
VILLAMOSMÉRNÖKI TANSZÉK 2018. ÉVI, 2. FÉLÉVRE 

MEGHIRDETETT SZAKDOLGOZATI TÉMÁK 
 

National Instruments Hungary Kft.: 
 

STUDENT ICT SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 

1. Tervezzen az oktatási célrra szánt incircuit teszterbe épülő RLC mérésrésrE alkalmas 

impedanciamérőt a National Insruments 8034-es virtualbench oszcilloskóp csatornáinak, 

jelgenerátorának és digital i/o PORTJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL 

1. Az impedancia mérő használja fel az NI VB-8034 funkció generátorát jelforrásnak, mérési célra pedig 

használja az oszcilloszkóp két első csatornáját. 

2. Az impedancia mérő legyen képes ellenállás, kapacitás és induktivitás mérésre. 

2.1 Ellenállás mérési tartomány: 1Ohm-10MOhm, mérési pontosság: 1% 

2.2 Kapacitás mérési tartomány: 50pF – 100uF, mérési pontosság: 5% 

2.3 Induktivitás mérési tartomány: 10uh-100H, mérési pontosság: 10% 

3. Az impendancia mérő rendelkezzen automatikus méréshatár váltási funkcióval. 

4. Az impedancia mérő legyen képes 4 vezetékes guardolt mérést végezni. 

5. Az imedancia mérő kompenzálja ki mind a forrás és mind a mérő oldali hozzá vezetési ellenállások hibáját. 

6. Az impedancia mérőnek tartalmaznia kell egy kalibráló áramkört is. 

7. A jelölt tevezze meg az impedanciamérő verérléséhez és az NI VB-8034 Digital I/O portjára illesztő 

áramköröket.  

8. A jelölt tervezze meg az impedancia mérő nyomtatott áramkörét. 

9. A jelölt írjon driver programot NI LabVIEW felhasználásával ami felilleszti az impedanciamérőt a VB-

8034 Digital I/O portjára (I2C vagy SPI módban) 

2. Tervezzen az oktatási célra szánt incircuit teszterbe épülő analóg mérőbuszt a national 

instument 8034-es virtualbech műszerÉnek és DIGITAL I/o portjának felhasználásával 

1. Az analog busz tartalmazzon 4 jel és 1 föld sínt, valamint bővítési lehetőséget magába foglaló csatlakozót. 

2. Az analog buszra kis ellenállású relék felhasználásával multiplexelődjenek fel a NI VB-8034 műszerei 

(funnkció generátor, multiméter és oszcilloszkóp csatornák) valamint legyen egy külön multiplexer 

csatorna egy külső RLC mérő felkapcsolására. 

3. Az analóg busz jelei szintén kis ellenállású relék felhasználásával legyenek rákapcsolhatók 16 kimenő jelre, 

amit mérő tűkhöz csatlakoztathatók. 

4. A jelölt tervezze meg a relék meghajtásához és vezérléséhez szükséges áramköröket, ami az NI VB-8034 

Digital I/O portjára illeszkedik. (I2C vagy SPI módban) 

5. A jelölt tervezze meg az analóg busz nyomtatott áramkörét. 

6. A jelölt irjon driver programot NI LabView felhasználásával ami a buszt vezérli és felilleszti az NI VB-

8034 Digital I/O portjára. 

3. Tervezzen az oktatási célra szánt incircuit teszterbe Épülő 16 csatornás DRIVER-

SENSOR áramkört a National Instrument 8034-es virtual bench DIGITAL I/O és logikai 

analizátorának felhasználásával 

1. A driver-szenzor vagy pin elektonikát 16 csatorna meghajtására kell megtervezni aminek a  kimenete 

csatornánkként relével leválasztható és harmadik állapotba (Tristate) is hozható. 

2. A driver-szenzor áramkör csatornánként legyen képes 4 különböző logikai szint kiadására 500mA 

maximális kimenő áram mellett. 

3. A logikai szintek beállítása +5V és 0V között legyen lehetséges mind a meghajtó mind a érzéklő oldalon 

maximálisan 20mV felbontással. A szintbeállításnak tartalmaznia kell a kalibrálási lehetőséget is. 

4. A kimenő áram legyen beállítható 500mA és 1mA között. 
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5. A kinenő áram csatornánként  legyen vissza mérve és beállított értéket meghaladó érték esetén hibaként 

jelezve (backdrive current) 

6. Minden egyes csatorna tartalmazzon memóriát 64KBit mélységben a meghajtó és érzékelő (2 jel 

csatornánként: high és low) valamint az elvárt teszt vektorok eltárolására. 

7. A driver-szenzorok vezérlése legyen szinkronizálható közös meghajtó engedélyező és közös érzékelő 

beolvasó jellel. 

8. Az érzékelő oldali jelek legyenek öszzepároztatva az NI VB logikai analizátor csatornáiból az első 16 

csatornával 

9. A jelölt tervezze meg a driver-szenzor áramkört és az NI Vb-8034 Digital I/O portjára való illesztést (I2C 

vagy SPI) 

10. A jelölt tervezze meg a driver-szenzor elektronika nyomtatott áramkörét. 

11. A jelölt írjon NI LabVIEW felhasználásával driver programot a driver-szenzor áramkör NI VB-8034 

Digital I/O portjára történő illesztéshez. 

 

KIEGÉSZÍTÉS AZ NI STUDENT ICT SZAKDOLGOZAT TÉMÁKHOZ 

A szakdolgozat témák kiválasztásával kapcsolatos tudnivalók 

1. Ha a jelölt kiválaszt egy témát az jelezze a téma kiírójának, aki jelen esetben Holló Vince. 

(vince.hollo@ni.com) 

2. A témák komplexitása miatt a jelölt a témával kapcsolatos szakmai elbeszélgetésre lesz behívva a 

National Instumenthez. 

3. Ha a jelölt a témát magkapja, akkor a NI kijelöl számára egy szakmai konzulents. 

Mit biztosít az NI a szakgolgozat sikeres kivitelezéséhez 

1. A Jelölt titoktartási szerződés aláírása után  bejárást kap NI Open Lab-a (vendég belépő) 

2. A labor felszerelések, amit használhat: NI VB-8034, forrasztó állomás, próbapanel, szükség 

esetén oszcilloszkóp, multiméter, tápegység stb. 

3. Az NI a szakdolgozat megépítéséhez szükséges anyagokat biztosítja. 

4. Igény esetén a jelölt kölcsön kaphat egy laptop-ot, amin fel lesz installálva a Labview, az NI VB 

driver, és a NI Multiszim, valamit free programok mint Kicad és Freecad. 

 

E.ON Hungária Zrt: 
 

4. Villamos hálózat mechanikai méretezése 

Oszlopok, vezetékek mechanikai méretezése, belógás értékeke meghatározása 

5. Kisfeszültségű hálózat méretezése villamos szempontból 

Közcélú kisfeszültségű hálózat vezeték keresztmetszeteinek kiválasztása, méretezése feszültségesésre, 

hurokimpedancia meghatározása 
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HENKEL Magyarország Kft.: 
 
Új beruházás keretében: 

6. Napelemes rendszer tervezése és rendszerbe illesztésének alkalmazhatósága a meglévő 

szolgáltatói hálózatra. 

Ipari gyártó robotok programozása: 

7. Csomagoló robot mozgásának és a hibaelhárításának fejlesztése a forráskód 

optimalizálásával. 

IPAR 4.0 bigdata rendszer: 

8. PLC alapú teljesítménykorlátozó tervezése és fejlesztése a meglévő Metering szoftver 

villamos mérési adatok kinyerésével és felhasználásával. 

 

SZILÁRDTEST FIZIKAI TANSZÉK: 

Témavezető: Harasztosi Lajos 

9. NI MyDAQ alapú demostrációs Barkhausen-zajmérő fejlesztése. 

10 Impedancia mérés. 

11. Mikrokontrolleres műszerfejlesztés. 

 

TÉMAVEZETŐK: Dr. Szabó István, Harasztosi Lajos 

12. Mérőrendszer fejlesztés hiszterézisgörbe felvételére 

13. Nagyfrekvenciás vizsgálatok hálózatanalízátorral 

14. Mérőrendszer akkumulátor paraméterek meghatározására 

15. Akkumulátor töltöttségi állapotának meghatározása 

 

A témakidolgozás során megoldandó feladatok: 

 Célkitűzések megfogalmazása. 

 A téma irodalmának áttekintése. 

 Tervezés – tervdokumentáció elkészítése. 

 Megvalósítás. 

 Ellenőrzés, tesztelés, értékelés, továbbfejlesztési lehetőségek. 
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KÍSÉRLETI FIZIKAI TANSZÉK: 

Témavezető: Dr. Egri Sándor 

16. Goldsprint kerékpárverseny lebonyolítására alkalmas eszköz és adatgyűjtő rendszer tervezése 

Labview-MyDAQ platformon 

17. Indukciós elven működő hullámerőmű modell tervezése, építése és kipróbálása 

18. Érzékeny torziós inga lengéseinek vizsgálatára alkalmas adatgyűjtő rendszer megvalósítása 

mikrokontroller segítségével 

19. A gravitációs gyorsulás minél pontosabb mérésére alkalmas elektronikus eszköz tervezése és 

fejlesztése 

 

Témavezető: Dr. Csarnovics István 

20. Fém nanorészecske alapú optikai érzékelő előállítása, vizsgálata és paramétereinek 

optimalizálása. 

21. 1D és 2D felületi struktúrák kialakításához szükséges módszer tovább fejlesztése. 

22. Meglévő fiziológiai (véroxigén szint, pulzus, hőmérséklet, bőrellenállás) vizsgáló állomás 

újragondolása és tovább fejlesztése.  

23. Meglévő 3D mozgatható mintatartó tovább fejlesztése.  

24. Termikus párologtató berendezés vákuum rendszerének automatizálása. 

 

VILLAMOSMÉRNÖKI TANSZÉK: 

Témavezető: Dr. Vajda István 

25. Villamos motorok tervezése. 

26. Elektromos autó/jármű villamos hajtáslánc méretezés. 

27. Villamos energiatárolók alkalmazásai: akku, szuperkap, lendkerekes. 

28. Szupravezetős lendkerekes vagy mágneses energiatárolók. 

29. Szupravezetős villamos gépek. 

 


