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Definitions and assesment tools of Computational 

Thinking 

Az Informatikai Gondolkoda s e s me re si mo dszerei 

É., ÁDÁMKÓ 

University of Debrecen, Faculty of Engineering, Department of Basic Technical Studies 

adamko.eva@eng.unideb.hu  

Absztrakt  Az „Informatikai Gondolkodás”  fogalmának megjelenése az 1950-es évekre tehető. A fogalom  sokat 

finomodott az eltelt évek során és a gondolkodás ilyenségének mérésére itányuló módszerek pedig 

határozottan fejlődtek. Ennek ellenére a mai napig nincs teljes konszenzus a definíció kapcsán,  hitelesített 

standardizált tesztekről pedig egyáltalán nem olvashatunk a kapcsolódó szakirodalomban. Ebben a cikkben a  

a szakirodalom tanulmányozása során lelt definíciók  valamint a mérési módszerek egy szűk gyüjteménye 

található. 

Abstract. Since the appearance of the term “Computational Thinking” (CT) in the scientific literature, the 

definition of CT  have changed a lot and the assessment methods of it evolved likewise. Although there are still 

uncertainties about the precise content of the concept and a standardized assessment method is missing too. 

In this paper, the results of researching the related literature are published, so the found definitions and 

measurement methods are presented. 

1. Introduction 

The author of this paper is an actively practising IT teacher, with many years of experience in 

programming who constantly challenging herself to give a better insight into the art of 

programming for her students. For her, it is also important to be able to check the effectiveness of 

her teaching techniques a.k.a the benefit that the students gain about attending her classes.  

During the decade of her work she faced – among many others – the following questions about 

teaching programming: 

What exactly meant about teaching programming?   

 What has to be taught by the teacher?  

 What has to be learned by the student? 

 What has to be checked at the end of the learning process?  

o Syntax and semantics of one particular programming language? 

o Specific development environments? 
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o The ability to think logically? 

o Or the problem-solving?  

o If none of the above, then which skills are necessary to be improved to be a good 

programmer? 

Why it is necessary to teach and learn the beforementioned? 

How to teach and learn the beforementioned? 

 Which is the best way to teach programming, if exist any? 

 Is there any way to measure the knowledge of the students precisely when it comes to 

programming? 

 How to measure the different abilities necessary to be a good programmer? 

As it can be seen the questions mentioned above are exactly the basic questions of the didactics of 

informatics,  which are focusing on the “What, why, how” triplet. 

In this paper, the answers to the above-mentioned questions try to be found. Thus the history of 

the definition of CT is researched and presented, to be able to define the skills necessary to focus 

on in the process of learning programming. And the existing assessment methods are collected 

and revised to be able to measure the improvements in the above-mentioned skills. 

2. Timeline of the definition of Computational Thinking  

1950 

The aspect of CT has been around since the 1950s, referred to as “algorithmic thinking” as it is 

stated in [1].  

1996 

It was used first as a descriptive feature of computer science according to [2]. In that article 

published by Seymour Papert, it was referred to as “procedural thinking”. Papert defines 

“procedural thinking” as “it could be employed in defining the relationship between a problem and 

its solution and the structuring of data”.   

2006 

The term CT was  firstly defined by Jeannette M. Wing in [3],  she  has given a list of properties CT 

owns as a definition: 

 “Conceptualizing, not programming. 

 Fundamental, not a rote skill.  

 A way that humans, not computers, think. 
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 Complements and combines mathematical and engineering thinking.  

 Ideas, not artefacts.  

 For everyone, everywhere.” 

2009 

Denning in [4] noted that  “Computational thinking is one of the key practices of computer science. 

But it is not unique to computing and is not adequate to portray the whole of the field.” 

2010 

In [5] Wing et.al. designed a new definition which states that “Computational Thinking is the 

thought processes involved in formulating problems and their solutions so that the solutions are 

represented in a form that can be effectively carried out by an information-processing agent.” 

Hemmendinger said in [6] that CT “is to teach them how to think like an economist, a physicist, an 

artist, and to understand how to use computation to solve their problems, to create, and to discover 

new questions that can fruitfully be explored.” 

The National Research Council in [7] defined CT as it “includes a broad range of mental tools and 

concepts from computer science that help people solve problems, design systems, understand human 

behaviour, and engage computers to assist in automating a wide range of intellectual processes.” 

2011 

A group of researchers formulated another definition and collected the main aspects of CT. Barr 

et. al. in [8] stated that “CT is an approach to solving problems in a way that can be implemented 

with a computer. Students become not merely tool users but tool builders. They use a set of concepts, 

such as abstraction, recursion, and iteration, to process and analyze data, and to create real and 

virtual artefacts. CT is a problem-solving methodology that can be automated and transferred and 

applied across subjects.” 

2012 

Furber analysed the state of art regarding CT, and concludes that “Computational thinking is the 

process of recognising aspects of computation in the world that surrounds us, and applying tools and 

techniques from Computer Science to understand and reason about both natural and artificial 

systems and processes.” [9] 

2013 

Selby et. al made a comprehensive study about the definition of CT, and proposed the following 

definition, “CT is an activity, often product-oriented, associated with, but not limited to, problem-

solving. It is a cognitive or thought process that reflects  

 the ability to think in abstractions, 

 the ability to think in terms of decomposition, 
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 the ability to think algorithmically, 

 the ability to think in terms of evaluations, and  

 the ability to think in generalizations.” [10] 

2014 

Wing redefined the CT as “it is the thought processes involved in formulating a problem and 

expressing its solution(s) in such a way that a computer-human or machine-can effectively carry out” 

in [11]. 

Yadav et al. used the following definition, “Computational thinking is broadly defined as the mental 

activity for abstracting problems and formulating solutions that can be automated. In an 

increasingly information-based society, CT is becoming an essential skill for everyone.” [12] 

2019 

The K12 Science Framework describes computational thinking as “it requires understanding the 

capabilities of computers, formulating problems to be addressed by a computer, and designing 

algorithms that a computer can execute. The most effective context and approach for developing 

computational thinking are learning computer science; they are intrinsically connected. 

Computational thinking is at the heart of computer science practices and is delineated by the 

practices below. 

 Recognizing and Defining Computational Problems 

 Developing and Using Abstractions 

 Creating Computational Artifacts 

 Testing and Refining Computational Artifacts.” [13] 

It can be seen that defining the concept of CT is hard. Several broad definitions have emerged during 

a short period. Although there is still no consensus about a precise definition of CT. In this article, the 

definition formed by Selby is used, because that is the one that declares the skills necessary to become 

a computational thinker.  
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3. Components of Computational Thinking 

Since the 1950s several skills were listed as important concepts of CT. Below can be seen a non 

completed list of these abilities. 

 Abstraction 

 Algorithms 

 Algorithmic Thinking 

 Automation 

 Decomposition 

 Debugging 

 Evaluation 

 Generalization 

 Modelling 

 Pattern recognition 

 Parallelization 

 Problem reformulation 

 Simulation 

 Thinking recursively 

Selby’s definition lists five essential skills of CT, which are abstraction, decomposition, algorithmic 

thinking, evaluation and generalization. In this paper, the pattern recognition concept is included 

among the core competencies too. Solving a particular programming problem, the core concepts 

usually used in a predefined order. First, the problem has to be decomposed, the second step mostly 

is the pattern recognition and generalization, then the abstraction, the application of the algorithmic 

thinking ability and lastly the evaluation. 

Decomposition is the process when a complex problem is divided into manageable tasks, that can 

be solved in one simple step. Pattern recognition is finding similarities among characteristic of 

raw data to classify them. Generalization is learning the analogy among simple steps to make the 

problem solving more effective. Abstraction is selecting only the important characteristic and 

ignoring the useless ones regarding a given problem.  With the help of algorithmic thinking skill 

the steps of the solutions and the order of the given steps can be determined. The last step is the 

evaluation, during this phase, the solution is checked if it is solving exactly the given problem.  
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4. Assessment tools of Computational thinking     

According to [14], [15], [16], [5], [17] the following types of assessment tools are most commonly 

used in the case of CT. 

 

 Traditional paper-based 

assessment tools 

Computer-based assessment tools 

Traditional  assignment 

 quiz 

 questionnaire 

 pretest/posttest 

 pilot tests 

 unplugged activities 

 directed programming 

assignment 

 open-ended programming 

assignment  

 predesigned semifinished 

programming artefacts 

 coding projects 

 troubleshooting scenarios  

 debugging faulty projects 

 design scenarios 

 constructing algorithms 

 

Portfolio   project portfolio analysis 

 

Interview  think aloud 

 reflective interviews 

 artefact-based interview 

 self report 

 videotaped observations 

 

Survay  attitude survay  

 

In this section, a few measurement methods of the CT are briefly presented, only those assessment 

tools were selected, which had the highest referenced rank in the related scientific literature. It 

has to be marked, that the methods listed here are all connected to a computer science class, 

without these classes the results are not easy to analyze and for the students is hard to understand 

and solve the given tasks. Also, understand the meaning of the results cannot be done without 

knowing the content of the related classes. 
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Computational Thinking Test (CTt) (BCTt) 

The CTt was designed by Roman-Gonzales et. al. in [18], it contains 40 multiple-choice questions 

and can be solved online for measuring the development level of CT among participants of a CS 

class in a middle school in Spain between the age 12 to 14. It is the only validated test for 

measuring concepts of CT. Seven basic characteristics of the CT can be investigated with the help 

of CTt, the basic directions and sequences, the loops (repeat times and repeat until), the if  as a 

simple conditional, or the if-else as complex conditional, the while conditional and also the 

simple functions. Figure 1. shows one example question of the CTt.  

 

Figure 1. CT items [18] 

Zapata-Caceres et. al. modified the original CTt to be able to use among beginner students in 

primary schools in [16]. Students age varies between 5-12 years, it called BCTt. It contains 25 

multiple choice questions with three possible answers. Two types of items available in the test, 

the canvas – follow the dotted line – and the maze –figure out the path – type.  

 

 

Figure 2. Canvas item [16] 
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Figure 3. Maze item [16] 

 

Methods that are similar to the above-explained approach are used widely when it comes to 

measuring the level of different aspects of CT.  

 

Troubleshooting scenarios  

In [19] a scenario-based assessment tool is presented by Werner. Two fairies Leaf Flame and Halo 

Silver try to solve problems in a so-called “Forbidden Forest”. With finding the solutions to the 

beforementioned problems the level of algorithmic thinking, abstraction and modelling can be 

measured. The fairy game is designed and implemented in Alice, which is a 3D Interactive 

Graphics Programming Environment for Windows [20]. The method measures algorithmic 

thinking, abstraction and conditional logic, but has not been undergone a validation process. 

 

Figure 4. Leaf  Flame walking into the Forbidden Forest [19] 
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Figure 5. Faulty event handler [19] 

 

Coding projects 

Researchers at the University of Colorado in [21] measured the frequency of occurrence of the 

different computational thinking patterns in the code of the video games made by students. The 

students implemented the video games in the AgentSheet block-based programming language.  

 

Figure 6. Frogger game in AgentSheet [21] 

Nine computational thinking patterns are used along with this assessment, generation, 

absorption, collision, push, pull, diffusion, transportation, hillclimbing and cursor control.  A graph 

is formed to illustrate the amounts and kinds of computational thinking patterns implemented in 

a given game in the case of every student. The computational thinking graphs generated 

automatically, and with the help of it, the different games become comparable. 
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Figure 7. Computational Thinking Pattern Graph [21] 

Scratch [22] programming language is available since 2007 when Scratch 1.0  was released. It is 

the most commonly taught programming language among primary school students. In Scratch 

interactive stories,  games and animations can be made. Students can learn all the core 

competencies by implementing different projects in Scratch.  

 

Figure 8. Example Scratch code [23] 

An automatic assessment tool is available for measuring the level of components of CT in projects 

developed in Scratch. Dr. Scratch is able to automatically measure the level of seven different skills 

of a student, based on a given project. The seven skills are abstraction, parallelization, logic, 

synchronization, flow control, user interactivity and data representation. 
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Figure 9. Output of Dr. Scratch [22] 

 

5. Conclusion and future work 

Examining the related scientific literature resulted that the hypothesis as there is neither a 

uniform set of skills / definition nor uniform measurement tests are available in the case of 

computational thinking is true. But it has also resulted that the author gaining a better insight into 

background of CT and the possible answers to the questions given in the introduction. The plan is 

to make an assessment tool that can be used among engineering students in Higher Education, 

and the foundational steps were made by this paper. 
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Matematikai modelleze s a ko ze piskola ban 

KÉZI, CS. 

Debrecen Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék kezicsaba@science.unideb.hu  

Absztrakt. Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 pályázat keretében 2021. február 4-én a mátészalkai Esze Tamás 

Gimnáziumban motivációs előadást tartottam, és a tanulókkal egy tesztfeladatsort töltettem ki. Ebben a 

cikkben a kapott eredményeket elemzem. 

Bevezete s 

Az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 projekt keretében 2021. február 4-én egy tesztet írattam a 

mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban.  

Két, azonos létszámú osztályban írattam meg a dolgozatot.  

A tesztet kitöltők 12. osztályos, érettségi előtt álló, általános tantervű osztályok tanulói voltak. Az 

egyik osztályban ,,klasszikus matematikai’’ szövegezésű feladatok szerepeltek a tesztben, a másik 

osztályban ugyanazok a feladatok alkalmazásszemléletű megfogalmazásban szerepeltek.  

Az összehasonlítás során fontos, hogy mindkét osztályban ugyanaz a középiskolai tanár tanította 

a matematikát és az előzetes mérések alapján a két osztály azonos képességű tanulókból állt.  

A matematikai feladatokat megelőzte néhány olyan általános kérdés, ami felmérte a csoport 

összetételét, matematika iránti érdeklődését. 

1. A tanulo k matematika ira nti e rdeklo de se 

1. kérdés: Mennyire szereted a matematikát? 

 

1. ábra: A tanulók matematika iránti szeretete 
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2. kérdés: Mennyire szeretted a matematikát korábban? 

 

2. ábra: Mennyire szeretted a matematikát korábban? 

A kérdésekre adott válaszokból látható, hogy a tanulók matematika iránti szeretete az időben 

előre haladva egyre csökken. Ennek egyik okaként azt említették, hogy a tananyag az ő 

szóhasználatukkal élve túlságosan ,,száraz’’, nem elég gyakorlatias. 

Másrészt a tananyagot túlságosan soknak érzik, úgy gondolják, hogy nem jut elég idő a 

típusfeladatok megoldására, ,,nagyon rohanni kell az anyaggal’’. 

A tanulók 76%-a szívesebben old meg alkalmazásszemléletű feladatokat, mint a klasszikus, 

tisztán matematikai példákat. 

3. kérdés: Tisztán matematikai, vagy alkalmazásszemléletű feladatokat oldasz-e meg 

szívesebben? 

 

3. ábra: Az alkalmazásszemléletű feladatok megoldása népszerűbb 
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2. Az A oszta lyban megí rtatott, tiszta n matematikai szo vegeze su  

feladatsor  

1. feladat: 

Egy számtani sorozat első tagja 10, differenciája 2.  

a) Adjuk meg a sorozat 10. tagját! 

b) Határozzuk meg azt a legkisebb n egész számot, amelyre az első n tag összege legalább 

623. 

2. feladat: 

Egy egyenes körhenger magassága 40 cm, alapkörének sugara 25 cm. Számoljuk ki a felszínét és 

térfogatát! 

3. feladat: 

Oldjuk meg a 40 000 = 28 000 ⋅ 1,06𝑥 egyenletet a valós számok halmazán! 

4. feladat: 

Tekintsük az 𝑓(𝑥) = 800 + 15𝑥 függvényt! 

a) Számoljuk ki az 𝑓(60) értékét! 

b) Adjuk meg azt az 𝑥 valós számot, amelyre 𝑓(𝑥) = 3 050! 

c) Vázoljuk fel az 𝑓 függvény grafikonját! 

5. feladat: 

Az 𝐴 = (4; 4) pontot tükrözzük az x tengelyre. A kapott pont legyen A’.  

a) Írjuk fel az A’ és B pontokra illeszkedő e egyenes egyenletét!  

b) Az e egyenes a P pontban metszi az x tengelyt. Adjuk meg a P pont koordinátáit! 

c) Írjuk fel az A és P pontokra illeszkedő f egyenes egyenletét! 

d) Számoljuk ki az e egyenesnek a meredekségét! 

3. A B oszta lyban megí rtatott, alkalmaza sszemle letu  feladatsor  

1. feladat: 

A Harry Potter és a Félvér Herceg című könyv 623 oldalas. Első nap 10 oldalt olvasunk belőle. 

Mivel nagy rajongói vagyunk a könyvnek és a történet egyre izgalmasabb, ezért elhatározzuk, 

hogy minden nap 2 oldallal többet olvasunk, mint az előző napon.  

a) Ha tartjuk magunkat ahhoz, amit terveztünk, akkor hány oldalt fogunk olvasni a 10. 

napon? 
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b) Hány nap alatt olvassuk el a könyvet? 

c) Hány oldalt fogunk olvasni az utolsó nap? 

2. feladat: 

Henger alakú, felül nyitott tartályt kívülről lefestenek. A tartály magassága 40 cm, alapkörének 

sugara 25 cm. Egy négyzetméter lefestéséhez 3 dkg festéket használnak fel. Mennyi festéket kell 

venni, ha kétszer kell a tartályt lefesteni? Hány liter víz fér a tartályba?  

3. feladat: 

Zsuzsi le akarja cserélni tévéjét egy újra, ami 40 000 Ft-ba kerül. Már van 28 000 Ft-ja. Ha ezt az 

összeget befektetné évi 6%-os kamatra, akkor mennyi idő múlva vehetné meg a tévét, feltéve, 

hogy annak ára nem változik? 

4. feladat: 

Telefonszámlánk úgy áll elő, hogy 800 forintos havi alapdíjat fizetünk, ezen kívül percenként 15 

forintot minden telefonbeszélgetés esetén.  

a) Ha egy hónapban 1 órát telefonálunk, mennyi lesz a telefonszámlánk? 

b) Ha a 3 050 forintot nem léphetjük túl egy hónapban, akkor hány percet telefonálhatunk 

maximum? 

c) Ábrázoljuk a fizetendő összeget a lebeszélt percek számának függvényében! 

5. feladat: 

Egy biliárdasztal egyik sarkához rögzített koordinátarendszerben a piros golyó az A=(4; 4) 

pontban, a kék golyó a B=(16; 10) pontban áll. A pirossal a falat (x tengelyt) érintve kell eltalálni a 

kék golyót. 

a) Milyen egyenletű egyenes mentén kell elindítani a piros golyót? 

b) A faltól számítva milyen szögben indítsuk a piros golyót? 

4. A B oszta lyban megí rtatott, alkalmaza sszemle letu  feladatsor  

Mindkét osztályban 30-30 tanuló oldotta meg a feladatokat. A két osztályban az alábbi 

eredmények születtek a helyesen megoldott feladatok számára: 
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4. ábra: Az eredmények összehasonlítása 

Az eredményekből látható, hogy az alkalmazásszemléleltű feladatokat kevesebben oldották meg 

jól, mint a tisztán matematikai szövegezésű példákat. Különösen nagy volt különbség a hibátlan 

megoldások számában az utolsó két feladat esetében. 

5. O sszefoglala s 

Az eredményeket elemezve azt vehetjük észre, hogy a tanulók szívesebben oldanak meg 

alkalmazásszemléletű feladatokat, mint tisztán matematikai feladatokat, azonban a megoldás 

sikerességének aránya mégis a tisztán matematikai feladatok megoldása esetén magasabb.  

A tanulók szívesen foglalkoznának alkalmazásorintált feladatok megoldásával, azonban a 

modellalkotó képességük meglehetősen alacsony, ezt mindenképp fejleszteni kell. 

Ennek érdekében  érdemes lenne minél több alkalmazásszemléletű feladatot megoldaniuk. Ezek 

iránt a lelkesedésük is nagyobb és a formális gondolkodásuk is fejleszthető. 

Felhaszna lt irodalom 

[1] Horváth Á, Logikai feladatok középiskolásoknak, ELTE szakdolgozat, 2012. 

[2] www.kooperativ.hu 

[3] www. oktatas.hu 

Ko szo netnyilva ní ta s 

A cikk elkészülését az EFOP-3.6.1-16-2016-00022 azonosítószámú projekt támogatta. 
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Projekt alapu  tanula s a Diagnosztika ta rgy 

kerete ben  

KOCSIS, I. 

Debrecen Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék kocsisi@eng.unideb.hu  

Absztrakt. A projekt alapú tanulási módszer alkalmazásának egyik fontos területe lehet az, amikor az 

elsődleges tananyag elsajátításához olyan ismeretek megtanulása, vagy újra tanulása szükséges, melyek nem 

képezik az adott tárgy programjának részét. A gépészmérnöki alapképzés programjában szereplő 

Diagnosztika tárgyhoz kapcsolódó példát mutatjuk be a projekt alapú tanulásra. 

Bevezete s 

A projekt alapú tanulási módszer alkalmazásának többféle motivációja lehet. Az alkalmazás 

szükségessége / lehetősége adódhat a téma jellegéből, például számos műszaki tárgy esetén 

köthető az ismeretek elsajátításának folyamata valamilyen produktumhoz (terv, mérés, legyártott 

termék, modell, makett, stb.). Más esetekben a módszer didaktikai eszközként kerül alkalmazásra 

a tanulási folyamat irányítása, támogatása érdekében. 

A projekt alapú tanulás egyik érdekes területe lehet az, amikor az elsődleges tananyag 

elsajátításához olyan ismeretek megtanulása, vagy újra tanulása szükséges, melyek nem képezik 

az adott tárgy programjának részét. A műszaki képzés sajátossága ismeretek szoros egymásra 

épülése, a kapcsolódások sora már az alapozó tárgyaknál (köztük a természettudományi 

ismeretek modul tárgyainál) elindul. 

A gépészmérnöki alapképzés programjában szereplő Diagnosztika tárgy jó példa arra, hogy a 

szakmai tananyag erősen épít matematikai ismeretekre, melyek csak részben kerülnek 

tárgyalásra a Matematika tárgy keretében, ráadásul 4-5 félévvel korábban. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy amikor a Diagnosztika tárgyon belül szóba kerülnek matematika 

fogalmak és módszerek, akkor azok a legtöbb hallgató számára úgy hangzanak, mintha sohasem 

hallottak volna ezekről. Így elengedhetetlen a matematikai alapok pótlásával foglalkozni. 

Mivel a Diagnosztika tárgy programjában erre nincs külön időkeret, olyan megoldást kell 

alkalmazni, amely „rákényszeríti” a hallgatókat az ismeretek átismétlésére vagy megtanulására. 

1. A ge pe szeti diagnosztika matematikai ha ttere 

A gépészeti diagnosztika legfontosabb eszköze a rezgéselemzés, a gépek rezgésének méréséből 

származó jelek feldolgozása. 
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Az elemzés egyrészt az ún. időjel statisztikai elemzését, másrészt bizonyos transzformációk 

alkalmazását jelenti. Az alkalmazott transzformációk (például a Fourier transzformáció és a 

wavelet transzformáció) az ún. integráltranszformációk körébe tartoznak, melyek elméleti 

hátterét elsősorban a klasszikus Fourier elmélet, illetve az ennek általánosítását jelentő elméletek 

adják. 

A hallgatók felkészültségétől függően szükség lehet még jobban visszamenni az alapismeretekhez, 

így a vektoralgebrai ismeretek, valamint a (valós és komplex) trigonometrikus és az exponenciális 

függvényeket is tárgyalni kell. 

A diagnosztikai és a matematikai ismeretek összekapcsolódását mutatja az 1. táblázat. 

diagnosztikai ismeretek matematikai ismeretek 

harmonikus rengés (amplitúdó, periódus, 

frekvencia, fázis) 

szinusz és koszinusz függvények 

(értékkészlet, periódus, előjel, zérushelyek) 

szuperpozíció alapvető függvénytranszformációk 

hely-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő 

függvények  

differenciálszámítás 

szimptómák az időjelben statisztikai paraméterek 

szimptómák a spektrumban Fourier elmélet 

idő-frekvencia tartománybeli együttes 

vizsgálat (lökésimpulzus-vizsgálat) 

wavelet transzformáció 

jelkondicionálás szűrők 

1. táblázat: A diagnosztikai és a matematikai ismeretek összekapcsolódása 

 

 Diszkrét és folytonos jelek 

 Statisztikai számítások a karbantartás-

menedzsmentben 

 Tervszerű megelőző karbantartás 

 Rezgésjelek statisztikai elemzése 

 Minőségképesség-elemzés, statisztikai 

folyamatszabályozás 

 Ortonormált rendszerek véges dimenziós 

vektorterekben 

 Trigonometrikus és exponenciális függvények 

 Trigonometrikus függvények, 

függvénytranszformációk 

 Trigonometrikus polinomok 

 Komplex exponenciális függvény 

 Belső szorzat, függvények hasonlósága 

 Fourier sor (exponenciális rendszer, 

trigonometrikus rendszer) 

 Exponenciális rendszer 

 Trigonometrikus rendszer 

 Fourier transzformáció, diszkrét Fourier 

transzformáció 

 Fourier transzformáció 

 Diszkrét Fourier transzformáció 

 Meghibásodások szimptómái a spektrumban 

 

2. táblázat: A feladatgyűjtemény fő fejezetei 
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2. A rezge sdiagnosztika tanula sa t ta mogato  feladatgyu jteme ny  

A rezgésdiagnosztika tárgyhoz a matematikai háttér megtanulását / újra tanulását támogató 

feladatgyűjtemény készült. Ebben a problémák széles köre megtalálhat a legegyszerűbb 

függvénytranszformációktól az absztrakt függvényterekben való számolásokig. A feladatok 

összeállításának elve a Diagnosztika tárgyhoz való kapcsolódás volt, nem a matematikai 

témakörök szisztematikus feldolgozása. A 2. táblázat a feladatgyűjtemény fő fejezeteit mutatja. 

Általános tapasztalat, hogy a matematika szépségére nem érzékeny hallgatók nem motiváltak a 

matematikai feladatok megoldásában, ha nem látják azok közvetlen „hasznosságát” a szakmai 

problémák megoldásában. Azt, hogy a matematika eszköz a mérnök kezében a hallgatók többsége 

(ezt megtapsztalva) el tudja fogadni, míg önmagában a matematikai gondolkodás fontosságának 

hangsúlyozása kevesek esetén jelent valódi motivációt. 

3. A diagnosztikai projektek elemi 

A Diagnosztika tárgy keretében kiadott projektek szakmai feladatot tartalmaznak. A témakör 

jellegzetessége, hogy a megoldás szinte minden lépése kapcsolódik valamilyen matematikai 

ismerethez. 

A matematikai ismeretek áttekintését irányítja és „kényszeríti ki”, hogy a projekt kidolgozása 

során matematikai kérdésekre is kell válaszolni, illetve ezekre a projekt prezentálásakor is ki kell 

térni. 

A projektfeladat lényege egy gép vagy gépelem állapotának felmérése rezgésdiagnosztikai 

vizsgálattal. Ennek fő részei: 

 tervezés 

 mérés 

 elemzés. 

Tervezés 

A mérési módszerek kiválasztása, 

paraméterek beállítása: 

 statisztikai paraméterek 

 frekvenciatartomány 

 spektrumvonalak száma 

 ablakfüggvény 

 

1. ábra: A mérés tervezése 
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A kapcsolódó matematika ismeretek, melyekre rá kell kérdezni: 

 leíró statisztika (átlag, szórás, ferdeség, lapultság) 

 Fourier elmélet alapjai (vektoralgebra, trigonometrikus függvények, trigonometrikus 

rendszer, exponenciális rendszer) 

 

 

  

2. ábra: Statisztikai jellemzők az SPM Condmaster szoftverben 

Mérés 

 

3. ábra: Mérés 
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Elemzés 

  

4. ábra: Csapágyállapot-értékelés az SPM 

Lubmaster modullal 

5. ábra: SPM spektrum 

Lökésimpulzus módszer az idő- és frekvenciatartománybeli együttes vizsgálatot igényli, ami 

például a wavelet transzformációval valósítható meg. 

  

 

 

6. ábra: A lökésimpulzus módszer és a wavelet transzformáció (scalogram) 

A kapcsolódó matematika ismeretek, melyekre rá kell kérdezni: 

 Fourier elmélet elemei (Fourier sorok, Fourier együtthatók, Fourier transzformáció, FFT) 

 további integráltranszformációk (pl. wavelet transzformáció) 
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4. O sszegze s 

A matematika oktatásának hatékonysága a mérnökképzésben többféleképpen is definiálható / 

mérhető. Úgy véljük, hogy a mérnökhallgatók esetén a hatékonyságot elsősorban az 

alkalmazóképesség szemszögéből kell vizsgálni, olyan környezetben, ahol a matematika 

eszközként jön elő, nem matematikai formában megfogalmazott problémák megoldásakor. (Ez 

természetesen nem helyettesíti a matematika tárgyakon belüli értékelést és számonkérést.) 

Ha pedig egyes matematikai ismeretek tanulását / újra tanulását módszertanilag be lehet építeni 

egy szakmai tárgy programjába, akkor közvetlen kapcsolat jön létre a tudáselemek közt, így a 

tanulás hatékonysága azonnal felmérhető. 

A diagnosztika projekteken belül a matematikai tudás elengedhetetlen eszköz, így a „miért kell 

tanulni” típusú kérdések nem vetődnek fel a matematikai ismeretek kapcsán, míg a matematikai 

tárgyak esetén az oktatóknak folyamatosan szembesülni ezzel a kimondott vagy kimondatlan 

kérdéssel. 
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ENERGIA KO ZO SSE GEK, A KO ZELEDO  U J BETA PLA LA SI 

SZABA LYOZA S TU KRE BEN 

KULCSÁR, B. 

Debrecen Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék kocsisi@eng.unideb.hu  

Absztrakt.  

A háztartási kiserőművek számának növekedése töretlen volt az elmúlt 12 évben, ami jelentős részben a 

kedvező szaldó-elszámolásnak volt köszönhető. A dinamika azonban megtorpanhat a 2024-től bevezetni 

tervezett bruttó elszámolás hatására. A hálózatra termelő kiserőművek számának növekedését a Kötelező 

Átvételi Rendszer (KÁT), majd az ezt felváltó Megújuló Támogatási Rendszer (Metár) biztosítja. 

Tanulmányunkban az energiaváltás eddigi erőfeszítéseinek eredményeit mutatjuk be. Meghatároztuk a 

magyar településállomány önellátottsági szintjét a villamosenergia-termelésben, valamint a közlekedési 

szektorban. Az önellátás vizsgálata során a hangsúly a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások 

arányára összpontosult. Az eredmények szerint a települési kiserőművek, megújuló-energiaforrások 

felhasználásával képesek annyi villamos energiát termelni, mint a település az éves villamosenergia-

fogyasztása. A túltermelő települések többletenergiája felhasználható a kistérségi energia elosztásban, 

valamint a közlekedési zöldenergia igények biztosítására. A lokális kiserőművi megújuló energia 

hasznosításában még jelentős tartalékok rejlenek, melynek kiaknázási üteme lelassulhat az átvételi 

szabályozás kedvezőtlen átalakításával. Ezzel a távlati klímacélok elérése is veszélybe kerülhet.  

Bevezete s 
A tanulmány célja, a figyelem felhívása azokra az eredményekre, melyet a települési 

megújulóenergia-termelés elért a villamos energia és a közlekedési szektorban. Eredményeink 

bemutatják, hogy a leginkább decentralizált elhelyezkedésűnek és lokálisnak tekinthető legkisebb 

erőmű kategóriába tartozó, megújuló energiaforrást hasznosító, háztartási méretű kiserőművek 

(HMKE) és a 0,5 MW alatti beépített teljesítő képességű, nem engedélyköteles, nem HMKE 

kiserőművek, milyen arányban szolgálják ki a települések villamosenergia-fogyasztását 

Magyarország összes települése vonatkozásában. Ezzel alátámasztva a növekedés további 

ösztönzésének támogatását. A villamosenergia-önellátás fenti szempontok szerinti vizsgálatait 

elvégeztük a HMKE, valamint a 0,5 MW alatti kiserőművek esetében külön-külön, valamit azok 

együttes teljesítményének figyelembe vételével.  

A túltermelő települések villamosenergia-többletének kistérségi elméleti elosztásával 

megállapítottuk, hogy a túltermelő település, a szomszédos települések mekkora részét képes 

zöldenergia-fogyasztóvá tenni, így növelve a tisztán megújulóból származó villamos energiát 

használó magyarországi települések számát. 

Másrészről a magyar gépjármű állomány üzemanyag szerinti, települési szintű vizsgálatával 

meghatároztuk a települések energia-önellátási szintjét a közlekedési szektorban. Az alternatív 
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járművek arányát összevetettük a villamosenergia szektorban tapasztalt eredményekkel, mellyel 

megállapítható volt, hogy a települések képesek a közigazgatási területükön elérhető megújuló 

energiaforrásokkal biztostani gépjármű állományuk üzemanyag igényét. 

 

1. Adatok e s mo dszerek 
A pontos, települési szintű villamosenergia-termelési adatokat az egyetemes szolgáltatók, a MEKH 

és a MAVIR üzleti titokként kezelik, így azok a vizsgálatok szempontjából nem álltak 

rendelkezésre, továbbá az egyetemes szolgáltatók által mért termelési adatok nem tükrözik a 

HMKE erőmű egységek valós villamosenergia-termelését. Ennek oka, hogy a termelés során, még 

a mérőóra előtt elhelyezkedő fogyasztó berendezések által felhasznált energia nem kerül be a 

hálózatba, így mérésre sem. A két kategória erőműveinek helyet adó település, önellátási 

szintjének meghatározásához, az erőművek által elméletileg megtermelhető (napenergia esetén), 

valamint az átlagos éves kihasználtság alapján meghatározható (egyéb megújuló energiaforrások 

esetén) éves villamos energia mennyiségét összevetettük a település éves villamos energia 

fogyasztásával, a 2017. évre vonatkozóan [1].  Kalkulációinkat ez alapján végeztük el, mely szerint 

a vizsgált erőmű kategóriák és ezen belül a helyi megújuló energiaforrásokat hasznosító 

erőművek milyen arányban képesek biztosítani a magyarországi települések villamosenergia-

fogyasztását.  

A napelemes rendszereknél a 2017. év végi települési szintű összteljesítmény adatokból egy 

elméleti, éves szinten előállítható villamosenergia-mennyiséget határoztunk meg. A 

számításokhoz a Photovoltaic Geographical Information System-t (PVGIS) használtuk [2]. A 

szoftverrel a számításokat az összes olyan magyarországi település esetében elvégeztük, ahol 

HMKE és/vagy 0,5 MW alatti teljesítményű fotovoltaikus kiserőmű működött. 

A többi megújuló alapú energiaforrásnál, azok 2017. évi átlagos kihasználtsági adataival 

határoztuk meg a településen 2017-ben elvileg megtermelhető megújuló villamos energia 

mennyiségét, melyhez az áltagos kihasználtsági adatokat a MEKH bocsátotta rendelkezésünkre 

(1. táblázat).  

Energiaforrás szélenergia vízenergia biomassza biogáz depóniagáz szennyvízgáz napenergia 

Átlagos kihasználtság (%) 25,9 40,9 60,1 46,5 57,1 50,9 15,2 

1. táblázat: A megújuló energiaforrást hasznosító HMKE és 0,5 MW alatti beépített teljesítményű 

kiserőművek 2017. évi átlagos kihasználtsága [3] 

Az egyéb energiahordozók közül a benzin, dízel, földgáz, gáz és termálmetán alapú kiserőműveket, 

mint a vizsgálatok szempontjából nem releváns fosszilis energiahordozókat, nem vettük 

figyelembe.  

A vizsgálatokat Magyarország 3155 települési önkormányzatának területére vonatkozóan 

végeztük el [4]. Az energiaváltás megvalósítása terén, a különböző méretű települések egyenlőtlen 

feltételekkel rendelkeznek. Léptékekben más feladat a fenti cél megvalósítása egy alacsony 

lélekszámú falu, illetve egy 100 000 főnél népesebb város esetében. Annak érdekében, hogy az 

eltérő méretű települések esetében külön képet kaphassunk a megújuló energiaforrások 
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arányáról a villamosenergia-ellátásban, három település-kategóriát hoztunk létre. 

Megkülönböztettük a 10 000 fő alatti, a 10 000-100 000 fő közötti és a 100 000 fő fölötti 

településeket. 

2. Ero mu vek termele se 

A háztartási méretű kiserőművek termelése esetén, négy település erőművei képesek több 

villamos energiát előállítani, mint a település éves fogyasztása, melyek közül Sóstófalva a 

fogyasztásának közel négyszeresét állítja elő. A kis- és közepes városok esetében az erőművek 

termelékenysége 26%, míg a nagyvárosok esetében ez az arány 1,25% (2. táblázat). 

HMKE 0,5 MW alatti kiserőmű HMKE és kiserőmű 

együtt 

 TELEPÜLÉS % LAKOSSÁG 

(fő) 

 TELEPÜLÉS % LAKOSSÁG 

(fő) 

 TELEPÜLÉS % LAKOSSÁG 

(fő) 

1 Sóstófalva 388 262 1 Ipacsfa 534 200 1 Sóstófalva 558 262 

2 Csonkamindszent 143 176 2 Gibárt 493 335 2 Ipacsfa 534 200 

3 Bodrogkeresztúr 128 1102 3 Galvács 391 87 3 Gibárt 493 335 

4 Nagyhuta 102 64 4 Vekerd 346 119 4 Galvács 391 87 

    5 Csanádalberti 280 468 5 Vekerd 346 119 

    6 Barnag 260 142 6 Csanádalberti 280 468 

    7 Ganna 232 269 7 Barnag 272 142 

    8 Tiszadorogma 224 377 8 Illocska 252 268 

    9 Illocska 222 268 9 Tiszadorogma 234 377 

    10 Alsótelekes 219 140 10 Ganna 232 269 

    11 Kupa 204 186 11 Alsótelekes 224 140 

    12 Sóstófalva 170 262 12 Kupa 204 186 

    13 Somogyhatvan 167 372 13 Bodrogkeresztúr 197 1102 

    14 Peterd 165 223 14 Egyházasharaszti 168 334 

    15 Egyházasharaszti 164 334 15 Somogyhatvan 167 372 

    16 Csörötnek 161 862 16 Peterd 165 223 

    17 Kémes 156 475 17 Csörötnek 165 862 

    18 Hejőpapi 125 1175 18 Kémes 156 475 

    19 Buzsák 125 1525 19 Csomád 149 1631 

    20 Pornóapáti 120 384 20 Csonkamindszent 143 176 

    21 Zalaszentmihály 114 1005 21 Nógrádkövesd 142 660 

    22 Hejce 111 223 22 Hejce 132 223 

    23 Csörög 109 2148 23 Buzsák 127 1525 

        24 Pornóapáti 125 384 

        25 Hejőpapi 125 1175 

        26 Zalaszentmihály 116 1005 

        27 Csörög 112 2148 

        28 Bojt 106 598 

        29 Nagyhuta 102 64 

        30 Demjén 101 613 
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2.  táblázat: A háztartási méretű kiserőművek, a 0,5 MW alatti – nem engedélyköteles, nem HMKE – 

kiserőművek, valamint a két erőmű kategória erőművei által együttesen termelt villamos energia aránya 

a települések villamosenergia-fogyasztásában. 

A 0,5 MW alatti beépített teljesítő képességű, nem engedélyköteles, nem HMKE kiserőművek 

településenkénti termelését figyelembe véve már 23 olyan település van, amely éves 

villamosenergia-fogyasztását meghaladja a területén működő erőművek termelése. Ipacsfa 

esetében ez a termelés több mint ötszörös. A kis- és középvárosoknál ez az arány 26%, míg a 

nagyvárosokban 0,85% (2. táblázat). 

A két erőmű kategória együttes termelését figyelembe véve 30 település fogyasztását fedezik a 

területén működő erőművek. Sóstófalván a fogyasztás 558%-át, a városokban maximum 47%-át, 

míg a legnagyobb településeken 1,68%-át termelik meg (2. táblázat). 

A HMKE-k éves villamosenergia-termelése négy magyarországi településen képes biztosítani az 

önellátást. A 0,5 MW alatti erőművek esetében már 23 település válhat önellátóvá, míg a két erőmű 

kategória összesített villamosenergia-termelése már 30 településen biztosítja a fogyasztás több 

mint 100%-át. 

3. Energiamegoszta s 

Az önellátó települések jelentős része több megújuló villamosenergiát termel, mint a saját 

fogyasztása. A túltermelő települések, az általuk fel nem használt villamos energiával a 

szomszédos települési körzetet is képesek részben vagy egészen ellátni. A korábban alkalmazott 

módszerhez hasonlóan először a HMKE kiserőművek által megtermelhető villamos energiát 

vettük figyelemebe, ezt követően a 0,5 MW alatti kiserőművek teljesítményét, végül a két erőmű 

kategória együttes teljesítményét. Az ellátott települések egy részénél a zöldáram teljes 

mértékben a túltermelő településről származik, míg másoknál a helyben termelt megújuló 

villamos energiát egészíti ki.  

A HMKE-k révén önellátó négy település energiafeleslegével további két települést képes 100%-

ban zöld villamos energia felhasználóvá tenni.  

A 0,5 MW alatti teljesítményű kiserőművek 23 településen biztosítanak több villamos energiát a 

település fogyasztásánál. Villamosenergia-többletüket a szomszédos településeknek átadva 

további 20 település válik önellátóvá, az általuk igényelt áram 100%-ának, illetve bizonyos 

arányának biztosításával.  

A HMKE-k és a 0,5 MW alatti kiserőművek villamosenergia-termelésének összevonásával 30 

magyarországi település képes biztosítani éves villamosenergia-igényét. Amennyiben e 

települések zöldáram többletüket a szomszédos települések felé továbbítják, úgy további 29 

település éves villamosenergia-fogyasztása biztosítható 100%-ig. 

Tehát amennyiben e két erőmű kategória összevont megújuló villamosenergia-termelő 

képességét vizsgáljuk úgy a saját termeléssel és a felesleg helyi exportjával 59 település válhat 
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önellátóvá Magyarországon a decentralizált elhelyezkedésű, lokálisan termelt, megújuló forrást 

hasznosító kiserőművi villamosenergia-termelés és energiaelosztás által. 

4. Ko zlekede si szektor 
A villamosenergia-szektor mellett, azzal összekapcsolódva megvizsgáltuk a települések energia-

önellátási szintjét a közlekedési szektorban. A vizsgálatok fókuszát az elektromos, a hibrid, 

valamint a különböző bioüzemanyagokkal hajtott járművek területi elhelyezkedésére 

helyeztük. A járműállomány összetételét párhuzamba állítottuk a településeken keletkező 

megújuló energia mennyiségével, arra keresve a választ, hogy vannak e olyan települések 

Magyarországon, amelyek képesek járműállományuk energia igényének fedezésére lokális 

megújuló forrásokból. 

Az eredmények szerint a legnagyobb elektromos járműszámmal és jármű aránnyal rendelkező 

települések egyike sem képes még energia önellátóvá válni sem a közlekedés, sem a 

villamosenergia-termelés terén 2017-ben. Az elektromos járművek töltéséhez szükséges villamos 

energia megújuló forrásból történő előállításához Patca áll legközelebb, ahol azonban még az 

áramszektor önellátásához is hiányzik 30% termelő kapacitás. További kapacitások kiépítését 

követően, a felesleges villamos energia a település elektromos járműveinek töltésére lenne 

fordítható. A túltermelő települések pedig nem rendelkeznek jelentős alternatív hajtású jármű 

állománnyal (2. táblázat). 

A legtöbb hibrid járművel rendelkező városok hibrid jármű arányához hasonlóan, alacsony a 

megújulóból származó villamos energia aránya is. A legmagasabb százalékos arányokkal Budaörs, 

Szentendre és Halásztelek rendelkezik, de ezek az értékek nagyon távol állnak még az önellátástól. 

Már magasabb százalékos értékekkel, de az önellátáshoz még kevés helyben termelt villamos 

energiájuk van a legnagyobb hibrid jármű aránnyal rendelkező településeknek, annak ellenére, 

hogy fogyasztásarányosan a legtöbb megújuló villamos energiát állítják elő saját területükön. Ide 

tartozik Telki 2%-os hibrid aránnyal és 17%-os megújuló villamos energia előállítással, valamint 

Csurgónagymarton közel 2%-os hibrid aránnyal és több mint 26%-os megújulóból származó 

villamos energiával. Tehát a hibrid jármű állomány villamosenergia ellátására, egyik település 

sem képes lokális megújuló energiaforrásokból. A villamos energiát túltermelő településeken 

pedig szintén alacsony a hibrid járművek aránya (2. táblázat). 

A bioüzemanyaggal működő járművek esetében a település éves villamos energia igényén túl 

termelt lokális megújulóból származó villamos energiának, az üzemeltetés terén nincsen 

jelentősége. Azonban e települések jelentős részénél a megújulóból származó villamos energia 

forrása biogáz, depóniagáz, illetve szennyvízgáz, mely a részben vagy teljesen gázzal működő 

járművek üzemanyag ellátásánál lokális opciót jelenthet. A rangsorban ilyen települések például 

Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged, vagy a legnagyobb megújuló villamos energia aránnyal 

rendelkező Hódmezővásárhely. Debrecenben például a városi közlekedésben résztvevő 

autóbuszok azzal a biometánnal közlekednek, amely a város hulladéklerakójában és 

szennyvíztisztítójában képződő depóniagázból és szennyvízgázból tisztítás útján állítanak elő. A 

legmagasabb bioüzemanyagú jármű aránnyal rendelkező települések mintegy fele képes a 
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területén megújuló villamosenergia-termelésre, azonban egyik sem e járművek számára 

hasznosítható energiaforrásból (2. táblázat).  

  Elektromos járművek száma és aránya a legtöbb elektromos járművel rendelkező településeken 

   TELEPÜLÉS Elektromos járművek 

száma összesen (db) 

Elektromos járművek 

aránya (%) 

Települési éves villamosenergia-igény fedezése (HMKE és 0,5 

MW alatti kiserőmű együtt) megújuló energiaforrásból (%) 

1 Budapest 1 273 0,16 

 

0,73 

 
2 Balatonalmádi 180 3,47 

 

2,63 

 
10 Patca 2 1,00 70,55 

18 Kővágóörs 2 0,51 41,60 

     

Hibrid járművek száma és aránya a legtöbb hibrid járművel rendelkező településeken 

  TELEPÜLÉS Hibrid járművek 

száma összesen (db) 

Hibrid járművek aránya  

(%) 

Települési éves villamosenergia-igény fedezése (HMKE és 0,5 

MW alatti kiserőmű együtt) megújuló energiaforrásból (%) 

1 Budapest 8 246 1,09 0,73 

 
11 Budaörs 200 1,15 2,07 

14 Szentendre 181 1,32 3,18 

20 Halásztelek 141 2,58 3,31 

12 Telki 37 2,01 17,28 

13 Csurgónagymarton 1 1,92 26,42 

     

Bioüzemanyaggal üzemelő járművek száma és aránya a legtöbb ilyen járművel rendelkező településeken 

  TELEPÜLÉS Bio-üzem-anyaggal 

üzemelő járművek 

száma összesen (db) 

Bio-üzem-anyaggal 

üzemelő járművek 

aránya  

(%) 

Települési éves villamosenergia-igény fedezése (HMKE és 0,5 

MW alatti kiserőmű együtt) megújuló energiaforrásból (%) 

1 Budapest 133 0,01 0,73 

11 Hódmezővásárhely 8 0,04 4,87 

3 Sénye 1 1,96 17,77 

14 Boldogkőújfalu 1 0,75 10,38 

     

2. táblázat: Elektromos, hibrid és bioüzemanyaggal üzemelő járművek száma és aránya a magyarországi 

települések járműállományában, valamint ezen települések HMKE és 0,5 MW alatti kiserőművei által 

előállított villamos energia aránya a település fogyasztásában (2017) 

5. O sszegze s 
A lokálisan elérhető, megújuló energiát hasznosító kiserőművek villamosenergia termelő 

képessége alkalmas arra, hogy a kisebb magyarországi települések számára megtermelje az éves 

villamosenergia-fogyasztásuknak megfelelő áram mennyiséget. Ez 2017-ben mintegy 30 

településen teljesült. E települések erőművei által termelt többlet villamos energia szomszédos 

települések felé irányításával, további 29 település tehető 100%-ig zöld villamos energia 

fogyasztóvá. A magas alternatív hajtású jármű állománnyal rendelkező települések lokális 

megújulóenergia-termelő képessége alacsony a település energia fogyasztásához viszonyítva. 
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Ezzel szemben, a megújulókból származó lokális energiából túltermelő településeken még 

alacsony az alternatív üzemanyaggal működő járművek száma.  

A megújulókkal működő kiserőművek létesítésének 2008 óta tartó ösztönzése jelentős 

eredményeket hozott a települési villamosenergia-termelésben annak ellenére [5], hogy a HMKE-

nél a beruházásokat egyedül a szaldó elszámolásnak köszönhető megtakarítás ösztönözte. A 

túltermelő települések lehetőséget teremtenek további szomszédos települések zöldenergia 

ellátására is. Az alternatív hajtású járművek magyarországi elterjedése jelenleg még alacsony, 

azonban a növekedési tendencia további ösztönzésével számuk középtávon érzékelhető 

növekedést mutathat, melyhez a helyi megújulóenergia-termelés jelentősen hozzájárulhat. A 

jelenlegi globális tendencia szerint a tisztán elektromos hajtású járművek térnyerése várható, 

melyek lokális energia ellátásához hatékonyan járulhatna hozzá a kiserőművek számának további 

dinamikus növekedése.  
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Me rno ktana r-ke pze s: a gyakorlati ke pze s 

tapasztalatai 

NAGYNÉ KONDOR, R. 

Debrecen Egyetem, Műszaki Kar, Műszaki Alaptárgyi Tanszék, rita@eng.unideb.hu  

Absztrakt. Jelen cikk a Debreceni Egyetem Műszaki Kar mérnöktanári képzése során a leendő mérnöktanárok 

gyakorlati képzése tapasztalatainak vizsgálatával foglalkozik. A vizsgálat eredményeként elmondható, hogy 

a szakképző iskolákban folytatott tanítási gyakorlat után a tanárjelöltekben tudatosult a rendszeres 

önértékelés, önreflexió, tevékenységük céltudatos tervezésének fontossága, továbbá leendő munkájuk során 

azt tervezik, hogy törekedni fognak a tanítási módszereik bővítésére, továbbá a gyengébben fejlett 

kompetenciáik fejlesztésére. 

 

Bevezete s 

Az elmúlt években/évtizedben a termelési folyamatok, az ipari termelés területén is technológiai 

forradalom indult el. Pfeiffer [5] cikkében leírja a szaktudással kapcsolatos elvárások változását, 

feltárva a kapcsolatát az ipar 4.0 elemeinek és a szakképzésnek. 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karon 2019. szeptemberben a Debreceni Szakképzési Centrummal 

együttműködve három szakirányon indult újra az átmenetileg szünetelő mérnöktanár-képzés, 

kooperatív képzési formában.  

A mérnöktanár-képzés szakirányai: 

 Gépészet-mechatronika,  

 Építő-építészet, 

 Környezetvédelem-vízgazdálkodás. 

A képzésre történő jelentkezés feltétele a megfelelő mérnöki alap (BSc) vagy mester (MSc) 

diploma. 

A képzés alapvetően 4 féléves – főiskolai mérnöki végzettség esetén –, de 3 és 2 féléves formában 

is működik – az alapvégzettség szintjétől és a közoktatásban tanítással eltöltött időtartamtól 

függően [7]. 

A mérnöktanár-képzéshez kapcsolódik néhány, a Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki 

Alaptárgyi Tanszékhez köthető kutatás és oktatási segédanyag [3, 4, 6]. 
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1. Gyakorlati ke pze s 

A gyakorlati képzés elemei a 4 féléves képzés esetén: 

 egy 20 órás Iskolai tanítási gyakorlat, 

 két 50 órás Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, 

 egy 10 órás Közösségi pedagógiai gyakorlat, 

 két 10 órás Iskolán kívüli (vállalati) gyakorlat. 

Az iskolai gyakorlatok száma, tartalma függ a képzési formától és a közoktatásban tanítással 

eltöltött időtől [7]. 

A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. mellékletének 4.5. pontja szerint az új típusú tanári 

mesterképzés hallgatóinak portfóliót kell készíteniük. 

A portfólió dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják a tanárjelöltnek a képzés során 

szerzett tudását és fejlődését [8]. 

A portfolió készítésekor a leendő tanár rendszerezi a képzés során a megszerzett tapasztalatainak 

dokumentumait, így lehetősége van a folyamatos önértékelésre, önreflexióra, tevékenységének 

céltudatos tervezésére, a gyengébben fejlett kompetenciái fejlesztésére; továbbá az oktatók e 

dokumentum kapcsán betekinthetnek a hallgató tevékenységébe, a hallgató felkészültségét ez 

alapján értékelhetik [2]. 

A portfólió alkalmazásának a céljait mutatja az 1. ábra. 

 

1. ábra: A portfólió alkalmazásának a céljai (Forrás: [1]) 
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A portfólió kötelező elemei [8]: 

 Pedagógiai folyamat 2. tárgyból készült témazáró feladatlap és ennek az értékelése; 

 szakmódszertanos beadandó anyagok; 

 a 2 és 3 féléves képzésben a gyakorló félévből legalább 2 hospitálási jegyzőkönyv, a 4 

féléves képzésben a gyakorló félévekből legalább 2-2 hospitálási jegyzőkönyv, melyek a 

meglátogatott órák tapasztalatait tartalmazzák; 

 a 2 és 3 féléves képzésben a gyakorló félévből legalább 2 óraterv, a 4 féléves képzésben a 

gyakorló félévekből legalább 2-2 óraterv, valamint az órákat követő megbeszélések 

alapján a mentortanártól és hallgatótársaktól származó reflexiók; 

 a 2 féléves képzésben a gyakorló félévben, a 3 és 4 féléves képzésben az iskolai tanítási 

gyakorlat során elkészített zárótanítási óraterv, illetve a zárótanításról elkészült 

jegyzőkönyv; 

 a portfólióhoz mellékelni kell a felhasznált eszközöket (feladatlapok, modellek, 

prezentációk) vagy ezek fényképét; 

 a gyakorlóhely bemutatása; 

 a tanítási órákon kívüli tevékenységek tapasztalatainak összefoglalása; 

 az iskolán kívüli gyakorlat tapasztalatainak összefoglalása, a gyakorlóhely és az 

intézmények kapcsolatának tükrében; 

 önértékelés: a fejlődés megítéléséről és a jövőre vonatkozó fejlesztési tervekről; 

 a vezetőtanár és a mentortanár szöveges értékelései; 

 illetve minden olyan dokumentum, amely az adott hallgatónak a képzés során a fejlődését 

mutatja. 

A portfólió lényeges része az önértékelés, amelyben a hallgató saját magát értékeli, szakmai 

fejlődését ítélési meg, az elért eredményeket írja le a tanítási gyakorlat befejeztével. 

 

2. A gyakorlati ke pze s tapasztalatai 

A képzés 11 mérnöktanár hallgatója készített portfóliót 2020 tavaszán. A portfóliót a mentortanár 

értékeli pontozással és szöveges értékeléssel. 

Pozitívumok az értékelések alapján: 

 portfólió dokumentumai jól áttekinthetők, logikusan felépített, alapos munkák; 

 megfelelő minőségű óratervek; 
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 kreativitás, módszertani igényesség és változatosságra törekvés kitűnik; 

 IKT kompetenciáinak magas szintje (1hallgatót kivéve); 

 önértékelés reális, helyesen látja értékeit és fejlesztendő területeit. 

Negatívumok az értékelések alapján: 

 portfólió dokumentumaiban stilisztikai hibák (néhány hallgató esetén); 

 javulási lehetőségek felvázolása hiányos (2 hallgató esetén); 

 reflektáltság a dokumentumokban nem megfelelő; 

 4 hallgató esetében jelölték a bírálók, hogy nincsenek teljesen megelégedve a leendő 

mérnöktanár módszertani előrehaladásával [3]. 

Egy hallgató kivételével minden hallgató használt IKT eszközöket az óráin a tanóra hatékonyabbá 

tételéhez. Az IKT eszközök előnyét a képzés hallgatói abban látják, hogy azonnali visszacsatolást 

biztosít a tanár és a tanuló számára is, illetve nagyobb aktivitásra bírja a tanulókat. 

A koronavírus járvány terjedése miatt a tanárjelöltek egy része a digitális munkarend 

bevezetésével online oktatás keretében folytatta a gyakorlatát. Az ő esetükben az IKT eszközök 

alkalmazása nélkülözhetetlen volt. A digitális munkarend a tanárjelöltek 71%-át érintette [4]. 

A képzés hallgatói jó részének a tanórán az idővel való gazdálkodás problémát jelentett. Főként a 

tanításuk elején fordult elő, hogy többet terveztek egy tanórára, mint amennyi ténylegesen 

belefért. A képzés során úgy igyekeztek a tanórai időbeosztásra az óra tervezésekor és tartásakor 

jobban figyelni. 

A vizsgálat eredményeként elmondható, hogy a szakképző iskolákban folytatott tanítási gyakorlat 

után a tanárjelöltekben tudatosult a rendszeres önértékelés fontossága, továbbá leendő munkájuk 

során azt tervezik, hogy törekedni fognak a tanítási módszereik bővítésére. 

Minden hallgató egyetértett abban, hogy nem tanár-központú, frontális osztálymunkán alapuló 

órákat szeretne a jövőben tartani, hanem tanulóközpontú interaktív órákat. Ezért mindegyikük 

törekedett arra gyakorlatai során és a jövőben is szem előtt tartja, hogy a tanítása során változatos 

módszereket, eszközöket használjon. 
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Abstract.  An engineer performing advanced tasks must be able to correctly orientate in space, accurately 

perceive spatial positions, and to understand three-dimensional structures such as machine components, whole 

machines or buildings. This study describes testing methods and types of tasks aiming to develop and measure 

perception of space (spatial ability test), currently being used in the higher education of engineers at the 

University of Debrecen, Faculty of Engineering. 

Bevezete s 

A mérnöki munka magas színvonalú végzéséhez elengedhetetlen a megfelelő térszemlélet, ezért 

a mérnöki képzés folyamán nagy hangsúlyt kell fektetni a térérzékelő képesség fejlesztésére. 

Miller azt javasolta [1], hogy a térbeli képességek képzése része legyen a mérnöki 

tanulmányoknak.  

A kutatások alátámasztják azt a tényt, hogy a térszemlélet képesség hosszú tanulási folyamat 

eredménye [11].  A szakirodalom alapján a térszemléletet leghatékonyabban fejleszti az 

építőjátékok használata gyermekkorban, a különböző kézműves foglalkozások, a barkácsolás, a 

3D-s számítógépes játékok, sportolás és a matematikai képességek fejlesztése [7]. A kétdimenziós 

tevékenységeknél hatásosabban fejlesztenek a valós térben végzett műveletek: az építés, a 

konstruálás, a téri mozgásformák [10]. 

Peter H. Maier a téri intelligenciának öt ágát különböztette meg: 

 Térbeli érzékelés.  

 Térbeli megjelenítés, vizualizáció.  

 Mentális forgatás. Háromdimenziós testek elforgatása gondolatban. 

 Térbeli relációk. Egy test részei közötti kapcsolatok felismerésének képessége. 

 Térbeli tájékozódás. Adott térbeli helyzetbe beleélés képessége [9]. 

Mentális műveletek a belső látással végrehajtott műveletek a transzformációk, manipulációk pl. 

forgatás, elmozgatás, vágás, felosztás, hajtogatás, tükrözés, konstruálás. Mentális képességek 

meghatározására különböző mérési struktúrák jöttek létre, különböző teszteket hoztak létre. 
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1. Tesztek- Teszttí pusok 

Az évek során jelentős mennyiségű papíralapú tesztet fejlesztettek ki a felhasználók térbeli 

képességeinek fejlesztése, mérése céljából. A téri képességek mérésére az alábbi teszteket hozták 

létre [1].  

Térbeli helyzet érzékelése. Térbeli helyzetek, viszonylatok, méretek, távolságok, irányok, az 

elemek egymáshoz és a tér egészéhez fűződő viszonylatainak érzékelése. pl méret, távolság, 

űrtartalom becslése. 

 Rod and Frame Test (Rúd és Keret Teszt) – Witkin és Asch, 1948. 

 Water Level Test (Vízszint Teszt) – Piaget és Inhelder, 1956. 

 Everyday Spatial Behavioral Questionnare (ESBQ) teszt - Eliot és Czarnolewski, 2007.  

Térbeli struktúrák, szerkezeti felépítések értelmezése. Térbeli formák szerkezetének, 

felépítésének értelmezése: szerkezeti elemek kapcsolódása, pozitív-negatív viszonylatok, takart 

tömegek érzékelése, a térbeli struktúra logikája, szabályszerűségei, rész-egész viszonylatok. 

 Mental Cutting Test (Mentális Metszet Teszt) – CEEB, 1939. 

 Form Equations (Formaszintézis – El Koussy, 1935) 

 Embedded Figures Test (Beágyazott Forma Teszt) – Witkin, 1950. 

 Hidden Figures Test (Rejtett Forma Teszt) – Ekstrom, French, Harman és Demren, 1976. 

 Paper Form Board (Mintaillesztés Teszt) – Likert és Quasha, 1941. 

 Térszemlélet teszt  - Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 

Tér rekonstruálása. Vetületi ábrák, nézetek értelmezése, Monge-vetület, metszetek alapján 

következtetés a térbeli kiterjedésre, redukált képek alapján következtetés a látvány térbeli 

megjelenésre (pl. sziluettek, térképek, műszaki és magyarázó ábrák, alaprajz- épületek párostása). 

 3D Assessment Tasks (3D Értékelési Feladatok) – Sutton és Williams, 2007.  

 Téri műveleti képességek - Tóth, 2013.  

 Térszemlélet teszt - Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 

Mozgás vagy képzeleti mozgatás által változó térélmények érzékelése. 

 Mental Rotation Test (Mentális Forgatás Teszt) – Vandenberg és Kuse, 1978. 

 Purdue Spatial Visualization Test (PSVT) 

 Differential Aptitude Test: Space Relation (Képesség-differenciálási Teszt: Téri 

Viszonylatok) – Bennett, Seashore és Wesman, 1973. 

 Card Rotation Test (Kártyaforgatás Teszt) – Ekstrom, French, Harman és Demren, 1976. 
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 3-Dimensional Cube (3D Kocka) – Gittler és Glück, 1998. 

 Paper Folding Test (Papírhajtogatás Teszt) – Ekstrom et al., 1976. 

 Surface Development Test (Felületkialakítás Teszt) – Thurstone és Thurstone, 1949. 

 3D Assessment Tasks (3D Értékelési Feladatok) – Sutton és Williams, 2007. 

 Térszemlélet teszt - Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 

Térábrázolási rendszerek ismerete és alkalmazása. 

 Térszemlélet teszt - Séra, Kárpáti és Gulyás, 2002. 

Tér redukálása, absztrahálása. 

 Vizuális kommunikáció - Simon és Kárpáti, 2013. 

Térbeli tájékozódás. Térkép alapján történő tájékozódás. 

 Spatial Navigation (Térbeli Tájékozódás) – Sandstrom, Kaufman és Huettel, 1998. 

 Virtual navigation (Virtuális Tájékozódás) – Chai és Jacobs, 2009. 

 Virtual navigation (Virtuális tájékozódás) – Andersen, Dahmani, Konishi és Bohbot, 2012. 

A 21. század elején készült téri tesztek támaszkodnak a digitális technológiák által biztosított 

lehetőségekre, a tesztek új verzióit virtuális vagy kibővített környezetben készítik el újra.  Közös 

jellemzőjük a dinamikus környezet. Az újonnan készült tesztek típusai: 

 A hagyományos feladatok dinamikus környezetre átírva. Mentális forgatásokat, két- és 

háromdimenziós váltásokat, térbeli tájékozódást igénylő feladatok. Kiemelt jelentőségűvé  

válhat a komplex műveletek szemléltetésében, a téri képességek fejlesztésében.  

 Téri orientáció virtuális környezetben.  Az adott környezetben elhelyezett objektumok 

alapján kell helyzetünket meghatároznunk, tárgyakat megtalálnunk. 

 Téri orientáció virtuális környezetben, de a valós térben mozogva. A tesztelés 

folyamatában allocentrikus (nézőponttól független, a tárgyak egymáshoz képest 

meghatározott térbeli helyzete) és egocentrikus (nézőponttól függő, a saját testhez képest 

meghatározott téri viszonylatok) referenciakereteket használva kell az objektumokat 

pozícionálni [1,8]. 

2. Alkalmazott tesztek - Tesztfeladatok 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán a mérnöki képzésben tanóráimon a térérzékelés képesség 

mérésére alkalmazott tesztek a Mental Rotation Test (MRT), a Mental Cutting Test (MCT) és a 

Purdue Spatial Visualization Test (PSVT) Visualization of Rotation (PSVT-R) változata.  
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 Mental Rotation Test (Mentális Forgatás Teszt)  

Steven G. Vandenberg és Allan R. Kuse vezetett be 1978-ban. Feleletválasztós teszt. Egybevágó kis 

kockákból felépített testeket kell képzeletben forgatni és kiválasztani, melyik kettő azonos az 

elsővel [12]. 

 

1. ábra: Példa a Mental Rotation Test feladataira. 

 

 Mental Cutting Test (Mentális Metszet Teszt) 

 1939-ben az USA-ban fejlesztették felvételi alkalmassági vizsga részeként.  Megadunk egy testet 

és egy síkot. A testet képzeletben elmetsszük a síkkal és öt válaszlehetőség közül kell kiválasztani 

a metszési alakzatot [2].  

 

2. ábra: Példa a Mental Cutting Test feladataira. 
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3. ábra: Példa a Mental Cutting Test feladataira. 

 Purdue Spatial Visualization Test (PSVT) 

USA-ban fejlesztette ki Roland B. Guay képzeletbeli forgatási képesség mérésére [3]. Adott egy test 

két téri pozícióban a forgatási mintával. El kell dönteni, hogy az első helyzetből hány és milyen 

irányú mozgással, forgatással jut a második pozícióba. Ugyanezzel a forgatási mintával mozgassuk 

el az adott testet és határozzuk meg, hogy az öt közül melyik pozícióba kerül. 

 

 

4. ábra: Példa a Purdue Spatial Visualization Test feladataira. 
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 Az MRT MCT és a PSVR-R tesztek dinamikus környezetre átírt feldolgozása 

Guzsvinecz Tibor 2019-ben fejlesztett szoftverét a DE MK-on a 2019/2020. tanévtől kezdődően 

alkalmazzuk a gépészmérnök, építőmérnök, járműmérnök és mechatronikai mérnök szakos 

hallgatóinak térérzékelő képességének mérésekor [4,5,6]. A szoftveres mérésben eddig 382 

hallgató vett részt.  

      

 

5. ábra: Példa Guzsvinecz Tibor dinamikus tesztfeladataira. 

 

Befejeze s 

A nagy számban létrehozott papír alapú tesztek mellet napjainkban már találkozhatunk a tesztek 

digitalizált formájával, ami lehetővé teszi rövid időn belül a nagyobb számban történő tesztelést, 

könnyen növelhető a tesztelés gyakorisága is és a teszteredmények rögzítése kevés 

hibalehetőséget rejt. Az így elvégzett mérések megbízhatóbb eredményeket hozhatnak.  a fejlődés 

könnyen nyomon követhetővé válik és a teljesítmények országos szintű összevethetőségére is 

lehetőséget ad. Az elektronikus környezet motivál a téri képességeknek a mérésére és lehetőséget 

biztosít a fejlesztésére is. 
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A matematikaoktata s hate konysa ga nak vizsga lata 

SIPOS, D. 

Debrecen Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék dorasipos@eng.unideb.hu  

Absztrakt. Az oktatás hatékonyságának kérdését minden képzési szinten érdemes felvetni. A 2021-ben induló 

okleveles technikusi képzés alapgondolata, hogy a közép- és felsőfokú műszaki képzést egy folyamatként kezeli, 

ami lehetőséget teremt arra, hogy a középiskola elkezdésétől a mérnöki (alap- vagy mesterdiploma) 

megszerzéséig tartó tanulási folyamatot is egységes szemléletben vizsgáljuk. Ebben a cikkben a 

matematikaoktatás hatékonyságáról szólunk. Ezt felsőoktatási környezetben (a Debreceni Egyetem Műszaki 

Karon) több éven keresztül vizsgáltunk, jelenleg folyamatban van ennek a középiskolásokra való kiterjesztése. 

A műszaki képzésben – a többi természettudományi tárggyal együtt – fontos a matematika szemléletmódjának 

és alapvető eszközeinek elsajátítása, hogy a matematikai ismereteket hatékonyan tudják eszközként 

használni, a műszaki feladatok megoldásában, a mindennapi mérnöki munkájuk során alkalmazni. 

Bevezete s 

A tanulási folyamat (ezen belül a matematikaoktatás) hatékonyságáról egyre több szó esik a 

felsőoktatásban, ezen belül a műszaki felsőoktatásban is. A műszaki képzésben fontos a 

matematika szemléletmódjának és alapvető eszközeinek elsajátítása, hogy a matematikai 

ismereteket hatékonyan tudják eszközként használni, a műszaki feladatok megoldásában, a 

mindennapi mérnöki munkájuk során alkalmazni. 

A Debreceni Egyetem Műszaki Karon több éve vizsgáljuk a hatékonyság célszerű 

megfogalmazását, mérését és fejlesztését. Az oktatás hatékonyságának kérdését minden képzési 

szinten érdemes felvetni. 

A 2021-ben induló okleveles technikusi képzés alapgondolata, hogy a közép- és felsőfokú műszaki 

képzést egy folyamatként kezeli. Ez motiválta, hogy a középiskola elkezdésétől a mérnöki (alap- 

vagy mesterdiploma) megszerzéséig tartó tanulási folyamatot is egységes szemléletben vizsgáljuk 

a matematika oktatásának szemszögéből. 

1. Okleveles technikuske pze s 

A kormány a „12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról” 

dokumentumban új képzési formát hozott létre azzal, hogy definiálta az „okleveles technikusi 

végzettséget”: 

33. § (1) A szakma megszerzéséről oklevelet kell kiállítani, ha a tanuló, illetve a képzésben részt 

vevő személy a szakmai oktatást a technikumban teljesítette. 
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(2) Az oklevélben a megszerzett szakma megjelölése mellett fel kell tüntetni az „okleveles” 

megjelölést, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a felsőoktatási intézmény és a 

technikum által közösen kidolgozott szakmai oktatásban vett részt. A felsőoktatási intézmény - 

az oklevél mellékletét képező - igazolást ad ki arról, hogy a tanuló, illetve a képzésben részt vevő 

személy szakmai oktatásában részt vett. 

A jelenleg kidolgozás alatt lévő program szerint olyan középiskolai osztályok is indulnak, 

melyekben kezdettől cél a felsőfokú műszaki tanulmányokra való felkészülés. A tanulók okleveles 

technikusként zárják a középiskolai tanulmányaikat, és olyan modulokat teljesítenek, melyek a 

partner felsőoktatási intézmény mérnökképzésben elfogadásra kerülnek. 

Ezeket a modulokat a középiskola és az egyetem közösen határozza meg. A középiskola vállalja a 

tananyag átadását, az egyetem vállalja azok elfogadását a meghatározott szakon. Így lényegében 

kialakul egy olyan képzési (tanulási) forma, mely a középiskolába való beiratkozástól a mérnöki 

mesteroklevél megszerzéséig tart, magában foglalja az 5 középiskolai évet, a 3,5 év alapképzést 

(BSc) és a 2 év mesterképzést (MSc). 

Ez a képzési szemlélet módszertanilag is érdekes akár a szakmai tárgyakat, akár a szakma 

tanulásához elengedhetetlen alapozó tárgyakat (matematika, fizika, informatika) tekintjük. E 

tárgyak tanulásának tartalmi és módszertani vonatkozásait érdemes a teljes folyamatban 

vizsgálni, így a matematikatanulás hatékonyságának vizsgálatát is ki lehet terjeszteni a 

középiskolai évekre. 

Az első okleveles technikusképzések 2021. szeptemberben indulhatnak a technikumokban. A 

tanulók az együttműködő szakképzési és felsőoktatási intézmények közös, emelt szintű szakmai 

programja alapján szerezhetnek szakmát és érettségit, majd tanulmányaikat akár felvételi nélkül 

folytathatják az adott szakirányú egyetemen. A program keretében nemcsak a közép- és felsőfokú 

oktatási tartalmak, hanem a duális képzés összehangolására is lehetőség nyílik. Így a tanulók a 

felsőfokú duális képzést is annál a vállalatnál folytathatják, amelyiknél addig szakképzési 

munkaszerződéssel dolgoztak. A diákok számára az okleveles technikusképzés tudatosan 

tervezhető életpályát, kiszámítható munkalehetőséget, a gazdálkodó szervezetek számára pedig 

hatékonyabb utánpótlási, toborzási eszközt jelent. Az okleveles technikusképzést 2021 őszétől 16 

szakképzési centrum 27 intézménye hirdette meg elsősorban műszaki, informatikai és 

gazdálkodási területeken, de emellett például az építőiparban, a közszolgálatban és a turizmus-

vendéglátásban is. 

Az okleveles technikusképzés lénye, hogy 

 a program a technikum és a felsőoktatási intézmény – valamint a duális partner 

vállalat(ok) – együttműködésén alapszik; 

 a tanulók a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott, emelt 

szintű szakmai program alapján végzik a technikumot; 
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 a képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek 

elsajátítására irányul, 

 a képzési idő a „hagyományos” technikumival megegyező (5 év); 

 az ágazati alapoktatás a közös ágazati tartalommal folyik, vagyis az első két évben 

ugyanúgy az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók. A többlet oktatási tartalom a 

szakmaválasztást követően, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe. A képzés 

felépítését az alábbi ábra szemlélteti. 

Az okleveles technikusképzés legfontosabb előnye, hogy 

 a képzés elvégzését követően a tanulók tanulmányi eredményük függvényében felvételre 

kerülnek az együttműködésben részes felsőoktatási intézménybe; 

 a duális képzőhelyekkel való együttműködésnek köszönhetően a hallgatók felsőfokú 

duális képzése folytatódhat ugyanannál a cégnél, amellyel szakképzési 

munkaszerződésük volt; 

 a tanulók magasabb szintű szakmai ismeretekre tesznek szert. 

Az okleveles technikusképzés így azoknak ajánlott, akik jó tanulmányi eredménnyel végzik el az 

általános iskolát, és tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. 

2. A hate konysa g ke rde se a mu szaki ke pze sben 

A mérnökképzésben a matematikaoktatás eredményességét, hatékonyságát annyak alapján 

célszerű megítélni, hogy a mérnökhallgatók mennyire tudják hasznosítani, alkalmazni az átadott 

tudást. A matematika gondolkodásformáló szerepe kétségtelen, de ha a matematikai tudás nem 

éri el azt a szintet, hogy eszköz legyen a mérnök kezében, akkor a magasabb szintű alkalmazásról 

úgy sem beszélhetünk. 

A mérnöki tevékenységek hatékonyság-központú megítélése természetes, hiszen a mérnöki 

munka célja a termelékenység megfelelő szintjének biztosítása, hozzájárulás a vállalat üzleti 

eredményességéhez. Így a mérnökképzésben is felvethető, hogy a tudás mennyire képes a 

szakmai teljesítményt támogatni. Ráadásul a műszaki képzésekben jól körül határolható az 

ismeretek hasznosulásának módja, így a hatékonyság ténylegesen mérhető az „alkalmazás” 

sikerének mértékével. 

A mérés egy lehetséges módja a matematika tudás ellenőrzése „szakmai környezetben” az 

ismeretek tanulása utáni félévekben. Ez történhet úgy is, hogy a szakmai tárgy tananyagának 

feldolgozásakor bizonyos matematika témakörök feldolgozás, átismétlésre kerülnek, vagy úgy is, 

hogy csak a bekerülnek a számonkérésbe, és a hallgatók feladata a szükséges ismeretek 

áttekintése annak függvényében, hogy mennyire emlékeznek az adott témára. 
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Az eredményesség segítésére (növelésére) számos lehetőség áll rendelkezésre a Matematika 

tárgy tartalmának, az egyes témakörök feldolgozási módjának, valamint az ellenőrzések 

ütemezésének és módjának meghatározásával. 

A műszaki matematika oktatásnak eredményességét növeli a numerikus módszerek rendszeres 

ás átgondolt alkalmazása, ezen belül például 

 az elméleti ismeretek megértésének segítése a matematikai fogalmak és a „gyakorlat” 

közti viszonyt megteremtő számolásokkal,  

 numerikus módszerek didaktikai célú szisztematikus alkalmazásával (az aktuális témakör  

 szimbolikus (analitikus) és numerikus módszereinek összehangolt tanulmányozása; 

 szimbolikus és numerikus megoldás, a megoldások megjelenítése („ábrázolás”); 

 szimbolikus és numerikus megoldás matematikai szoftverrel; 

 összehasonlítás, hibaanalízis; 

 a numerikus megoldási módszer algoritmusának tárgyalása, kód megírása; 

 kapcsolódó (a tanult ismeret alkalmazását igénylő) műszaki problémák felvetése, a 

probléma matematikai modelljének tárgyalása, a megoldás értelmezése. 

A matematikai analízis fogalmainak (pl. határérték, sor összeg, differenciálhányados, integrál) 

megértése és alkalmazásképes elsajátítása sok esetben nehézséget okoz, mivel a definíciók és a 

fogalmak közti összefüggések absztraktak („elméleti” jellegűek), amire nem érzékenyek a nem 

matematikai érdeklődésű hallgatók. A numerikus megoldási módszerek párhuzamos alkalmazása 

segíti a matematikai módszer és a műszaki probléma viszonyának megértését. 

Hasznos lehet egyes műszaki problémák integrálása az órai munkába úgy, ahogyan azok a szakmai 

tárgyakban is tárgyalásra kerülnek. A matematikai témakörök megfelelő projektfeladatokon 

keretében való feldolgozása, az eredmények prezentálása hatékonyabb tanulást eredményez. 

A tananyag fontos elemeivel való többszöri találkozás kezeli az esetleges megértési problémákat 

és az elmélyülést. Az azonnali visszakérdezés módszer emellett időben ad visszajelzést a tanulási 

folyamat sikeréről, és lehetővé teszi az időben való korrekciót. 

Az azonnali visszakérdezés legegyszerűbb, és legeredményesebb módja a mobil alkalmazások 

használata. Ma már minden hallgató rendelkezik okos telefonnal és szeretik is használni. A 

tapasztalataink szerint az órán feldolgozott tananyagra való óra végi rákérdezés segíti az 

ismeretek megmaradását, és a hallgatók is közvetlen visszajelzés a tanulási folyamat 

sikerességéről, hiszen azonnal látják, hogy mit értettek meg jól és mit nem. 

Az elmúlt 3 félévben Matematika I. és Matematika II. tárgy keretein belül minden órára négy 

kérdéses online tesztet készítettünk. A Kahoot nevű alkalmazást automatikusan kiértékeli a 

kérdésekre adott válaszokat, és visszajelzi az eredményt minden válasz után. 
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Úgy gondoljuk, hogy a hallgatóknak hasznos volt a minden órán történő visszakérdezésnek ez az 

online módszere, motiválta őket, hogy az órán jobban odafigyeljenek, segített az adott tananyag 

elmélyítésében. Összességében elmondható, hogy az azonnali visszakérdezés fontos szerepet 

játszik az ismeretanyag elsajátításában. 

3. Vizsga lat a ko ze piskola sok ko re ben 

Ahhoz, hogy a felsőoktatás hatékonyságát érdemben tudjuk vizsgálni, elengedhetetlen a 

középiskolai matematikaoktatás hatékonyságának a vizsgálata is. 

 Jelenleg ezek a vizsgálatok még kezdeti fázisban vannak. A Brassai Sámuel Műszaki 

Technikumban végeztük egy felmérést, melyben 11. osztályos mechatronikai technikus szakon 

tanuló hallgatók vettek részt. A kérdőívünket 20 hallgató töltötte ki.  

A kérdőív két részből épült fel, az első rész a résztvevők körének tisztázására, személyes 

tapasztalatokhoz, élményekhez, véleményhez és a jövőbeni terveikhez kapcsolódott, míg a 

második részben feladatmegoldásokat kértünk. Fontos megjegyezni, hogy 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 válaszadóknak van-e elképzelésük a felvetett probléma megválaszolásának módjáról. 

A kitöltött kérdőív alapján a diákok többsége 15 hallgató válaszolta, hogy műszaki felsőoktatásban 

kívánja folytatni a tanulmányait. A diákok 60% gondolja úgy, hogy a matematika tárgy kevésbé 

fontos mint más szakmai tárgy. A matematikai ismeretek megszerzését szükséges „betanulási” 

folyamatként élik meg, nem megoldandó problémák motiválta tapasztalatszerzésként. 

A feladatok megoldásáról az mondható el, hogy ami tisztán matematikai megfogalmazású kérdés 

volt, arra szinte minden hallgató kivétel nélkül helyesen válaszolt, míg a gyakorlatias, nem konkrét 

számolást igénylő feladatokkal kevésbé boldogultak a hallgatók. 

A jövőben a középiskolában további felméréseket tervezünk, több osztály bevonásával, illetve az 

újonnan induló okleveles technikus képzésben is szeretnénk hatékonyságvizsgálatokat folytatni. 

 

4. O sszefoglala s 

A műszaki képzésről való gondolkodásban célszerűnek látjuk a középfokú és a felsőfokú 

tanulmányok egy folyamatként való értékelését. A módszertani megoldások természetesen mások 

a két szinten, de arról, hogy mit értünk az oktatás hatékonyságán beszélhetünk egységesen. 

Itt csak néhány példát mutattunk be a hatékonyság vizsgálatára és fejlesztésére a matematika 

tárgy kapcsán, a témák és módszerek köre korlátlanul bővíthető a célkitűzés szem előtt tartásával. 
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Fu ggve ny? Vagy me gsem? – 9. oszta lyos tanulo k 

va laszai  

BODZÁSNÉ SZANYI, GY. 

Debrecen Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék  

szanyi.gyongyi@eng.unideb.hu  

Absztrakt. A függvény fogalma nemcsak a természettudományokban kap kiemelt helyet, de a műszaki 

területek művelésének szempontjából is nagy jelentőséggel bír. A függvényfogalom kialakítási folyamatának 

célja az ideális fogalomképzet (a képzet kölcsönös kapcsolatban van a fogalom definíciójával) kialakítása, 

mely elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanulók függvénytani modellt tudjanak alkalmazni a problémamegoldás 

során. Jelen tanulmány 9. osztályos tanulók körében megtartott foglalkozás egy részletét mutatja be, melynek 

célja – többek között – a tanulók függvényfogalom-képzetének feltérképezése irányult. 

Bevezete s 

A függvény a mindennapokban is jelen lévő matematikai fogalom.  Ismerete, megértése és 

alkalmazása nemcsak a természettudományok, hanem a műszaki tudományok számos 

területének műveléséhez elengedhetetlen. Emiatt a fogalom iskolai alakítási folyamatának 

elsődleges célja, hogy a tanulóknál olyan fogalomképzet alakuljon ki a függvényről, melyre a 

későbbiekben építhető a felsőfokú matematika tananyaga. 

Számos kutatás számol be arról, hogy az általános vagy a középiskola befejezése előtt álló, sőt, az 

egyetemet kezdett tanulók „elveszettek” a függvények világában (Vinner, 1983, Szanyi, 2015, 

2017). A tanulók olyan objektumként gondolnak a függvényre, amely mindenképpen 

reprezentálható képlettel és a képlet alapján grafikonnal (Sierpinska, 1992, Clement, 2001). 

Ennek okát abban látjuk, hogy a fogalom iskolái alakítása során főként olyan kapcsolatok kerülnek 

tárgyalásra, melyek reprezentálhatók képlettel is. Viszont ennek következménye az lehet, hogy a 

fogalom tartalmai jelentése háttérbe szorul és ismeretlen szituációkban nem tudják a tanulók azt 

alkalmazni.  

Jelen tanulmányban egy olyan foglalkozás részletét mutatjuk be, melynek célja a hétköznapi 

életben is fellelhető kapcsolatok vizsgálatával a függvényfogalom induktív úton történő 

felfedezése és alakítása, a szóbeli kifejezőképesség, illetve a fogalom reprezentációs formái közötti 

áttérési képesség fejlesztése. A bemutatandó részlet kiemelten foglalkozik a 9. osztályos tanulók 

függvényről kialakult képzetének vizsgálatával. 
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1. A fu ggve nyfogalom kialakí ta si folyamata nak didaktikai 

szempontjai 

A függvény a matematikában alapfogalomnak számít. Sokféle definíciójs és reprezentációja 

ismert. Sajka (2003) szerint ez a sokféleség okozhatja megértésének nehézségeit. A függvény 

értelmezhető operatívan, mint egy “input-transzformáció-output” folyamat és struktúrálisan, 

mint e folyamat eredményeként létrejövő objektum. A tanulók viszont gyakorta tekintenek a 

függvényre olyan objektumként, mely mindenképp leírható képlettel. Ennek következménye 

lehet, hogy a fogalmat alkotó elemek - alaphalmaz, képhalmaz, kapcsolat, értelmezési tartomány, 

értékkészlet, hozzárendelési szabály - tartalmi jelentésének megértése problémát jelenthet a 

tanulóknak. Viszont ezeknek az elemeknek az alapos ismerete és megértése elengedhetetlen a 

műszaki életben gyakorta megjelenő vektorértékű (ℝ ⟶ ℝ2 típusú) függvényekkel leírható 

kapcsolatok (például az eldobott test helyvektor-idő függvénye) felismeréséhez és megértéséhez. 

Ahhoz, hogy a tanulókban kialakuljon az a függvényfogalom-képzet, melyre építhatő a felsőfokú 

matematika tananyag is, a függvényfogalom alakítási folyamatának  legfontosabb didaktikai 

aspketusainak a tanítási gyakorlatba való beépítésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Ezek az 

aspektusok a következők: 

 a függvény fogalmának esetében nem támaszkodhatunk a tanulók előzetes, a hétköznapi 

életből vett spontán is fejlődő előismereteire (ez a fogalom nem osztenzív (“rámutasásos”) 

(Blaskó, Hamp, 2007), a függvénynek van formális definíciója); 

 spirális módon kell építeni, a bevezetését megelőző években; 

 fókuszába a függvényfogalom alkotórészeinek (változók, kapcsolatok, szabályok) 

megismerését kell helyezni (Sierpinska, 1992); 

 különböző reprezentációs formáinak (grafikon, értéktáblázat, verbális forma, képlet stb.) 

megismerését is be kell építenünk az alakítási folyamatba; 

 a tanulók életkori sajátosságának megfelelően tisztázni kell a definícióban szereplő 

elemek jelentését és jelentőségét, valamint tudatosítani kell a szavak köznapi jelentésével 

való kapcsolatot (Skemp, 2005); 

 célszerű, hogy a fogalom bevezetése induktív úton (felfedezés útján) történjen. Így 

megcélozható, hogy a fogalom az epizodikus emlékezetben tárolódjon. Ez olyan emlékek 

„tárháza”, amelyek az ismeretek elsajátításának kontextusát (személyes aspektusait) is 

megőrzik, s az emlékek előhívása során egy-egy egyedi emlék, a múlt egyszeri, 

megkülönböztetett darabjának előkeresése történik (Csépe, Győry, Ragó, 2007); 

 a felfedeztetést célszerű úgy vezetni, hogy a tanulók érzékeljék és verbalizálják a 

változásokat, felismerjék a változók közötti kapcsolatot (Siperpinska, 1992). A változások 

érzékelésének és az azok közötti összefüggések felismerésének, továbbá a kapcsolat 
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képlettel történő reprezentálásának képessége a műszaki területek művelése 

szempontjából is nagy jelentőséggel bír (Selden & Selden, 1992); 

 a fogalom megértésének fontos aspektusa a többféle reprezentációja alkalmazásának 

képessége és a szükséges jellemzők átemelése egyik reprezentációs módból a másikba 

(Lin & Cooney, 2001, idézi Areti et al, 2015, 440. old.); 

 a fogalom alakítási folyamatának egyik legfőbb célja olyan fogalomképzet kialakulása, 

mely összhangban van a fogalom definíciójával. 

A továbbiakban egy fejlesztő foglalkozás azon részletét mutatjuk be, melyben a következő 

kérdésekre keressük a választ: Mi jellemzi az adott korosztályban a tanulók függvényfogalom-

képzetét? 

 

2. A fu ggve nyfogalom alakí ta sa t megce lzo  foglalkoza s egy 

re szlete nek bemutata sa e s tapasztalatai 

2.1. Elo zme nyek e s mo dszerek 

A foglalkozáson 3 magyarországi középiskola egy-egy 9. osztályos tanulói csoportja vett részt. 

Mindhárom osztály nem matematika tagozatos osztály volt, és heti 4 órában tanulta a 

matematikát. A tanulóknál a függvényfogalom előkészítése a kerettantervnek megfelelően már 

alsó osztályban elkezdődött, a fogalom definíciójának megadása pedig 7. osztályban megtörtént, 

és alakítása 8. osztályban tovább folytatódott. A foglalkozás megtartására a tanári tanmenet 

szerint a „Függvények” témakör bevezető óráján került sor. 

A foglalkozás során a tanulók egyénileg és csoportokban is dolgoztak. A tanulók számára nem 

volt ismeretlen a csoportmunka. A diákok 3-4 fős csoportokban dolgoztak. A foglalkozásról 

hangfelvétel, fényképek készültek, illetve a tanulók munkáját is összegyűjtöttük. A 

foglalkozást a csoport matematikatanára tartotta a kutatáshoz készült óratervünk alapján, 

melyet a tanárokkal a foglalkozás előtt átbeszéltünk.  

A továbbiakban az iskolákat a következő kódokkal fogjuk azonosítani: K1, K2, K3. A K1 (12 

fő) és K2 (20 fő) középiskolák tanulóinak a matematika tanáruk nem változott az előző 

tanévekhez képest (ezek 6 osztályos gimnáziumi osztályok voltak). A K1 és K3 (12 fő) 

iskoláknak azon 9. osztályos tanulói vettek részt a foglalkozáson, akiknek a félév  elején 

megírt matematika szintfelmérőjük kimagasló volt.  

A K2 iskola tanulói csoportjában 8. osztály végén vizsgálatot végeztünk a tanulók 

fogalomképzetének a feltérképezése céljából. Ennek eredménye azt mutatta, hogy ezek a 

tanulók olyan fogalomképzettel rendelkeznek, melyekre építhető a későbbi matematika 

tananyag. Ennek alátámasztására az 1. ábra nyújt segítséget, mely a felmérés azon feladatára 
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adott válaszokat elemzi, amelyben két halmaz elemei közötti kapcsolatot grafikonnal adtunk 

meg. A diákoknak el kellett dönteni, hogy függvénykapcsolatot reprezentál-e a grafikon.  

 

 

 

1. ábra: A K2 iskola egy tanulói csoportjában 8. osztály végén elvégzett felmérés egy részletének 

eredménye 

2.2. Tapasztalatok 

A foglalkozás 1. részében a halmazok elemei közötti kapcsolatok megadási módjainak 

felelevenítése volt a cél. A K2-es iskola tanulóinál ez nem jelentett nehézséget, viszont a másik két 

iskola tanulói csak tanári segítséggel tudtak megnevezni valamilyen reprezentációs módot, mely 

a táblázat és a nyíldiagram volt (nem véletlen, hisz függvényfogalom 7. osztályos bevezetésénél, 

majd alakításánál leginkább ezeket használták). A K1 iskola tanulói a többi reprezentációs módot 

(képlet, grafikon) csak azután nevezték meg, miután a tanár által példaként mutatott kapcsolatot 

a tanár összefüggésbe hozta a függvény fogalmával. A feladat célja az volt, hogy felelevenítsék a 

különböző reprezentációs módokat, illetve rögzüljön az, hogy valamely reprezentációs mód csak 

akkor releváns, ha az egyértelműen meghatározza a kapcsolatot.  

A foglalkozás 2. részében különböző színű feladatkártyákat kaptak, melyeken 4 különböző 

kapcsolat volt. Mindegyik kapcsolat különböző módon volt reprezentálva. A tanulóknak önálló 

munka keretében meg kellett nevezni azokat a halmazokat, melyek között kapcsolatot 

létesítettünk, illetve váltani kellett egy másik, releváns reprezentációs módra (1. táblázat). 
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A 

feladatkártya 

„neve” 

A kapcsolat A kapcsolat reprezentációja 

„Füzetek”  A vásárolt füzetek számához 

hozzárendeltük a fizetett összeget. 

táblázattal 

 

„Hónapok”  A magyar ABC betűihez 

hozzárendeltük az adott betűvel 

kezdődő hónapjait az évnek. 

szöveges utasítással (verbálisan) 

„Mozgás”  Egy gépkocsi 4 órát volt úton. Ez 

alatt az idő alatt a gépkocsi által 

megtett út és az eltelt idő közötti 

kapcsolatot grafikonnal adtuk meg. 

grafikonnal 

 

„Számok”  𝑥 ↦ {
2𝑥 − 3,   h𝑎 0 ≤ 𝑥 ≤ 5,

3,     h𝑎  5 ≤ 𝑥
  képlettel 

 

1. táblázat 

A tanulók kb. 6-7 percig önállóan dolgoztak, majd akiknél egyazon színű feladatkártya volt, 

csoportmunkában dolgoztak tovább. Feladatuk az volt, hogy vitassák meg a megoldásaikat, 

javítsák egymásét, ha szükségesnek látják. A legnagyobb gondot mindhárom iskola tanulóinak a 

“Számok” kártya jelentette annak ellenére, hogy pl. az abszolútérték függvénnyel már 8. 

osztályban is foglalkoztak. Ennek a függvénytípusnak az ábrázolásához is szükséges az 

értelmezési tartomány “darabolása”. A “Mozgás” feladatkártya esetében is nehézségét jelentett  a 

két halmaz megnevezése és egy másik releváns reprezentációs mód megtalálása a K1 és K3 iskola 

tanulóinak. A halmazok a valós számok halmazának részhalmazai voltak, mégis csak az egész 

számokat emelték ki belőlük és azok segítségével reprezentálták a kapcsolatot (hibásan) 

táblázattal vagy nyíldiagrammal. Helyes megoldások csak a K2 iskola csoportjában születtek.  

Sikeresebb feladatmegoldást mutatott mindhárom iskolai csoport a “Füzetek” és a “Hónapok” 

kártyák esetében, ahol a halmazok véges elemszámúak voltak. Ennek okát abban látjuk, hogy az 

ilyen típusú hozzárendelésekkel gyakrabban találkoztak a tanulmányaik során. 

A foglalkozás 3. részében a csoportoknak az volt a feladata, hogy diszkussziót folytassanak annak 

megvitatására, hogy a náluk lévő kapcsolat függvénykapcsolat-e. A 2. táblázatban összegeztük a 

csoportok válaszait. 
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A feladatkártya 

„neve” 
K1 K2 K3 

„Füzetek” 

„Függvény, mert az 

egyes elemeket a 

másik halmazban lévő 

elemekhez tudjuk 

kapcsolni. 

Többféleképpen lehet 

ábrázolni és ez a 

függvények 

tulajdonsága.” 

„Szerintünk függvény, 

mert az x tengely 

elemihez mindig csak 

egy elem van 

hozzárendelve az y 

tengely elemei közül;  

 van hozzárendelési 

szabály: f(x)=x/120” 

„Nem függvény, mert 

az árak változnak”. 

 

„Hónapok” 

„Függvény, mert 

hozzá lehet rendelni 

egymáshoz a két 

halmazt. Tehát van 

köztük kapcsolat.” 

„Nem függvény, mert 

az A halmaz elemeihez 

több elemet is 

rendeltünk a B 

halmazból. Az A 

halmaz az ABC betűi, a 

B halmaz a hónapok 

nevei.” 

„Függvény, mert 

elemei nem 

változnak.” 

 

„Mozgás” 

„Függvény, mert a 

megtett út függ az 

időtől, és egy részéhez 

csak egy dolgot 

tudunk hozzátenni.”  

„Ez egy függvény, mert 

minden x tengelyen 

lévő számhoz 

pontosan egy y 

tengelyen lévő számot 

rendeltünk” 

„Nem függvény” … 

(rávezetés)… ”mégis 

az, mert minden 

időhöz tartozik 

megtett út.” 

„Számok” 

„Függvény, mivel 

kiszámolás után 

pontosan meg tudjuk 

adni az A és a B 

halmaz elemeit.” 

„Nem függvény, mert 

az 5-höz több szám is 

hozzá van rendelve” 

„Függvény, mert 

elhelyezhető a 

koordináta-

rendszerben”…. „lehet, 

hogy 

nem”…”elbizonyta-

lanodtunk” 

„Nem függvény” 

(indoklás nem társult 

hozzá) 

 

 

2. táblázat 
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Jól látható, hogy a K1 iskolai tanulói a függvényt két halmaz közötti kapcsolatként azonosítják 

eltekintve attól, hogy a függvény egy speciális  kapcsolat, továbbá képzetükben a függvény 

egy objektum, mellyel meghatározható egy kifejezés értéke. A függvény szó nyelvi 

értelmezésére támaszkodva a hétköznapokban is megjelenő „Mozgás” kapcsolat esetében 

döntöttek amellett, hogy az adott kapcsolat függvénykapcsolat, de jól érzékelhető, hogy a 

függvény fogalmának tartalmai jelentése háttérben maradt. A K3 iskola tanulók válaszaiban 

mindössze „függvénycsírák” jelennek meg. A függvény definiáló tulajdonságai csak a K2 

csoport válaszaiban mutatkoztak meg.  

 

3. O sszegze s 

Jelen tanulmány egy foglalkozás (kísérleti tanítás) részletének tapasztalatait mutatta be a 

három középiskola egy-egy 9. osztályos tanulói csoportjának függvényfogalom-képzetére 

irányítva a figyelmet. Jól érzékelhető, hogy a K2 iskola tanulóinál a fogalom operatívan és 

struktúrálisan történő értelmezésének kialakulása, mint koherens egység, jó úton halad.  A 

K1 és K3 iskola tanulóinál megfigyelhető volt, hogy a függvény melletti érvelésük azon 

alapult, hogy kapcsolatot létesítettünk két halmaz elemei között, de a legfontosabb definiáló 

tulajdonságtól (egyértelmű hozzárendelés) eltekintettek – esetükben hibás fogalomképzetre 

következtethetünk. 

Figyelembe véve a K2 iskola vizsgált csoportjában végzett 8. osztályos felmérés eredményeit 

a következő hipotézis fogalmazható meg:  A fogalom kialakítási folyamatába a didaktikai 

aspektusokat beépítve már 8. osztály végére elérhető az a fogalomképzet, melyre építhető a 

későbbi matematika tananyag.  
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Me ro rendszer fejleszte se villanymotorok 

elektroma gneses e s dinamikai jellemzo inek 

me re se hez e s tesztele se hez 

SZÁNTÓ ATTILA, SZIKI GUSZTÁV ÁRON 

Debreceni Egyetem, Informatikai Tudományok Doktori Iskola, szanto.attila@eng.unideb.hu 

Debreceni Egyetem Műszaki Kar, szikig@eng.unideb.hu 

Napjainkban egyfajta forradalom zajlik a közúti közlekedésben. A belső égésű motorral hajtott járművek – 

melyek folyamatos fejlődésen mentek át az elmúlt több mint 100 év során – helyét lassan átveszik a különböző 

hibrid és elektromos hajtásúak. Ez részben köszönhető a technológiai fejlődésnek, részben pedig az egyre 

szigorúbb környezetvédelmi előírásoknak. Ezeknek a járműveknek fontos része a villanymotor, amelynek 

számos típusát alkalmazzák a modern járművekben. A villanymotorok szimulációjának elvégzéséhez fontos az 

alapvető elektromágneses és dinamikai jellemzőik, karakterisztikáik ismerete.  Ezeket az adatokat a gyártók 

legtöbbször nem, vagy csak hiányosan adják meg, a motorok szimulációjához viszont szükségesek, mint 

bemenő adatok. Ebből adódóan ezeket ki kell mérni, melyhez egy összetett mérőrendszer szükséges. Emellett 

egy ilyen motormérő-rendszerrel elvégezhetjük a különböző típusú villanymotorok statikus vagy dinamikus 

tesztelését. A tesztmérések eredményét összehasonlítva a szimulációs programmal kapott eredményekkel 

ellenőrizhetjük annak megfelelő működését. Jelen publikációban bemutatjuk az általunk fejlesztett 

mérőrendszert, a vizsgált motortípusokat, ezek modellezését és szimulációját. 

Bevezete s, a kutata sok ido szeru se ge 

A közúti közlekedés egy folyamatosan fejlődő terület.  Napjainkban egyre szélesebb körben 

használják a különböző alternatív hajtású járművek. Ennek oka részben a technológiai fejlődés, 

részben az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások. Az utóbbi években leginkább az 

elektromos és hibrid hajtású járművek terjedtek el, köszönhetően az akkumulátorok, valamint az 

elektromos és hibrid rendszerek gyors fejlődésének. [1] Ezeknek a rendszereknek fontos része az 

elektromos motor, így ezek vizsgálata az egyetemi kutatásoknak is fontos része.  

A Debreceni Egyetem Műszaki Karán is több kutatócsoport foglalkozik korszerű járműhajtások 

vizsgálatával, modellezésével és szimulációjával. Az elért tudományos eredményeket, 

megszerzett tapasztalatokat egyebek mellett az alternatív hajtású járművek számára szervezett 

országos és nemzetközi versenyeken is kamatoztatjuk. A tudatosabb tervezés és ezáltal az 

eredményesebb versenyzés érdekében Matlab/Simulink környezetben kifejlesztettünk egy 

járműdinamikai szimulációs programot [2, 3], amely a jármű műszaki adataiból, mint bemenő 

paraméterekből, előállítja a jármű menetdinamikai függvényeit. A programot felhasználva 

optimalizálhatjuk a jármű, illetve a hajtáslánc műszaki jellemzőit egy adott versenyfeladathoz.  
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A szimulációs program fontos része a jármű motorjának szimulációja [4, 5, 6], ami esetünkben 

valamilyen típusú villanymotor. Ahhoz, hogy a szimulációs programot le tudjuk futtatni, ismerni 

kell a villanymotorok alapvető elektromágneses és dinamikai jellemzőit  (karakterisztikáit), mivel 

ezek adják a program bemenetét. Ezeket az esetek többségében a gyártók nem, vagy csak 

hiányosan közlik, így kísérleti úton kell őket meghatározni. Ehhez egy olyan mérőrendszerre 

(motorvizsgáló tesztpadra) van szükség, amely alkalmas a különböző típusú, elektromos 

hajtásláncokban alkalmazott villanymotorok tesztelésére, műszaki jellemzőinek 

(karakterisztikáinak) kísérleti meghatározására.   

Jelen közleményben bemutatjuk az általunk fejlesztett mérőrendszer felépítését, részegységeit és 

működését. Továbbá röviden összefoglaljuk néhány, a járműiparban is alkalmazott villanymotor 

modellezési eljárását, szimulációját, és a szimulációhoz szükséges motor jellemzőket. 

1. Me ro rendszer a villanymotorok elektroma gneses e s 

dinamikai jellemzo inek me re se hez 

A különböző típusú villanymotorok teszteléséhez, elektromágneses és dinamikai jellemzőinek 

(karakterisztikáinak) meghatározásához egy összetett mérőrendszer szükséges. Fontos 

szempont, hogy a különböző típusú motorokhoz és mérésekhez rugalmasan tudjuk átállítani, 

módosítani a mérőrendszert. A mérőrendszer egyszerűsített elvi vázlatát az 1. ábra szemlélteti.  

 

1. ábra. A mérőrendszer elvi vázlata 

1.1 Tesztpad: a vizsga lt e s terhelo  motor ro gzí te se hez   

 

A mérőrendszer felépítéséhez szükség van egy merev padra, amelyre rögzíthetjük a vizsgált, 

valamint a terhelő motort (2. ábra). A vizsgált, különböző típusú villanymotorok elhelyezését a 

motorokhoz egyedileg gyártott rögzítő elemek biztosítják. A tengelyirányú (valamint kismértékű 

vízszintes és függőleges irányú) állíthatóság a terhelő motor mozgatásával valósul meg. Az 
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egytengelyűség pontos beállítása mérőóra, valamint lézeres tengelybeállító alkalmazásával 

történik.  

 

2. ábra. A tesztpad, rajta a vizsgált és a terhelő motor 

Peremes motor rögzítéséhez egyedileg gyártott adaptert alkalmazásával történik, amely a padhoz 

mereven rögzíthető. Ezáltal talpas és peremes motorok vizsgálata egyaránt lehetséges a 

mérőrendszerrel. 

1.2 Villamos kapcsolo - e s veze rlo szekre ny: motorveze rlo k, 

frekvenciava lto k e s transzforma torok elhelyeze se hez, u zemeltete se hez  

     

3. ábra. A kialakítás alatt álló villamos kapcsoló- és vezérlőszekrény 

A 3. ábrán a kialakítás alatt álló villamos kapcsoló- és vezérlőszekrény látható. A 

vezérlőszekrénybe kerülnek beépítésre a nyomógombos kapcsolók a motorok indításához, 

valamint a hozzájuk tartozó biztosítékok. A kapcsolószekrénybe helyezzük el a 

transzformátorokat, egyenirányítókat, frekvencia váltókat, melyek segítségével elő tudjuk állítani 

a mérésekhez szükséges különböző egyen- és váltófeszültségeket. Ebben kapnak helyet a 

különböző típusú motorvezérlő elektronikák is. A rendszer része még 4 db, 12V-os 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen 

in Engineering Education 01.04.2021  Faculty of Engineering 

személygépkocsi akkumulátor, valamint a hozzá kapcsolódó indító ellenállások a változtatható 

erősségű, tiszta egyenáram biztosításához.   

1.3 Me ro  e s adatgyu jto  eszko zo k 

A mérésekhez használt mérésadatgyűjtő kártya egy a National Instruments által gyártott, NI 9239 

típusú, analóg-digitál (AD) modul, amelyet egy NI USB-9162 USB adapteren keresztül kapcsolunk 

az adatrögzítő laptophoz, vagy PC-hez. Ez 0-10 [V] tartományban mér analóg feszültség jelet 4 

földfüggetlen csatornán. A mérőkártya 24 bites felbontásban képes mérni 50 kHz mintavételezési 

frekvencia mellett. Ezáltal megfelelő mennyiségű adatot biztosít bármely általunk tervezett 

mérési feladat esetén. Tehát végül minden mennyiség (fordulatszám, áramerősség, 

forgatónyomaték) mérését feszültségjel mérésére vezetjük vissza. 

 

4. ábra. NI 9239 analóg-digitál (AD) modul az NI USB-9162 típusú USB adapterrel 

Nyomatékmérésre egy HBM T22/200 típusú forgótengelyes nyomatékmérőt alkalmazunk. Ezt 

jelenleg kétféle méretű tengelykapcsolóval tudjuk a vizsgált, illetve terhelő motorhoz 

csatlakoztatni, attól függően, hogy mekkora a vizsgált motor által leadott nyomaték. A 

nyomatékmérő méréshatára 200 Nm, és a mért nyomatékkal arányos feszültség jelet ad ki a 0-10 

V feszültségtartományban.  

 

5. ábra. A forgótengelyes nyomatékmérő a tengelykapcsolókkal 

A motoron átfolyó áram erősségét egy sönt ellenálláson (0,0006 Ω) eső feszültségként mérjük. Az 

akkumulátor kapocsfeszültségét – mivel meghaladja az NI 9239 eszköz 10 V-os méréshatárát, egy 

feszültségosztó alkalmazásával tudjuk mérni, melynek osztásaránya 1:11. 
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2. A vizsga lando  motorok tí pusai 

Az villanymotoroknak számos előnye van a belsőégésű motorokkal szemben. Sokkal jobb a 

hatásfokuk, csendesebbek, kisebb a karbantartási igényük, egyszerűbb gyártani őket és olcsóbbak 

is. Továbbá a vezérlésük által egyszerűbben hangolhatjuk a motorok teljesítmény leadását a 

különböző felhasználási módokhoz. Ennek eredményeként, valamint az akkumulátor technológia 

fejlődésének köszönhetően, egyre több gyártó, egyre nagyobb hangsúlyt fektet a villanymotorok 

fejlesztésére.  

Járművek hajtására a gyártók különféle típusú villanymotorokat alkalmaznak. [7, 8] Ezek többek 

között lehetnek: kefés egyenáramú motor (BDC) [4, 9], kefe nélküli egyenáramú motor (BLDC) [5, 

10], aszinkron (indukciós) motor (IM) [10], valamint állandó mágneses szinkron motor (PMSM) 

[11, 12, 13]. Minden motortípusnak megvannak az előnyei és hátrányai, így előfordul, hogy egy 

járműben a gyártók akár két különböző villanymotort típust is beépítenek, külön az első és hátsó 

kerekek hajtására.  

A kutatócsoportunk a fontosabb villanymotor típusokból, a Tématerületi Kiválóság Program által 

biztosított anyagi forrásból, már beszerzett egy-egy darabot. Ezek a következő ábrán láthatók.  

    

6. ábra. Soros gerjesztésű egyenáramú motor (SWDC) (baloldal), kefe nélküli egyenáramú motor 

(BLDC) (jobb oldal) [tech-mobile.hu] 

 

7. ábra. Aszinkron (indukciós) motor (IM) (baloldal) [motor-systems.hu], Állandó mágneses 

szinkronmotor (PMSM) (jobb oldal) [tech-mobile.hu] 
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3. Modellek, e s a modelleken alapulo  szimula cio s programok 

SWDC, BLDC e s PMSM motorokhoz 

3.1 Soros gerjeszte su  egyena ramu  motor (SWDC) 

Számos tudományos közlemény foglalkozik soros gerjesztésű egyenáramú motor matematikai 

modellezésével és szimulációjával, ahol jelentős szerepet játszik a mágneses non linearitás. A [9] 

irodalom három különböző modellt mutat be: egy mágnesesen lineáris, és két különböző típusú 

mágnesesen non lineáris dinamikai modellt, részletesen össze is hasonlítva azokat.   

A fenti irodalmat, valamint további irodalmakat áttanulmányozva mi is elkészítettük a saját 

modellünket, valamint a rá épülő szimulációs programot Matlab/Simulink környezetben. [4]  

 

8. ábra. A soros gerjesztésű egyenáramú motor modellje [4] 

 

9. ábra. A modellre épülő szimulációs program [4] 
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Ezt követően méréseket végeztünk egy 4kW teljesítményű, soros gerjesztésű egyenáramú 

motoron, és meghatározzuk a szimuláció futtatásához szükséges bemenő paramétereit és 

karakterisztikáit [4], majd ezeket beépítettük a szimulációs programunkba. Az említett bemenő 

adatok a következők: akkumulátor feszültsége, elektromos ellenállások (állórész, forgórész, 

vezetékek), kefefeszültség, dinamikus öninduktivitások, kölcsönös dinamikus induktivitás, 

csapágy és kefeellenállási nyomaték, forgórész tehetetlenségi nyomatéka.  Ezt követően 

tesztméréseket végeztünk a motoron és az eredményüket összehasonlítottuk a szimulációval 

kapott eredményekkel [4].   

3.2 Kefe ne lku li egyena ramu  motor (BLDC) 

Több tudományos cikk foglalkozik BLDC motorok modellezésével és szimulációjával. A fellelhető 

referenciákat áttanulmányozva kifejlesztettünk a saját modellünk és a ráépülő szimulációs 

programot BLDC motorokhoz MATLAB/Simulink környezetben [5] A 10. ábra az általunk 

kifejlesztett modellt mutatja. 

 

10. ábra. A BLDC motor modellje [5] 

Ezt követően a modell alapján elkészítettük Matlab/Simulink környezetben a szimulációs 

programot (11. ábra)  
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11. ábra. A szimulációs program blokk diagramja BLDC motorhoz [5] 

A modell és szimulációs program részletes leírását az [5] irodalom tartalmazza. A későbbiekben 

méréseket fogunk végezni egy már korábban, a Tématerületi Kiválóság program keretében 

beszerzett BLDC motoron, hogy meghatározzuk a szimuláció futtatásához szükséges bemenő 

adatait és karakterisztikáit, majd ezeket beépítjük majd a szimulációs programunkba. Az említett 

bemenő adatok a következők: akkumulátor feszültsége, elektromos ellenállások (állórész 

tekercsei), állórész tekercseinek induktivitásai, back EMF konstans, póluspárok száma, 

csapágyellenállási nyomaték, forgórész tehetetlenségi nyomatéka. Ezt követően tesztméréseket 

végeztünk majd a motoron, hogy eredményüket összehasonlítsuk a szimulációval kapott 

eredményekkel, így ellenőrizve a szimulációs program megfelelő működését.    

 

3.3 A llando  ma gneses szinkron motor (PMSM) 

Állandó mágneses szinkron motor modellezésével és szimulációjával egyebek mellett a [14] 

irodalom foglalkozik. Mivel a motor felépítése hasonló a BLDC motoréhoz (itt is állandó mágnes a 

forgórész és tekercselt az állórész), így a modell is hasonló. Legnagyobb különbség a motor 

vezérlésében és a tápfeszültség jelalakjában van.  A 12. ábra. a motor modelljét mutatja.  

 

12. ábra. Egyenértékű áramkör magveszteség nélkül PMSM motor esetén [14] 

A fenti modell alapján MATLAB/Simulink környezetben elkészített szimulációs programot a 13. 

ábra mutatja. 
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13. ábra. A szimulációs program blokk diagramja PMSM motor esetén [14] 

A fenti modellből, és további, az irodalomban fellelhető modellekből kiindulva tervezzük a saját 

motor modellünk, és a rá épülő szimulációs program kifejlesztését. Ezt követően méréseket 

fogunk végezni egy, már korábban, a Tématerületi Kiválóság program keretében beszerzett PMSM 

motoron, és meghatározzuk majd a szimuláció futtatásához szükséges bemenő paramétereit és 

karakterisztikáit, majd beépítjük azokat a szimulációs programunkba. Az említett 

karakterisztikák a következők: akkumulátor feszültsége, elektromos ellenállások (állórész 

tekercsei), állórész tekercseinek induktivitásai, mágneses fluxus az állórész tekercsei és a 

forgórész között, póluspárok száma, csapágyellenállási nyomaték, forgórész tehetetlenségi 

nyomatéka.  

Végül tesztméréseket végeztünk majd a motoron, és eredményüket összehasonlítjuk majd a 

szimulációval kapott eredményekkel, így ellenőrizve a szimulációs program megfelelő 

működését.    

 

O sszefoglala s 

Terveink szerint a fent bemutatott mérőrendszer alkalmazható lesz minden, a járműiparban 

alkalmazott motortípus vizsgálatára. Jelenleg a rendszer felépítése zajlik, amint elkészül, 

elkezdődhet a különböző részegységek és a teljes rendszer hitelesítése, tesztelése. Ezzel 

párhuzamosan be kell üzemelni a BLDC és PMSM motorokat, és a hozzájuk tartozó 

vezérlőegységeket, hogy elvégezhessük rajtuk a tervezett vizsgálatokat. Emellett tovább kell 

fejlesztenünk a LabWiew környezetben korábban létrehozott mérő- és kiértékelő programokat. 

Ezt követően tervezzük a mérőrendszer teljes dokumentációjának elkészítését. 

Emellett folyamatban van a szimulációs programok fejlesztése BLDC és PMSM motorokhoz 

(SWDC motorokhoz már korábban elkészült). Ezt követően tervezzük a szimulációs programok 

bemenő adataiként szolgáló elektromágneses és dinamikai jellemzők mérését, majd 
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tesztméréseket fogunk elvégezni a motorokon. A szimulációs és tesztmérések eredményeinek 

összehasonlításával kívánjuk igazolni a szimulációs programok helyes működését. 

Ko szo netnyilva ní ta s 

„A kutatást az „Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika és számítástudomány 

diszciplináris területein” (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002) című projekt támogatta. A projekt 

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

„AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM ÚNKP-20-3 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK A 

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAPBÓL FINANSZÍROZOTT SZAKMAI TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT.”   
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VÁMOSI A.1, VÁMOSINÉ VARGA A.2 

1Debrecen Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék, vamosi.attila@eng.unideb.hu 
2Debrecen Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék, vargaa@eng.unideb.hu  

Absztrakt. Jelen cikk egy, a szerzőpáros által írt jegyzet bemutatása. Az azonos című jegyzet elsősorban 

programozás oktatására készült, melynek elsajátításához a matematika témaköreiből választunk feladatokat. 

A feladatok nehézségüket tekintve három szinten (egyszerű, összetett és projektfeladatok) lettek kiválasztva. 

A feladatokhoz a programozás és a matematika szükséges alapismereteinek leírása mellett a megoldás 

menetét is megadjuk, valamint egy lehetséges megoldás forráskódját is tartalmazza a jegyzet. Jelen cikkben a 

jegyzet felépítését, a kidolgozott témaköröket és a feladattípusokra egy-egy példát láthatnak az olvasók.   

Bevezete s 

Mai világunkban a mérnökök számítógépeket használnak munkáik elvégzéséhez, legyen az 

tervezés, fejlesztés vagy tesztelés. A számítógépek programokkal működnek, melyek lehetnek 

például informatikusok által előre megírtak, de akár a mérnök is készíthet saját számára olyan 

programokat, melyek megkönnyítik a munkáját, elvégeznek helyette egy összetettebb mérnöki 

számításhoz szükséges részszámításokat. Ehhez a mérnöknek rendelkeznie kell programozási 

ismeretekkel. 

Már az egyetemi tanulmányok során célszerű programozást tanulni a mérnökhallgatóknak, mert 

ez nem csak informatikai tudásukat növeli, de javítja a logikus gondolkodást, az algoritmizálási 

készséget és a problémamegoldás képességét.  

1. Programoza s a Mu szaki Karon 

1.1. Programoza s oktata sa a Mu szaki Kar alapke pze si szakjain  

A Műszaki Karon jelenleg három alapszakon történik programozás oktatása: 

 Mechatronikai mérnök alapszak: 

Informatika (C programozás) néven az első félévben önálló tárgyként, 4 órás gyakorlat 
formájában 

 Gépészmérnöki alapszak: 

Mérnöki Informatika II. nevű tárgy keretében a második félévben 3 órás gyakorlatként 

 Járműmérnök alapképzési szak: 

Programozás néven önálló tárgyként a második félévben 4 órás gyakorlat megtartásával.  
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Mindhárom tárgy esetén az ANSI C programozási nyelv került kiválasztásra. Ez a közepes szintű 

programozási nyelv ugyan nem a legegyszerűbben tanulható programnyelvek közé tartozik, de 

összetettségéből adódóan kellő mélységben használható programozási feladatok megoldására, 

így alkalmas a mérnöki tevékenységek során fellépő problémák megoldásához. A C nyelv 

eredetileg a UNIX operációs rendszer megírásához készült és annak leszármazottjai a Linux 

operációs rendszerek is ezen a nyelven íródtak. Egy olyan nyelv, melyen operációs rendszert lehet 

írni teljesen megfelelő a mérnökhallgatók számára.     

1.2. Oktata si tematika 

Az oktatási tematika úgy lett meghatározva, hogy kellően széleskörben lefedje a C nyelv 

lehetőségeit. Az alapoktól kezdve, az adattípusok és a változók ismertetése után a különböző 

operátorok működésének megismerését követően a három alapstruktúra: a szekvencia, az 

iteráció és a szelekció megvalósításai, a különböző ciklusok és az elágazások következnek. Az 

adattárolás legfontosabb eszközei a tömbök, melyek egy- és kétdimenziós használata is jelentős 

mértékű a mérnöki problémák megoldása során, szintén nagy hangsúlyt kapnak. A felhasználó 

által definiált típusok, a dinamikus helyfoglalás és az állománykezelés témakörei pedig végképp 

kimerítik az elérhető funkciók listáját.  

Oktatott témakörök: 

 Adattípusok, lokális és globális változók, változók deklarálása 

 Operátorok (aritmetikai, összetett, léptető, összehasonlító, formázó) 

 Egyszerű kifejezéses utasítások (adatbeolvasás, adatkiírás) 

 Választó vezérlések – elágazások (IF és switch utasítások) 

 Ismétléses vezérlések – ciklusok (FOR és WHILE ciklus) 

 Egy és több dimenziós tömbök, karakterláncok  

 Makrók, függvények, mutatók 

 Felhasználó által definiált típusok, struktúrák, felsorolt típus 

 Dinamikus helyfoglalás, dinamikus tömbök 

 Állománykezelés, Input/Output műveletek 

2. A programoza s e s a matematika kapcsolata  

Az elméleti anyag elsajátítása mellett a gyakorlatra is nagy hangsúlyt kell fektetni. A megismert 

utasítások, parancsok használatának kellő szintű elsajátítása érdekében sok feladatot meg kell 

oldani a gyakorlatokon. Erre a gyakorlatok viszonylag nagy óraszáma lehetőséget is biztosít. A 

felvetődő kérdés, mik legyenek ezek a feladatok. Szakmai feladatok megoldása lenne a 

legmegfelelőbb erre a célra, de mivel a szakmai tárgyak inkább a tanulmányok közepén, végén 

jelennek meg, míg a programozás a tanulmányok elején található, így az megelőzné az adott 



Conference on Problem-based Learning  University of Debrecen 

in Engineering Education 01.04.2021  Faculty of Engineering 

szakmai feladat alapismereteinek elsajátítását, tehát a szakmai ismeretek oktatása is szükséges 

lenne a programozás tárgy keretén belül, ami viszont jelentős mennyiségben csökkentené a 

feladatok megoldásához felhasználható időt. 

Ezért inkább olyan feladatok választása célszerű, melyet a hallgatók más tárgyban már tanultak, 

vagy párhuzamosan éppen tanulnak, így annak a tudásnak az ismertetésére csak minimális 

szinten van szükség. Matematikát minden alapszakon tanulnak két féléven keresztül és még 

szigorlatot is kell belőle tenniük a második félév végén, így ezen ismeretek a programozás 

tantárgy oktatási időszakában éppen aktuálisak. 

A matematika azért is jó választás, mert nagyon széleskörű, így a programozási témakörökhöz 

meghatározhatók olyan matematikai témakörök, amelyek feladatainak megoldásához a 

programozás jól használható. Az 1. táblázatban megadtunk néhány lehetséges ,,párkapcsolatot’’.   

Programozási témakör Matematikai témakör 

Logikai típus Boole algebra 

Ciklusok Sorozatok 

Egydimenziós tömbök Vektoralgebra 

Kétdimenziós tömbök Mátrixműveletek 

Összetett típusok Komplex számok 

Fájlműveletek Statisztika 

1. táblázat: Példák a témakörök összekapcsolhatóságára  

3. A jegyzet fele pí te se 

3.1. Tartalomjegyze k 

A jegyzet felépítését tekintve követi a karon kialakított oktatási tematikát. Az első fejezetben a C 

nyelv alapjaiba nyernek betekintést az olvasók. Megismerkednek a változókkal, az adattípusokkal, 

a különféle operátorokkal és azok működésével. Ez a fejezet inkább elméleti anyag, feladatokat 

még nem tartalmaz. A feladatok a másodiktól a tizedik fejezetig találhatók. Ezek a fejezetek egy-

egy témakört fognak fel, annak elméleti tudásanyagát tartalmazzák kiegészítve a gyakorlást segítő 

feladatokkal. A jegyzet tartalomjegyzéke a következőképpen néz ki: 

1. fejezet : A C nyelv alapjai 

2. fejezet : Makrók és függvények – alap matematikai műveletek 

3. fejezet : Elágazások – feltétel vizsgálat 

4. fejezet : Ciklusok – sorok, sorozatok 

5. fejezet : Egy és két dimenziós tömbök – mátrixműveletek 

6. fejezet : Összetett típusok (struktúrák) – vektoralgebra 

7. fejezet : Összetett típusok (union típus) – komplex számok 
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8. fejezet : Felsorolt típus – Boole algebra 

9. fejezet : Karakterláncok – kombinatorika  

10. fejezet : Állománykezelés – leíró statisztika 

11. fejezet : Projektfeladatok 

3.2. Fejezet minta 

Az első és az utolsó fejezet kivételével a többi fejezet felépítése ugyanazt a szisztémát követi. 

Minden esetben az adott programozási témakör bemutatásával, az annak elsajátításához 

szükséges programozási alapismeretek bemutatásával kezdődik. Az 1. ábrán láthatunk egy példát 

ennek a formájáról. 

 

1. ábra: Minta a programozási alapismeretek bemutatására 

Ezt követi a hozzákapcsolt matematikai témakör bemutatása. Míg a programozási alapismeretek 

bemutatása rendkívül részletes, addig a matematikai alapismeretek rövidebben, tömörebben 

vannak összefoglalva, egyfajta átismétlésnek tekintendők, melyek elegendőek a feladatok, 

problémák megértéséhez és megoldásához, de azok nincsenek részletesen levezetve, bizonyítva. 

A 2. ábra a matematikai ismeretek leírására mutat példát. 
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2. ábra: Minta a matematikai alapismeretek bemutatására 

Az elméleti összefoglalókat követően jönnek a feladatok. Ezek három csoportra lettek osztva, 

melyből kettő minden fejezetben megtalálható, míg a harmadik csoport a könyv végén kapott 

helyet. Az egyes fejezetekben tanult ismeretek kipróbálásához, azok elsajátításához először 

egyszerű feladatokat mutatunk be az olvasóknak. Ezek célja, hogy alapfeladatokat alapfüggvények 

készítésével oldjunk meg. Ezek a feladatok minden esetben ki vannak dolgozva, azaz egy jó, 

működő megoldást megadunk az adott feladatra vonatkozóan. A megoldás szöveges 

magyarázattal végig vezeti az olvasót a működésen, megmutatja azt, hogy az egyes lépéseket miért 

kellett és miért úgy kellett végrehajtani. A megoldás végén a forráskód is szerepel. Bár általában 

ezek a feladatok megoldásai önállóan nem működnek, mivel céljuk nem az önálló futtatás, hanem 

az, hogy a második részben lévő összetett feladatok megoldásához egy használható alapot 

biztosítsanak. Egy megfelelő keretprogram (main függvény) megírásával azonban kipróbálhatók, 

melyhez egy tetszőleges C fejlesztőkörnyezet vagy egy egyszerű szövegszerkesztő és egy C fordító 

szükséges.  

Egyszerű feladat például: „Írjunk függvényt, mely kiszámítja két vektor (a és b) skaláris 

szorzatát!”. Ennek a feladatnak a megoldásához egy olyan függvényt kell készítenünk, melynek 

két vektor típusú bemenő paramétere lesz (a programozási részben a vektor típust már 

definiáltuk), és a visszatérési értéke egy szám. A függvényen belül a matematikai áttekintésben 
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látható képlet segítségével kiszámítjuk a komponensek szorzatainak összegét, és eredményként 

a return paranccsal visszaadjuk ezt a számot. A megoldás forráskódja a 3. ábrán látható.  

 

3. ábra: Minta egyszerű feladat megoldására 

A második részben olyan összetett feladatok találhatóak, melyek már önállóan futtatható 

programok megírását várják el az olvasótól. Ezekben a feladatokban az előző részben megírt 

alapfüggvényeket használjuk fel. Ezek a feladatok már nagyobb léptékben gondolkodnak, nagyobb 

részekből kell azokat felépíteni, felhasználva az előző részben elsajátított ismereteket, 

megoldásokat. 

Összetett feladat például: „Írjunk programot, két vektor (a és b) szögének kiszámítására!”. Ennek 

a feladatnak a megoldásához már programot írunk. Bekérjük a két vektor komponenseit és 

eltároljuk azokat egy-egy vektor típusú változóban. Ezt követően az egyszerű feladatok megoldása 

során már elkészített függvények közül a v_skalaris függvényt felhasználva kiszámítjuk a két 

vektor skaláris szorzatát, majd a szintén már korábban elkészített v_absz függvény 

felhasználásával és a matematikai összefoglalóban szereplő másik képlet segítségével 

meghatározzuk a bezárt szög értékét. Egy lehetséges megoldás forráskódja látható a 4. ábrán. 

 

4. ábra: Minta összetett feladat megoldására 
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3. 3. Projektfeladat 

A feladatok harmadik típusa a projektfeladat, mely külön fejezetet kapott a jegyzet végén. Ezekben 

a feladatokban olyan komplex problémákat kell megoldani, melyek felölelnek több témakört is, 

így azok megoldásához a teljes jegyzet tanulmányozása, a teljes ismeretanyag használata 

szükséges. Ezek a feladatok alkalmasak lehetnek számonkérések, zárthelyik, vagy féléves 

feladatok alapjának, azaz a hallgatók tudásának felmérésére. 

Példa projektfeladatra: 

Adott két egyenes egy-egy pontjukkal (P1, P2) és irányvektoraikkal (ve, vf). Írjunk programot, 

mely megadja a két egyenes kölcsönös helyzetét (egybeeső, párhuzamos, metsző vagy kitérő) és 

amennyiben az egyenesek párhuzamosak vagy kitérők, a program számítsa ki a két egyenes 

távolságát! 

A megoldáshoz bontsuk fel a feladatot két részre. Először vizsgáljuk a kölcsönös helyzetet. A két 

egyenes kölcsöne helyzete egyértelműen meghatározható a párhuzamosság és a közös pont 

vizsgálatával. A párhuzamosság vizsgálatához a két egyenes irányvektorainak vektoriális 

szorzatát kell meghatározni (6. fejezet – Összetett típusok / vektoralgebra). A közös pont 

vizsgálatához pedig egy egyenletrendszert kell megoldani (5. fejezet – Egy és kétdimenziós 

tömbök / mátrixalgebra). Az előző eredményeket felhasználva a kölcsönös helyzet négy féle lehet, 

így a konkrét eredményt feltételvizsgálattal kell kiválasztani  (3. fejezet – Elágazások / 

feltételvizsgálat).  

Az egyenesek távolságának meghatározását is két részre kell bontani (itt is van egy elágazás, azaz 

egy feltétel vizsgálat), párhuzamos egyenesek esetén az egyik egyenes adott pontja és a másik 

egyenes távolságát kell meghatározni, kitérő egyenesek esetén az úgynevezett normál 

transzverzális hosszát kell meghatározni. Ezek a feladatok szintén a vektoralgebra témaköréhez 

(6. fejezet) tartoznak, de az ott lévő összetett feladatokat kell felhasználni hozzájuk. 

Láthatjuk a fenti példából, hogy a projektfeladat megoldása időigényesebb, már komolyabb 

gondolkodást, tervezést igényel, így azok órai feladatok helyett inkább házifeladatnak vagy 

számonkérésnek felelnek meg.     

4. O sszefoglala s 

A bemutatott jegyzet elsősorban a programozás tanulásához készült. Ez egy olyan példatár, mely 

a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges elméleti ismereteket is áttekinti, így teljesértékű 

oktatási segédanyagnak tekinthető. Ráadásul a felhasznált matematikai ismeretek is részletesen 

ki vannak benne dolgozva, így akár a matematikai tanulmányok zárthelyi dolgozataira, vizsgáira 

és a szigorlatra való felkészülésben is hasznos lehet. Tehát lényegében kettő jegyzet egy 

könyvben. 
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