasszintű objektumorientált 

programozási nyelv, mely népszerűségét leginkább az egyszerű szintaktikájának, kevés 

kulcsszavának és széleskörű alkalmazhatóságának köszönheti. Manapság rendkívül divatos. 

Code combat 

A Code combat, szintén online játszható tanító szoftver, amely a 10 éven felüli korosztályt célozza. A 

játék során egy hőst segítünk át küldetéseken, miközben valódi programkódot írunk az első 

pillanattól kezdve. A felületen két nyelvet a JavaScriptet vagy a Phytont és számtalan más  akár 

webfejlesztést segítő technikát -HTML, CSS- tanulhatunk meg. Az ígéret szerint nemsokára Java 

nyelven is lehet irányítani a karakterünket. Tehát a Code Combat a diákoknak egy olyan platformot 
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biztosít, melyben programozni tanulnak, miközben egy igazi izgalmas játékot játszanak. A játék 

megadja a játékosoknak azt az eszköztárat és magabiztosságat, melynek segítségével kezdő és haladó 

tanulók is helyes kódot írhatnak. A kódírás során a játékos valós idejű hibajelzést kap és a kód 

működését is azonnal valós időben láthatja. A diák ezáltal gyakorlatilag kódot tervez, ír és debug-gol 

az első pályától kezdve. A felület lehetővé tesz tanári regisztrációt mely segítségével saját osztályunk 

tanulóinak haladását nyomon követhetjük, új feladatokat hozhatunk létre, meghatározhatjuk a 

használni kívánt programozási nyelvet. A felület rengeteg kurzus útmutatót, valamint oktatási 

segédanyagot is biztosít a tanároknak.  

 

5. ábra Empire of code 

 

6. ábra Check io 

 

7. ábra Code Combat kezdőképernyő 
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8. ábra Code Combat pálya 

O sszefoglala s 

A bemutatott eszközök közül a foglalkozáson a Code Combat online játékot fogom használni, mely 

segítségével a Python nyelv alapjait ismertetem a diákokkal. A foglalkozások 2x1,5 óra terjedelemben 

lesznek megtartva, hogy a diákok otthon is foglalkozhassanak a játékkal, és lehetőségünk legyen 

megvizsgálni az oktatás hatékonyságát.  

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Irodalom 

[1] C. Mims, Why Coding Is Your Child’s Key to Unlocking the Future, The Wall Street 

Journal,https://www.wsj.com/articles/why-coding-is-your-childs-key-to-unlocking-the-

future 

[2] A. Vámosi, Játékos Algoritmizálás (megjelenés alatt)  

[3] D. Crow, Why every child should learn to code, The Guardian, 

https://www.theguardian.com/technology/2014/feb/07/year-of-code-dan-crow    songkick 

[4] Nemzeti alaptanterv, Új Pedagógiai Szemle, 2012/január-március 
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Differencia legyenletek a ke mia ban 

CS. KÉZI 

University of Debrecen, kezicsaba@eng.unideb.hu  

Abstract. Many processes in chemistry, and generally in sciences, can be described by first-order differential 

equations. These equations are the most important and most frequently used to describe natural laws. 

Bevezete s  

A kémiai reakciók és folyamatok leírása sok esetben differenciálegyenletek segítségével történik. A 

következőkben bemutatásra kerül néhány olyan kémiai folyamat, amelyeket elsőrendű, illetve 

másodrendű differenciálegyenletek írnak le. Az ismeretetett differenciálegyenletek megoldásában 

olyan eszközöket alkalmazunk, amelyet középiskolai matematika fakultációkon is elő lehet adni, 

hiszen az emelt szintű érettségi tananyagában a differenciál- és integrálszámítás kötelező 

tananyagként szerepel. Ezek témakörök ismeretére építve megoldhatóak az bemutatásra kerülő 

differenciálegyenletek.  

1. Szepara bilis differencia legyenletek a ltala nos alakja e s 

megolda si mo dszere 

Legyen 𝑓 és 𝑔 nyílt intervallumon értelmezett differenciálható függvények. Ekkor az 

𝑦’(𝑡) = 𝑓(𝑡) ⋅  𝑔(𝑦(𝑡)) 

alakú egyenletet szeparábilis vagy szétválasztható változójú differenciálegyenletnek nevezzük. Az 

egyszerűbb írásmód kevéért az 𝑦 függvény 𝑡 változót ,,elhagyva“ az egyenletet  

𝑦’ = 𝑓(𝑡) ⋅  𝑔(𝑦) 

alakra írhatjuk át. Ha a 𝑔 függvény azonos nulla függvény, akkor 𝑦’ = 0, így az egyenletet minden 

konstans kielégíti. Ha 𝑔 nem azonosan nulla függvény, akkor az egyenletet átrendezhetjük úgy, hogy 

𝑦′

𝑔(𝑦)
= 𝑓(𝑡). 

Vegyük a kapott egyenlet mindkét oldalának integrálját. 
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Legyen 𝐻(𝑦) az 
1

𝑔(𝑦)
= ℎ(𝑦) egy primitív függvénye. Ilyen létezik, hogy g differenciálható, így 

folytonos, amiből következik, hogy 
1

𝑔
 is folytonos. Legyen 𝐹(𝑡) az 𝑓(𝑡) egy primitív függvénye, ami 

biztosan létezik, hiszen f(t) differenciálható, így folytonos, tehát létezik primitív függvénye. Ekkor azt 

kapjuk, hogy  

𝐻(𝑦) = 𝐹(𝑡) + 𝐶, 

amely egyértelműen megoldható (esetleg implicit módon) 𝑦-ra. Azt kaptuk tehát, hogy az   

𝑦’ = 𝑓(𝑡) ⋅  𝑔(𝑦) 

differenciálegyenletet úgy oldhatjuk meg, hogy az 𝑓(𝑡) függvény t-szerinti integrálját és az 
1

𝑔(𝑦)
 

függvény 𝑦-szerinti integrálját egyenlővé tesszük egymással, majd a kapott egyenletből kifejezzük az 

ismeretlen 𝑦 függvényt. 

1. Radioaktí v anyagok bomla sa 

A radioaktív anyagok bomlásának változási gyorsasága arányos a még el nem bomlott atomok 

számával, ahol az arányossági tényező az adott anyagra jellemző állandó. Jelölje a radioaktív 

atommagok számát a 𝑡 időpillanatban 𝑁(𝑡). Az előbb leírtaknak megfelelően az atommagok számának 

idő szerinti változási gyorsasága (deriváltja) egyenesen arányos 𝑁(𝑡)-vel (minél több van belőle, 

annál gyorsabban bomlik). A folyamatnak megfelelő differenciálegyenlet tehát: 

�̇�(𝑡) = −𝜆 ⋅  𝑁(𝑡), 

amely egy szeparábilis (szétválasztható változójú) differenciálegyenlet, ahol 𝜆 > 0 úgynevezett 

bomlási állandó, a negatív előjel pedig azt jelzi, hogy a bomló anyag mennyisége csökken. 

Feladat. 

A rádium felezési ideje 1590 év, azaz ennyi idő alatt bomlik el a még el nem bomlott atommagok 

számának a fele. Állapítsuk meg, hogy a rádium hány százaléka bomlik el 100 év alatt! 

Megoldás 

A folyamatot leíró differenciálegyenlet: 

�̇�(𝑡) = −𝜆 ⋅  𝑁(𝑡). 

Az egyenlet megoldásához a korábbi jelölések mellett tekintsük az 𝑓(𝑡) = −𝜆 és 𝑔(𝑁) = 𝑁 

függvényeket.  Ekkor teljesülnie kell az 

∫
1

𝑁
𝑑𝑁 = ∫ −𝜆 𝑑𝑡 

egyenletnek. Elvégezve az integrálásokat azt kapjuk, hogy 
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 ln 𝑁 = −𝜆 ⋅  𝑡 + 𝑐 

adódik, amiből 

𝑁(𝑡) = 𝑒−𝜆⋅ 𝑡+𝑐 = 𝑒−𝜆⋅𝑡 ⋅ 𝑒𝑐 = 𝐶 ⋅ 𝑒−𝜆⋅𝑡 . 

A 𝑡 = 0 időpillanatban az atommagok száma: 𝑁(0) volt, ezért  

𝑁(0) = 𝐶 ⋅ 𝑒−𝜆⋅ 0 = 𝐶, 

így 

𝑁(𝑡) = 𝑁(0) ⋅ 𝑒−𝜆⋅𝑡 . 

Jelen esetben a felezési idő 1590 év, így 𝑡 = 1590 esetén  

𝑁(1590) =
𝑁(0)

2
. 

Ezt felhasználva 

𝑁(0)

2
= 𝑁(0) ⋅ 𝑒− 1590⋅𝜆, 

adódik, amiből azt kapjuk, hogy  

ln
1

2
= −1590𝜆 ⇒ 𝜆 = −

ln 0,5

1590
≈  0,00044. 

Ezt felhasználva 100 év múlva a jelen lévő atommagok száma 

𝑁(100) = 𝑁(0) ⋅ 𝑒−0,00044⋅100 = 𝑁(0) ⋅  0,957, 

így az atommagok 4,3%-a bomlik el 100 év alatt. 

2. Reakcio sebesse g 

Feladat. 

A butadién másodrendű reakcióban dimerizálódik a következő reakcióegyenlet szerint: 

2𝐶4𝐻6 → 𝐶8𝐻12. 

A reakció sebességi együtthatója 4,9 ⋅ 10−3 [
𝑑𝑚3

𝑚𝑜𝑙⋅𝑠
].  

Számoljuk ki, hogy 30 perc alatt a butadién hány százaléka dimerizálódik, ha koncentrációja 

kezdetben 0,05 [
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3] volt.  

Megoldás. 

Mivel a reakcióegyenlet kiindulási oldalán 2 kiindulási molekula szerepel, ezért a megoldandó 

differenciálegyenlet 
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[�̇�](𝑡) = −2𝑘 ⋅ [𝐴]2(𝑡), 

ahol 𝑘 a reakció sebeeség együtthatója. A felírt egyenlet egy szeparábilis differenciálegyenlet. A 

korábbi jelöléseinket megtartva: 𝑓(𝑡) = −2𝑘 és 𝑔(𝐴) = 𝐴2.  Ekkor teljesülnie kell az 

∫
1

[𝐴]2
𝑑[𝐴] = ∫ −2𝑘 𝑑𝑡 

egyenletnek. Elvégezve az integrálásokat azt kapjuk, hogy 

−
1

[𝐴]
= −2𝑘 ⋅ 𝑡 + 𝑐, 

amiből az egyenlet rendezése után azt kapjuk, hogy 

[𝐴] =
1

2𝑘 ⋅ 𝑡 − 𝑐
. 

Felhasználva az [𝐴](0) = 0,05 kezdeti érték feltételt azt kapjuk, hogy 

0,05 = [𝐴](0) = −
1

𝑐
⇒ 𝑐 = −

1

0,05
. 

Ezt felhasználva  

[𝐴](𝑡) =
1

2𝑘 ⋅ 𝑡 +
1

0,05

=
0,05

2 ⋅ 4,9 ⋅ 10−3 ⋅ 𝑡 + 1
  

adódik. Tehát 

[𝐴](3 600) =
0,05

2 ⋅ 4,9 ⋅ 10−3 ⋅ 3 600 + 1
≈ 0,026567 [

𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3]. 

Mivel eredetileg 0,05 [ 
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3] volt, ezért 0,05-0,026567=0,023433 dimeralizálódott, ami 46,866%. 

Irodalomjegyze k 

[1] Szíki Gusztáv Áron, Nagyné Kondor Rita, Kézi Csaba Gábor, Matematikai eszközök mérnöki 

alkalmazásokban, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 

[2] Ősz Katalin, Fizikai kémia II. példatár, elektronikus oktatási segédanyag, 

 http://web.unideb.hu/uh9v32/peldatar/p2_f86-f114.pdf., 2017. 

  

http://web.unideb.hu/uh9v32/peldatar/p2_f86-f114.pdf
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Matematika a ke mia ban alap-, ko ze p- e s felso fokon 

B. JÓZSA, CS. KÉZI 

University of Debrecen, jozsabettinacsilla97@gmail.com  

University of Debrecen, kezicsaba@eng.unideb.hu 

Abstract. Mathematical applications are important in chemical science. Maths is a convenient and fast shorthand 

language that summarizes the details of a particular topic of Chemistry, it is the language of Chemistry. 

Bevezete s 

A legtöbb természettudományban a matematikai eszközök használata szükségszerű és 

elengedhetetlen. A kémiában is nagyon sokszor találkozhatunk olyan problémával, amely megoldása 

egyszerűbb vagy bonyolultabb matematikai ismeretet igényel.  

Cikkünkben néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni, hogy mennyire fontos a matematikai 

eszközök alkalmazása a különböző nehézségű kémiai feladatokban.  

1. Alkalmaza sok az a ltala nos iskola ban 

Az alábbi feladatokban olyan eszközöket alkalmazunk, amelyek az általános iskolai matematika 

oktatásban szerepelnek. 

1. Feladat: 

Összeöntünk 200 gramm 30 
𝑚

𝑚
 %-os ecetsav oldatot és 150 gramm 15 

𝑚

𝑚
 %-os ecetsav oldatot. Mennyi 

lesz a kapott oldat koncentrációja? 

Megoldás: 

Az adatok rendszerezett összefoglalását adja az alábbi táblázat: 

 Tömeg (g) Töménység (%) Oldott anyag (g) 

I. 200 30 200 ⋅ 30

100
 

II. 150 15 150 ⋅ 15

100
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Összeöntött oldat 350 𝑥 350 ⋅ 𝑥

100
 

1.táblázat 

A matematikai modellből származó egyenlet és a megoldása: 

200 ⋅ 30

100
+

150 ⋅ 15

100
=

350 ⋅ 𝑥

100
⇒ 𝑥 = 23,57. 

Azt kaptuk tehát, hogy az összeöntött oldat 23,57% töménységű lesz. 

2. Megoldás: 

Ebben a megoldásban egy előre levezetett képletet használuk fel a matematikai modell alkalmazása 

helyett.  

Felhasználva, hogy   

𝑐1 ⋅ 𝑚1 ± 𝑐2 ⋅ 𝑚2 = 𝑐3 ⋅ (𝑚1 ± 𝑚2), 

ahol 𝑐1, 𝑐2, 𝑐3 a megfelelő koncentrációkat jelöli, míg 𝑚1, 𝑚2, 𝑚3 az egyes oldatok tömegét jelöli, azt 

kapjuk, hogy 

𝑐3 =
𝑐1 ⋅ 𝑚1 + 𝑐2 ⋅ 𝑚2

𝑚1 + 𝑚2
=

200 ⋅ 30 + 150 ⋅ 15

350
= 23,57. 

2. feladat: 

Hány gramm vizet kell elpárologtatni 15 
𝑚

𝑚
 %-os és 1,5 [

𝑔

𝑐𝑚3] sűrűségű oldat 1 [𝑐𝑚3]-éből, hogy a 

készítendő oldat 30 
𝑚

𝑚
 %-os legyen? 

Megoldás: 

Az adatok rendszerezett összefoglalását adja az alábbi táblázat: 

 Tömeg (g) Töménység (%) Oldott anyag (g) 

I. 1,5 15 1,5 ⋅ 15

100
 

II. 𝑥 0 0 

Összeöntött oldat 1,5- 𝑥 30 (1,5 − 𝑥) ⋅ 30

100
 

2.táblázat 

A matematikai modellből származó egyenlet és a megoldása: 

(1,5 − 𝑥) ⋅ 30

100
=

1,5 ⋅ 1,5

100
⇒ 𝑥 = 0,75. 

Azt kaptuk tehát, hogy 0,75 gramm vizet kell elpárologtatni. 
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2. Alkalmaza sok a ko ze piskola ban 

A következő feladatban olyan matematikai eszközöket alkalmazunk, amelyek a középiskolai 

tananyagban szerepelnek. 

Feladat: 

A pH (pondus hidrogenii, latinul potentia hydrogeni, hidrogénion-kitevő) dimenzió nélküli kémiai 

mennyiség, mely egy adott oldat kémhatását (savasságát vagy lúgosságát) jellemzi. Híg vizes 

oldatokban a pH egyenlő az oxóniumion-koncentráció tízes alapú logaritmusának ellentettjével. 𝑝𝐻 =

−lg[𝐻3𝑂+]. 

a) Szobahőmérsékleten 1 [𝑑𝑚3] víz 10−7 [𝑚𝑜𝑙] oxóniumiont tartalmaz. Mennyi a tiszta víz pH értéke? 

b) Egy testápolót úgy reklámoznak, hogy a pH-értéke 5,5. Mennyi az oxóniumion koncentráció ebben 

az oldatban? 

Megoldás: 

a) A pH definíciója alapján azt kapjuk, hogy a tiszta víz pH-értéke: 

− lg(10−7) = 7. 

b) A pH-értéke 5,5, így 

5,5 = − lg[𝐻3𝑂+] ⇒ [𝐻3𝑂+] = 10−5,5 ≈ 3,16 ⋅ 10−6 [
𝑚𝑜𝑙

𝑑𝑚3]. 

3. Alkalmaza sok a felso oktata sban 

A következőkben olyan feladatokat mutatunk be, amelyekben alkalmazott matematikai eszközök 

túlmutatnak az általános és középiskolai matematika tananyagán, a feladatok magasabb szintű 

matematikai eszközöket igényelnek. 

Feladat: 

A kalcium-klorid és nátrium-foszfát reakcióját az alábbi kémiai egyenlet írja le: 

𝑎 ⋅ 𝐶𝑎𝐶𝑙2 + 𝑏 ⋅  𝑁𝑎3𝑃𝑂4 → 𝑐 ⋅ 𝐶𝑎3(𝑃𝑂4)2 + 𝑑 ⋅ 𝑁𝑎𝐶𝑙. 

Határozzuk meg az egyenletben szereplő ismeretlen együtthatók értékét! 

Megoldás: 

Az egyensúlyi feltételeknek megfelelő lineáris egyenletrendszer: 

𝐶𝑎:   𝑎 = 3𝑐, 

𝐶𝑙:   2𝑎 = 𝑑, 

𝑁𝑎: 3𝑏 = 𝑑, 
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𝑃:     𝑏 = 2𝑐, 

𝑂:   4𝑏 = 8𝑐. 

A kapott lineáris egyenletrendszer legkisebb pozitív egész megoldását keressük. A lineáris 

egyenletrendszer alapmátrixa: 

(

1 0 −3 0
0 0 6 −1
0 3 0 −1
0 1 −2 0

). 

Gauss-elimináció után azt kapjuk, hogy 

(

1 0 −3 0
0 1 −2 0
0 0 6 −1
0 0 0 0

). 

Az alapmátrix rangja (3) kisebb, mint az ismeretlenek száma (4), ezért az egyenletrendszer 

határozatlan, azaz végtelen sok megoldása van. A legkisebb pozitív egész megoldás: 

𝑎 = 3, 𝑏 = 2, 𝑐 = 1, 𝑑 = 6. 

Feladat. 

A  𝐼131 izotóp felezési ideje 8 nap, azaz ennyi idő alatt bomlik el a még el nem bomlott atommagok 

számának a fele. Állapítsuk meg, hogy az izotóp hány százaléka bomlik el 5 nap alatt! 

Megoldás 

A folyamatot leíró differenciálegyenlet: 

�̇�(𝑡) = −𝜆 ⋅  𝑁(𝑡). 

Az egyenlet megoldásához a korábbi jelölések mellett tekintsük az 𝑓(𝑡) = −𝜆 és 𝑔(𝑁) = 𝑁 

függvényeket.  Ekkor teljesülnie kell az 

∫
1

𝑁
𝑑𝑁 = ∫ −𝜆 𝑑𝑡 

egyenletnek. Elvégezve az integrálásokat azt kapjuk, hogy 

 ln 𝑁 = −𝜆 ⋅  𝑡 + 𝑐 

adódik, amiből 

𝑁(𝑡) = 𝑒−𝜆⋅ 𝑡+𝑐 = 𝑒−𝜆⋅𝑡 ⋅ 𝑒𝑐 = 𝐶 ⋅ 𝑒−𝜆⋅𝑡 . 

A 𝑡 = 0 időpillanatban az atommagok száma: 𝑁(0) volt, ezért  

𝑁(0) = 𝐶 ⋅ 𝑒−𝜆⋅ 0 = 𝐶, 

így 
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𝑁(𝑡) = 𝑁(0) ⋅ 𝑒−𝜆⋅𝑡 . 

Jelen esetben a felezési idő 8 nap, így 𝑡 = 8 esetén  

𝑁(8) =
𝑁(0)

2
. 

Ezt felhasználva 

𝑁(0)

2
= 𝑁(0) ⋅ 𝑒− 8⋅𝜆, 

adódik, amiből azt kapjuk, hogy  

ln
1

2
= −8𝜆 ⇒ 𝜆 = −

ln 0,5

8
≈  0,0866. 

Ezt felhasználva, 5 nap múlva a jelen lévő atommagok száma 

𝑁(5) = 𝑁(0) ⋅ 𝑒−0,0866⋅5 = 𝑁(0) ⋅  0,6486, 

így az atommagok 35,14%-a bomlik el 5 nap alatt. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az NTP-NFTPÖ-17 Nemzeti Tehetség Program, Nemzet Fiatal Tehetségeiért 

(2017) Ösztöndíj támogatta. 

Irodalomjegyze k 

[1] Nagyné Kondor, R., Szíki, G., Engineering applications in the teaching of mathematics II. 

Debreceni műszaki közl 1 57-60., 2013. 

[2] Nagyné Kondor, R., Szíki, G., Matematika oktatás műszaki problémák segítségével = Teaching 

mathematics with engineering problems, Műszaki tudomány az Észak-alföldi Régióban, 2010 

konferencia előadásai, Nyíregyháza, 2010. május 19. / szerk. Pokorádi László, MTA DAB Műsz. 

Szakbiz., Debrecen, 147-150, 2010. 

[3] Szíki Gusztáv Áron, Nagyné Kondor Rita, Kézi Csaba, Matematikai eszközök mérnöki 

alkalmazásokban, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 
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A mu szaki diagnosztika e s a folyamatfejleszte s 

te mako reinek bemutata si leheto se ge a 

ko ze piskola soknak tartott ismeretterjeszto  

foglalkoza sokon 

KOCSIS IMRE 

University of Debrecen, kocsisi@eng.unideb.hu  

Abstract. Students in Hungarian secondary schools generally have no realistic picture of what engineers do. In the 

framework of a project workshops are held in secondary schools to pass knowledge about the world of engineers 

through games, problem solving, and teamwork. Our aim is to give the students an idea of the broad range of 

engineering fields and activities. We use the motivation of students to step out of their normal high school activities 

and get involved in something new and help them to get some experience in the technical sciences during the 

programme. 

Bevezete s 

A műszaki pálya sikeres megválasztásának egyik legfontosabb feltétele, hogy a középiskolások kellő 

tájékozottsággal rendelkezzenek a mérnöki területekről és tevékenységekről. A 

szakgimnáziumokban ez értelemszerűen megvalósul, a gimnáziumokban azonban kevés 

tapasztalatot tudnak gyűjteni a tanulók ezen a téren. 

A felsőoktatási intézmények sokféle módon tudnak segíteni az érdeklődés felkeltésében, ezek közül 

egyértelműen a személyes találkozás, a tanulókkal való beszélgetés a leghatékonyabb a tapasztalatok 

szerint. A középiskolásokkal való találkozásnak több apropója lehet, ilyenek az egyetemen tett 

látogatások, a középiskolákban tartott szakmai előadások, bemutatók, szakkörök, foglalkozások. 

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék jó pár évvel ezelőtt kezdte el 

érdeklődésfelkeltő, tudománynépszerűsítő, interaktív foglalkozások kidolgozását és megtartását 

olyan matematikai, geometriai, informatikai és műszaki témakörökben, melyek kapcsolódnak a DE 

Műszaki Karon fő folyó képzésekhez [2,3,4]. A foglakozások egyben lehetőséget jelentenek a Műszaki 

Kar oktatóival való kötetlen konzultációra is. 

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt keretében új témaköröket dolgoznak ki a tanszék 

munkatársai, ezek között szerepel a „Műszaki diagnosztika és folyamatfejlesztés” téma. 
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A „Mu szaki diagnosztika e s folyamatfejleszte s” cí mu  foglalkoza s 

A műszaki területen végzett mérnöki, menedzseri tevékenységek műszaki rendszerekhez és 

folyamatokhoz kapcsolódnak. 

A tapasztalatok szerint a rendszerszemlélet, folyamatszemlélet kevéssé jelenik meg a középiskolai 

tanulmányok során, a magyar iskolákban általában nem jellemző a projektmunka és a csapatban 

végzett tevékenység. Így a tanulókban nem alakulnak ki a folyamatok megtervezéséhez, 

menedzseléséhez kapcsolódó fogalmak, nem ismerkednek meg a szervezési irányítási módszerekkel. 

Véleményünk szerint ez egyrészt a tanulási folyamat túlszabályozottságának, a nagy mennyiségű 

tananyagnak, a szabadon felhasználható iskolai idő hiányának következménye, másrészt kevés a 

követhető példa, a jó gyakorlat ezen a téren, és a tanárok nem kapnak támogatást az ilyen jellegű 

tevékenységek megszervezésére, kivitelezésére. Pedig általánosan elfogadott, hogy ha a tanult 

ismeretek nem hasznosulnak valamilyen kreativitást igénylő tevékenység során, akkor feledésbe 

kerülnek. 

A folyamatmenedzsmentben számos módszer ismert, melyekkel tantermi körülmények közt lehet 

gyakorolni a folyamatelemzési és folyamatfejlesztései technikákat. Egy 2-3 órás foglalkozás 

keretében a tanulók kipróbálhatják ezeket a technikákat, és élményeket szerezhetnek a közös 

problémamegoldásban, illetve csapatok közti versenyt is lehet szervezni. 

Ilyen tevékenység lehet például egy összeszerelő üzem munkájának vagy egy termék gyártásának 

modellezése, illetve feladatok kitűzése ezekkel kapcsolatban. Ezekben a feladatokban eleget kell tenni 

meghatározott mennyiségi és minőségi követelményeknek, és gyorsan is kell dolgozni. A tanulók 

feladata úgy megszervezni a folyamatot, hogy a lehető legjobb minőségben és a leggyorsabban tudják 

teljesíteni a feladatot. A szervezés a résztevékenységek, szerepek kiosztását, a munkahely kialakítását 

és minden egyéb meghatározó körülmény kialakítását jelenti. 

A csapatnak döntéseket kell hozni. Választhatnak egy vezetőt, aki koordinálja a munkát, de szét is 

lehet osztani a döntési jogot, vagy mindent meg lehet beszélni együtt. Ez függ a csapat mérettől is. A 

tevékenység egyszerű lépésekből áll, könnyű megérteni a feladatot, ennek magyarázásával nem kell 

sok időt tölteni, a feladat mennyisége viszont nagy (sok lépést kell megvalósítani az összeszerelés 

vagy gyártás során és sok terméket kell előállítani), így a munkaszervezéssel nagyon eltérő 

eredményt lehet elérni az idő tekintetében. Meg lehet az időtartamot is határozni, akkor a minél több 

jó minőségű termék előállítása a cél. 

A fent leírt folyamatszervezési és folyamatfejlesztési tevékenység elsősorban kvalitatív elemzéseken 

alapul, a résztvevők megfigyelik, átgondolják a folyamat lépéseit, és ennek alapján javasolnak 

változtatásokat. A műszaki gyakorlatban ez módszer jellemző például a lean módszer keretében 

alkalmazott folyamatos fejlesztésben (kaizen). 

A rendszerek, folyamatok elemzése általában adatgyűjtést és adatelemzést is igényel (kvantitatív 

vizsgálat), ilyen esetekben a kvalitatív megfontolások nem elegendőek. 
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A rendszerelemzés egy jól körülírható területe a gépészeti diagnosztika ([1]), melynek célja a 

gépészeti eszközök (alkatrészek, gépek, rendszerelemek) állapotának felmérése. Az állapotfelmérés 

alapozza meg az üzemeltetéssel és a karbantartással kapcsolatos döntéseket. A Debreceni Egyetem 

Műszaki Kar Diagnosztika Laboratóriumában rendelkezésre áll egy bemutató eszköz (hordozható 

kisméretű gép), melyen az alapvető rezgésdiagnosztikai vizsgálatok bemutathatók. A vizsgálat a 

mérés megtervezésből (a mérőrendszer részét alkotó szoftverben), a mérés végrehajtásából 

(hordozható kézi mérőeszközzel), és az kapott adatok elemzéséből (szoftverben) áll. A folyamat 

legérdekesebb része az adatelemzés, például a rezgésspektrum elemzése. Egy egyszerűbb mérési terv 

esetén a teljes folyamat végrehajtható 2-3 óra alatt. 

A foglalkozás tematikája terv szerint több tevékenység leírását fogja tartalmazni. Ezek különböző 

bonyolultságú és nehézségűek lesznek, így a feladat kitűzésekor az adott csoport tagjainak 

életkorához, érdeklődéséhez. 

A foglalkozás a tapasztalatok megbeszélésével végződik. Ebben a tanulók értékelik a 

tevékenységűket, megfogalmazzák a menet közben felvetődött problémákat, az ezekre adott 

válaszokat. 

Érdeklődés esetén célszerű megismételni a foglalkozást ugyanazokkal szereplőkkel. Így már a 

tapasztalataik birtokában látnak munkához, ami vélhetően hatékonyabb munkát eredményez. Ebben 

az esetben célszerű nehezíteni a feladatot, hogy ne legyen unalmas. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 
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A wavelet transzforma cio  alkalmaza sa mu szaki 

diagnosztikai vizsga latokban 
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University of Debrecen, kocsisi@eng.unideb.hu  

Abstract. The Fourier transform, the classic tool of vibration diagnostics, is suitable to detect the harmonic 

components in the vibration signal generated by mechanical failures such as imbalance, shaft alignment and belt 

problems, looseness. However, there are many other faults of machine elements that are manifested in the form of 

low energy waves in the material of the machine. Because of the strong damping these shock pulses cause short 

time transients which are localized in time and they cannot be identified using Fourier transform. To analyse these 

transients a time-frequency localization method is necessary. There are several methods, e.g. Gabor transform. In 

technical diagnostics the wavelet analysis has been proved to effective. In this paper we introduce the wavelet 

transform and show an application in bearing condition monitoring where the so-called ‘Maximum Energy-

Shannon entropy criteria’ is used to find the best wavelet for the transformation. 

Bevezete s 

A műszaki diagnosztika leggyakrabban és legszélesebb körben alkalmazott eszköze a 

rezgésdiagnosztika. A rezgéselemzés klasszikus módszere a Fourier transzformáción alapul. Ennek 

az az alapgondolata, hogy kiegyensúlyozatlanság, sérülés vagy beállítási problémák miatt a forgó 

alkatrészek a gép közel harmonikus periodikus rezgését generálják az alkatrész fordulatszámától 

függő frekvencián (1. ábra), így a rezgésjelből meghatározva a jelen lévő harmonikus komponensek 

frekvenciáját azonosíthatók a problémás elemek. 

A gépészeti rendszerek meghibásodásainak másik csoportja alacsony energiaszintű, ütésszerű hatás 

formájában nyilvánul meg, és a fent leírt elven nem, vagy csak nagyon alacsony hatékonysággal 

detektálható. 

Az ütések meghatározott gyakorisággal („frekvenciával”) jelentkeznek, és mechanikai hullámot 

indítanak a gép anyagában. Ezek az eleve kis energiatartalmú hullámok erősen csillapodnak, így csak 

a forrás közelében, és ott is csak nagyon érzékeny műszerrel detektálhatók. Ide elsősorban a csapágy 

elemeinek mechanikai sérülései tartoznak (2. ábra), de a csapágyakon keresztül a kapcsolódó 

gépelemek, sőt elektromos eszközök (pl. villamos motorok) egyes meghibásodásai is felismerhetők. 
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1. ábra. Forgó alkatrészek a gép közel harmonikus regését generálják 

jellegzetes frekvenciával és amplitúdóval 

 

2. ábra. Csapágy serülés keltette lökésimpulzus 

Az ütésimpulzusok (shock pulse) a jelben gyorsan lecsengő hullámok (waveletek) formájában 

jelentkeznek, így ezek kimutatására nem alkalmas a periodikus komponensekre érzékeny Fourier 

módszer. Ezen túl az ütésimpulzusok detektálására épülő hibaelemzésben az időbeliségnek is szerepe 

van, míg a Fourier transzformáción alapuló vizsgálatok csak frekvenciák jelenlétének kimutatására 

alkalmasak, az időről semmit sem mondanak. 

A idő- és frekvenciatartománybeli együttes vizsgálatra több lehetőség van, például a Gabor 

transzformáció (rövid idejű Fourier transzformáció). A csapágydiagnosztika területén elsősorban a 

wavelet transzformációt alkalmazzák, ami a hatékonynak bizonyult a rövid idejű hatások 

kimutatásában. 

Waveleten olyan 𝜓 ∈ 𝐿1 ∩ 𝐿2 függvényt értünk, melyre 

1 2

3

4

időjel

gyorsulásérzékelő
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∫ 𝑡𝑝𝜓(𝑡)

ℝ

𝑑𝑡 = 0,     𝑝 = 0,1,2, … , 𝑛 

valamely 𝑛 pozitív egész esetén. A definíció közvetlen következménye, hogy 𝜓 integrálja nulla, 𝜓 

oszcillál (pozitív és negatív értékei egyaránt vannak), az előjelváltások száma 𝑛-től függ (𝑛-nel együtt 

növekszik). 

A wavelet transzformáció atomjait egy rögzített 𝜓 alapfüggvény (mother wavelet) eltolásával és 

nyújtásával kapjuk, mint kétparaméteres függvénysereget: 

𝜓𝑎,𝑏(𝑡) =
1

√𝑎
 𝜓 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) ,     𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 > 0. 

Adott alapfüggvény esetén a nyújtás során az oszcillációk száma nem változik, az alak jellege 

megmarad (szemben a rövid idejű Fourier transzformációval, 3. ábra), így a különböző időtartamú 

jelrészleteket azonos wavelet formával elemezhetjük. 

 

3. ábra. A wavelet atomok alakjának jellege különböző skála értékek mellett (szemléltetés). 

Egy 𝑓 ∈ 𝐿2 függvény (folytonos) wavelet transzformáltja 

𝐶𝑓(𝑎, 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑡)𝜓𝑎,𝑏
∗ (𝑡)

ℝ

𝑑𝑡 = 〈𝑓, 𝜓𝑎,𝑏〉𝐿2 ,     𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 > 0, 

a 𝐶𝑓(𝑎, 𝑏) értékek a wavelet együtthatók, az (𝑎, 𝑏) → 𝐶𝑓(𝑎, 𝑏)2 függvény az 𝑓 scalogramja (4. ábra).  

A 𝐶𝑓(𝑎, 𝑏) együttható a 𝑏 helyen (időpontban) az 𝑎 skála érték mellett jellemzi az 𝑓 függvény 

változását. A 𝜓 nulla vagy közel nulla egy [−𝑀, 𝑀] intervallumon kívül, így 𝐶𝑓(𝑎, 𝑏) lényegében csak 

𝑓-nek az [−𝑀𝑎 + 𝑏, 𝑀𝑎 + 𝑏] intervallumon felvett értékeitől függ. A 𝜓𝑎,𝑏 függvények definíciójából 

látszik, hogy az 𝑎 skála érték meghatározza a waveleten belül a hullámok hosszát, ezáltal a 

„frekvenciát”, továbbá az időtartamot melyre az adott wavelet atom „érzékeny” a transzformáció 

során. 

A diagnosztikai vizsgálatokra jellemző, hogy mechanikai modell alapján (az anyagi és geometriai 

jellemzők figyelembe vételével) meghatározható a jelben lévő, a vizsgálat szempontjából érdekes 

tranziens rezgés frekvenciája, és a hasznos információ ennek a skála értéknek a közelében keresendő. 
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A wavelet konstrukciójából az is látható, hogy a nem-folytonossági helyeken a wavelet együttható 

értékei látványosan megváltoznak, a szingularitások időben lokalizálhatók. 

Példaként két, diagnosztikai szempontból fontos waveletet említünk meg, melyeket gyakran 

használunk folytonos wavelet transzformálásra: 

Morlet wavelet [1]: 

𝜓(𝑡) =
1

√𝜋𝑓𝑏

∙ 𝑒𝑖2𝜋𝑓𝑐𝑡 ∙ 𝑒
−𝑡2

𝑓𝑏   , 

ahol az 𝑓𝑏 sávszélesség és az 𝑓𝑐 középfrekvencia a wavelet amplitúdóspektrumának alakját jellemző 

paraméterek. 𝑓𝑏 az időtartományban a tranziens jel lecsengésével, a frekvenciatartományban az 

energia-eloszlással (szóródással) függ össze. A skála érték és a tényleges frekvencia a 

középfrekvencia alapján feleltethető meg. A Morlet wavelettel hatékonyan vizsgálhatók a tranziens 

jelrészletek. 

Gauss wavelet [1]: 

𝜓𝑁(𝑡) = 𝑐𝑁 ∙
𝑑𝑁

𝑑𝑡𝑁 (𝑒−𝑖𝑡 ∙ 𝑒−𝑡2
), 

ahol 𝑁 pozitív egész, a 𝑐𝑁 szorzó biztosítja a wavelet egységnyi normáját. Gauss waveletekkel 

hatékonyan vizsgálhatók a jelben lévő szingularitások. 

A minden 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 > 0 paraméterhez értéket rendelő folytonos wavelet transzformáció 

redundanciát tartalmaz: igazolható, hogy a jel visszaállítható megszámlálható végtelen sok, 

megfelelően megválasztott helyen vett wavelet együtthatóból is. Így jutunk a diszkrét wavelet 

transzformáció, és ezzel összefüggésben az ortonormált wavelet bázis és a sokskálás felbontás 

fogalmához. 

Az alkalmazásokban a folytonos és a diszkrét wavelet transzformációk egyaránt fontosak, például a 

wavelet alapú zajszűrő algoritmusok kihasználják a folytonos transzformációban lévő redundanciát. 

A diszkrét transzformáció előnye, hogy a számolásigénye kisebb, illetve speciális algoritmusokkal 

csökkenthető (gyors wavelet transzformáció), ami a valós idejű alkalmazások esetén fontos 

szempont. 

A diszkrét wavelet transzformációhoz úgy jutunk, hogy a wavelet együtthatókat az 𝑎 ∈ {𝑎0
𝑝

}
𝑝∈ℤ

 és 𝑏 ∈

{𝑛𝑎0
𝑝

𝑏0}
𝑝,𝑛∈ℤ

 paraméterekre számoljuk ki valamely 𝑎0 > 1 és 𝑏0 > 0 rögzített valós számok mellett. 

Így a transzformáció alapját a 

𝜓𝑝,𝑛(𝑡) = 𝑎0

−
𝑝
2𝜓(𝑎0

−𝑝
𝑡 − 𝑛𝑏0),     𝑎0 > 1, 𝑏0 > 0, 𝑝, 𝑛 ∈ ℤ 

függvények képezik. Egy 𝑓 ∈ 𝐿2 függvény diszkrét wavelet transzformáltja: 
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𝐶𝑓(𝑝, 𝑛) = ∫ 𝑓(𝑡)𝜓𝑝,𝑛
∗ (𝑡)

ℝ

𝑑𝑡 = 〈𝑓, 𝜓𝑝,𝑛〉𝐿2 ,     𝑝, 𝑛 ∈ ℤ. 

Az alkalmazásokban az 𝑎0 = 2 and 𝑏0 = 1 értékek mellett kapott {𝜓𝑗,𝑘}
(𝑗,𝑘)∈ℤ2  

𝜓𝑗,𝑘(𝑡) = 2−
𝑗
2𝜓(2−𝑗𝑡 − 𝑘) 

függvényekkel számolunk, melyek bizonyos feltételek mellett 𝐿2(ℝ) ortonormált bázisát alkotják. 

Egy 𝜓𝑗,𝑘 függvénnyel végzett számolással adódó diszkrét 𝐶𝑓(𝑗, 𝑘) wavelet együttható – a 𝑗 skála 

értéktől függő – frekvencia-idő tartományhoz tartozik. 

2. Ku pgo rgo s csapa gyak vizsga lata wavelet transzforma cio val  

A szakirodalomban a wavelet transzformáció gyakran alkalmazott módszer a speciális csapágy-

meghibásodások azonosítására. A módszer nagy előnye, hogy – különféle vizsgálatok kapcsán – 

számos wavelettípust definiáltak, melyek közül kiválasztható a legmegfelelőbb, és új, speciális 

waveleteket is lehet definiálni (a kimutatni kívánt jelalakból kiindulva), ha az alkalmazásban 

támasztott elvárások ezt megkívánják. 

A csapágyak a gépészeti rendszerek legfontosabb elemei közé tartoznak, működés közbeni 

meghibásodásuk súlyos következményekkel járhat. A kritikus helyekre (például járművekbe) 

beépített csapágyakkal szemben rendkívül magas elvárások vannak az élettartam és működési 

pontosság tekintetében, ezért a legyártott csapágyak szigorú, több lépéses minőségellenőrzésen 

mennek át. Ezek egy része a gyártási folyamat közben, összeszerelés előtt zajlik a megmunkálás során 

bekövetkező hibák, sérülések kiszűrésére. 

A felületi köszörülési hibák vizuális ellenőrzéssel felfedezhetők, de ez a módszer költséges, és nem 

megbízható (többek között) az olajos felület miatt. A gyűrűk vizsgálatának egy lehetséges módja a 

gyűrű beépítése és próbapadon való megforgatása, majd a mért és rögzített rezgésjel elemzése. 

Egy hiba jelenlétének azonosításához olyan transzformációt kell találni, amely „érzékeny” a hiba által 

okozott ütések következtében az időjelben megjelenő mintázatra (jelrészletre). A megfelelő wavelet 

általában tapasztalati alapon kerül kiválasztásra az alapján, hogy a scalogram mennyire mutatja 

egyértelműen és megbízhatóan a hiba jelenlétét. 

[1] 10. fejezete foglalkozik az optimális wavelet kiválasztásával. Általánosan használható eszközként 

mutatja be a „Maximális energia”, a „Minimális Shannon entrópia” kritériumokat és ezek 

kombinációját, a „Maximális energia-Shannon entrópia arány” kritériumot. Mindhárom kritérium a 

wavelet együtthatók eloszlásán (a scalogram „alakján”) alapul. Energián itt a 𝐶𝑓(𝑎, 𝑏) folytonos 

wavelet együtthatók megfelelő tartományon vett 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen 

in Engineering Education 13.10.2017  Faculty of Engineering 

𝐸 = ∬|𝐶𝑓(𝑎, 𝑏)|
2

𝒟

𝑑𝑎𝑑𝑏 

integrálját, illetve a 𝐶𝑓(𝑗, 𝑘) diszkrét wavelet együtthatók 

𝐸 = ∑ ∑|𝐶𝑓(𝑗, 𝑘)|
2

𝑘𝑗

 

négyzetösszegét értjük. Ha egy wavelet „hasonló” a jelben meglévő (detektálandó) jelrészlethez, 

akkor a megfelelő 𝑘 helyen (időpontban) és 𝑗 skála érték (frekvencia) mellett nagy abszolút értékű 

wavelet együttható adódik. Ez magas energia értéket eredményez, ennek megfelelően a „Maximális 

energia” kritérium azt mondja ki, hogy minél nagyobb az 𝐸 érték, annál eredményesebb egy wavelet 

a sérülés által generált tranziens rezgés kimutatásában. 

Az ütések okozta tranziens jel (shock pulse) lefutását jellemző frekvencia a csapágy geometriájától és 

anyagától függ. Az energia értékét célszerű az ehhez a frekvenciához tartozó 𝑗 skála értékre leszűkített 

wavelet együtthatókra számolni: 

𝐸(𝑗) = ∑|𝐶𝑓(𝑗, 𝑘)|
2

𝑁

𝑘=1

, 

és erre alkalmazni a „Maximális energia” kritériumot. 

Adott energia érték mellett még nagyon különböző lehet a wavelet együtthatók eloszlása. Az a jobb 

wavelet, melynél a scalogram „élesebb” képet mutat, azaz a vizsgált problémát jellemző wavelet 

együtthatók kiemelkedően nagyok a többihez képest. A scalogram ezen tulajdonságát – adott skála 

érték mellett – a 

𝑃𝑖(𝑗) =
|𝐶𝑓(𝑗, 𝑖)|

2

𝐸
,   𝑖 = 1, … , 𝑁 

energiaeloszlásból számított 

𝑆(𝑗) = − ∑ 𝑃𝑖(𝑗)𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑖(𝑗)

𝑁

𝑖=1

 

Shannon entrópia jellemzi. A fentieknek megfelelően a „Minimális Shannon entrópia” kritérium azt 

mondja ki, hogy minél kisebb az 𝑆 érték, annál eredményesebb egy wavelet a sérülés által generált 

tranziens rezgés kimutatásában. 

Ha az energia és az entrópia szerepét tekintjük, akkor világos, hogy a legnagyobb 

𝐸(𝑗)

𝑆(𝑗)
=

∑ |𝐶𝑓(𝑗, 𝑖)|
2𝑁

𝑖=1

− ∑ 𝑃𝑖(𝑗)𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑖(𝑗)𝑁
𝑖=1
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arányt adó wavelet a leghatékonyabb a sérülés által generált tranziens rezgés kimutatásában. Ez a 

„Maximális energia-Shannon entrópia arány” kritérium. 

[2]-ben a „Maximális energia-Shannon entrópia arány” kritériummal azt vizsgáltuk, hogy a 

csapágydiagnosztikában általánosan használt Symlet-2, Symlet-5, Symlet-8, db02, db06, db10, db14, 

Meyer és Morlet waveletek közül melyik a legalkalmasabb a kúpgörgős csapágyak külső gyűrű 

köszörülési hibájának rezgésjelből való detektálására. 

A tesztpadon mért rezgésjelek vizsgálata azt mutatta, hogy a kritérium alapján a Morlet wavelet a 

legalkalmasabb ([2]).  Ezek után a Morlet wavelettel kapott scalogramot használtuk a mesterséges 

bemetszés szélességének becslésére úgy, hogy a scalogramból meghatároztuk a belépéskor és a 

kilépéskor keletkező tranziens jelek időbeli eltérését (5. ábra), amiből adódik a bemetszés szélessége. 

 

4. ábra. Forgó Csapágyrezgés jel scalogramja. [2] 

 

5. ábra. Forgó Csapágyrezgés jel részlete (3. szint). [2] 

Hivatkoza sok 
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Abstract.  

E-commerce is a transaction of buying or selling of goods or services using an electronic medium such as the 

Internet. In this paper we identify and examine the state of e-commerce in Hungary and write about things to 

consider when choosing an e-commerce platform. 

1. Bevezete s 

Az elektronikus kereskedelem (vagy e-kereskedelem) az árucikkek és szolgáltatások elektronikus 

úton, elsősorban az interneten és számítógépes hálózatokon való eladása, vásárlása, illetve cseréje. 

Az elektronikus értékesítések területe két nagy csoportra osztható: vállalatok közötti közvetlen e-

kereskedelemre (business-to-business, B2B), illetve olyan webshopok vagy webáruházak forgalmára, 

amelyek árucikkeket, szolgáltatásokat értékesítenek közvetlenül a fogyasztónak (business-to-

consumer, B2C). 

A B2B értékesítések a világháló közvetítésével számítógépek között zajlanak, amelyek emberi 

beavatkozás nélkül, előre beállított paraméterek alapján leadják a rendeléseket, vezénylik a szállítást, 

a számlázást, a könyvelést. E módszert főként a nagyobb vállalatok alkalmazzák, s ez magyarázza, 

hogy bár 2014-ben Magyarországon csak a cégek 3 százaléka használta, mégis az összes e-

kereskedelmi forgalom bevételének közel négyötöde (78%-a) B2B típusú volt. 

A B2C típusú értékesítések weboldalakon keresztüli történnek, ahol a vásárló kiválaszthatja, 

megrendelheti a terméket, s dönthet a fizetés módjáról is. Egy 2014-es felmérés szerint a hazai 

vállalkozások 11 százaléka értékesített ily módon, s ez az elektronikus eladások bevételének 

egyötödét tette ki.  

2. E-kereskedelem Magyarorsza gon 

A magyar online kiskereskedelmi forgalom az elmúlt években folyamatos növekedés mellett, 2015-

ben elérte a 319 milliárd forintot, 2016 I. félévében a 131 milliárd forintot, amely 18%-os növekedést 
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jelent a 2015-ös év I. féléves eredményéhez képest. A 319 milliárd forint a teljes kiskereskedelmi 

forgalom 4,1%-ának felelt meg.  [7]  

2015-ben Magyarországon elsőként a GKI Digital készített az iparági szereplőkről nyilvános rangsort 

a forgalmi adatok alapján. Az összeállítás során azokat a cégeket vették figyelembe, melyek magyar 

tulajdonban vannak, vagy hazánkban hivatalos képviselettel, leányvállalattal rendelkeznek. Évről 

évre elkészítik a TOP 10-es listát, amely Magyarország 10 legnagyobb forgalmú webáruházát 

tartalmazza. A TOP10-ben szereplők nagyrészt ugyanazok évek óta, legfeljebb a helyezések 

módosulnak. 

A Top10 összesen több mint 70%-os bővülést értek el a 2014-es évben pusztán az online értékesítés 

tekintetében, miközben a teljes online kiskereskedelem növekedése “csupán” 16% volt. 2015-ben ez 

a lendület 20%-ra csökkent, miközben az országos online piac 18%-kal nőtt. A Top10-ben szereplő 

piacvezető áruházak és a kisebb szereplők között tehát tovább növekszik a távolság. A tíz legnagyobb 

kereskedő adja az iparág árbevételének 34 százalékát. 

 

1. ábra. Magyarország 10 legnagyobb forgalmú webáruházának rangsora 2017-ben [6] 
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A legkeresettebb és legnépszerűbb termékek továbbra is a könyvek, játékok, ruházati cikkek, 

műszaki- és számítástechnikai eszközök, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, így általában 

ezek értékesítésére szakosodik a legtöbb e-kereskedő. Jelentősen emelkedett az idén az 

élelmiszerek, háztartási és drogériacikkek, valamint a baba-mama termékek iránti online 

kereslet is. Ezt mutatja a Tesco idei 5. helye. 

A GKI adataiból is az látszik, hogy a vásárlók a jól ismert, sokéves tapasztalattal rendelkező 

webáruházakat részesítik előnyben. 

A weboldalon keresztüli eladások további terjedésének részben természetes korlátai vannak. Ezeket 

tartalmazza a 2. ábra: 

 

2. ábra. Érvek a B2C kereskedés ellen [8] 

2014-ben az online vásárlók száma Magyarországon elérte a 3,4 millió főt, ami a rendszeresen 

internetezők 72%-át jelenti. Ma a hazai piac bővülésének lehetőségét inkább a vásárlási gyakoriság 

növelésében látják, mint az új vásárlók bevonásában. A magyar piacon 2015-ben átlagosan évi 9,7 

internetes vásárlás jutott egy aktív vásárlóra, 2016-ban ez a szám 10,5 volt, s a növekedés ütemét 

alapul véve 2017 év végére 11,2-re nőhet a vásárlók éves online rendeléseinek száma. 

 

3. ábra Online vásárlások gyakorisága 

Forrás: eNET [5] 
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Európában az Egyesült Királyságban a fogyasztók 87 százaléka rendelt már termékeket az interneten 

keresztül, míg Dániában és Németországban a fogyasztók 84, illetve 82 százaléka. Az interneten 

vásárlók aránya a legalacsonyabb Romániában, Macedóniában és Bulgáriában. [1] 

Magyarországon kiegyenlített az interneten vásárlók kor szerinti megoszlása. Az idősebb korosztály 

is hasonló mértékben használja vásárlásra a webet, mint a fiatalabb. Lengyelországban pl. a fiatalok 

jóval nagyobb arányban vásárolnak a weben, mint az idősebbek. 

 

4. ábra Az online vásárlók kor szerinti megoszlása Magyarországon 

Forrás: GKI Digital [6] 

A teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 3,9 százaléka már internetes értékesítésből származik. 

Miközben a kiskereskedelem egésze 2016-ban csak hozzávetőleg 6 százalékkal bővült, addig az online 

piac 18 százalékkal tudta növelni bevételeit. 

A következő ábra összehasonlítja, hogy a különböző európai országokban az árbevétel hány százaléka 

származik e-kereskedelemből. 

 

5. ábra. Az árbevétel megoszlása Európában [1] 
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A legmagasabb ez az arány Csehországban (34%), ahol az B2C kereskedelem volumene tavaly több 

mint kétszerese volt a magyarországinak. 

Az e-kereskedelem részesedése a GDP-ből Európában az Egyesült Királyságban a legmagasabb: 2016-

ben 6,12% volt.Ez a B2B és B2C kereskedelmet is magában foglalja. 

Az online kiskereskedelemben fontos a közösségi média jelenlét. Amerikában Facebookon a 

kereskedők 92% jelen van, ez a szám a Youtube esetén 32%, az Instagramnál 31%.. Magyarországon 

2013-ban az internetet használó vállalkozások 27%-a van jelen a közösségi oldalakon, multimédiás 

tartalommegosztást 12% alkalmaz.  

 

6. ábra Hazai cégek és a közösségi média [9] 

Külföldön számos országban a mobileszközök a legfontosabb bevásárló eszközzé váltak. A kínai és 

indiai fogyasztók 75% ill. 74%-a használja mobilját vásárlásra. A világátlag 34%, Európában 35%-kal 

Nagy-Britannia van az élen. Hazánkban a webáruházi látogatók platform szerinti megoszlását mutatja 

a következő ábra: 

 

7. ábra Webáruházi látogatók eszközhasználata Magyarországon [5] 

A tényleges vásárlásoknál azonban még nagyobb a számítógépet használók aránya. A mobilon történő 

vásárlás elleni főbb érvek a következőek: 
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• az okostelefonok kis képernyője miatti korlátozottság; 
• általánosan nehézkes, rossz felépítésű mobilos oldalak és applikációk; 
• biztonsági aggodalmak. 

A trendnek megfelelően az elkövetkező években nálunk is várható a mobileszközök szerepének 

növekedése az e-kereskedelemben.  A PayPal adatai egyértelműen megerősítik, hogy hazai 

okostelefon-tulajdonosok egyre erőteljesebben használják vásárlásra is készüléküket. 

3. Webshopok, weba ruha zak 

A kereskedelmi egységek webes jelenléte növeli az üzletek forgalmát. Az online láthatóság 

hatékonyságát bizonyítják  a Google azon megállapításai, hogy a Google okostelefon-felhasználók 

50% -a, akik  helyi üzleti tevékenységet után kerestek,  24 órán belül felkeresték az üzletet. [ 4] 

A kiskereskedelemben az interneten át történő értékesítések aránya növekvő tendenciát mutat. A 

weben történő értékesítés beindításához nem kell feltétlenül önállóan az értékesítéshez szükséges 

alkalmazást kifejleszteni, mert számos vállalkozás ajánl webáruház kiépítéséhez szükséges szoftvert, 

illetve akár szervert s egyéb szolgáltatást is biztosít az üzemeltetéshez. 

A legjobb e-kereskedelmi webhelyépítő alkalmazások [3]:  

,       

   

 

Magyar nyelven is rendelkezésre állnak olyan alkalmazások, amelyekkel webáruházat építhetünk. 

Ilyen a  

 és a . 

 

3.1. Mit va runk el egy web a ruha zto l? 

Testreszabhatóság 
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A kereskedők elvárása lehet, hogy webáruházuk egyedi kinézetű legyen, amely saját domain nevet, 

logót használ. A webáruházakat építő webhelyek ehhez számos sablont ajánlanak, ahol a kinézet könnyen 

módosítható, lehet cserélni a logót, át lehet rendezni az oldalelemeket, ki-be lehet kapcsolni modulokat, stb. 

Az okostelefonok számának robbanásszerű növekedésével nő a mobilon internetezők száma. Egyre inkább 

elvárás a webáruház megjelenését mobilra optimalizálni. 

Meghatározó az is, hogy mennyi terméket képes kezelni az alkalmazás. Elvárás, hogy tízezer fölötti 

termékszám mellett is gyors és könnyen használható legyen az alkalmazás 

Marketing eszközök: 

A webáruháznak biztosítania kell a vevőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás lehetőségét, amelynek 

leghatékonyabb és legolcsóbb eszköze a hírlevél. 

Napjainkban a közösségi médiának egyre meghatározóbb szerepe van. Ajánlott, hogy a webáruház ezen 

eszközökön is megjelenjen, illetve biztosítsa a lehetőséget a vásárlók számára, hogy a termékeket 

megosszák és közzétegyék a különböző közösségi médiákon, mint pl. Facebook, Twitter, Google+, 

Pinterest. 

A blogolás lehetősége a vevőszolgálati funkció mellett interaktív közösségformáló erővel is bír. 

Napjaink egyik legelterjedtebb, és egyben leghatékonyabb marketing eszköze a kedvezményekre jogosító 

kupon. A hűségpont rendszer, azaz a vásárlások jutalmazása, a rugalmas ár- és kedvezmény rendszer, 

amely képes kezelni az akciós árakat, szintén népszerű marketing eszköz. Az e-kereskedelmi 

webhelyépítő alkalmazásokkal szemben elvárás, hogy kezelni tudja ezeket az eszközöket. 

Hatékonyság növelése:  

A választás-segítés egyik legáltalánosabb eszköze a szűrés vagy szűkítés lehetősége. (pl. termékfajta, szín, 

méret, gyártó, stb. szerint). 

Tömeges termékfeltöltés és frissítés, adatszolgáltatás 

A kereskedők elvárása, hogy akár több ezer terméket is könnyen lehessen menedzselni, az adatok 

egyszerűen karbantarthatóak legyenek, legyen lehetőség az adatok exportálására. Előnyös lehet, ha a 

webáruház összekapcsolható külső ügyviteli rendszerekkel. 

Szerver és biztonság 

Ha az e-kiskereskedő a webhelyépítő szoftveren túl üzemeltetési szolgáltatást is vásárol, elvárás a 

gyors és biztonságos szerverek megléte, szoftver telepítések, szerver konfigurálások, automatikus 

biztonsági mentések elvégzése. 

Intelligens webáruházak  

A 21. századi e-kereskedelem következő szintje, amely az előző szinttől, a statikus webáruházaktól abban 

tér el, hogy nem ugyanazokat az ajánlatokat és termékeket ajánlja minden vevőnek. Helyette folyamatosan 

tanul, elemzi a vevők viselkedését, és mindenkinek a számára legrelevánsabb ajánlatokat és termékeket 

jeleníti meg. 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen 

in Engineering Education 13.10.2017  Faculty of Engineering 

Statikus webáruház, (e-kereskedelem 1.0)  

• Minden vevő ugyanazt látja, nincs személyre szabás  

• A rendszer nem tanul, nem fejlődik magától 

• Manuálisan kell kitalálni és megadni a termék-kapcsolatokat 

• Nincs előnye „visszatérni” az áruházba, a rendszer mindenkit új vevőként kezel 

Intelligens webáruház, (e-kereskedelem 2.0) 

Az ilyen elvek alapján kiépített webáruházak alkalmazzák a mesterséges intelligencia technikáit, mint pl. 

gépi tanulás, asszociációs szabályok. 

• Személyre szabott ajánlatok és tartalom mindenkinek 

• A rendszer folyamatosan tanul, egyre „okosabb” lesz.   

• Magától „kitalálja” a termékkapcsolatokat és ajánl termékeket.  

• Minél többször tér vissza valaki, annál jobb vásárlói élményben lesz része, mert a webáruház annál 

többet tud az ő igényeiről 

4. O sszegze s 

Az elektronikus kereskedelem hosszú ideje folyamatosan és megállíthatatlanul növekszik. Egyre több 

árut és szolgáltatást értékesítenek online webshopok, webáruházak oldalain keresztül. Cikkünkben 

áttekintettük, milyen az e-kereskedelem helyzete Magyarországon, illetve milyen elvárásoknak kell 

megfelelnie egy webáruháznak. 

Hivatkoza sok 
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Abstract. Database provides a mechanism for storage and retrieval of data. Nowaday the relational database has 

become the predominant type of database but data sets grow rapidly and there is a need to retrieve data from 

BLOB (pictures, videos, web2.0 files, etc.), too. Big Data is high-volume, high-velocity and/or high-variety 

information assets that demand cost-effective, innovative forms of information processing. NoSQL databases are 

increasingly used in big data and real-time webapplications. 

Bevezete s 

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék évek óta tart foglalkozásokat 

középiskolás diákok részére. Ezen foglalkozások célja, hogy bepillantást nyújtson a karon oktatott 

képzésekbe a tanszék munkatársai által tanított tárgyakon keresztül, s felkeltse a diákok érdeklődését 

a karon folyó képzések iránt. 

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt keretében új témaköröket dolgoznak ki a tanszék 

munkatársai, ezek között szerepel az „Aktuális trendek és kihívások az adatbázisok területén” téma. 

Az „Aktuális trendek és kihívások az adatbázisok területén” című foglalkozás célja, hogy a 

középiskolában oktatott relációs adatbáziskezelésen túl kitekintést nyújtson az adatfeldolgozás, az 

adatvisszakeresés előtt álló kihívásokról, s a kihívásokra létrejött válaszmegoldásokat ismertesse. 

Az első számítógépeket matematikai feladatok megoldására készítették, de már az 1960-as évek 

elejétől a számítógépes alkalmazások nagyobbik részét az adatfeldolgozás tette ki. Az első 

adatbáziskezelők a hierarchikus, majd a hálós modellen alapultak. 

Az 1970-es években fejlesztették ki a relációs modellt, amely jelenleg is a legszélesebb körben 

használatos adatbázis modell. A relációs adatbáziskezelés szabványos nyelve az SQL. 

Az objektumorientált modellre épülő adatbázis-kezelők a gyakorlatban nem terjedtek el. Az 

objektum-relációs modellben a relációs modellt kibővítették az objektumorientált lehetőségekkel, az 

erre épülő rendszerek széles körben használatosak. 
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A relációs adatbázis-kezelő rendszerek évtizedeken át kielégítették a piac döntő részének igényeit, 

azonban a 21. század elejétől olyan új igények fogalmazódtak meg, melyek kiszolgálása túllépi a 

relációs rendszerek határait.  

Napjaink hatalmas adathalmazainak hatékony feldolgozása komoly kihívást jelent. A globális 

internetes rendszerek rövid válaszidőket, magas rendelkezésre állást, nagy mennyiségű adat 

feldolgozását és horizontális skálázhatóságot kívántak meg. Ezen igények kielégítésére olyan új 

adatbázis-kezelő rendszerek jöttek létre, melyekre számos esetben NoSQL rendszerekként 

hivatkoznak. A NoSQL (nem SQL vagy nem csak SQL) adatbázisok a relációs adatbázisoktól eltérő 

mechanizmust alkalmaznak az adatok tárolására és visszakeresésére: nem táblákban tárolják az 

adatokat, és általában nem használnak SQL nyelvet az adatok lekérdezésekor. Adatlekérdezésnél nem 

sok műveletet támogatnak, de a viszonylag szűk funkcionalitást a nagyobb sebességgel és a 

skálázhatósággal kompenzálják. 

1. NoSQL adatba zisok 

A NoSQL adatbázisokat kategóriákra bonthatjuk az adattárolás módja alapján: 

Dokumentumtárolók 

A dokumentumtárolók központi koncepciója a dokumentum, amely valamilyen formátumban tárolt 

információ, s amelyek valamilyen laza módon strukturáltak.  A használt formátum lehet xml, .pdf, .doc, 

stb.  Ilyen adatbázisok lehetnek tartalomkezelő, kereső-, ajánlórendszerek. 

Gráf adatbázisok 

A gráf-adatbázisok olyan adatok tárolására specializálódtak, amelyek jól modellezhetőek gráfként, 

azaz az adatok határozatlan számú kapcsolattal vannak összekötve. Ilyen adatszerkezetekre lehet 

példa a közösségi háló, közlekedési térkép, hálózati topológiák vagy akár wikioldalak. 

Kulcs-érték adatbázisok 

A kulcs-érték tárolók olyan egyszerű adatbázis-kezelők, melyek kulcsokat és a hozzájuk rendelt 

értékeket tárolják. A kulcs-érték adatbázisok séma nélküli adattárolást tesznek lehetővé, az értékeket 

a kulcsok segítségével lehet elérni, illetve felülírni, és ezen felül általában kevés műveletet 

támogatnak. 

Objektum-adatbázisok 

Az objektum-adatbázisok olyan adatbázisok, amelyek az adatokat az objektumorientált 

programozásban használt objektumként tárolják. 

A NoSQL rendszerek térnyerése mellett a relációs adatbázis-kezelők szerepe továbbra is jelentős 

marad, mivel a klasszikus és tömeges igényekre még mindig ezek tekinthetők a leggazdaságosabb 

megoldásnak. 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen 

in Engineering Education 13.10.2017  Faculty of Engineering 

2. Struktura lt adatok 

Napjainkban a strukturált adatok feldolgozásának leghatékonyabb eszközei a skálázható hardvereket 

és a virtualizációs technikákat használó relációs adatbázisokon alapuló vállalati tartalomkezelő 

rendszerek és adattárházak.  

2.1 Adattárház 

Az adattárház létrehozásakor különböző adatbázisból származó adatokat megfelelő átalakítás után 

egy központi adatbázisba másolnak. 

Az adattárházak jellemzői: 

• Az időtől való függés – az adattárházban lévő adat és a keletkezés időpontja közötti kapcsolat 

• Változatlanság – az adatokat az adattárban csak lekérdezik, és nem módosítják 

• A tárgyhoz igazodó adatok – csak azon adatok, amelyek a döntéstámogatáshoz kellenek 

• Egységesítés – minden adatot egy névvel és egy típussal kell megadni 

2.2 Adatbányászat  

Nagy adathalmazon, sokszor adattárházakon alkalmazzák. Segítségével jelenségek ok-okozati 

összefüggéseire lehet következtetni. 

Az adatbányászat a rejtett tudás, a meglepetésszerű minták és új szabályok feltárása nagyméretű 

adatbázisokból. Az adatok lehetnek strukturáltak (adattárház) vagy strukturálatlanok (pl. 

szövegbányászat, web bányászat). 

Néhány terület, ahol az adatbányászat fontos: Marketing és eladás, a normálistól eltérő minták 

felderítése, az elmúlt tapasztalatokra és az jelenlegi trendre alapozva a jövő megjövendölése. 

3. Web e s a tartalom menedzsment 

A tárolókapacitások növekedésével megjelentek a BLOB-ok (binary large objects). A web fejlődése 

során a tartalomkezelő rendszerekben egyre nagyobb igény volt a klasszikus dokumentumok mellett 

képek, videók, filmek, web2.0 tartalmak (pl. közösségi oldalak, blogok, fórumok, fájlmegosztók) és 

más bináris adatok tárolására, kezelésére és kiértékelésére.  

A multimédia adatbázisok jóval nagyobb adatmennyiséget tartalmaznak, mint a korábbi 

adatformátumok. Míg a hagyományos adatbázisok strukturált adatokat tartalmaznak, addig a 

multimédia adatok strukturálatlanok vagy szemi strukturáltak. Multimédia adatbázist metaadatok 

használatával lehet szemistrukturálttá, így visszakereshetővé tenni.  

A multimédia adatoknak az elérése metaadatokon keresztül egyre nehézkesebbé vált, ezért a 

századforduló idején megjelentek a különböző kép és hangfelismerő szoftverek. A multimédia-

adatokon végrehajtott műveletek nem egyszerűek (pl. egy arcképhez hasonló kikeresése). A 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Virtualiz%C3%A1ci%C3%B3_(egy%C3%A9rtelm%C5%B1s%C3%ADt%C5%91_lap)
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A1rol%C3%B3kapacit%C3%A1s&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=BLOB&action=edit&redlink=1
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tulajdonság-alapú lekérdezés mellett létrejött a tartalom-alapú lekérdezés. A BLOB-ok térnyerésével 

az objektum orientált adatbázis kezelő rendszerek elterjedése is növekszik. 

4. Big data 

A sajtóban 2012-től kezdődően kezdett egyre többször megjelenni a big data kifejezés. A big data nem 

egy konkrét technológia, hanem a régi, bevált és az új technológiák szintézise. Ezek a technológiák 

együttesen képesek biztosítani hatalmas mennyiségű, változatos adatnak elfogadható idő alatti 

feldolgozását és kezelését. Biztosítják a valósidejű kiértékelést és amennyiben szükséges, a 

megfelelően gyors reagálást. A big data 3 meghatározó jellemzője angolul a 3 V (Volume, Velocity és 

Variety): 

• a nagyon nagy adatmennyiség, 

• a nagyon gyors adatfeldolgozás és 

• nagyon változatos adatok. 

Egy informatikai rendszer kiépítéséhez a felhasználók ma már nem nagy hardver komplexumokat 

vásárolnak, hanem sokkal inkább virtuális szervereket bérelnek, így a big data elképzelhetetlen a 

felhők nélkül. Ennek rengeteg előnye van. Gazdaságosan és gyorsan lehet nagy számítógépfürtöket 

létrehozni, rugalmasan változtatható a virtuális gépek száma, ami fontos lehet sok alkalmazásnál. 

Ennek megfelelően megjelentek az informatikai piacon a felhőket biztosító megoldások. 

A big data legnagyobb kihívása a felhalmozott nagyon nagy mennyiségű adat felhasználás orientált 

kiértékelése, értelmezése. Itt a felhasználás módjától és az adatgyűjtés céljától függően a 

legkülönbözőbb megoldások vannak.  

4.1 Támogató technikák: 

• Vizualizáció – segít az adatok láthatóvá tételében  

• Statisztikai analízis (pl.- osztályozás, társítás, becslés, jóslás) 

• Gépi tanulás - szabályok generálása automatikusan, több száz emberi munkaórát megtakarítva 

(pl. neurális hálók, döntésfák, genetikus algoritmusok) 

• Döntés támogatás – az eredmények közül kiemeli a lényeget, és azt a döntéshozók számára 

elérhetővé teszi 

A foglalkozás tematikája terv szerint több tevékenység leírását fogja tartalmazni. Ezek különböző 

bonyolultságú és nehézségűek lesznek, így alkalmazkodva a feladat kitűzésekor az adott csoport 

tagjainak életkorához, érdeklődéséhez. 

A foglalkozás a tapasztalatok megbeszélésével végződik. Ebben a tanulók értékelik a 

tevékenységűket, megfogalmazzák a menet közben felvetődött problémákat, az ezekre adott 

válaszokat. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hardver
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Virtu%C3%A1lis_szerver&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pf%C3%BCrt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Virtu%C3%A1lis_sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9p
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Települési villamos energia önellátás mértéke a 

háztartási kiserőmű kategóriában 

B. Kulcsár 

University of Debrecen, kulcsarb@eng.unideb.hu  

Abstract. The fossil fuels represent a significant proportion in Hungarian energy balance and the majority of these 

is import energy. The proportion of renewable energy sources must be increase that we narrow the energy 

dependence the energy cost of municipalities we increase the energy security and we consider the aspects of 

environment. In order to this, the government created the small, household size power plant category in the 

Electricity law. This power plants should be not greater than 50 kW's performance. The all capacity was more 0.51 

MW altogether in end of year 2008 but it has already near to 129 MW’s in end of year 2015. The 99.5% of installed 

capacity come from renewable energy source and the 99.0% come from solar energy. This capacity increase is 

remarkable despite that for excess production payed price is lower that full end consumer price. So electricity 

saving and the environmental awareness generated the capacities growth only in Hungary. The purpose of the 

investigations is to establish, that how can participate in the built capacity of the small, household size power plant 

category in the electricity supply of Hungarian municipalities? So how many percentages of electricity demand can 

gratify this electricity power on the municipalities? 

Bevezete s 

Az energiafüggőség csökkentése, az energiabiztonság növelése, a környezeti szempontok figyelembe 

vétele és a települések energiaköltségének csökkentése érdekében elkerülhetetlen a hazai megújuló 

energiaforrásokból származó energia részarányának növelése. A vizsgálatok célja annak 

megállapítása, hogy a legkisebb erőmű kategóriába tartozó háztartási méretű kiserőművek (HMKE) 

milyen arányban és mértékben járulnak hozzá a települések villamosenergia-igényének 

biztosításához Magyarország összes települése vonatkozásában. 

Magyarország primer energiafelhasználása 2015-ben 999,4 PJ volt, mely a 420,2 PJ hazai termelésből, 

és a 715,6 PJ importból származott (ez utóbbi csökkentve a 158,3 PJ exporttal, valamint növelve a 

21,9 PJ készletváltozással). A magyarországi energiatermelés gerincét az atomenergia képezi, amely 

mintegy 41%-át adja a hazai termelésnek. Ezt követi a szénből előállított energia közel 15,1%-kal, 

valamint a földgáz 13,5%-kal. Jelentős arányt képvisel a kőolajból és kőolajtermékekből előállított 

primer energia, amely meghaladja a 8,9%-ot. A hazai primer energiatermelés 21,1%-át a megújuló 

energiaforrásból és hulladékból származó termelés képezi, amelyet a vízenergia, szélenergia, 
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bioüzemanyagok, a geotermikus energia, napenergia, biogáz, kommunális hulladék, valamint az 

energetikai célokra felhasznált biomassza (tűzifa) becsült mennyisége alkot. A Magyarországon 

felhasznált, importból származó energia mennyisége 579,2 PJ volt 2015-ben, amely a hazai 

energiafelhasználás 58%-a. A primer belföldi energiafelhasználás, 2015-ben 999,4 PJ volt, melyből a 

hazai megújuló energiaforrásból és hulladékból termelt energia mennyisége elérte a 89 PJ-t, a szintén 

megújulóból származó import pedig a 3,9 PJ-t. A kizárólag megújuló energiaforrásból termelt, primer 

belföldi energiafelhasználás mennyisége, csökkentve a kommunális hulladék nem megújuló részéből 

előállított energiával, elérte a 78,5 PJ-t, így a megújuló és kommunális hulladék részaránya az összes 

energiafelhasználásból 7,9%-ot tett ki. 

A megújuló energiaforrások villamosenergia-termelésben betöltött szerepe kilengésekkel ugyan, de 

az elmúlt tíz évben növekvő tendenciát mutat, azonban a lehetőségekhez képest alacsony arányt 

képvisel. Magyarország primer energiafelhasználása 2005 és 2015 közötti időszakban több mint 

14%-al csökkent, azonban ezen belül a villamos energia részaránya folyamatos növekedést mutat. Az 

országos nettó villamosenergia-fogyasztás a tárgyalt időszakban mintegy 8%-al emelkedett és 2015-

ben elérte a 38130 GWh-t. 

1. Ha ztarta si me retu  kisero mu vek 

A magyar villamosenergia-rendszerben, az erőművek teljesítőképessége szerint a Magyar 

Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) alapvetően különbséget tesz az 50 MW 

alatti kiserőművek, valamint az 50 MW és azt meghaladó teljesítőképességű nagyerőművek között. 

Az 50 MW alatti kategóriákban megkülönböztet 0,5-50 MW közötti, 0,05-0,5 MW közötti, valamint 

0,05 MW alatti teljesítő képességű kiserőműveket [1]. 

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény [2], valamint annak végrehajtásáról szóló 

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet [3], 2008-tól vezette be a háztartási méretű kiserőmű (HMKE) 

fogalmát. HMKE-nek minősül az a villamosenergia-termelő berendezés, amely közcélú kisfeszültségű 

hálózathoz, illetve magán- vagy összekötő vezeték hálózatra csatlakozik, erőművi névleges 

teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t, valamint a felhasználó rendelkezésére álló 

teljesítményének mértékét. Ez jó közelítéssel a legfeljebb 50 kW beépített teljesítőképességű 

kiserőműveket jelenti. 

A HMKE kategória bevezetése óta eltelt hét évben, annak beépített országos összes kapacitása 

ugrásszerűen növekedett. Az összes teljesítőképesség 2008-tól minden évben az előző évi 

többszörösére emelkedett, 2015-ben megközelítette a 129 MW-ot és további kapacitásbővülés 

várható. 

A HMKE kategóriában a legnagyobb beépített teljesítménnyel a napelemes kiserőművek 

rendelkeznek, 127,569 MW-tal, ami 99,48%-a a kategóriába tartozó erőműveknek. Ez 2015-ben, 

összesen 15136 db háztartási méretű naperőművet jelentett, az erőmű kategóriába tartozó 15226 db 

erőműből (1. ábra). 
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1. ábra: A háztartási méretű naperőművek darabszámának alakulása 2008-2015 [4]  

A háztartási méretű naperőművek folyamatosan növekvő elterjedésének oka egyrészt a bekerülési 

költségük csökkenése, melyet olyan világpiaci tényezők okoztak, mint a technológia érettsége, a 

technológiai fejlődés okozta teljesítménynövekedés, a szilícium világpiaci árának csökkenése és olyan 

új, nagy gyártókapacitással rendelkező országok bekapcsolódása, mint India. Tovább növeli a 

kedvező beruházási feltételeket a szaldó elszámolás, valamint a pályázati forrásból igénybe vehető 

beruházási támogatások. E kapacitásnövekedés annak ellenére figyelemre méltó, hogy a 

többlettermelésért fizetett ár lényegesen alacsonyabb a teljes végfogyasztói árnál.  

2. Adatok e s mo dszerek 

Magyarország 3155 településének szolgáltatott összes villamos energia mennyisége 2015-ben 35760 

GWh volt [5], melyből a háztartási méretű kiserőművek által termelt villamos energia mennyisége 

74,7 GWh-t tett ki [8]. A települési szintű HMKE darab és teljesítményadatokat a Magyarország 

területén tevékenykedő E.ON Energiaszolgáltató Kft., az ELMÜ-ÉMÁSZ1 Energiaszolgáltató Zrt. és a 

Dél-magyarországi Áramszolgáltató Zrt. (DÉMÁSZ), mint egyetemes szolgáltatók bocsátották 

rendelkezésemre. Az ELMÜ-ÉMÁSZ területére vonatkozó adatok hiányosak, a 2008-2015 közötti 

időszakból csak a 2014-2015 évi adatok álltak rendelkezésünkre. A 2015 év végéig kiépült 15226 db 

128,8 MW teljesítményt képviselő HMKE adat helyett így csak 13616 db erőmű 117,8 MW 

összteljesítményével lehetett a települési vizsgálatokat elvégezni. Ez 1610 db erőművel és 11,02 MW 

kapacitással kevesebb, mint az országosan publikált érték. A pontos,  

                                                           
1 A Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMÜ) és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. (ÉMÁSZ) 

közös társaságcsoportot alkot ELMÜ-ÉMÁSZ néven. Ezen társaságcsoport, egyetemes szolgáltatás keretében 

látja el villamos energiával Budapestet és Észak-Magyarországot. 2015. december 1-jével az ÉMÁSZ kérelmezte 

villamosenergia-szolgáltatói tevékenységének visszavonását, innentől a szolgáltatásról az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Társaságcsoport új vállalata, az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. gondoskodik [9]. 
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települési szintű villamosenergia-termelési adatokat az egyetemes szolgáltatók és a Magyar 

Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) üzleti titokként kezelik, így nem 

bocsátották rendelkezésünkre. A települési adatokat, ezért az alábbi elven alapuló számításokkal 

generáltuk.  

A 2015 év végéig kiépült 15226 db, 128,8 MW összes kapacitás 46,3%-a 2015-ben épült ki, amely 

kapacitás a 2015-ös villamosenergia-termelésben nem vagy csak részben tudott részt venni, attól 

függően, hogy az év melyik részében kapcsolták a hálózatra. A 2016-os villamosenergia-termelési 

adatokat a MAVIR és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) még nem 

publikálta, tehát a 2015 év végéig kiépült kapacitás valós villamosenergia-termelési képességét nem 

ismerjük. A települések 2015. évi villamosenergia-igénye viszont egész éves adat. Ezért becsült 

adatokat használtunk az alábbi módszer alapján. 

Első lépésben a rendelkezésre álló 2015-ös települési szintű teljesítmény adatokat vettem 

figyelembe, melyből egy elméleti, éves szinten előállítható villamosenergia-mennyiséget határoztunk 

meg. A számításokhoz az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja által működtetett Napelem 

Földrajzi Információs Rendszerét használtam [7]. A rendszerrel a számításokat Magyarország 

földrajzi középpontján található Pusztavacs településen felállított 1 kW teljesítményű elméleti 

napelem kapacitással végeztük. Ennek során a földrajzi hely éves napsütéses óráinak figyelembe 

vételével az 1 kW napelem kapacitás évente 1100 kWh villamos energiát termel. Ezt az értéket vettük 

figyelembe az egész ország területére és a 2015 végéig létesített összes kapacitásra. Ez alapján a 2015 

év végéig kiépült 128,8 MW összes HMKE kapacitás, mintegy 141,7 GWh villamos energiát képes 

előállítani évente. A települési szinten rendelkezésre álló 13616 db erőmű kapacitása 117,8 MW, 

amely a fenti módszer szerint 129,6 GWh villamos energiát képes termelni. A települési rangsor ezen 

adatok alapján készült el.  

3. A ha ztarta si me retu  kisero mu vek szerepe a telepu le sek 

villamosenergia-ella ta sa ban  

Magyarország 3155 települése közül 1759 településen működött háztartási méretű kiserőmű 2015-

ben. Az 1759 településen összesen 13616 darab HMKE teljesített szolgálatot, 117,8 MW beépített 

összes teljesítménnyel. A 1759 HMKE-vel rendelkező település villamosenergia-igénye 2015-ben 

34056 GWh volt [6], melyből a háztartási méretű kiserőművek által megtermelhető villamos energia 

mennyisége - a fent említett számítások alapján - 129,6 GWh tesz ki. Ez a termelt villamos energia 

mennyiség, a villamosenergia-igények 0,38%-át képes kielégíteni. 

Az egyes települések vonatkozásában, abszolút értékben a legtöbb HMKE-vel rendelkező 20 település 

között elsősorban megyeszékhelyek, közép és kisvárosok szerepelnek. A települések lakosságához 

viszonyítva, a kiépített HMKE-k darabszáma tekintetében a legjobb teljesítményt a 25300 lakosú 
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Siófok kisvárosa nyújtotta 106 kiserőművel, de lakosságarányosan előkelő helyen szerepel Szekszárd, 

Hajdúböszörmény és Kiskunhalas is. 

 Az egyes települések vonatkozásában, abszolút értékben a legnagyobb beépített teljesítménnyel 

természetesen itt is a legnagyobb lélekszámú települések rendelkeznek, azonban az első 20 település 

között olyan alacsonyabb lélekszámú kisvárosok is szerepelnek, mint a 27714 lakosú Kiskunhalas, a 

33032 fős Szekszárd, illetve a 31224 fős lélekszámú Hajdúböszörmény. 

A települési rangsort villamosenergia-fogyasztó arányosan vizsgálva megállapítható, hogy az egyes 

településeken nyilvántartott összes villamosenergia-fogyasztóra jutó háztartási méretű kiserőművek 

száma Somogy megyei Bonnya településen a legmagasabb (2. ábra). 

A települések többsége alacsony lélekszámú aprófalvas település kevés villamosenergia-fogyasztóval, 

így egy-két kiserőmű már előkelő helyre sorolta azokat. Ebben a rangsorban a legjobb eredmény a 17. 

hely ellenére Bóly településnek tulajdonítható, melyet a mezőnyben magas, 2212 fogyasztója ellenére 

ért el. A kisvárosban e fogyasztószámra mintegy 62 kiserőmű jut, míg az első helyezett Bonnyán 176 

fogyasztóra 31, ami már elegendő volt az élre kerüléshez. 

 

 

 

TELEPÜLÉS 

Vill.  

en. 

fogy. 

száma  

(db) 

 TELEPÜLÉS 

Vill.  

en. 

fogy. 

száma  

(db) 

1 Bonnya 176 11 Hidasnémeti  513 

2 Gagyapáti  24 12 Martonfa 93 

3 Kiszsidány 63 13 Magyarföld 33 

4 Selyeb 191 14 Almáskeresztúr  67 

5 Patca 47 15 Fűzér 270 

6 Alsómocsolád 175 16 Viszló 71 

7 Vágáshuta 55 17 Bóly 2212 

8 Szentdénes 140 18 Nagydobsza 250 

9 Nagypáli  259 19 Csonkamindszent 72 

10 Tomor 150 20 Abaújlak  72 

2. ábra: Települési rangsor a háztartási méretű kiserőművek összes villamosenergia -fogyasztóra jutó 

HMKE darabszám alapján a 2015 évben [6, 7] 

A dolgozat fő kérdésére választ adva - mely szerint a HMKE kategória által az adott településen egy 

év alatt termelt, megújuló forrásból származó villamos energia mennyisége, hány százalékát képes 

kielégíteni a település villamosenergia-igényének - megállapítható, hogy az első 20 helyen kis 

lélekszámú, de minden bizonnyal környezettudatos lakosságú település végzett. Éves 

villamosenergia-igényét legnagyobb arányban Bonnya település képes kielégíteni megújuló forrásból 

származó villamos energiát előállító HMKE-k által, melynek mértéke a településen eléri a 45%-ot. A 

második helyen Selyeb végzett 38%-kal, a harmadikon pedig Kiszsidány 31%-kal (3. ábra). 
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 TELEPÜLÉS %  TELEPÜLÉS % 

1 Bonnya 45 11 Hernádkércs 13 

2 Selyeb 38 12 Csurgónagymarton 12 

3 Kiszsidány 31 13 Drávatamási  12 

4 Abod 29 14 Harasztifalu 12 

5 Patca 21 15 Monyoród 11 

6 Palkonya 20 16 Nyim 11 

7 Szentdénes 19 17 Sóstófalva 11 

8 Feked 19 18 Magyarföld 10 

9 Tomor 18 19 Csonkamindszent 10 

10 Gagyapáti  17 20 Hejce 10 

3. ábra: Települési rangsor: a háztartási méretű kiserőművek által termelt villamos energia 

mennyiségének aránya a településnek szolgáltatott összes villamos energia mennyiségében, 2015 évben [6, 

7] 

A 10000 főnél népesebb települések közül Kistarcsa áll a lista elején, amely település villamosenergia-

igényének 2,2%-át elégíti ki a HMKE-k által termelt villamos energiával. Ezzel az aránnyal a 

települések között a 286. helyet szerezte meg.  

Ebben a kategóriában Püspökladány áll a 2. helyen, amely éves villamosenergia-igényének 1,9%-

át képes kielégíteni ebből a kiserőmű kategóriából, ami az összes település között a 347. helyhez 

volt elegendő. A harmadik helyen Hajdúhadház áll, mely villamosenergia-fogyasztásának 1,6%-

át fedezi a HMKE-k által. Így az összes település között a 420. helyen áll (4. ábra).  
 

 

 

 TELEPÜLÉS 

10 000 és 100 

000 fő közötti 

lakossággal 

% 

 TELEPÜLÉS 

100 000 fő fölötti 

lakossággal 

 

% 

1 Kistarcsa  2,23  1 Debrecen 0,77 

2 Püspökladány  1,93  2 Szeged 0,67 

3 Hajdúhadház  1,66  3 Pécs 0,63 

4 Kiskunhalas  1,41  4 Nyíregyháza 0,46 

5 Békés  1,23  5 Kecskemét 0,29 

6 Hajdúböszörmény  1,16  6 Győr 0,25 

7 Heves  1,15  7 Budapest 0,09 

8 Siófok  1,14  8 Miskolc 0,05 

9 Kiskőrös  1,09  9   

10 Komló  1,08  10   

4. ábra: Települési rangsor: a HMKE-k által termelt villamos energia mennyiségének aránya a településnek 

szolgáltatott összes villamos energia mennyiségében, 2015 évben,  

a 10 000 és 100 000 fő közötti és a 100 000 fő fölötti lakosságú kategóriában  [6, 7] 

 

A 100000 főnél nagyobb lakosságú települések között az első helyen Magyarország második 

legnépesebb városa, Debrecen végzett, mely nagyváros villamosenergia-igényének 0,77%-át 

fedezik a területén telepített kiserőművek. Ezzel az összes település között a 875. helyet  
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szerezte meg. Debrecent Szeged követi 0,67%-kal és összesítésben a 961. hellyel, majd Pécs áll 

a 3. helyen - összesítésben a 995. helyen - 0,63%-os HMKE termeléssel (4. ábra). 

 

4. O sszegze s 

Összegzésképpen megállapítható, hogy Magyarország települései közül a legkisebb, 50 kW névleges 

teljesítményt meg nem haladó, háztartási méretű kiserőmű kategóriában előállított villamos energia 

mennyisége a néhány száz fős lélekszámú településeken eléri az éves villamosenergia-igények 45%-

át. A 10000 főnél népesebb településeken ez az arány meghaladja a 2%-ot, míg a 100000 főt 

meghaladó lakosságú városokban megközelíti a 0,8%-ot. 

A lakossági, intézményi és céges szegmensek ezen beruházási teljesítményét pusztán a megújuló 

energiaforrások - elsősorban napenergia - által nyújtott megtakarítások ösztönözték. Ezen 

elismerésre méltó és reményteljes eredmények kapcsán joggal feltételezhető, hogy Magyarország 

megújuló energia célkitűzéseinek eléréséhez közelebb vinne e legkisebb erőmű kategória termelési 

támogatásban részesítése. Ennek ellenére a 2017. január 1-én életbe lépő Megújuló Energia 

Támogatási Rendszer (METÁR), a háztartási méretű kiserőműveket továbbra sem támogatja, azokra 

a jövőben is a szaldó elszámolás vonatkozik. 

Az eredmények belátható időtávra helyezik azt a lehetőséget, mely szerint egy település képes lesz 

saját villamosenergia-igényének megújuló forrásból történő kielégítésére. A kapott adatok azt 

mutatják, hogy a települések villamosenergia-igényének 100%-ban helyi megújuló forrásból történő 

biztosítása - akár a tárgyalt legkisebb erőmű kategóriában is - a kistelepülések vonatkozásában 

elérhető közelségbe került és nem lehetetlen a kis és nagyvárosok esetében sem. 

Köszönetnyilvánítás 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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Me rno ki te rszemle let e s te rgeometria 

ko ze piskola soknak 

NAGYNÉ KONDOR R.  

University of Debrecen, rita@eng.unideb.hu  

Abstract. Spatial visualization skills are essential to success in several disciplines, especially in engineering studies. 

Many students have problems with imagining a spatial figure and therefore to solve the spatial geometry exercises, 

so development of spatial ability is very important. We plan to make special worksheets to develop of spatial ability. 

Bevezete s 

Kutatások szerint a térszemlélet szoros kapcsolatot mutat a természettudomány, a technológia, a 

mérnöktudomány és a matematika (STEM) készségek, az általános problémamegoldó képesség 

fejlődésével; továbbá a térben való tájékozódás elengedhetetlen feltétele a mérnöki tervező 

munkának. 

Szükséges a térgeometriai feladatok megoldásában gyakorlatot szerezni, a térszemléletet fejleszteni, 

hiszen a mérnökhallgatók gyengébb térszemlélete a későbbi tanulmányaikra negatív hatással van, 

nem értik, nem tudják megoldani azokat a problémákat, melyek térben való tájékozódást igényelnek. 

Ezért lényegesnek tartjuk a műszaki képzés iránt érdeklődő középiskolások figyelmét időben felhívni 

a térbeli problémamegoldás fontosságára. 

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék oktatói néhány éve kidolgoztak és 

tartottak a Műszaki Karon lévő képzésekhez kapcsolódó geometriai, informatikai, matematikai, 

műszaki témakörű, érdeklődésfelkeltő foglalkozásokat középiskolásoknak. A foglakozások után 

lehetőség nyílt az érdeklődő diákoknak a tanszék oktatóival való beszélgetésekre a Műszaki Karon 

folyó képzéssel, a képzésre való felkészüléssel kapcsolatosan. 

E hagyományt folytatva, a szerzett tapasztalatokat felhasználva, tanszékünk munkatársai az EFOP-

3.6.1-16-2016-00022 számú projekt keretében új, tudománynépszerűsítő és a műszaki pályára 

irányuló érdeklődést felkeltő témaköröket dolgoznak ki, melyek között szerepel a „Mérnöki 

térszemlélet és térgeometria” téma. 

A „Me rno ki te rszemle let e s te rgeometria” cí mu  foglalkoza s leí ra sa 
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A térbeli vizualizációs képesség, a térszemlélet megfelelő szintje meghatározó jelentőségű a műszaki 

és természettudományos oktatásban, fejlesztése kiemelt fontosságú a mérnöki képzésben, különösen 

az építészmérnök hallgatóknál. A megfelelő térszemlélet a számítógéppel történő tervezést is segíti. 

Tipikus, térszemlélettel kapcsolatos feladat a vetületi ábrázolás és vetületolvasás, ahol 

háromdimenziós alakzatok kétdimenziós vetületi képeinek megállapítása és megrajzolása a feladat, 

illetve a rekonstrukció, ahol vetületi képek alapján kell megalkotni a tárgy axonometrikus képét. A 

vetületi képek helyes értelmezése, majd a tárgy megrajzolása, megépítése sok gyakorlást és megfelelő 

térszemléletet kíván. 

A Mérnöki térszemlélet és térgeometria foglalkozásra térlátás-fejlesztő kreatív játékokkal, 

építőkockákkal és vetületi ábrákat tartalmazó feladatlapokkal várjuk a középiskolásokat. A cél a 

rekonstrukció képességének gyakorlásaként felépíteni a megadott elölnézeti, felülnézeti és 

oldalnézeti ábrák alapján a színes építőelemekből összeállított testcsoportokat. Majd megfordítjuk a 

feladatot: a vetületi ábrázolás és vetületolvasás gyakorlásaként építsenek a diákok valamilyen 

konstrukciót és rajzolják meg az építmény vetületeit szabad kézzel. 

A foglalkozás célja, hogy a különböző térbeli alakzatok párhuzamos vetítéssel előálló képeinek, illetve 

a rekonstrukciónak a szabályszerűségeit és ezek műszaki problémamegoldásban való használatát 

bemutassa, továbbá ezeket használja a feladatmegoldások során.  

A foglalkozás tervezésekor figyelembe kell vennünk azokat előírt szakmai kompetenciákat, 

kompetencia-elemeket, amelyek kialakításához a foglalkozáshoz kapcsolódó és a műszaki 

felsőoktatásban szereplő tárgyak jellemzően, érdemben hozzájárulnak. Olyan mintafeladatok 

kerülnek megoldásra, melyekkel a foglalkozás a későbbi mérnöki ábrázolással kapcsolatos feladatok 

elvégzését és a számítógépes modellezést támogatja, illetve tervezés egyszerűbb feladatainak 

ellátására is felkészülhetnek a foglalkozás résztvevői. 

Figyelembe kell vennünk továbbá a feladatok kitűzésekor az adott középiskolás csoport tagjainak 

összetételét, életkorát és előzetes ismereteit. A térszemlélet fejlesztő foglalkozás, a diákok 

felkészültségétől függően 2-3 óra alatt lezajlik. 

A foglalkozás tematikája terv szerint fokozatosan nehezedő feladatokból fog állni, így már a feladatsor 

kiválasztásakor figyelembe vehetjük az adott csoport tagjainak életkorát, érdeklődését. A foglalkozás 

végeztével a diákokkal való kötetlen beszélgetés veszi kezdetét. A diákokkal a tapasztalatokat 

megbeszéljük, értékelhetik saját tevékenységüket, térbeli vizualizációs képességüket, feltehetnek a 

foglalkozás hatására felvetődött kérdéseket, problémákat, vagy egyéb kérdéseket a mérnöki 

területekről, tevékenységekről, melyekre válaszokat kapnak. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.  

callto:3.6.1-16-2016-00022
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Szí ne rze kele s ke pesse g fejleszte se informatikai 

eszko zo kkel 

PERGE ERIKA  

University of Debrecen, perge@eng.unideb.hu  

Abstract. The tutoring project called „Colour aptitude” will be executed via the project of the University of 

Debrecen titled EFOP-3.6.1-16-2016-00022 „Debrecen Venture Catapult". The aim of this tutoring project is to 

develop the students’ sense of colour and their ability to communicate through the use of colours.  The project will 

provide a comprehensive knowledge on the basic theory of colours and their industrial application in relation to 

coloured paints and coloured lights. Our project is recommended to high-school students who might want to 

engage their further education in the fields of engineering. This article presents the education method which is part 

of the research and was elaborated for the development of this ability, the schedule of the tutoring project and the 

applied training aids. 

Bevezete s 

Oktatási tevékenységünk folyamán minden iskolatípusban feladatunk a fiatalok felkészítése egy olyan 

világra, melyet a színek uralnak, a színes természeti és épített környezet, színes tárgyak, színes képek, 

a színes plakátok, a nyomtatott színes dokumentumok, a színes filmek…  

A tapasztalatok szerint a felsőfokú műszaki tanulmányokat kezdő fiatalok színtani ismeretei 

meglehetősen hiányosak, nem rendszerezettek, és a színtani ismeretek alkalmazásának képessége 

általában igen alacsony szintű [10]. Bizonyos szakmák tanulásában és művelésében ez problémát 

jelenthet. 

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék oktatóinak közreműködésével a 

Debreceni Egyetem „Debrecen Venture Catapult"című projektje (EFOP-3.6.1-16-2016-00022), a 

„Műszaki kutatói kapacitás bővítése, kutatási szolgáltatások fejlesztése, tudásnégyszög kiépítése a 

mérnökképzésben” című alprojekt keretében a Mérnöki és innovációs készségeket fejlesztő 

munkacsoport elnevezésű kutatócsoport színtani, geometriai, matematika, mechanikai, informatikai, 

statisztikai, diagnosztikai témaköröket dolgoz fel.  

Középiskolások számára képességfejlesztő foglalkozások kerülnek kidolgozásra, gyakorlati 

foglalkozás jelleggel, a tanulók aktív közreműködésével. A foglalkozások célja a tanulók 

képességeinek fejlesztése, továbbá a tájékozottság növelése, a motiválás, a műszaki képzés egyes 
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területeinek játékos bemutatása, a megalapozott pályaválasztás segítése, a fiataloknak a műszaki 

pálya irányába való vonzása. 

A foglalkozások egyik témája a színérzékelés. A foglalkozás célja a tanulók színérzékelési 

képességének a fejlesztése. 

Tapasztalatunk szerint a középiskolát végzett fiatalok körében a színtani ismeretek alkalmazásának 

képessége általában igen alacsony szintű. A műszaki felsőoktatásban szembesülünk a 

hiányosságokkal, különösen az építészeti- tervezés vagy a kiadvány és terméktervezés terén, a 

számítógépes grafika és a digitális képfeldolgozás felhasználási területein, ahol a színvilág kialakítása 

része a mindennapi munkának. A hiányosságok egyik oka az, hogy a különféle területekről származó 

ismeretek nem rendeződnek egységes egésszé, és nem válnak tudatosan alkalmazott 

eszközrendszerré. A hiányosságok több szinten is tapasztalhatók: az alapismeretek hiánya, a meglévő 

ismeretek egységgé rendeződésének a hiánya, az esztétikai érzék és a meglévő ismeretek alkalmazó 

képességének az alacsony szintje, valamint a színmeghatározó és színkülönbség-érzékelés 

képességének az alacsony szintje [9]. 

Annak érdekében, hogy a műszaki felsőoktatásba érkező fiatalok felkészültebbek legyenek ezen a 

téren a középiskolás korosztály számára fejlesztő programot kell kidolgozni, és ezt kellően motiváló 

módon alkalmazni. 

1. A szí ne rze kele s  

„A szín élet. Színek nélkül halott lenne a világ.”  

/Johannes Itten/ 

A legtöbb információ a szemünkön keresztül áramlik hozzánk a minket körülvevő színes világból. 

Minden napunk azzal kezdődik, hogy kinyitjuk a szemünket… és nézünk. De látunk-e?  Mit látunk és 

hogyan látjuk? Milyen színeket érzékelünk? Milyennek érzékeljük azokat? Mekkora különbségeket 

vagyunk képesek érzékelni?  

Mindenki érzékeli és használja is a színeket, akár a mindennapi életében, akár munkavégzésben. Sok 

szakmában például a képzőművészet, az iparművészet, az építészet, a marketing, a látvány-, 

kiadvány- és terméktervezés, az élelmiszer-, a közlekedés-, az autó-, a textil-, a festék- és a kozmetikai 

ipar, valamint a termékgyártás minden ágazatában a munka fontos eleme a létrehozott tárgyak, 

termékek, terek megfelelő színvilágának kialakítása. Az ehhez kapcsolódó mérnöki, művészeti és 

egyéb szakmai képzésekben ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a színelméleti ismeretek elsajátítására, 

az ismeretek alkotó alkalmazásához szükséges képességek fejlesztésére, valamint a színekkel történő 

kommunikációs képesség fejlesztésére, mert ezek hiánya gátolja a magas színvonalú munkavégzést 

[9]. 

A nem megfelelő színlátás Magyarországon több mint 100 foglalkozás esetében korlátozó, vagy kizáró 

tényező lehet [14]. Korunkban egyre több munkatevékenységnél szükség van a jó színlátásra. 
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Egyébként teljesen egészséges fiatalokat kényszeríthet a színtévesztés arra, hogy további 

tanulmányait, megálmodott hivatását, esetleg a meglévő foglalkozását feladja. Megfelelően jó 

színlátók között bizonyos szakmák munkafolyamatainak a végzéséhez előnyt jelent a színérzékelés, 

ill. a színkülönbség-érzékelés képességének magas foka, ennek hiánya pedig gátolja a magas 

minőségű munka végzését. 

A színezés az iparban széles körben elterjedt. A színállandóság alapkövetelménye megjelenik a 

környezetalakítás, az épülethomlokzat és belső terek számára nagymennyiségben gyártott festékek; 

a járműgyártás által felhasznált, katalógusokból rendelhető fényezés; a textil-, a ruha-, a papír-, bőr-, 

élelmiszer-, építő- és bútoripar, valamint a nyomdaipar számára készített színezék viszonylatában. A 

gyártott termékek között manapság kevés olyan van, melynél a szín ne lenne fontos tényezője a végső, 

kívánatos megjelenésnek. Az ipari igények hatására a gyártási folyamatban résztvevő személyek 

színkülönbség-érzékelő és színmeghatározó képessége ezért igen fontos. A színérzékelő képességet 

úgy határozhatjuk meg, mint egy személy azon képességét, hogy finom szín-megkülönböztetési 

ítéleteket mondjon [5].  

2. A „Szí ne rze kele s” cí mu  foglalkoza s 

 „Mind közül a legnehezebb dolog, noha a legkönnyebbnek tűnik: látni, ami a szemünk előtt van.”  

/Johann Wolfgang von Goethe/ 

A „Színérzékelés” című foglalkozás célja a tanulók színérzékelési képességének, valamint a színekkel 

történő kommunikációs képességnek a fejlesztése. A foglalkozás egyfajta hiánypótló funkcióként 

segít az életre való felkészítésben, amire többnyire sem az iskoláknak, sem a családoknak nincs 

kapacitásuk, ám nélkülözhetetlen támogató erőforrás lehet a fiatalok számára. 

A foglalkozások résztvevői játékos formában ismerkednek meg a színekkel, a színlátás folyamatával, 

a színkeverés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a festékszínek és a fényszínek keverésével, a 

színharmóniák típusaival és azok alkalmazási lehetőségeivel [1, 2, 6,7, 8]. 

A színelméleti ismeretek megismerése, elsajátítása, alkotó alkalmazása ma Magyarországon az alap- 

és középfokú intézményekben a Nemzeti alaptanterv alapján számos tantárgy (rajz, fizika, kémia, 

biológia, művészettörténet és informatika) oktatásának keretében valósul meg, melyre később a 

szakmai képzés épít. Annak érdekében, hogy a felsőoktatásba érkező fiatalok felkészültebbek 

legyenek ezen a téren a középiskolás korosztály számára fejlesztő programot kell kidolgozni, és ezt 

kellően motiváló módon alkalmazni.  

Már Comenius a „Didactica Magna” című művében javasolja, hogy a dolgokat érzéki úton, 

tapasztalással, az értelem útján, saját gondolati mérlegeléssel, illetve mások véleménye útján 

ismertessük meg [3]. Az ismeretanyag általunk javasolt feldolgozása is elsősorban a tapasztalásra 

épít.  
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A kutatás az oktatási módszer kidolgozására, az alkalmazható eszközök kifejlesztésére, irányul. Az 

oktatási módszer egyedisége a színelméleti ismeretek feldolgozásának tematikájának 

meghatározásában, valamint az ismeretek elsajátítását segítő eszközrendszer összeállításában, 

létrehozásában és azok alkalmazási módjában nyilvánul meg. Kidolgozott módszerünkben javasoljuk, 

hogy a színelméleti ismeretek oktatása szervesen, összehangolt módon kapcsolódjon az 

informatikához, az informatikai eszközök alkalmazásához, az informatika tantárgy oktatásához. 

Módszerünk alkalmazásával a tanulók számára közelebb lehet hozni, meg lehet alapozni az 

informatikai tudományterületeket, például a komputergrafikát és a képfeldolgozást. A fejlesztő 

programban ki kell használni a számítógépekben rejlő szín megjelenítési és színkezelési 

lehetőségeket. A tanulókat képessé kell tenni az általuk használt informatikai eszközökkel 

kapcsolatos fogalmak, rövidítések pl. RGB megismerésére, ezek színelméleti háttereinek 

elsajátítására [12].  

A kidolgozott foglalkozások a partner középiskolákban kerülnek megtartásra 10-15 fős 

csoportokban. 

2.1. A foglalkoza sok tartalmi elemei 

Ebben a részben bemutatjuk a különböző tudományterületekhez tartozó, általunk hasznosnak és 

fontosnak vélt ismeretanyag feldolgozásának javasolt sorrendjét.  

A színek fő jellemzőinek (színezet, telítettség, világosság) tanulmányozását és a színek 

csoportosítását célszerű színhasonlító feladatokkal kezdeni, mivel tapasztalatunk szerint tanulóink a 

szín színezetének, sötét-világos, valamint telített-telítettlen színértékeinek megkülönböztetésében 

elég bizonytalanok. Ezt kövessék a színkeverési gyakorlatok, a festékszínek keverése és a fényszínek 

keverésének gyakorlata. Ezen gyakorlatok tapasztalati eredményeire építve összegezzük az 

optikának, a fény fizikájának (az elektromágneses sugárzás és a fény, fénytörés, fényvisszaverődés, 

fényszínek keverésének) ismeretanyagát, valamint a vizuális érzékelés fiziológiájának, a színlátás 

folyamatának (fényforrás, fényvisszaverődés, a szem, agy működésének) magyarázatát. Ezt kövesse 

a színkülönböző tudományterületekhez tartozó fogalmának meghatározása [6,8]. 

Mivel a színeket környezetük, vagyis az őket körülvevő színek befolyásolják, ezért foglalkozzunk a 

színek egymásra való hatásával, megtévesztő viselkedésével. Például egy szín mutatkozzon több 

színnek, két vagy több különböző szín tűnjön azonosnak, hátterek színmegváltoztató hatásának 

vizsgálata színezet, világosság, telítettség vonatkozásában, különböző háttér – azonos színminta, 

azonos háttér – különböző színminta estén [1, 7]. A színek másnak látszanak, mint amilyenek, így a 

színcsalódás okainak összefoglalásával jutunk a színkontrasztok, az utóképek, a szín szubtrakciója, az 

optikai illúziók magyarázatához [2, 11]. 

A színviszonyok magyarázatának rendszerbe szervezésével jutunk a színrendszerekhez (pl. Coloroid, 

HSL, RGB, CMY, CIE), a színgyűjteményekhez (pl. Panton, Munsell).  
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A színrendszerek azt sugallják, hogy a rendszeren belül bizonyos színösszeállítások harmóniát 

képeznek. A színkombinációk legfőbb célja és értelme a harmóniák létrehozása. A tanulók ismerjék 

meg a monokróm, dikróm, trikróm, tetrakróm harmóniák típusait, létrehozásuk módját, majd 

tanulmányozzák a létrehozott színviszonylatok hatásait, alkalmazási módjait, felhasználási 

lehetőségeit, mivel a színharmóniák alkalmazásának ismerete elengedhetetlen a hallgatók számára 

tervezési munkák végzésekor. 

2.2. Ke pesse gfejleszte shez alkalmazott eszko zo k  

A képességfejlesztéshez javasolt hagyományos eszközök a festékek (vízfesték, tempera, 

nyomdafesték), színes fényű lámpák, színes papírok, nyomtatott színkártyák, színes tablók valamint 

a festékszínek keveréséhez egy forgó tárcsa. 

A foglalkozásokon a színhasonlító feladatokhoz vagy a színgyűjtemények készítéséhez a festékkel 

szemben előnyben részesítjük a színes papírokat (melyek lehetnek előre gyártott színes lapok vagy 

folyóiratokból, hirdetésekből, plakátokból, illusztrációkból, különféle színes katalógusokból kivágott 

papírszeletek) vagy a nyomtatott színkártyákat. A papír a színek  színezet, telítettségi és világossági 

értékeinek széles skálájának közvetlen felhasználására ad lehetőséget, amennyiben rendkívül sokféle 

papírunk van, valamint többször is használhatjuk ugyanazt a színt, anélkül, hogy szín tulajdonságai 

vagy felületi adottságai akár egy árnyalatnyit is változnának. 

Sovány szerint: „Az interaktív multimédia rendszerek különösen alkalmasak arra, hogy a 

tudástartalmak közvetítése során olyan hatásrendszert hozzunk létre, mely kiválóan illeszkedik az 

emberi agy információ-felvevő és rögzítő mechanizmusához” [13]. 

A hagyományos eszközök mellett javasoljuk a számítógép alkalmazását, interaktív színtani 
oktatóprogram használatát. 

2.3. A foglalkoza sok feladattí pusai 

Ezek különböző bonyolultságú és nehézségűek lesznek, így a feladat kitűzésekor az adott csoport 

tagjainak életkorához, érdeklődéséhez. 

2.4. A foglalkoza sok leza ra sa 

A foglalkozások a tapasztalatok, a tanulók visszajelzésének megbeszélésével, rögzítésével végződik. 

Ebben a tanulók értékelik a tevékenységüket, megfogalmazzák a menet közben felvetődött 

problémákat, az ezekre adott válaszokat. Ezek alapján elemzés készül a tanulságok levonása és a 

foglalkozások programjának továbbfejlesztése érdekében, majd az érintett középiskolák tanárainak 

bevonásával elkészített módszertani elemzések workshopokon kerülnek bemutatásra. 

O sszegze s 
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A képességfejlesztés eredményességét befolyásoló hatások szempontjából lényeges, hogy a tanulókat 

cselekedtetve foglalkoztassuk, hiszen a saját tapasztalat útján való ismeretelsajátítás a 

legmaradandóbb. A tanulói kísérletek tapasztalataira építve a foglalkozások résztvevői a különböző 

tantárgyak keretében tanult színelméleti ismereteiket felelevenítik, a hiányosságokat pótolják és a 

megszerzett ismereteket rendszerezik. A foglalkozások várható hatása, hogy a tanulók a 

színérzékelés képességének fejlesztésével képessé válnak finom árnyalatokból épülő, érzéki 

színegyüttesek, színharmóniák létrehozására, valamint fejlődik a színekkel történő kommunikációs 

képességük. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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A mu szaki modellekben alkalmazott numerikus 

sza mí ta sok szerepe nek bemutata sa 

ko ze piskola soknak tartott ismeretterjeszto  

foglalkoza sokon 

SEBŐK-SIPOS DÓRA 

University of Debrecen, dorasipos@eng.unideb.hu  

Abstract. Application of numerical methods and stochastic approach should have a bigger role in the Mathematics 

program of the secondary schools. Study of economic and engineering problems leads to better understanding of 

the significance of mathematical models in practice. In our mini-course we introduce several topics related to 

mathematical modelling of systems and processes to present the applicability of mathematical calculation methods 

in the everyday life. 

Bevezete s 

A középiskolai matematikaoktatás kevés hangsúly helyez a közelítő számítások, becslés, mérés, 

interpoláció kérdéskörre, és általában a numerikus módszerekre. Az analitikus megközelítés 

kizárólagossága, a pontos érték meghatározása nem formálja kellőképpen a műszaki modellek és 

problémamegoldáshoz szűkséges szemléletmódot. 

A numerikus számítások, a mérés, az adatelemzés szerepének bemutatása hasznos abban a 

tekintetben, hogy segít a problémák új megközelítési módjának kialakításában. 

A műszaki pálya iránti érdeklődés felkeltésében és a sikeres pályaválasztásban fontos, hogy a 

középiskolások kellő tájékozottsággal rendelkezzenek a mérnöki területekről, tevékenységekről, 

gondolkodásmódról. A normál tananyag tanulásával a tanulók kevés tapasztalatot tudnak gyűjteni 

ezen a téren. 

A felsőoktatási intézmények sokféle módon tudnak segíteni az érdeklődés felkeltésében, ezek közül 

egyértelműen a személyes találkozás, a tanulókkal való beszélgetés a leghatékonyabb a tapasztalatok 

szerint. A középiskolásokkal való találkozásnak több apropója lehet, ilyenek az egyetemen tett 

látogatások, a középiskolákban tartott szakmai előadások, bemutatók, szakkörök, foglalkozások. 
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A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék jó pár évvel ezelőtt kezdte el 

érdeklődésfelkeltő, tudománynépszerűsítő, interaktív foglalkozások kidolgozását és megtartását 

olyan matematikai, geometriai, informatikai és műszaki témakörökben, melyek kapcsolódnak a DE 

Műszaki Karon fő folyó képzésekhez [1]. A foglakozások egyben lehetőséget jelentenek a Műszaki Kar 

oktatóival való kötetlen konzultációra is. 

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt keretében új témaköröket dolgoznak ki a tanszék 

munkatársai, ezek között szerepel a „A numerikus számítások szerepe a műszaki modellekben” téma. 

„A numerikus sza mí ta sok szerepe a mu szaki modellekben” cí mu  

foglalkoza s 

Becsle s 

A mindennapi mérnöki munka része a mérés, adatelemzés és a becslés. Ezek a tevékenységek nagyon 

különböző módon jelennek meg például egy építőmérnök és egy villamosmérnök munkájában, de az 

minden mérnöki tevékenységben közös, hogy egy rendszert vagy folyamatot vizsgálva a kérdéses 

paraméter, jellemző értéke becsülhető a tapasztalat, a szaktudás birtokában, így a matematikai 

számítással kapott eredményt a felhasználó kontrollálni tudja. Ez a fajta szakmai kontroll a számolás 

eredményét illetően nem csak azért fontos, hogy az esetleges számolási vagy mértékegység-

egyeztetési hibákra fény derüljön, hanem azért is, mert a matematikai modellben adódhatnak olyan 

megoldások, melyek nem megoldásai az eredeti feladatnak. 

A közoktatásban az alsóbb osztályokban megjelenik a becslés fogalma matematika órákon, de a 

becslés, illetve a számolás eredményének kontrollálása nem válik a feladat megoldási kultúra részévé. 

Még egyetemistáknál is tapasztalható, hogy nyilvánvalóan rossz (például a tényleges megoldástól 

nagyságrendileg eltérő, vagy az előjel miatt értelmetlen) megoldás is elfogadnak, mivel nem érzik 

szakmai probléma józan ésszel való átgondolásának szükségességét. 

A foglalkozások tematikája tartalmaz olyan gyakorlati feladatokat, melyek kapcsán be tudjuk mutatni 

a becslés jelentőségét. 

Pontossa g 

A tanulók képe a pontos érték, a kerekített érték, a mérési pontosság, az értékes jegyek száma 

fogalmakról általában nem tiszta. Ennek az lehet az oka, hogy a matematikai problémák megoldása 

során nem térnek ki ezekre a kérdésekre, illetve a feladatok ebből a szempontból egysíkúan vannak 

megfogalmazva. 

Bár a gyakorlatban a mérőrendszer vagy a megfigyelés pontossága határozza meg a számolásba vitt 

adatok pontosságát, tehát ténylegesen nem a mennyiségek pontos értékével, hanem a becsült 
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értékével dolgozunk, addig a matematikai példákban ez a gondolat nem jelentkezik, az input adatok 

minden esetben „pontosnak tűnnek”, melyek alkalmasak a „pontos” eredmény kiszámítására. A 

feladatmegoldás végén pedig a pontosnak vélt eredmény kerekítése valamilyen megállapodás szerint. 

Ráadásul a kerekítés kapcsán gyakran arról beszélnek, hogy „hány tizedesjeggyel kell számolni”, 

miközben a problémamegoldásban – újra visszautalva a mérés pontosságára – az értékes jegyek 

számának van jelentősége. 

Tapasztalat, hogy egyetemi hallgatók megadnak olyan eredményt, aminek a „látszólagos” pontossága 

nincs összhangban sem a bemeneti adatok pontosságával, sem az eredmény gyakorlati 

felhasználásával. Például egy vizsgált gerenda hosszára megadják a 600,42578 cm eredményt, ami 

azt sugallja, hogy a hosszmérést százezred cm pontossággal el lehet végezni. 

A számolások pontosságával kapcsolatban egy másik gondolatot is fel kell vetni, ez pedig a közelítő 

módszerek alkalmazása, melyek „deklaráltan” nem a pontos értéket adják. A gyakorlatban végzett 

műszaki számítások többsége közelítő számítás, ezért a szemléletformálás szempontjából hasznos 

néhány alapvető numerikus módszer tárgyalása az analitikus modellekben végrehajtott pontos 

számolások mellett. Ennek kapcsán meg lehet beszélni a modellalkotás során alkalmazott 

egyszerűsítési, elhanyagolási lehetőségeket. 

Sza mok 

A matematika órákon a matematikai modellekben való számítássokkal foglalkoznak, a valós 

rendszerek, folyamatok és a hozzájuk kapcsolt modellek viszonyáról kevés szó esik. Véleményünk 

szerint ez több problémát is okoz. Egyrészt azt a képet alakítja ki a tanulókban, hogy a matematikának 

számukra nincs haszna (nem tudják a mindennapi életben hasznosítani), másrészt nem alakul ki a 

modellalkotás és a modellekben kapott eredmények helyes értékelésének készsége. 

A matematikai modellben való számolás egy érdekes vetülete a használt számok köre. Ha egy modell 

alkalmazásakor nem tisztázzuk, hogy a paraméterek értékei mik lehetnek a modellben, és mik a 

lehetnek ténylegesen (bemenő vagy kimenő adatként ábrázolva ezeket), a tanulók számára 

problémát okozhat, hogy melyik számhalmazon kell számolni (valós, racionális, egész). 

A feladatok többségében folytonos modellben gondolkodunk, a vizsgált mennyiségek 

értékkészletének valamilyen intervallumot tekintünk. Ezekben a modellekben a valós számok 

halmazán dolgozunk (ami egy matematikai absztrakció eredménye), és hallgatólagosan a pontos 

értékre gondolunk úgy a bemenő adatok, mint az eredmények tekintetében. 

A gyakorlatban az adatok mérésből, megfigyelésből származnak. A mérőrendszer felbontásából, 

illetve a számábrázolási módból adódóan (hány értékes jegyet használunk a tizedes tört alakban) a 

számolások bemenő adatai valójában diszkrétek, nem pontos értékek. Ebből adódóan az eredményt 

pontos értéknek tekinteni nem helyes. 
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A problémát tovább bonyolítja, hogy a feladatmegoldás végén a „pontos” értéket – valamilyen 

megállapodás, vagy szokás alapján – megadják tizedes tört alakban „valahány tizedesjegyre 

kerekítve”, így az érték diszkrétté válik. 

Itt érdemes megjegyezni, hogy a matematikai mintapéldákban az „egyszerűség kedvéért” gyakran 

egész számokat adnak bemenetként (könnyebb legyen kiszámolni az eredményt akár fejben is), ami 

azzal jár, hogy a számológéppel való hatékony számolás készsége nem alakul ki a tanulókban. 

A valós (és ezen belül a racionális) számhalmazok bevezetését a matematikai modellalkotás 

indokolja, a gyakorlatban egy mennyiség megmért és lejegyzett értéke egy véges halmazból kerül ki. 

Ha például egy 32,84 mm névleges hosszúságú termék gyártása során a tényleges hossz a 32,74 – 

32,94 mm tartományba esik, és a hosszmérés eredménye a mérőműszeren 0,01 mm „pontossággal” 

jeleníthető meg, akkor valójában csak 21 különböző mérési eredmény adódhat: 32,74;32,75;…; 32,94, 

míg a modellben a változó értékkészlete a [32,74;32,94] intervallum (1. ábra). 

 

1. ábra. Változó értékkészlete a folytonos modellben, és a mintában szereplő értékek. 

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik a digitális adattároláshoz szükséges kvantálás (analóg-digitális 

átalakítás) kérdése, amikor egy mennyiség értéke fizikailag egy intervallum bármelyik elemével 

egyenlő lehet, a mérőszám azonban csak diszkrét skálán jeleníthető meg az adattárolás módja miatt. 

A foglalkozásokon bemutatunk olyan feladatokat, melyek esetén tárgyalható a számhalmaz 

megválasztásának kérdése. 

Statisztikai alapok 

A statisztika alapgondolatainak bemutatása a középiskolákban hozzájárulhat a matematikai 

modellekkel kapcsolatos helyes szemléletmód kialakításához. A tantervekben megjelenik a statisztika 

témakör, a rendelkezésre álló időt helyesen megválasztott példák bemutatásával jól ki lehet használni 

erre a célra. 

Véleményünk szerint a gazdasági és műszaki példák sorával célszerű bemutatni a sztochasztikus 

szemléletmód szükségességét. Az alapgondolatok között kell szerepelnie annak, hogy a gyakorlatban 

miért szükséges minden esetben számolni az adatok szóródásával, mi ennek az oka, és hogyan lehet 

az ilyen jellegű adatokat kezelni. A másik fontos gondolat a paraméterek pontos és becsült értékének 

viszonya a modellben, ezek becslési módszereinek bemutatása, valamint a változók közti kapcsolat 

keresésének módja. 

A foglalkozásokon bemutatunk olyan feladatokat, melyek rávilágítanak a statisztikai következtetések 

módjára és szerepére. 

32,74 32,94 32,74 32,94
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A foglakoza s ce lja 

A foglakozás célja a fent bemutatott kérdéskörök bemutatása, a felvetődő „problémákra” a 

gyakorlatban adott válaszok ismertetése, gondolatébresztés, a saját tapasztalatokra, példákra való 

rákérdezés. 

A foglalkozás része a tanulók gondolkodásmódjának felmérése célirányos kvízkérdésekkel. A 

válaszok megbeszélése elvezet a tárgyalni kívánt témákhoz. Ezt követi a tanulók számára 

áttekinthető, szemléletformáló példák bemutatása. 

A foglalkozások a tanulók aktív részvétele a cél, az ötletek, meglátások megfogalmazása, a folyamatos 

interakció. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Hivatkoza sok 

[1] Kocsis, I., Papp, I., A műszaki pálya felé orientáló szakmai foglalkozások középiskolások részére, 

Matematikát, fizikát és informatikát oktatók XXXL. országos és nemzetközi konferenciája, 

Székesfehérvár, 2016. 
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A hallgato i visszajelze sek folyamatos gyu jte se nek egy 

mo dszere ro l 

SEBŐK-SIPOS DÓRA 

Debreceni Egyetem Műszaki Kar, dorasipos@eng.unideb.hu  

Abstract. The efficiency of the learning process is in the focus of many studies in didactics, nowadays in engineering 

higher education as well (see e.g. [7], [8]). Since the analysis the process efficiency is an important part in everyday 

activity of engineers in industry, it seems to be natural to apply this approach in the engineering training. This 

paper is about an initiative in developing an efficiency evaluation method for engineering mathematics teaching. 

The method has several components, one of them is the application of online tests during lessons to get immediate 

feedback from students.  Since today smart phones and internet access are available for everybody, it is easy to 

perform a short quiz or questionnaire with a few questions to check the prior knowledge of students necessary for 

the studying the current topic, or the understanding of the new material. It is also useful to get information about 

further circumstances of the learning process. 

Bevezete s 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Alaptárgyi Tanszéke több mint tíz éve foglalkozik az 

alkalmazásorientált, probléma-alapú matematikaoktatás módszertani kérdéseivel. E témakörben 

több könyv és jegyzet is készült, lásd pl. [1-6]. 

A vizsgálatok egyik területe a matematikaoktatás hatékonyságának mérésére a mérnökképzésben. Itt 

először azt a kérdést kell feltenni, hogy mit értünk hatékonyságon. Az iparban, a mérnökök leendő 

működési területén a hatékonyság megítélése a mindennapi munka része, így a erre való 

felkészítéssel (mérnökképzés) kapcsolatban természetes módon vethető fel, hogy az eltöltött idő és a 

befektetett munka hogyan térül meg a szakmai tevékenységek során. 

A hatékonyság kérdése természetesen a képzés bármely eleme esetén vizsgálható, itt csak az alapozó 

tárgyak, ezen belül is a matematika oktatását vizsgáljuk. Mivel az alapozó természettudományos 

tárgyak szerepe elsősorban a műszaki problémamegoldás elméleti megalapozása, e tárgyak 

oktatásának valódi (a kitűzött célnak megfelelő, hosszú távú) eredményessége véleményünk szerint 

a problémamegoldás sikerességégén keresztül mérhető a szakmai tárgyak tanulása és a mérnöki 

munka során. 

A hatékonyság mérése megalapozza az alkalmazott oktatási módszerek értékelését és fejlesztését. A 

műszaki matematika tárgy keretei között a fejlesztést speciális lehetőségei elsősorban az elméleti  
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ismeretek szisztematikus kapcsolása a mérnöki alkalmazásokhoz (gyakorlati példák rendszerével), 

céltudatosan előkészítve az ismeretek későbbi felhasználását, a gyakorlatközeli numerikus 

módszereket tárgyalása az analitikus módszerrel párhuzamosan, a matematikai szoftverek 

használata, ezek mellett természetesen vizsgálható a tanuláselmélet általános eredményeinek 

alkalmazhatósága is ebben a környezetben. 

A vizsgálat első lépéseként felméréseket végeztünk mérnöki mesterképzésben résztvevő hallgatók 

között a matematikatanulás „utóéletéről” [6], továbbá a mérnöki képzésekben szakmai tárgyakat 

oktatók között a matematikai ismeretek fontosságáról, szerepéről.  

A vizsgálatok egyik eszköze a folyamatos és közvetlen visszajelzés a tanulási folyamatban. Erre egy 

mindenki számára hozzáférhető online alkalmazást használunk az órákon, ami okostelefonról 

elérhető. Ennek segítségével az óra bármely pillanatában gyorsan lehet ellenőrizni, hogy a hallgatók 

tudják-e követni az elhangzottakat. 

Hallgato i felme re s  

A felmérés célja az volt, hogy átfogó képet kapjunk arról, hogy alapdiplomával már rendelkező 

hallgatók milyen matematikai alaptudással rendelkeznek, milyen kép él bennük a matematika 

tárggyal kapcsolatban, az alapképzésen tanult matematikai ismeretek mennyire kapcsolódnak a 

mindennapi munkához, találkozott-e a képzés és a munkavégzés során a megtanult elmélet és annak 

alkalmazása. Mesterképzésben elsőéves gépészmérnök hallgatók vettek részt a felmérésben.  

A kérdőív két fő részből áll. Az első rész korábbi tanulmányokra, tapasztalatokra kérdezett rá. A 

második részben feladatokat adtunk. A feladatok megfogalmazásában arra törekedtünk, hogy azok 

gyakorlatiasak legyenek, a válaszadók lehetőleg ne csak matematikai kérdésként tekintsenek rájuk, 

hanem érezzék, hogy a kérdésre tényleg jó lenne tudni a választ. A megoldásban sem a pontos 

számolásra helyeztük a hangsúlyt, hanem arra, hogy a válaszadónak van-e elképzelése a felvetett 

probléma megválaszolásának módjáról. 

A matematika tanulásával kapcsolatban 12 fő inkább pozitív, 15 fő inkább negatív emlékekről számolt 

be. Szembetűnő, hogy – egy kivételtől eltekintve – matematika hasznosságával kapcsolatos 

élményszerű tapasztalatokat, sikereket nem említettek. Általában a tananyag nagy mennyiségét, 

elméleti jellegét, a begyakorlást hangsúlyozták. Élményként sok esetben a tanár személye jelenik meg, 

negatív érzésként. A válaszadók szinte kivétel nélkül pozitívan ítélték meg a matematikát a 

kompetenciák szemszögéből nézve. 31-en nem tudták az alapképzésen megszerzett matematikai 

ismereteket a szakterületükön adódó feladatok megoldásában alkalmazni. Mindenki nyitottnak 

mondta magát az informatikai eszközök használatára.  

A feladat részben teljesen jó válasz 2 pontot, a jó megoldáshoz közeli, de nem pontos megoldás 1 

pontot, a kihagyott feladat 0 pontot, és a teljesen rossz válasz -1 pontot ért. A kapott pontokat külön 
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kategóriák alapján értékeltük. Megvizsgáltuk, hogy a gimnáziumban érettségizettek és a 

szakközépiskolában érettségizett hallgatók eredményei hogyan alakultak. A gimnáziumban végzettek 

átlagos pontszáma 25,5, a szakközépiskolában végzetteké 15,8. 

A matematika tanulásához, illetve alkalmazásához kapcsolódó vélemények azt mutatják, hogy a 

matematika hasznossága nem élményszerű a hallgatók számára sem a szakmai tárgyak tanulásakor, 

sem a későbbi mérnöki munkában. Bár a válaszok összességében „pozitívok”, nem elutasítók a 

matematika tanulásával szemben, a megfogalmazások többségében általánosságokat tartalmaznak 

(amit „illik” tudni a matematikáról). A résztvevők emlékei általánosságban azt tükrözik, hogy a 

matematikai ismeretek megszerzését szükséges „betanulási” folyamatként élték meg, nem 

megoldandó problémák motiválta tapasztalatszerzésként. [6] 

Oktato i felme re s  

A felmérésben a Debreceni Egyetem Műszaki Karának oktatói vettek részt. A kitöltők 93%-a műszaki, 

4% gazdasági és 3% természettudományi tárgyat oktat.  A megkérdezettek 40,75%-a csak 

alapképzésen tanít, a többiek alapképzésen és mesterképzésen egyaránt. 

A kérdőív négy részből állt. Az első részben azt kértük, hogy az oktatók értékeljék a matematikai 

témaköröket egy ötfokozatú skálán abból a szempontból, hogy az oktatott szakmai tárgy tanításához 

mennyire szükséges, illetve a saját szakmai tantárgya mennyire épít az adott matematikai témakörre. 

A második részben olyan típusú kérdések kerültek, amik a matematikai szoftverek alkalmazására 

vonatkoznak a szakmai tárgyak kapcsán. 

A harmadik blokk a hallgatók személyes kompetenciáira kérdezett rá, mely kérdések 

megfogalmazásait a KKK dokumentumokból vettünk át. 

A negyedik részben két kérdés található, ahol az oktatók leírhatták saját személyes véleményüket, 

gondolataikat a jelenlegi matematikaoktatás helyzetéről, szerepéről a műszaki képzésben, hogy 

milyen előre lépési, javítási lehetőséget látnak a matematika oktatása terén. A kérdőívet az oktatók 

anonim módon töltötték ki. 

A válaszokból kiderült, hogy a matematikát oktatók és az azt „alkalmazók” véleménye kevéssé tér el 

a problémák azonosításában. A matematika fontosságát szinte mindenki hangsúlyozta. A stabil alapok 

és az alapelvek biztos tudásának fontosságát is hangsúlyozta szinte minden válaszadó. 

Általánosságban megállapítható, hogy mindenki egyetértett azzal, hogy a műszaki képzésben a 

matematika fontos szerepet játszik, és hogy az alkalmazás hatékonyságát a jövőben növelni kell, és 

hogy a szakmai tárgyak nagymértékben építenek matematikai ismeretekre. 

A visszajelzések azt tükrözik, hogy a hallgatók önállóan nem vetik fel az alkalmazandó matematikai 

módszert. Úgy gondoljuk, hogy ez annak a következménye, hogy a diákok számára a matematika 

órákon használt szokásos módszerek nem motiválók. 
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Folyamatos visszajelze s a tanula si folyamatban 

Az internet és az okostelefonok egy hasznos alkalmazása a tanulási folyamat ellenőrzésére az órai 

online teszt. Egy tesztkérdés vonatkozhat egy korábbi, aktuálisan szükséges ismeretre, egy éppen 

tanult ismeretre, vagy a tanulási folyamat bármely elemére, jellemzőjére.  

Az online kérdőívezés egy hatékony formája a Kahoot nevű alkalmazás, ami interneten weboldalként 

vagy okostelefonra letölthető mobil applikációként is használható []. Az eszköz használata felkelti a 

hallgatók érdeklődését, tetszik neki, hogy „legálisan” használhatják a mobiltelefont a tanórán. 

Emellett a használat nagyon egyszerű, nem kell a technikai részletekkel sok időt tölteni. 

Az alkalmazásban lehetőség van kvízt kitöltetni, egy adott kérdésről vitát indítani, illetve felmérést 

végezni. A tanórán bármikor el lehet indítani egy tesztet, amikor arra a legalkalmasabb a helyzet, így 

ez az eszköz újszerű a hallgatói munka és előre haladás vizsgálatában, azonnali tanári korrekciót tesz 

lehetővé. 

Az online technika nélkül az (általában nagy létszámú) előadásokon kevés lehetőség van olyan 

visszajelzéseket kapni, melyek érdemben tájékoztatják az előadót a tananyag befogadásáról. A 

gyakorlati órákon követhető egy-egy hallgató munkája, de ezzel nem lehet átfogó képet kapni a 

csoport pillanatnyi tudásáról, „állapotáról”. 

Egy tesztet lefuttatva könnyen áttekinthető a hallgatók válasza, és erre azonnal lehet reagálni. A 

belépéskor felhasználónevet (célszerűen mindig ugyanazt az azonosítót kódot) kell megadni, így a 

válaszok „név” szerint is megjelennek. Ez elsősorban az óra utáni, illetve a hosszabb időszakra 

vonatkozó kiértékelésben fontos. A program rögzíti és a teszt végén automatikusan megjeleníti a 

kérdésekre adott válaszokat, ezeket táblázatban el lehet menteni, és óra után lehet elemezni. A 

csoport értékelése mellett egy-egy hallgató munkája követhető és külön elemezhető a kurzus alatt. A 

tesztek a számonkérések részét is képezhetik, a klasszikus „röpdolgozatokat” lehet sokkal 

gyorsabban és egyszerűbben megvalósítani. 

Úgy gondoljuk, hogy az órán feldolgozott tananyagra való rákérdezés segít az ismeret megmaradását 

egyrészt a taralommal való többszöri „találkozás” (megerősítés), másrészt az azonnali visszajelzés 

miatt. A visszajelzések alapján azonnal lehet korrigálni, vagy a következő tanórát ezek fényében 

tervezhetjük. 

Irodalom 

[1] Cs. Kézi, R. Nagyné Kondor, G. Á. Szíki. Alkalmazásorientált matematikaoktatás a DE Műszaki 

Karán, IJEMS, Vol. 2. (2017). No. 2. 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen 

in Engineering Education 13.10.2017  Faculty of Engineering 

[2] Cs. Kézi, G. Á. Szíki, A. Vámosi, A. Varga, Matematikai szoftverek alkalmazása műszaki 

számításokban, Tankönyvár 

[3] G. Á. Szíki, R. Nagyné Kondor, Cs. Kézi, Matematikai eszközök mérnöki alkalmazásokban, 

DUPress, 2016. 

[4] Kocsis, I., Sauerbier, G., Tiba, Zs., Die Nutzung des Computersystems MAPLE in der 

Ingenieurausbildung der Universität Debrecen, UICEE Global Journal of Engineering Education, 

Melbourne-Wismar, Vol.10(2006), 287-292. 

[5] I. Kocsis, Application of MAPLE ODE Analyser in the investigation of differential equations in 

the higher engineering education, Pollack Periodica, Vol. 2(2007), 177-183. 

[6] I. Kocsis, D. Sebők-Sipos, Matematikai kompetencia- és attitűdvizsgálat mérnökhallgatók 

körében, IJEMS, Vol. 2. (2017). No. 2. 

[7] M. Prenzel, M. Stadler, A. Friedrich, K. Knickmeier, C. Ostermeier, Increasing the efficiency of 

mathematics and science instruction, Leibniz-Institute for Science Education, Kiel, 2009 

[8] R. Göller, R. Biehler, R. Hochmuth, H.-G. Rück (ed.), Didactics of Mathematics in Higher 

Education as a Scientific Discipline, Conference Proceedings, Kassel, February 2017 

 

  



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen 

in Engineering Education 13.10.2017  Faculty of Engineering 

 

A fu ggve nyfogalom alakí ta sa a ko ze piskola ban 

SZANYI GYÖNGYI 

University of Debrecen, szanyi.gyongyi@eng.unideb.hu  

Abstract. The concept of function is fundamental importance not only to the mathematics, but to the technical 

sciences. Since the most mathematical concept is not acquired in one step (Vinner, 1983), thus we have to take a 

long journey for developing of the function concept. One of the aim of this process to develop an effective concept 

image which have an important role in problem solution. In this paper we are presenting the aims and the plan of 

that occasions which will be realized among the high school students in order to formation of the function concept.  

Bevezete s 

A műszaki felsőoktatásban potenciális továbbtanuló középiskolások tájékozottságának eléréséhez 

különösen fontos, hogy a tanulókkal megismertessük a mérnöki területek és a műszaki életpálya 

lehetőségeit, motiváljuk őket ezen a téren. A szakgimnáziumokban mindezek megvalósulnak, a 

gimnáziumokban viszont kevesebb lehetőség kínálkozik arra, hogy tapasztalatot tudjanak gyűjteni a 

tanulók ezekkel kapcsolatosan. 

Az utóbbi időben a felsőoktatási intézmények többféle módon próbálják motiválni a tanulókat a 

műszaki pálya választására. A tapasztalatok szerint ezen cél elérésének leghatékonyabb eszközei a 

középiskolákban való megjelenés, a diákokkal és a tanárokkal való folyamatos együttműködés, 

melynek apropói lehetnek a középiskolákban tartott szakmai előadások, bemutatók, szakkörök, 

foglalkozások. 

A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék jó pár évvel ezelőtt kezdte el 

érdeklődésfelkeltő, tudománynépszerűsítő, interaktív foglalkozások kidolgozását és megtartását 

olyan matematikai, geometriai, informatikai és műszaki témakörökben, melyek kapcsolódnak a DE 

Műszaki Karon fő folyó képzésekhez. A foglakozások egyben lehetőséget jelentenek a Műszaki Kar 

oktatóival való kötetlen konzultációra is. 

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt keretében új témaköröket dolgoznak ki a tanszék 

munkatársai, ezek között szerepel „A függvényfogalom alakítása” téma. 

„A fu ggve nyfogalom alakí ta sa” cí mu  foglalkoza s ce ljai  
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A függvény a matematika, ezen belül a matematikai analízis egyik alapvető fogalma. Ismerete, 

megértése és alkalmazása nem csak a matematika, hanem – többek között – a műszaki tudományok 

számos területének művelése szempontjából alapvető fontosságú. Emiatt is lényeges, hogy az iskolai 

matematika tanulás során olyan fogalomképzet alakuljon ki a tanulóknál a függvényről, melyre 

később építhető a felsőfokú képzés tananyaga. 

Minthogy a legtöbb matematikai fogalmat nem lehet egylépésben elsajátítani (Vinner, 1983), így a 

függvény fogalmának kialakítása is hosszú folyamat. Ennek egyik célja a hatékony fogalomképzet 

kialakítása, mely nagy jelentőséggel a műszaki területhez kapcsolódó problémák megoldásában is. A 

legtöbb matematikai fogalom, így a függvény fogalma is, nagyon absztrakt. Ellentétben a primitív 

fogalmakkal (például a pont), melyek ún. osztenzív (rámutatásos) definícióval rendelkeznek (Blaskó, 

Hamp, 2007), a függvénynek van formális definíciója. A tanulók sok esetben azonban nem a fogalom 

egy definícióját használják fel annak eldöntésére, hogy egy matematikai objektum példája vagy 

ellenpéldája a fogalomnak. Legtöbbször a fogalomról kialakult képzetre alapozva hozzák meg a 

döntést. Ezen fogalomképzetek kialakulására hatással vannak a fogalom alakítása során szerzett 

tapasztalatok, vizuális reprezentációk, élmények, konkrét példák stb.. Ahhoz, hogy „kézben” tartsuk a 

fogalmat szükségünk van egy arról kialakult képzetre, nem csak a fogalom egy definíciójára (Vinner, 

1983). 

Kollektív tapasztalatok (Szanyi, 2015), illetve a témához kapcsolódó szakirodalmak (Vinner, 1983, 

1989; Nagy-Kondor, 2005) tanulmányozása arra engedett következtetni, hogy sok esetben a felsőfokú 

képzést megkezdő hallgatók függvényről kialakult képzete nem felel meg a kerettantervi 

követelményeknek. Képzetükben az iskolában megismert és gyakorta alkalmazott, egy-egy 

hozzárendelési szabállyal leírható, a valós számok halmazát valós számok halmazába leképező (ℝ ⟶

ℝ típusú) függvények élnek. Ennek egyik oka abban keresendő, hogy a középiskolában a valós 

függvényekkel leírható kapcsolatok kerülnek tárgyalásra.  

A mérnökképzést kezdő hallgatók viszont már a felsőfokú tanulmányaik elején találkoznak például a 

vektorértékű függvényekkel, a síkbeli ponthalmazok (görbék) különböző módon történő 

előállításával:  

• polárkoordinátás előállítás - rögzítve egy O pontot és egy O kezdőpontú félegyenest a síkon a 

sík bármely P pontja egyértelmű módon azonosítható az O ponttól való távolság (r), és az adott 

félegyenessel bezárt irányított szög (𝜑) segítségével. Íly módon olyan görbék írhatók le 𝜑 →

𝑟(𝜑) függvényekkel, mint például az archimédeszi és logaritmikus spirálisok (1. ábra), melyek 

matematikai ismeretei rendkívül fontosak a gépészmérnöki gyakorlatban a lefejtőmaró 

szerszámok tervezésekor és gyártásakor. Ezen lefejtőmaró szerszámokkal állítják elő a 

különböző fogazott hajtópárokat nagy sorozatgyártás esetén (Bodzás és Dudás, 2014).  
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1. ábra 

• a cikloisokkal, amelyet egy irányított görbén csúszás nélkül legördülő kör egy meghatározott 

pontja ír le. Egy egyszerű ciklois (2. ábra) megadható ℝ ⟶ ℝ2 típusú függvénnyel.  Ezek 

alkalmazása széleskörű. Műszer fogaskeréknél (például mechanikus szerkezetű óráknál) 

többnyire ciklois fogprofilú fogaskerekeket használnak. 

 

2. ábra 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ilyen típusú függvények megértése, különböző módon történő 

reprezentációja vagy reprezentációjuk (például görbe) értelmezése nehézséget jelent a hallgatók 

többségének. Mindezek hátterében az is állhat, hogy a függvényfogalom iskolai alakítása során annak 

tartalmi jelentése gyakran háttérbe szorul. 

Annak érdekében, hogy a műszaki felsőoktatás potenciális hallgatói megismerjék a környezetük 

gyakorta megjelenő függvényeket, illetve ne ütközzenek a szükséges függvénytani alapok hiánya 

miatt tanulmányi problémákba, a tervezett foglalkozásokkal célunk különböző halmazok közötti 

kapcsolatok vizsgálatával (pl.: „szám-szám”, „szög-szám”, „szög-számpár” kapcsolatok) a 

függvénytani alapfogalmak, a jelölések és különböző reprezentációk használatának elmélyítése. A 

hozzárendelések megadásának különböző módjait választva (képlet, táblázat, grafikon, rendezett 

párok stb.) vizsgálni, hogy az adott hozzárendelés függvény-e; függvény esetén meghatározni az 

értelmezési tartományt, értékkészletet, a megadottól különböző módon reprezentálni a relációt. A 

különböző reprezentációk közötti átjárás segítségül szolgál a fogalom mélyebb megértéséhez is 

(Even, 1998, idézi Elia, 2007, 538. old.). 

 A foglalkozás tematikája, terv szerint, több tevékenység leírását fogja tartalmazni. Ezek különböző 

nehézségűek lesznek és a spiralitás elvének (Ambrus, 2004) megfelelően egymásra fognak épülni. A 

feladatok kitűzésekor szem előtt fogjuk tartani az adott csoport tagjainak életkorát, matematikai 

ismereteit. 
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A foglalkozás a tapasztalatok megbeszélésével végződik. Ebben a tanulók értékelik a 

tevékenységüket, a foglalkozás minőségét. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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Elso e ves me rno khallgato k ko ze piskolai matematika 

ismerete nek vizsga lata 

GY. SZANYI, A. VARGA  

University of Debrecen, szanyi.gyongyi@eng.unideb.hu  

University of Debrecen, vargaa@eng.unideb.hu 

Abstract. Mathematics is one of the most important base in engineering education.  To understand the higher level 

mathematics it is needed that the students have abilities and skills to reach more complex knowledge. We prepared 

a test in order to investigate whether students entering higher education have the necessary background, concepts 

and patterns of thinking to be successful in their studies. The aim of this paper is to present the results.   

Bevezete s  

A matematika a műszaki felsőoktatás célját tekintve alapozó tárgy. A matematika nyújtja – 

fogalmaival, tételeivel, eljárásaival, jelölésrendszerével – azokat az ismereteket, amelyekkel a 

mérnöki berendezések működését meghatározó törvények leírhatók (Vígné Lencsés, 2001).  

Ennek ellenére a műszaki és természettudományos felsőoktatásba belépő hallgatók körében 

matematikából, fizikából és kémiából 2009-ben végzett országos felmérés eredményei azt igazolták, 

hogy a felsőfokú tanulmányaikat megkezdő hallgatók jelentős része alacsony szintű előzetes 

matematikai ismeretekkel kezdi meg tanulmányait (Radnóti K., Pipek J., 2008; Csákány A., Pipek J., 

2009). A magyarországi egyetemek jelentős része azóta is szembesült ezzel a problémával. Az 

intézmények sorra vezetik be, teszik kötelezővé az elsőéves hallgatók számára a középiskolai 

matematika tudásszintjük mérésére szolgáló kritériumdolgozatok megírását (BME, BGE, ELTE, PTE, 

DE, SZTE, stb.) (Kollár, 2013; Csákány, 2012; Nagy-Kondor, Sziki, 2012). 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán tanulmányukat kezdő elsőéves mérnök hallgatóknak egyik 

kötelező tárgya a Matematika I. Ezen tárgy tematikájához elengedhetetlenül szükséges középiskolai 

matematika ismeretek pontosítása után egy szintfelmérőn keresztül vizsgáltuk a reproduktív 

csoporthoz (Vári, 2003) tartozó ismeretek tanulói birtoklását, illetve azt, hogy a hallgatók készség 

szinten tudják-e azokat használni. Jelen tanulmányban ismertetjük a vizsgálatok eredményeit. 

1. Elme leti ha tte r 
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A mérnökképzés új Képzési és Kimeneti Követelményei (KKK) is hangsúlyozzák a matematika és a 

mérnöki tudományok közötti szoros kapcsolatot és lefektetik azokat a matematikai ismereteket, 

képességeket, attitűdöket, melyekkel egy leendő mérnöknek rendelkeznie kell. Ezek: 

• Ismeri a műszaki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, 

természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. 

• Ismeri a szakterülete műveléséhez szükséges számítási módszereket. 

• A műszaki szakterületen felmerülő rutinfeladatok megoldásában képes alkalmazni a 

megszerzett általános és specifikus matematikai elveket, szabályokat, összefüggéseket, 

eljárásokat. 

• Képes alkalmazni a megismert számítási és probléma-megoldó módszereket. 

A mérnökök oktatásával foglalkozó európai egyesület matematika munkacsoportja, a SEFI (European 

Society for Engineering Education) Mathematics Working Group 2002-ben megjelentette Matematika 

az európai mérnökök számára, tananyag a XXI-ik században című kiadványát (SEFI, 2011). Ebben, 

többek között, a legtöbb országban megfigyelhető tendenciára hívják fel a figyelmet: romlik a műszaki 

felsőoktatásba belépő hallgatók előzetes matematikai képzettsége, jártassága, motiváltsága. Viszont 

a megfelelő alapok elengedhetetlenek a KKK fentebb tárgyalt céljainak eléréséhez. 

A SEFI matematikai munkacsoportja a matematikai kompetencia alatt a matematikai fogalmak, 

eljárások és törvényszerűségek felismerésének, használatának, az adott környezetben vagy 

helyzetben történő értő alkalmazásának képességét érti (SEFI, 2011), amit a KKK szerint is egy 

mérnöknek birtokolni kell. Ennek a kompetenciának egyik része a tárgyi tudás (tudni mit?), a másik 

része pedig a képességek, készségek összessége (tudni hogyan?) (Oláhné Téglási, 2015). A készségek 

és képességek rendszerében vannak olyan kritikusnak nevezett elemek, amelyek elsajátítása nélkül 

nem sajátítható el komplexebb tudáselem. A megfelelő alapoktól függ a komplexebb tudáselem, 

képességek, készségek elsajátítása (Nagy, 2007, idézi Kollár 2013). 

Vári Péter (2003) a képességeket, készségeket 3 kompetenciaosztályba sorolja: 

• Reproduktív - azok a készségek tartoznak ide, amelyek a begyakorolt tudást mozgósítják. 

Idetartozik a tényanyag és a gyakori problémaábrázolások ismerete, az azonosságok 

felismerése, a lényeges matematikai objektumok és tulajdonságok felismerése, rutineljárások 

végrehajtása, sztenderd algoritmusok és technikák alkalmazása, szokványos formában adott 

képleteket és szimbólumokat tartalmazó kifejezések kezelése, számítások végrehajtása. 

• Integratív - különféle elemek integrációja egy probléma megoldása érdekében. Az 

összekapcsolás képessége a reprodukció elemeire épül, itt a problémák megoldása olyan nem 

rutinszerű szituációkban jelenik meg, amelyek tartalmaznak még ismert vagy ismerős 

elemeket.  
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• Kreatív - a tanulók megoldási stratégiákat tervezzenek meg és alkalmazzanak olyan problémák 

esetén, amelyek több elemet tartalmaznak, és kevésbé ismerősek, mint az integratív osztály 

esetében.  

A következőkben bemutatandó, a hallgatók középiskolai ismeretének feltérképezésére kitűzött 

szintfelmérő feladatai a reproduktív csoporthoz kapcsolódóan vizsgálta, hogy milyen matematika 

alapokkal kezdik meg a műszaki felsőfokú képzést a középiskolából nem rég kikerült diákok. 

2. A kutata s mo dszertana 

2.1. A kutata s re sztvevo i e s ko ru lme nyei  

A felmérésben a Debreceni Egyetem Műszaki Karának 221 elsőéves mérnökhallgatója vett részt.  Az 

1. ábra mutatja, hogy a hallgatók túlnyomó többsége 2017-ben tett matematika érettségit, azaz a 

szintfelmérő megírása előtt néhány hónappal mérték fel tudásszintjüket. 

 

1. ábra 

A felmérésre 2017-2018-as tanév elején, a regisztrációs héten került sor. Céljai a következők voltak: 

• Számonkérni az egyetemi tanulmányokhoz elengedhetetlenül szükséges középiskolai 

matematika ismereteket. 

• Objektív adatokat nyerni a DE Műszaki Karán tanulmányaikat megkezdők reproduktív 

csoporthoz kapcsolódó ismereteiről, képességeiről, készségeiről, feltérképezni a 

hiányosságokat. 

• A gyengébb teljesítményt mutató hallgatókat a felzárkóztató kurzuson, nevezetesen a Bevezető 

matematika kurzuson való részvételre ösztönözni. 
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A dolgozat megírása előtt 3 héttel a DE Műszaki Karának honlapján gyakorló mintafeladatokat tettünk 

közzé. A dolgozat megírására 60 perc állt rendelkezésre. Íróeszközön kívül semmilyen segédeszközt 

nem használhattak a hallgatók. A könnyebb és objektív javíthatóság kedvéért 16, zárt teszt jellegű 

feladatot tűztünk ki, öt lehetséges válasszal, melyek közül pontosan egy volt a helyes. Minden jó válasz 

+4 pontot ért, a helytelen válasz pontlevonással járt (-1 pont), egyéb válasz 0 pontot ért. 

2.2. A felme re sben szereplo  ke rde sek  

A feladatok összeállításához középiskolai feladatgyűjtemények, középszintű matematika érettségi 

feladatok, más egyetemek szintfelmérői, kritérium dolgozatai szolgáltattak ötletet. A kitűzendő 

feladatoknál figyelembe vettük a középszintű matematika érettségi kapcsolódó tematikájának 

követelményeit2. 

A feladatokban a középiskolai matematika azon tananyagrészeit emeltük ki, amelyek az egyetemi 

tanulmányokhoz elengedhetetlenül szükségesek. Ezek a következők: 

• algebrai készségek, egyenletek, egyenlőtlenségek 

• trigonometria 

• geometria, vektoralgebra, koordinátageometria 

• függvények 

3. Eredme nyek 

Vizsgáltuk az érettségi szint és a szintfelmérő eredményessége közötti kapcsolatot (2. ábra). 

Minthogy az emelt szintű érettségi nem felvételi követelmény, a felmérésben résztvevő 221 

hallgató közül 196-an középszinten érettségiztek matematikából, az emelt szintűvel a hallgatók 

csupán 11%-a mert szembe nézni. 

 

                                                           
2https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/matematik

a_vk_2017.pdf 
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2. ábra 

Bár az emelt szinten érettségizettek teljesítménye magasabb a középszinten érettségizettekétől, 

az eredmények nem megnyugtatók. Az 54%-os eredmény arra enged következtetni, hogy az 

emelt szinten érettségizettek közül sem birtokolja mindegyik hallgató a reproduktív 

kompetenciaosztály képességeit, készségeit. 

Ahogy a 3. ábrán is látható a jelentősebb teljesítménybeli különbség nem mutatkozott a 

fakultációt igénybe vevő vagy azon nem résztvevő, középszinten érettségizett hallgatók között.  

 

3. ábra 

A 4. ábra a hallgatók szintfelmérőn elért pontszámait kategorizálja. Jól látható, hogy a hallgatók 

többsége 30% alatt teljesített és mindössze 23 hallgató volt, aki a feladatok legalább felét 

helyesen oldotta meg. Az is kiemelendő, hogy bár a 80% vagy afölötti eredményt csak az emelt 

szinten érettségizett hallgatók értek el, a 25 emelt szinten érettségizett hallgató közül ez 

mindössze 3 hallgatót jelentett. 

 

4. ábra 
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A felmérő egyes feladatainak megoldottságát elemzi az 5. ábra  

 

5. ábra 

Az ábráról leolvasható, hogy melyek azok a témakörök, amelyek a felsőfokú matematika tárgy 

tematikájához falsúlyosabban kapcsolódnak, de gyengébb teljesítményt értek el azokban a 

hallgatók:  

• az algebrai készségeket mérő feladatok (2., 3. és 6.) – a hallgatók többsége például nincs 

tisztában a gyökvonás azonosságaival, a 6. feladatban a legtöbben igaznak vélték a 

következő egyenlőséget: √16𝑘2 + 9 =  4|𝑘| + 3 

• a koordinátageometria témaköréhez kapcsolódó 1. feladat (megjegyezzük, hogy ugyanilyen 

típusú feladat szerepelt a 2017-es középszintű érettségin)  

• a vektoralgebra témájához tartozó 11. feladat – nehézséget jelentett a vektorok által bezárt 

szög koszinuszának meghatározása vagy a párhuzamosság felismerése a vektorok 

koordinátáinak alapján. 

• problémás területnek számított a trigonometrikus azonosságok felismerése és 

alkalmazása (9. feladat).  

• A függvénytani ismeretekkel kapcsolatos feladatokban (4., 7., 8. és 10.) is megmutatkoztak 

a hiányosságok: sok hallgató az alapvető fogalmakkal (például páros és páratlan függvény), 

elemi függvények grafikonjaival nincs tisztában, és így a függvények monotonitásának 

vizsgálata is problémát jelent, illetve intuitívan oldják a kapcsolatos problémákat. A 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

A feladatok megoldottsága

helyes helytelen nincs válasz



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen 

in Engineering Education 13.10.2017  Faculty of Engineering 

legtöbben, például, az alábbi grafikont az 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑡𝑔(𝑥 + 𝜋) függvény grafikonjának 

tekintették. 

 

Sikeresebben boldogultak a sík- és térgeometria témakörök egyes tananyagrészeiből kiragadott 

feladatokkal (13. és 16. feladatok). 

4. O sszegze s 

Jelen tanulmány középpontjában a mérnökképzést megkezdő hallgatók középiskolai matematika 

ismeretének vizsgálta állt. Minthogy a komplexebb tudáselem elsajátítása az alapok hiánya nélkül 

nem lehetséges, ezért a vizsgálatok a reproduktív csoport készségeinek, képességeinek birtoklására, 

azaz az alapvető ismeretek alkalmazására, a rutin számításokra irányultak. 

A felmérés eredményei arra engednek következtetni, hogy a felsőfokú tanulmányaikat megkezdő 

hallgatók jelentős aránya nem a megfelelő alapokkal érkezik az egyetemre.  Viszont az egyetemi 

Matematika tárgy témáinak jelentős része könnyen elsajátítható lenne egy erős középiskolai 

matematika tudás birtokában. Számos tanulmány hangsúlyozza, hogy a sikeres egyetemi 

tanulmányokhoz alapvetően fontos, hogy a diákok probléma nélkül és rutinosan bánjanak a 

hatványokkal, nevezetes azonosságokkal és az algebrai törtekkel, ismerjék az elemi függvények 

alapvető tulajdonságait és grafikonjait, jártasak legyenek a függvénytranszformáció területén is 

(Dékány, 2017).  

A tapasztalatok alapján a szabadon válaszható Bevezető matematika című tárgy keretein belül 

hangsúlyosan szerepeltetjük, többek között, azokat a témákat, amelyekben gyengébb teljesítményt 

nyújtottak a hallgatók. 
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Előző közleményünkben [1] egy soros gerjesztésű egyenáramú motorra vonatkozó modellt és a hozzátartozó 

MATLAB környezetben kifejlesztett szimulációs programot ismertettünk. A fenti publikációban a motor 

karakterisztikáinak (elektromos ellenállások, dinamikus induktivitások, csapágy ellenállási nyomaték) mérési 

eljárása is szerepel. A fenti jellemzőkből a program szimulálja a motor működését, kiszámítva annak nyomatékát, 

fordulatszámát és a rajta átfolyó áram erősségét az idő függvényében. A jelen publikáció a fenti program 

megvalósítását írja le az NI LabVIEW Control Design and Simulation Module alkalmazásával. Ez a modul lehetővé 

teszi a bemenő paraméterek változtatását (pl. tápfeszültség) a program futása közben, ezáltal a valós idejű 

szimuláció elvégzését. Emellett mindegyik NI hardware platformmal kompatibilis, beleértve az adatgyűjtő, a CAN, 

GPIB, és FPGA rendszereket. 

1. Bevezete s 

Az elmúlt évtizedben a Debreceni Egyetem Műszaki Karán jelentős erőfeszítéseket tettünk a 

tehetséggondozás területén [2,3,4,5]. Ezen tevékenység keretében hallgatói csapatok rendszeres 

résztvevői alternatív hajtású járművek számára rendezett versenyeknek (Shell Eco-marathon, 

Széchenyi Futam, MVM Energia Futam).  

A folyamatosan eredményes versenyzés folyamatos fejlesztést igényel, felhasználva a dinamikai 

modellezés és a korszerű matematika és számítástechnika eszközeit, hasonlóan egyéb 

tudományterületekhez [6,7,8,9]. Ennek a fejlesztésnek részeként a szerzők korábban MATLAB 

környezetben kifejlesztettek egy szimulációs programot, amely képes egy soros gerjesztésű 

egyenáramú motorral meghajtott jármű menetdinamikai függvényeinek (pl. gyorsulás-, sebesség- és 

út-időfüggvény) kiszámítására, a jármű műszaki adataiból [10,11,12]. A fenti szimulációs program 

lehetővé teszi azon optimális műszaki adatok meghatározását, amelyekkel a legjobb menetdinamikai 

tulajdonságok érhetők el. A fenti optimális paraméterekkel megvalósítva a járművet az eredményes 

versenyzés esélye megnő. A járműdinamikai szimuláció kiemelten fontos része az elektromos motor 
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modellezése [1], és a modell alapján egy szimulációs program kifejlesztése, amely alkalmas arra, hogy 

a motor alapvető elektromágneses és dinamikai jellemzőiből kiszámítsa annak fordulatszámát, 

nyomatékát és a rajta átfolyó áram erősségét az idő függvényében.  

A jelen publikációban a fenti szimulációs program megvalósítását mutatjuk be az [1] közleményben 

vizsgált soros gerjesztésű egyenáramú motorra, az NI LabVIEW Control Design and Simulation 

Module alkalmazásával. Az elektromos motor számos bemenő adata, mint például a távfeszültség 

(amikor megnyomjuk vagy kiengedjük a gázpedált), vagy a motor terhelése a verseny során 

folyamatosan változik. Ebből adódóan a valós idejű szimuláció megvalósításához el kell érnünk a fenti 

paraméterek folytonos állíthatóságát a program futása közben. A LabVIEW szimulációs környezet 

egyszerű megoldást nyújt a fenti problémára. 

Emellett a LabVIEW Control Design and Simulation Module minden NI hardware platformmal 

kompatibilis, beleértve az adatgyűjtő, CAN, GPIB és FPGA rendszereket. Másrészről a LabVIEW 

Control Design and Simulation Module a LabVIEW grafikus fejlesztői környezet része, így más 

LabVIEW modulok és toolkit-ek is integrálhatóak az adott alkalmazásba. A LabVIEW Real-Time és 

LabVIEW FPGA modulokkal együtt kihasználhatjuk a LabVIEW Database Connectivity Toolset, 

LabVIEW Data Finder Toolkit és egyéb alkalmazások előnyeit [13]. Továbbá egyéb irányítás-

specifikus alkalmazások használatára is lehetőség nyílik, mint például a LabVIEW PID, Fuzzy Logic 

Toolkit, LabVIEW System Identification Toolkit és az NI VeriStand szoftver. 

2. Szimula cio s eredme nyek a LabVIEW’s Control Design and 

Simulation module alkalmaza sa val 

Ebben a fejezetben az általunk korábban vizsgált soros gerjesztésű egyenáramú motor [1] 

szimulációját mutatjuk be az NI LabVIEW „Control Design and Simulation Module” alkalmazásával. 

Az 1. ábrán a kifejlesztett motor szimulációs front panel és blokk diagram látható. 

A frontpanelen lehetőség van a bemenő paraméterek állítására és a kimeneti függvények 

megjelenítésére. A blokk diagram ablak tartalmazza a program kódot. A motor modell egyes bemenő 

paraméterei, mint az akkumulátor feszültsége (Ubat), a motort terhelő nyomaték (Mload) és a motor 

kefefeszültsége (Ubrush) a szimuláció során dinamikusan változtatható. A szimuláció kimenő 

paraméterei a motor nyomatéka, fordulatszáma és a motoron átfolyó áram erőssége, amelyeket 

grafikon formájában jelenítünk meg az idő függvényében.  

 

A szimuláció kimeneti függvényeit azonos bemeneti paraméterértékek alkalmazása mellett 

összehasonlítottuk a MATLAB-SIMULINK programmal kapott függvényekkel [1]. A két program által 

generált értékek tökéletesen megegyeznek. 
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1. ábra. Az NI LabVIEW Control and Simulation modulban kifejlesztett motor szimulációs front panel és blokk 

diagram 

Összefoglalás 

A jelen közleményben az általunk vizsgált soros gerjesztésű egyenáramú motor szimulációját 

végeztük el az NI LabVIEW Control Design and Simulation Module alkalmazásával. A szimuláció 

kimeneti függvényeit összehasonlítottuk a MATLAB-Simulink programmal nyert eredményekkel. 
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Megállapítható, hogy a két program által generált függvények tökéletesen megegyeznek. 

Mindazonáltal az NI LabVIEW Control Design and Simulation Module esetében a bemenő 

paraméterek a program futása közben is változtathatók, így megvalósítható a valós idejű szimuláció. 

Emellett a LabVIEW Control Design and Simulation Module valamennyi NI hardware platformmal 

kompatibilis, beleértve az adatgyűjtő, valamint CAN, GPIB, és FPGA rendszereket.  

Ko szo netnyilva ní ta s 

„ SUPPORTED BY THE ÚNKP-17-2NEW NATIONAL EXCELLENCE PROGRAM OF THE MINISTRY OF HUMAN 

CAPACITIES” 
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Sza mí to ge pes szoftverekkel ta mogatott mozga stani 

foglalkoza s ko ze piskola soknak 

SZIKI GUSZTÁV ÁRON 

University of Debrecen, szikig@eng.unideb.hu  

Abstract. In the frame of the EFOP-3.6.1-16-2016-00022 project the Department of Basic Technical Studies of the 

Faculty of Engineering of the University of Debrecen have taken the task to elaborate program modules and hold 

sessions for secondary school students in topics selected from different engineering fields. The main goal of the 

above activity is to give an insight to students into engineering higher education and motivate them to continue 

their studies there. The recent publication gives a preliminary description of one of the planed program modules 

the title of which is “Dynamics session for secondary school students supported by computer software”. The above 

session is about solving dynamics problems applying highly developed mathematics and simulation software and 

compared the results with experimental ones gained by the students.  This method is in a good agreement with 

modern scientific approach and believed to be very motivating for students. 

Bevezete s 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karának Műszaki Alaptárgyi Tanszéke fontos feladatának tekinti a 

debreceni és a Debrecen környéki középiskolákkal való kapcsolattartást, ezen belül a műszaki 

felsőoktatás népszerűsítését a középiskolás diákok körében. A fenti tevékenység az elmúlt években 

jelentősen felértékelődött, mivel a Műszaki Kar magyar nyelvű képzéseire jelentkező diákok száma 

jelentősen csökkent. Ennek a trendnek a megfordítása kiemelten fontos kari érdek.  

Meggyőződésünk szerint a műszaki képzés iránti érdeklődés felkeltésének leghatékonyabb módja a 

Műszaki Karon folytatott képzéshez kapcsolódó, a mérnöki tudományokat, és az azokat támogató 

korszerű módszereket és eszközöket bemutató/népszerűsítő interaktív foglalkozások kidolgozása és 

megtartása. Mivel a középiskolákban elég feszített a tanterv, és egy teljes osztály mozgatása 

időigényes, tapasztalataink szerint ehhez az ideális helyszín a középiskola, ahol a diákok tanulnak. A 

foglakozások egyben lehetőséget nyújtanak a Műszaki Kar oktatóival való kötetlen beszélgetésekre, 

kérdésfeltevésre, információcserére is.  

Korábban a „TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0048 Tudományos eredmények elismerése és 

disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és hallgatói által” című pályázat keretében 

megvalósuló „Színek, számok, formák, mozgások – mérnöki szemmel – Játékos betekintés a mérnöki 

alaptudományokba középiskolások számára” című alprojekt [1] keretében folytattunk a fenti 
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tevékenységet. A 2013-2014 évi időszakban nagy sikerű programsorozatot tartottunk. Ennek 

keretében hét középiskolában 48 foglalkozás tartottunk több mint 600 középiskolás részvételével. A 

programelemek a ,,Térérzékelés”, SZÍNjáték”, ,,Modellkedés’’, „Mechanikus beszéd”, „Okos térkép” 

„Drótozott programok” fantázianevet kapták. A foglalkozások tartása 2015-ben folytatódott a „A 

Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása” projekt keretében, két iskolában 

összesen tíz csoport számára. 

A fenti programelemek közül, a jelen cikk szerzőjének a „Mechanikus beszéd” elnevezésű 

programelem [2,3] kidolgozásában volt meghatározó szerepe. Az említett programelem a Műszaki 

Karon oktatott „Mozgástan” című tantárgyhoz kapcsolódik, amelyet a szerző oktat. A programelem a 

gördülő mozgás vizsgálatával foglalkozik. Egy lejtőre helyezett tömör, homogén henger mozgását 

vizsgáltuk saját fejlesztésű mérőrendszerrel, különböző kísérleti paraméterek (lejtő hajlásszöge és 

hossza, a henger gördülési ellenállása) mellett. Az eszköz egy alumínium idomokból felépített lejtő, 

amelyen egy tömör, rozsdamentes acélhenger gördül. A lejtő hossza és hajlásszöge, valamint a henger 

gördülési ellenállása – egy a hengerre húzható polifoam cső segítségével – változtatható. A fenti 

programelem keretében számos interaktív foglalkozást tartottunk több debreceni és vidéki 

középiskolában, amelyek során kombináltan alkalmaztuk a mozgástan, a matematika, a 

méréstechnika és a számítástechnika eszközeit a hallgatók bevonásával. A programelemek egyaránt 

elnyerték a diákok és tanáraik tetszését, amely megerősített minket abban, hogy ezt a tevékenységet 

folytatni kell. 

A nemrég indult EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt nagyszerű lehetőség nyújt a folytatására, 

azaz arra, hogy tanszékünk munkatársai új programelemeket/foglalkozásokat dolgozzanak ki, és 

mutassanak be különböző debreceni és vidéki középiskolákban, ezáltal népszerűsítve a DE Műszaki 

Karán folyó képzéseket. Ezen foglalkozások egyike lesz a „Számítógépes szoftverekkel támogatott 

mozgástani foglalkozás középiskolásoknak” című téma, amellyel a következő fejezetben foglalkozom.  

A sza mí to ge pes szoftverekkel ta mogatott mozga stani foglalkoza s 

leí ra sa  

A mechatronikai, gépészmérnöki és műszaki menedzser képzés egyik alapozó tárgya a mozgástan, 

amely ismeretanyaga elengedhetetlen számos műszaki szakterület elsajátításához/műveléséhez. 

Mozgástani alapismeretek oktatásával már a középiskola is foglalkozik, ami ideális kapcsolódási 

pontot jelent a középiskola és műszaki felsőoktatás között.           

Tapasztalatok szerint a magyar középfokú oktatásban nem terjedt el a mozgástani témák olyan 

komplex tárgyalása, amely projektmunka, vagy csapatban végzett tevékenység keretében – 

együttesen alkalmazva a matematika, mérés- és számítástechnika eszközeit – vizsgál egy-egy 

problémát vagy problémakört. Azaz nem jelenik meg a modellalkotás, szimuláció és kísérleti 

vizsgálat/ellenőrzés hármas egysége. Pedig ehhez ma már minden eszköz adott, és ez az a szemlélet, 

amely a korszerű mérnöki és természettudományokban megjelenik.      
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Megítélésünk szerint ez egyrészt a szűkös időkeretnek, a tanulási folyamat túlszabályozottságának, 

valamint a tanárok túlterheltségének következménye, másrészt a tanárok nem is feltétlenül 

rendelkeznek ilyen irányú felkészültséggel, és nem is kapnak támogatást ahhoz, hogy ilyen irányba 

tovább képezzék magukat. Pedig az ilyen szemléletű oktatás motiválja a hallgatókat, részben a 

korszerű eszközök, szoftverek használatán, részben a gyakorlatias, a valóság és elmélet kapcsolatát 

feltáró megközelítésen keresztül.  Egy 2-3 órás foglalkozás keretében a tanulók kipróbálhatják a 

korszerű eszközök használatát, és élményeket szerezhetnek egy adott mozgástani probléma közös 

vizsgálatában/megoldásában. 

Ilyen probléma a fent említett gördülő mozgás, de lehet például egy szabadon eső test mozgásának 

vizsgálata a légellenállás figyelembevételével. Bár a mozgás egyszerűen modellezhető, a légellenállás 

figyelembevétele túlmutat a középiskolás anyagon, mivel a probléma differenciálegyenlet 

megoldására vezet. Korszerű szoftverek (pl.: Wolfram Alpha, Maple, MATLAB) alkalmazásával 

azonban a probléma kezelhetővé válik, és megoldása egy középiskolás számára is befogadható, 

követhető lesz. A számítás (szimuláció) során kapott eredményeket ráadásul viszonylag egyszerűen 

le tudjuk ellenőrizni kísérleti úton, azaz megvalósul a modellalkotás, szimuláció és kísérleti 

vizsgálat/ellenőrzés hármas egysége. Ezáltal a diákok saját tapasztalataikon keresztül ismerhetik 

meg a mozgástan vizsgálati módszereit, amely egy olyan kitekintés jelent számukra, amely rendkívül 

szemléletfejlesztő, és amire normál esetben kevés lehetőségük van. Járulékos hasznot jelent, hogy 

megismerik a korszerű eszközöket és szoftvereket, továbbá az, hogy a vizsgálatokhoz csapatban kell 

dolgozniuk, beosztva a szerepeket.  Egy ilyen tárgyalás során a diákok jobban megértik az elméleti 

alapokat, így például Newton II törvényét, és azt, hogy annak megoldása általános esetben milyen 

matematikai problémára vezet. Továbbá megismerik, hogy milyen tényezőktől függ a közegellenállási 

erő és milyen matematikai összefüggéssel írható le. Az elméleti modellezés, a számítások, valamint a 

kísérleti ellenőrzés során a diákok számára egyértelművé válik az elmélet és gyakorlat közötti 

kapcsolat. Emellett a kísérleti adatok elemzése során olyan statisztikai fogalmakat, mint átlagérték és 

szórás, is megismernek. Összességében elmondható, hogy egy mozgástani probléma megoldásához 

kombináltan kell alkalmazniuk a különböző mozgástani, matematikai, mérés- és számítástechnikai 

eszközöket és ismereteket.  

A tervek szerint a foglalkozások az alábbi lépésekben történnek majd: 

• A mozgástani probléma elméleti hátterének megismerése, modellalkotás 

• A probléma megoldásához használt számítógépes szoftverek bemutatása 

• Modellalkotás és mozgásegyenlet felírása a modell alapján és/vagy szimulációs program 

létrehozása  

• A mozgásegyenlet megoldása valamely szoftverrel és/vagy a szimuláció futtatása különböző 

bemenő paraméterek mellet.  

• Az eredmények elemzése 
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• A probléma kísérleti vizsgálata 

• A kísérleti adatok kiértékelése és összehasonlítása a szimulációs eredményekkel 

• A következtetések levonása, kitekintés 

A foglalkozás a mérnökképzésről folytatott kötetlen beszélgetéssel ér véget, amely során betekintést 

nyújtunk majd a Műszaki Karon folyó oktatási, kutatási és közéleti tevékenységekbe. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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Ja te kos algoritmiza la s 

VÁMOSI ATTILA 

University of Debrecen, vamosi.attila@eng.unideb.hu  

Abstract. The author of this publication is a member of the Research Group on Engineering and Innovation Skills 

in the Extending the Technical Researcher Capacity, Developing Research Services and Building a Knowledge 

Square in Engineering Education sub-program of the EFOP-3.6.1-16-2016-00022 "Debrecen Venture Catapult 

Program" project. The research team has undertaken to develop skills-building sessions for high school students. 

In this context, the author will develop a purposeful occupation for the development of algorithmic thinking, with 

this title: "Player algorithmization". This paper discusses the basics of this occupation and the computer game 

program that is used during the session. 

Bevezete s 

Az EFOP–3.6.1–16–2016–00022 számú, „Debrecen Venture Catapult Program” elnevezésű pályázat 

„Műszaki kutatói kapacitás bővítése, kutatási szolgáltatások fejlesztése, tudásnégyszög kiépítése a 

mérnökképzésben” című alprogramjában „Mérnöki és innovációs készségeket fejlesztő 

kutatócsoport” tagjaként veszek részt. A kutatócsoport vállalta, hogy készségfejlesztő foglalkozásokat 

dolgoz ki középiskolások számára. Ennek keretében részemről egy algoritmikus gondolkodás 

fejlesztését célzó foglalkozás kerül kidolgozásra „Játékos algoritmizálás” címmel. Ez a cikk ennek a 

foglalkozásnak az alapjait és a foglalkozás során használni kívánt számítógépes játékprogramot 

mutatja be. 

1. Az algoritmiza la s 

1.1. Az algoritmus 

Az algoritmus valamely probléma vagy feladat megoldásának lépéseit határozza meg. A mindennapi 

életünk során feladatokat végzünk például munkavégzés, étkezés, pihenés, szórakozás, stb. Ezeket a 

feladatokat különböző algoritmusok alapján végezzük. Az algoritmizálás nem egyenlő a 

programozással! Algoritmusok készítéséhez nem szükséges egyetlen programozási nyelv ismerete 

sem. Például a mondatszerű leírónyelv (pszeudokód) az adott nyelv (esetünkben a magyar nyelv) 

szavainak, kifejezéseinek segítségével, illetve szimbólumok használatával írja le az algoritmus 

vezérlési szerkezeteit, végrehajtandó műveleteit. 
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1.2. Az alapstruktu ra k 

A Böhm – Jacopini tétel szerint „Bármely algoritmust leírhatunk három alapstruktúra segítségével: 

szekvenciával, iterációval és szelekcióval.” [1] 

A három alapstruktúra: 

•  szekvencia 

műveletek adott sorrendben történő egymás utáni végrehajtását jelenti  

•  iteráció 

több műveletből álló műveletsorozat többszöri végrehajtását, ismétlését jelenti 

•  szelekció 

két vagy több különböző művelet közül valamilyen döntésen alapuló választást jelent 

A tétel alapján tehát elegendő ezen három alapstruktúra ismerete és megfelelő, készségszintű 

alkalmazása ahhoz, hogy bármely probléma vagy feladat megoldásához algoritmust készíthessünk. 

1.3. Algoritmiza la s a ko ze piskola ban 

Az Informatika tanmenetben a középiskola 10. osztályában jelenik meg az algoritmizálás. A heti 1 

órás tantervben 8 óra tisztán elméleti oktatás formájában, heti 2 órás tantervben 15 óra időtartamban 

valamilyen programozási nyelv használatával kibővítve [2]. 

Tapasztalatom szerint ez kevés. A felsőoktatásba bekerülő hallgatók túlnyomó része nem rendelkezik 

az algoritmizálás, az algoritmikus gondolkozás készség szintű ismeretével. Nehezen tudnak 

megfogalmazni problémákat, nehezen vagy egyáltalán nem tudják a megoldásokat lépésekre bontani, 

visszavezetni az alapstruktúrákra. Ezen készségek hiánya negatívan hat számukra nem csak az 

informatika, hanem a matematika, fizika és a szakmai tárgyak elsajátíthatóságára is. 

2. Ke pesse gfejleszte s ja te kokkal 

2.1. A LightBot 2.0 

Ennek a korosztálynak a tanítása, készségeinek fejlesztése játékok alkalmazásával hatékonyan 

megvalósítható. A LightBot 2.0 egy olyan interaktív játék, melyben egy kis robotot irányítva kell 

feladatokat megoldanunk. 

A feladat: irányítsuk a robotot végig egy pályán és kapcsoljon fel lámpákat az adott helyeken. A pályák 

- ezáltal a problémák - egyre nehezednek, összetettebbé válnak, gondolkodást igényelnek. 

A feladat megoldásához különböző eszközök állnak rendelkezésünkre. A robot tud előre menni, 

jobbra vagy balra fordulni, magasabb szintre felugrani, lámpátkapcsolni, függvényeket használni. 
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Megadható a függvények futásának megszakítása és színkódokkal a műveletek végrehajthatóságának 

feltétele is. A robot rendelkezik egy véges méretű memóriatárhellyel (Main method) és két kisebb 

opcionális függvénytárhellyel (Function 1 és Function 2). Ezekbe a tárhelyekbe kell bepakolni 

sorrendben a végrehajtandó műveleteket, melyeket a RUN gomb megnyomásával tudunk futtatni. 

 
1 ábra. A LightBot 2.0 kezelőfelülete 

2.2. Mintafeladatok 

Egy feladat végrehajtása akkor sikeres, ha a pályán lévő összes célhelyen felkapcsolja a lámpát a robot. 

Ez egyszerűbb feladatok esetén tisztán szekvencia használatával is megoldható, összetettebb 

feladatok esetén viszont a szekvencia mellett iteráció és szelekció alkalmazása is szükséges lehet. 

A LightBot 2.0 rendelkezik egy pályakészítő felülettel is, ahol egyéni feladatokat állíthatunk össze. A 

feladatok bonyolultsága tetszőlegesen változtatható, nyilvánvalóan az egyszerűbb feladatokkal 

kezdve (mely a program használatára tanít meg) majd egyre összetettebb feladatok kitűzésével az 

alapstruktúrák használata könnyen elsajátítható. 

Készíthetünk feladatokat a szekvenciák alkalmazásához, különböző feltételeket magukba foglaló 

döntéseken alapuló szelekciók megvalósításához vagy a műveletek ismételt végrehajtását használó 

iterációk, akár egymásba ágyazott ciklusok szemléltetéséhez is. 

A tárhelyek méretének korlátozásával például olyan speciális feladatok is létrehozhatók, mint az 

optimalizálás (a feladat végrehajtásához szükséges lépések számának minimalizálása) vagy a 

rekúrzió (függvény saját magának történő meghívása). 
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3. O sszefoglala s 

Az algoritmikus gondolkodás speciális számítógépes játékokkal fejleszthető. A diákok játék közben 

ismerkednek meg az algoritmikus szerkezetekkel (szekvencia, szelekció és iteráció), eközben olyan 

ismereteket sajátítanak el, mellyel képesek lesznek készség szinten problémák megoldásására. Az így 

megszerzett tudás nem csupán a programozás, az informatika, hanem más területeken például 

matematika, fizika, műszaki problémák megoldásához is kiválóan alkalmazható. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Irodalom 

[1] Tömösközi P., Algoritmizálás alapjai, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2011, 11-17. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_22_algoritmizalas_alapjai_pdf/ad

atok.html 

[2] Tanmenetjavaslat a 10. osztályos Informatika tankönyvhöz, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 

11-14. http://www.zmgzeg.sulinet.hu/ntk/inf10/doc/tanmenet10.doc 
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Ko rnyezetismeret e s geometria 

ADRIENN VARGA 

University of Debrecen, vargaa@eng.unideb.hu  

Abstract. Mathematical computations are very important in engineering life.  We can give lot of examples in our 

world it is needed for instance in architecture, in mechanical engineering life (gear–wheels, twist drills,…etc.). For 

example the hyperbolic paraboloid can be made with straight lines. We can make it by the help of a sheet and wool. 

The aim of the members of the Department of Basic Technical Studies is to show for the students in the secondary 

schools that in an ideal case an engineer has precise knowledge about the mathematical backgrounds. 

Bevezete s 

A sikeres pályaválasztáshoz kulcsfontosságú, hogy a középiskolások megfelelő tájékozottsággal 

rendelkezzenek arról, hogy milyen tudományterületeken kell mélyíteni tudásukat ahhoz, hogy 

diplomájuk megszerzése után az illető tevékenységkör hasznos művelőivé váljanak. 

 A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszékének oktatói alapozó kurzusokat 

tartanak matematika, fizika és informatika tárgyakból. A tanszék oktatói az elmúlt néhány évben 

tudománynépszerűsítő előadásokat, játékos foglalkozásokat tartottak a debreceni középiskolákban 

többek között abból a célból, hogy felkeltsék a középiskolások érdeklődését a műszaki pálya iránt és 

tudatosítsák a természettudományos ismeretek fontosságát e területen. 

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt keretében új témaköröket dolgoznak ki a tanszék 

munkatársai erre a célra, ezek között szerepel a „Környezetismeret és geometria” elnevezésű 

program. 

A „Ko rnyezetismeret e s geometria” cí mu  foglalkoza s 

A foglalkozás a térgeometria témakörön belül a nevezetes felületek geometriája ismeretanyagának 

elsajátítását célozza meg manuális tevékenységekkel.  

A témakör jól kapcsolható a diákok mindennapi élményeihez, hiszen ezekkel a felületekkel, mint 

például szerszámfelületekkel, épületek tetőszerkezetével környezetükben nap mint nap találkoznak. 

A foglalkozásokon főként a másodrendű felületek, hozzájuk kapcsolódóan a másodrendű görbék és 

érintési paramétereik kerülnek bemutatásra. Manuális tevékenységek között a felületek algebrai 

megadásával is megismerkedhetnek a diákok. 
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A hiperbolikus paraboloid a felület igen gyakran megjelenik az építészetben. Eduardo Fernando 

Catalano argentin építészről elnevezett Catalano háznak, vagy például a müncheni olimpiai 

stadionnak is az egyik fő motívuma a hiperbolikus paraboloid (lásd Figure 1). 

  

Figure 1. http://www.cutoutfoldup.com/902-hyperbolic-paraboloid.php 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Olimpiai_Stadion_(M%C3%BCnchen) 

Megragadva az alkalmat megmutathatjuk a diákoknak, hogy például e felületek által vetett árnyékot 

hogyan kell szerkeszteni. Gumiszállal kilapítható és térbe visszaugró nyeregfelületet lehetne fűzni. 

  

Figure 2: http://www.cutoutfoldup.com/902-hyperbolic-paraboloid.php 

Ezzel felhívhatjuk a figyelmet a geometriai szerkesztések fontosságára a műszaki életben. (lásd Figure 

2). 

Paraboloid felülettel találkozhatunk például a napkollektoroknál, melyeknél ún. szolár parabola-

rendszert használnak.  

A sugárzó felületet egy forgási parabola felület (paraboloid) alkotja, amelyen  egyenként állítható 

síktükör található (lásd Figure 3).  

http://www.cutoutfoldup.com/902-hyperbolic-paraboloid.php
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Figure 2. http://mvm.hu/download/energiaforras/MVM-Kozlemenyek-2010.pdf 

Erőművek hűtőtornyainak alakja általában forgási hiperboloid (lásd Figure 3).  

 

 

 Figure 3. ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/Tananyagok-archivuma/Egyetemi-kepzes/Eromuvek-BMEGEEN4068/eromuvek_1a.pdf 

Csavarfelületekkel a műszaki gyakorlatban meglehetősen gyakran találkozhatunk: csigafúrók, 

ferdefogú fogaskerekek, csigakerekek, csavarok.  

Hipociklois alapú egyenes és csavart alkotójú felületeket például csavarszivattyúk forgórészeként 

alkalmazzák (lásd Figure 4.) 

  

Figure 4: A képek forrása [3]. 

  

ftp://ftp.energia.bme.hu/pub/Tananyagok-archivuma/Egyetemi-kepzes/Eromuvek-BMEGEEN4068/eromuvek_1a.pdf
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O sszegze s 
A mérnöki munkában használt matematikai modellek megértésére való igény felkeltéséhez 

elengedhetetlenül fontos, hogy a középiskolások még pályaválasztás előtt találkozzanak 

egyszerűbb műszaki példákkal, alkalmazásokkal. A középiskolákban tartott szakmai előadások, 

szakkörök, foglalkozások játékos formában bizonyítják a hitelességét annak a ténynek, hogy 

megfelelő matematikai háttértudás hiányában a mérnöki számítások útvesztőjébe kerülhetünk . 

 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A publikáció elkészítését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 számú projekt támogatta. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 

Irodalom 

[1] Kovács Béla, Matematika II. 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_GEMAN6218B/sco_01_0

2.htm 

[2] Dr. Kövesdi Gyula, Poligon felületek megmunkálása bolygó főmozgást végző határozott élű 

szerszámmal, http://mek.oszk.hu/12200/12210/12210.pdf 

[3] Dr. Kövesdi Gyula, Kövesi Levente; Helygon sokszögfelületek megmunkálása E400S típusú 

munkadarab mozgatású sokszögesztergán, http://mek.niif.hu/05200/05250/05250.pdf 

 

  

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_GEMAN6218B/sco_01_02.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0033_SCORM_GEMAN6218B/sco_01_02.htm
http://mek.oszk.hu/12200/12210/12210.pdf
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Data-driven market basket analysis and association 

rules applied on Retail 
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Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Engineering, Department of Mechanical 

Engineering 

andrevceccon@gmail.com 

University of Debrecen, Faculty of Engineering, Department of Mechanical Engineering 

ostrowski.jg@gmail.com 

ABSTRACT. Constant stream of data has been generated and stored as more devices are being connected to the 

internet and supported with cloud technologies. The price drop of such applications along with industry 4.0 

trending, triggered an explosive growth and demand for many IT modern solutions. Retail store managers have 

been interested in learning about purchase behavior of their customers, such information when combined with the 

right analytical tools can provide valuable insights for designing marketing cross-selling campaigns. This paper 

proposes a model application in which, by making use of data visualizations, analytical and statistical evaluations, 

a retail business is deeply assessed and optimized for profit. Through a case study using a Brazilian supermarket 

data set, association rules were evolved, analyzed and applied for efficiency enhancement and strategical 

advantage in relation to competitors. By understanding the sales patterns and customer’s behaviors, we provided 

better service and increased profits through data-driven decisions. 

Introduction 

Tracing back the origins of data usage for marketing purposes on retail Tesco is the veteran company 

under analysis. By 1995 their first program launched was not entirely focus on gathering data, it 

happened as a side effect when the innovative idea of a loyalty card hit the marketing standards. In 

partnership with Dunnhumby, a customer science focused venture, Tesco achieved 50% sales 

increase within the first year of the solution’s operation. Thousands of study cases were developed 

by psychologies and marketing departments, reviewing the human behavior part of the equation, few 

of them gave attention to where the real magic were, the data. 

According to the Internet of Thing Institute, the way of how industries treat and handle data have 

been in constant mutation since 2010, with the dawn of the modern variation arriving in Germany 

(McCabe, 2016). Six years later of Big Data being considered the next frontier for innovation, with the 

buzz word representing the new industrial revolution, so called industry 4.0, not just the scientist, 

but CEOs remain convinced that this potential has not been oversold. 
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1. Background Review 

In a recent study, the McKinsey Institution found that the American retailers who have adopted some 

source of data strategy and analytics to their business have seen an increase of 19% in margin over 

the last five years (McKinsey, 2016). Therefore, the ones not investing on this matter are losing the 

strategical advantage offered by the data mining technology.  

Supermarkets stepped up into the data science field after discovering the hidden potential on data. 

The chance to rely on facts instead of humanistic studies for developing sales strategy seemed to be 

the best choice, specially with the market specialization. The step further showed them identifying 

loyal customers in order to reward them, or bringing back the ones who were once loyal, were not 

enough, but deep understanding the shopping habits of all their customers in order to better target 

their marketing and promotions set up the whole field of customer data-driven studies, which relates 

to the industry 4.0. 

Furthermore, retails also often supplement their customer data with data collected from other 

sources, such as the electoral roll, Land Registry, national statistics and credit reports.  Handling this 

big picture of the demographics of the general population provides key additional insight when 

making large operational decisions such as deciding on new products, advertising and locating new 

stores. Not apart from that is Tesco once again leading innovation, this time as a data supplier. 

According to polemical statements, Tesco is using top notch technologies to track their clients by any 

credit card purchases and selling access to these personal information databases to third-party 

companies such as Sky, Orange and Gillette (Tomlinson, 2005). 

1.1. Data Mining 

Data mining current applications can be summarized as a group of tools and techniques for providing 

advanced data visualizations, deriving patterns from underlying relationships and predicting values 

based on functions of another group of values. First two solutions characterize descriptive 

modellings, the last predictive modellings. Even though in recent applications Market Basket Analysis 

algorithms are being used from a prescriptive standpoint (Gangurde et al. 2017). The foundations of 

this approach has a descriptive nature, working in an exploratory perspective that often requires post 

processing work for validation of achieved results. (Tan et al, 2006).  

Market Basket Analysis (MBA) 

How the customer information could be processed and used in order to target consumers (Liao et al. 

2008) were questions coming from retailers marketing groups discussions generated the basic 
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demand for A-Pirori and FP-Growth algorithms to emerge, bringing focus and attention to the concept 

behind both, the Association Rules Mining (ARM). 

Considered one of the most evolved, in scientific terms of algorithms research and development, 

Association rules mining was first introduced by Agrawal, Imielinski and Swami in 1993. A frequent 

item sets is usually the main output from an ARM algorithm, when associated to rules creations, its 

the final result reveals insights that are used for product recommendations. 

Rapid Miner provides a complete introduction by using a simple dataset and use case that will be used 

for clarification of MBA analysis by means of FP-Growth application. The software is a platform for 

data science teams that unites data preparation (ETL), machine learning, and predictive model 

deployment in a code-free environment. 

The working data studied for clarification of FP-Growth functioning is, after proper preparation a 

matrix where columns represents items and lines the coupon codes from a client’s purchase. With 

this configuration, the booleans True or False regards if the item is present or not in the giving coupon, 

in other words, if it was in that specific purchase.  

The rules are better understood by the products in the working set, that have been purchased 

together frequently, in several market coupons from different clients, in a certain ratio of transactions. 

Those ratios are transcribed as three main statistical attributes: Support, Confidence, and Lift. 

 

Figure 1. Mathematical description of basic statistical attributes 

Support: the percentage of transactions that contain all the items in a basket (Gangurde, 2017). As 

higher the support more frequent is the purchase of items. Usually, rules with high support are more 

interesting because any action can have more overall impact on sales. 

Confidence: the probability that the same transaction contains both the items from the left hand side 

and the right hand side of the association rule (Gangurde, 2017). Again, high confidence rules are 

more likely to lead to more significant increases in revenue.  

Lift: support divided by the product of probabilities of both left and right hand side sets of the rule 

(Gangurde, 2017). The higher the lift, stronger the connection, or, in other words, more likely that the 

purchase of the left hand side set will lead the purchasing of the items on the right hand side.  
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These metrics are mathematically represented as presented by Figure 1. It is possible to notice that 

Confidence and Lift are both functions of Support, this is an important remark for validation of the 

model.  

In order to better clarify the idea of each calculation and its relation with transactional data, Figure 2 

presents a straightforward case with all attributes calculated for three different coupons. 

 

Figure 2. Mathematical description of basic statistical attributes 

Model Validation 

Validation process is more often applied in predictive models (Steyerberg et al. 2001). For MBA it is 

not conventional since there is no predictive character. In this case however, a theoretical validation 

was purposed in order to assess what is the period of time where the generated rules could be 

considered as valid. This further study was evolved to address the dynamic flow of data gathered by 

a supermarket as an attempt to see how seasonality impacts association rules in a supermarket.  

The methodology adopted is a derivation of Papavasileiou’s experimental study (Papavasileiou & 

Tsadiras, 2009), where three new attributes are measured, according to equations 1, 2 and 3, for each 

generated rule, index variability lift (CVL), index variability confidence (CVC), and overall variability 

of association rules (OCVR) in order to combine these indexes into a single index. 

𝐶𝑉𝐿 =  
𝑠𝑙𝑖𝑓𝑡

�̅�𝑙𝑖𝑓𝑡

                                                                                        (1) 

𝐶𝑉𝐶 =  
𝑠𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎

�̅�𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎

                                                                              (2) 

𝑂𝐶𝑉𝑅 =  
𝐶𝑉𝐿 + 𝐶𝑉𝐶

2
                                                                            (3) 

2. Methodology 
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The working data received for MBA application is from a supermarket chain and consisted in a 

computation of products purchased, therefore in a product level which is not ideal requiring pre 

processing besides cleaning. 

Data Preparation 

The first step adopted was a deep quality evaluation of the dataset, being assessed for outliers, 

missing values, typos and constant data type along the same attribute. Since running FP-Growth 

requires that all the transaction is in a coupon level, an aggregation by coupon code followed by 

Boolean transformation of data, applying True or False if the item (attribute column) were or were 

not in a giving transaction (coupon line). 

A step back was necessary after initial evaluation, some coupon codes repeated after a period of time 

due to how it was generated by the supermarket system, resulting in a superposition of purchases 

that were not desired. To assure unique label IDs coupon values were renamed along the base 

concatenating it original value and its generation date. All steps of data preparation are represented 

by the block Data Preparation in Figure 5, the block has nested operators which executes all steps 

described. The comparison of the initial state of data and its final is done by Figure 3 and Figure 4. 

 

Figure 3. Data set in a product level, improper for FP-Growth application 

 

Figure 4. Data set in a coupon level, after pre processing ready for modelling. 

Modelling FP-Growth 
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Once the data is set up, using Rapid Miner facilitates the process of running FP-Growth, with a couple 

preliminary optimizations remaining on setting parameters. The final macro modelling configuration 

with FP-Growth parameter are shown in Figure 5.  

Rule with higher support are more valuable for the desired insights of this study, therefore Rapid 

Miner’s FP-Growth allows to set a minimal support value, crossing off irrelevant rules below the 

threshold. It also has a positive effect in processing time since it decreases the amount of 

computational analysis. This way, irrelevant products rarely purchased are not even considered. 

Other relevant parameter is the maximum number of items in the rule. If client’s interest is only the 

rules regarding 2 items, this parameter is set to 2. In most cases, the focus is to reach rules with any 

number of products, so an unlimited upper bound is set. The parameter “max items” in Figure 5 set 

to -1 regards to unlimited upper bound.  

 

Figure 5. Macro view of the modelling blocks in Rapid Miner with FP-Growth parameters. 

After running FP-Growth, the Rapid Miner’s operator “Create Association Rules” performs the post 

processing, by creating and arranging rules. One more parameter can be applied for filtering most 

relevant rules. A minimum threshold called criterion value is set for any of the metrics explained 

before (Support, Confidence and Lift). Figure 6 shows the final configuration of modelling.  

 

 

Figure 6. Final model with association rules parameters. 

Rules Analysis and Theoretical Validation 
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Once applying the model, the rules output is shown as presented by Figure 7. In Figure 8 the circle 

diagram targeting item 12, which according to Figure 7 has the most valuable rule in terms of support. 

Visualizations provided by Rapid Miner software. 

 

Figure 7. Association rules filtered by decreasing support value. 

 

Figure 8. Circle diagram highlighting Product 12. 

Theoretical validation was conduced by reapplying the model several times using fractions of the 

original dataset, sampled by different periods of time following the logic of data aggregation. The 

intended goal was to understand the monthly variability of the rules. The analysis logic steps 

proceeded as follows in Figure 9: 
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Figure 9. Logic followed for theoretical validation. 

Extrapolating the logic presented on Figure 9, five sets of rules were generated, for each rule to each 

time fraction the indexes of variability for Lift (CVL), Confidence (CVC) and overall (OCVR) were 

calculated comparing its behavior throughout the giving period of time, the result of OCVR analysis is 

presented by Figure 10.  

 

Figure 10. Distribution of OCVR index by month. 
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Concluding Remarks 

The understanding of output and translating the statistics into actionable insights is a crucial step for 

operationalization. Supported by retail behavior specialists, objectives were traced based on the 

discovered rules. 

Data Insights to Action and Analysis 

First the rules with high support, the ones that appeared the most in the dataset, were carefully 

analyzed.  Once having a wide panorama of viable actions the high lift rules were focused for more 

specific marketing campaign possibilities. The following actions are the conclusions of brainstorming 

sessions on the data analysis and visualizations allied to marketing expertise, all focused on providing 

better service and strategical advantage to retails while making profit. 

Change in layout experiments on the supermarket, bringing closer items with rules indicating high 

confidence; 

Strategical price increase on products with rules indicating high support; 

Marketing campaign, via text and other medias, for items with high lift rules; 

Price elasticity experiments on high confidence rules, decreasing price (sale) of one item while 

increase its pair item.  

External Validation 

The strategies were applied and data were continuously generated. With updated data from 2 months 

after the actions, the validation of efficiency was evaluated by means of support assessment. Since 

support is a measure of how representative the rule is considering the entire data set, in other words, 

how much the item appears throughout the data, it turned out to be the best efficiency parameter. 

After the actions, specially the ones involving price changes, support decreased 3% in average, 

according to previous expected, less people bought or just opt for a different product. However, the 

amount of money made by the increase compensates the support decrease, achieving the profit goal 

from the client. 

Specifically, for the price elasticity, 60% of the results were inconclusive, the other 40% showed a 

maintenance in marginal profit while increasing total quantity of sales, resulting again in profit for 

the client. 

The theoretical validation by the end concluded that the rules for this particular supermarket were 

valid for four months according the threshold set of 15% in support variability. Four months is 

equivalent to a season change which could be translated as the seasonality in customer’s behavior 

and the change of needs that follows not only climate changes but popular festivities. For the client 

interest, the validation is understood of how often the rules need to be regenerated with an updated 
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data set, and once again, the entre methodology was stipulated to repeated and the rules maintained 

every four months.  

Further research  

New enhancements on Association Rules Mining (ARM) brought light to prediction capabilities 

beyond than only descriptive.  The innovation means that rules now could be generated and followed 

by a prediction of its impact for upcoming months regarding support, sales quantity. As a game 

changer, predicting a future behavior of a rule would disrupt marketing standards, modifying the way 

how it is conceived in a strategical business scenario. Therefore, the implementation of a new set of 

algorithms, preserving the three main statistical parameters, Support, Confidence, and Lift, adding 

the predictive capability with a reliable system aimed on its validation for efficiency is the main goal 

for the further development of this research. 

Beside the ARM technology, one question raised by the client during the project provided a new input 

for an additional research that would work in parallel with the method presented. Evaluation and 

study of a possible regression model focused on predicting how price elasticity operates as a function 

of insights and actions taken due to the association rules. The complexity of such a study would dive 

into a deeper level of customer behavior understanding, resulting in the state of art in customer data-

driven analysis. 
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