
Összefoglaló: 
A dokumentum célja, hogy segítséget nyújtson a végzős, alapképzésben résztvevő 

mechatronika mérnök hallgatónak, a szakdolgozat kidolgozásában. 

 

A szakdolgozat célja, hogy bemutassa, a végzős hallgató képes az alapképzésben elsajátított 

alapvető mérnöki megoldások alkalmazására. Ezért általános szabály, hogy a szakdolgozat 

kidolgozásakor az adott témához kapcsolódó tárgyakban megismert műszaki megoldásokat 

kell alkalmazni! 

A szakdolgozat általános tartalmi felépítése 

 

A szakdolgozatot a következő fejezetek mentén kell kidolgozni. 

 

1. fejezet: Szakdolgozat kiírásban meghatározott feladathoz megválasztani a megfelelő, az 

alapképzés tárgyai keretében elsajátított, megoldást. A megoldást működési és blokk vázlat 

segítségével is mutassa be! A feladathoz szükséges megoldás műszaki paramétereit is 

válassza ki, és indokolja a választását. 

- Milyen valós fizikai mennyiségeket kell mérni és milyen fizikai mennyiségekbe kell 

beavatkozni? 

- Mekkora segéd energia szükséges a rendszer működtetéséhez? (pl: 12V, 2A) Hálózati vagy 

telepes táplálás szükséges? 

- Mekkora memória területre van szükség? (a változók méretéből kiszámolható) 

- Mekkora számítási kapacitásra van szükség? A szükséges számításokból (szabályozás, 

szűrés, stb.) kiszámolható. 

- Hány analóg és digitális ki és bemenetre van szükség? Mekkora lesz az analóg csatorna 

felbontása a valós fizikai mennyiségre vonatkoztatva? (pl. 1 °C fok/mV, 1 mm/mV, stb...) 

- Történt-e hasonló műszaki megoldás? Annak a megoldásnak vagy megoldásoknak mi az 

előnye és hátránya? (Szakirodalom kutatás) maximum 3-4 oldal, összehasonlító táblázattal! 

- A vonatkozó szabványok és előírások felsorolása, ha releváns az adott témakörhöz, a 

vizsgálati szabványban megfogalmazott vizsgálati módszer bemutatása. 

- Mi a berendezés elvárt működése? Hogyan mérhető az elvárt működés? 

 

Figyeljen a szabványos szakirodalmi hivatkozásokra! Kerülje az „internetes” hivatkozást! 

 

Javasolt oldalméret: 10-15 oldal. 

 

2. fejezet: Az 1. fejezetben megfogalmazott műszaki megoldás megvalósítása. 

- Áramköri megvalósítás elve, kapcsolási rajzok: analóg, digitális áramkörök, tápegység 

áramkörök. 

- Áramköri megvalósítás gyakorlata: NYÁK tervezés, figyelembe véve a kiíró által javasolt 

doboz méretét, a megfelelő csatlakozók kialakítását, és a dobozolás esetleges gyártását (pl. 3D 

nyomtatással). 

- A feladatot megvalósító program működési blokk vázlata, folyamatábrája, állapotgép 

diagramja. 

A program kód mellékletben szerepeljen. A programkódban használjon megjegyzéseket, 

a könnyebb érhetőség miatt. A függvények és változók elnevezése összefüggésben legyen a 

működési leírással. 

- Mutasson be olyan kapcsolási vázlatot, vagy folyamatot, ahogyan a program és a hardver 

helyes működése tesztelhető. 

 



Javasolt oldalszám: 10 – 15 oldal. 

 

3. fejezet: Mérési és szabályozási eredmények bemutatása. A 2. pontban megvalósított 

műszaki megoldás, az 1. pontban meghatározott módon történő, a feladatban kiírt szabályozás 

és/vagy fizikai mennyiségek mérésével. 

 

- A konkrét megvalósult mérési vázlat bemutatása: fénykép, utalás a blokkvázlatra, esetleges 

eltérések az 1. pontban meghatározott műszaki megoldástól. 

- Esetleges műszaki eltérések az 1. pontban meghatározott műszaki megoldástól. 

- Mérési eredmények táblázatos és/vagy grafikonos bemutatása. A kapott és várható 

eredmények összehasonlítása. Az eltérések magyarázata. 

- A készített műszaki megoldás működési jóságának vizsgálata: 

    pl. - szabályozás esetén a szabályozási teljesítmény mutatók, a szabályozás stabilitásának 

vizsgálata, 

    - mérés adatgyűjtés esetén a felbontás, mintavételi idő, linearitás ellenőrzése, és a mérés 

hibáinak elemzése. 

 

Javasolt oldalszám: 20 – 25 oldal. 

 

4. A szakdolgozat összefoglalása 

Az összefoglaló célja, hogy összefoglalja a szakdolgozat témáját, valamint az elért 

eredményeket. Javasolt a fenti 3 fejezetből egy-egy jellemző ábrára az összefoglalóban 

hivatkozni. 

Az összefoglaló javasolt igeideje egyes szám első személy, hogy ezzel is az elvégzett önálló 

munka legyen hangsúlyozva. 

Az összefoglalt eredményeket javasolt a fenti három fejezet szerint is csoportosítani. 

 

 

Javasolt oldalszám: 5 oldal. 

 

Javaslatok a szakdolgozathoz csatolandó 5 oldalas összefoglalóhoz (absztrakt): 
Az absztrakt célja, hogy a szagdolgozat témáját és a létrehozott műszaki megoldásokat 

röviden, tömören és lényegre törően bemutassa. 

Javasolt fejezetek: 

(1) Bemutatás és szakirodalmi áttekintés. 

Bemutatásban ismertesse a szakdolgozat célját, a szakirodalmi áttekintésben mutassa be, hogy 

a megvalósult műszaki megoldáshoz képest, milyen hasonló megoldások születtek. Emelje ki 

a különbséget és hasonlóságot a meglévő és az Ön által létrehozott megoldás között. 

(2) A műszaki megoldás ismertetése 

Mutassa be a fizikai, hardveres és szoftveres megoldását. Ismertesse a műszaki paramétereket. 

(3) Mérési és működési eredmények 

Mutassa be a mérési eredményeket, valamint a kiértékelésük módszerét. Mutassa, be, hogy a 

mérési eredmények, hogyan bizonyítják az Ön által készített műszaki megoldás helyes 

működését. 

 

Kerülje a szakdolgozatból közvetlenül átemelt szövegeket! pl: szakdolgozatomban ezt és ezt 

csináltam,helyett: A feladatom ez és ez volt. 

 

Megjegyzés a tanszéken kívüli feladatból készített szakdolgozathoz: 
A tanszék támogatja az iparból kiinduló szakdolgozati témákat. Ilyenkor szükséges egy külső 



konzulens, aki a hallgatóval napi szinten foglalkozni tud, valamint egy belső tanszéki 

konzulensre, aki a szakdolgozati követelmények meglétében segít. 

Fontos, hogy a szakdolgozatban közölt műszaki megoldás eltérhet az ipari feladatban 

meghatározottól. Az eltérés célja a szakdolgozati követelmények pontosabb teljesítése, hiszen 

az iparban előfordulhat, hogy gazdaságossági vagy határidő miatt olyan műszaki megoldás 

születik, amelyben a hallgató nem vesz részt, vagy műszaki megoldás nem éri el egy 

mechatronika mérnök szakdolgozati szintet. 

A hallgató felelőssége, hogy az eltérés igényét felismerje és a belső és külső konzulenssel 

időben, a leadási határidő előtt, megvitassa. 

Nyílt forráskódú hardver és szoftver elemek használata: 

A tanszék általános hozzáálása, hogy Arduino, Raspberry Pi és hasonló technológiák igen 

alkalmasak az oktatásban, de nem ipari technológiák. Szakdolgozatban történő 

alkalmazásához erős szakmai alátámasztás szükséges. Sajnos ilyen szakdolgozattal az elmúlt 

5 évben nem találkoztunk, ezért NEM TÁMOGATJUK az Arduino és Raspberry Pi 

platformokat. 

A másik megközelítés, hogy a tanszéket (konkrétan a tanszék által megvalósított BSc és 

MSc képzéseket.) különböző vállalkozások, sok-sok tíz millió forinttal támogatják, ezért 

joggal várhatják el, hogy ezeket a technológiákat és eszközöket az oktatásban, különösen 

szakdolgozatokban alkalmazzuk. 

Szoftver és hardver licencek kérdése: 

A hallgató csak olyan harvder és szoftver elemeket használhat a szakdolgozat létrehozására, 

amelyhez a tanszék, a KAR vagy az Egyetem érvényes licencel rendelkezik. Az érvényes 

licenc kérdése a konzulens felelőssége is, hiszen Ő is társszerzője a szakdolgozatnak. 

Külső helyszínen végzett szakdolgozat esetén a fogadó vállalkozás felelős vezetőjének a 

nyilatkozata szükséges a szakdolgozatba, hogy a hallgató érvényes licencekkel dolgozott. 

Fontos: 

A tanszék bármikor érvénytelenítheti a szakdolgozatot, ha a fenti feltételek valamelyike nem 

teljesül. 

 


