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TANTÁRGYI ADATLAP 

 
Tantárgy neve: Alkalmazott számítástechnika  

Tárgyfelelős: Kis László  

Oktató: Szolyák Zsuzsanna 

 

Tantárgy kódja: MFKGT650001  
Tárgyfelelős tanszék/intézet:  
GMTSZ/KFGI  

Tantárgyelem: V 

Választható MFMFB5KV 

Javasolt félév: 5  Előfeltételek: nincs  

Óraszám/hét (ea+gyak): 0+4  Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás és gyakorlati 

jegy  

Kreditpont: 4  Tagozat: nappali  

Tantárgy feladata és célja:  
A szénhidrogén-ipari mérnöki munkát segítő szoftverek megismerése és használatuk elsajátítása. 

Fejlesztendő kompetenciák: 

tudás: T10 

képesség: K3, K4, K5, K6, K8, K11, K13, K14 

attitűd: - 

autonómia és felelősség: - 

Tantárgy tematikus leírása:  
Önéletrajz készítés. A szakdolgozat elkészítéséhez, és azon felüli szövegszerkesztési ismeretek 

elsajátításához a Microsoft Word szoftver használata. Az előadó-képesség fejlesztéséhez a Microsoft 

PowerPoint szoftverrel készített saját előadás megtartása. A Microsoft Excel használata a mérnöki számítási 

feladatok megoldására, adatsorok importálása, beépített függvények használata, statisztikai kiértékelés, 

komplex számítási eljárás elkészítése, adatok megfelelő vizuális ábrázolása, alapszintű makró használat.  
Mathcad megismerése, egyenletszerkesztő használata, mértékegységek használata, matematikai operátorok 

használata, függvények definiálása és ábrázolása, alapvető programozási ismeretek.  

Félévközi számonkérés módja:   
Az aláírás megszerzésének feltétele az órák 60%-án történő részvétel, és a félév végi zárthelyi dolgozatok 

legalább 60%-ra történő megírása. A sikertelen vagy nem megírt dolgozatok pótlására egyszeri jelleggel 

lehetőség van. A 60%-nál eredményesebb dolgozatok a százalékos értéknek megfelelően gyakorlati jeggyé 

konvertálódnak. 60-69% (2), 70-79% (3), 80-89% (4) 90-100% (5).  

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:  
1.Baczoni Pál: Egyszerűen Excel 2000 For Windows, Panem Könyvkiadó, 1999.  
2.Mathcad Users Guide,1999, Mathsoft  

http://claymore.engineer.gvsu.edu/~jackh/eod/courses/egr345/media/mathcad.pdf   
3.Mathcad súgó  
4.Office súgó  
5.https://europass.cedefop.europa.eu/hu/documents/curriculum-vitae önéletrajz-készítési útmutató.  
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FÉLÉVES ÜTEMTERV 
 

Dátum Hét Téma 

2020.09.10. 1. Szakmai tanulmányút. / Bevezető előadás, követelmények bemutatása./ 

2020.09.17. 2. A szakdolgozat elkészítéséhez, és azon felüli szövegszerkesztési 

ismeretek elsajátításához a Microsoft Word szoftver használata I 

2020.09.24. 3. Az előadó-képesség fejlesztéséhez a Microsoft PowerPoint szoftver 

használatának bemutatása. 

2020.10.01. 4. A szakdolgozat elkészítéséhez, és azon felüli szövegszerkesztési 

ismeretek elsajátításához a Microsoft Word szoftver használata I. 

Zárthelyi dolgozat megírása. 

2020.10.08. 5. A Microsoft Excel használata a mérnöki számítási feladatok 

megoldására, adatsorok importálása, beépített függvények használata. 

2020.10.15. 6. A Microsoft Excel használata a mérnöki számítási feladatok 

megoldására, adatsorok importálása, beépített függvények használata. 

2020.10.22. 7. Munkaszüneti nap. 

2020.10.29. 8. A Microsoft Excel használata a mérnöki számítási feladatok 

megoldására, adatsorok importálása, beépített függvények használata. 

2020.11.05. 9. Az előadó-képesség fejlesztéséhez a Microsoft PowerPoint szoftver 

használatának bemutatása. 

Saját előadás megtartása. 

2020.11.12. 10. Mathcad megismerése, egyenletszerkesztő használata, mértékegységek 

használata. 

2020.11.19. 11. Mathcad megismerése, egyenletszerkesztő használata, mértékegységek 

használata. 

2020.11.26. 12. Mathcad matematikai operátorok használata, függvények definiálása és 

ábrázolása. 

2020.12.03. 13. Mathcad alapvető programozási ismeretek, Microsoft Excel használata. 

Zárthelyi dolgozat megírása. 

2020.12.10. 14. Zárófoglalkozás. /Pót Zárthelyi dolgozat/ 
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MINTA ZÁRTHELYI FELADAT 

 
Miskolci Egyetem 

Gázmérnöki Intézeti Tanszék 

3515 Miskolc – Egyetemváros 

Tel.: +36 46 565 078 

E-mail: gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu 

Web:  www.gas.uni-miskolc.hu  

 NÉV:…………………………………… 

 

ZÁRTHELYI FELADAT  
Alkalmazott számítástechnika tantárgyból 

 

Készítsen egy Word dokumentumot a szakdolgozat formai követelményeinek megfelelően! A 

dokumentum szövege egy tetszőleges mondat legyen ismételve. Használjon stílusokat, címsorokat, 

automatikus tartalomjegyzéket. Készítsen fedőlapot, az oldalakat lássa el oldalszámokkal! A 

fejezetcímek a következők legyenek: 

 

1. Bevezetés 

2. Tárgyalás 

2.1 Saját munkám 

2.2 Eredményeim 

2.2.1 1. cikk 

2.2.2 2. cikk 

3. A fejlesztés jövőbeni lehetőségei 

3.1 3. cikk 

3.2 4. cikk 

3.2.1 5. cikk 

4. Összefoglalás 

5. Summary 

6. Irodalomjegyzék 

7. Köszönetnyilvánítás 

 

Illesszen be legalább két ábrát, két képletet, valamint készítsen két táblázatot! A dokumentum ne haladja 

meg a 45 oldalt! 

Formai követelmények: 

• Times New Roman 12, vagy Arial 11 betűtípus alkalmazható.  

• A fejezet cím minimum 13-as betűnagyság, az alcím és a szöveg azonos méretű, a lábjegyzet 10-

es betűnagyság.  

• Másfeles sortávolság alkalmazandó, a margó bal oldalon 3 cm-es, a többi oldalon 2,5 cm-es 

legyen.  

• A fejezetek címe és a többi cím bal oldalra kerüljön. Minden fő fejezet új oldalon kezdődjön. A 

fejezetek, alfejezetek stb. élesen különüljenek el a szövegrésztől (pl. a betűnagyság megváltoztatása) 

előttük és utánuk egy-egy sor maradjon üresen. A fejezeteket decimális rendszerben kell sorszámozni 

(pl. 1.1.1), a jelöletlen felsorolásokat gondolatjellel kell kezdeni. 

 

Ábrák, táblázatok, képletek  

• Az ábrákat, táblázatokat és képleteket a szöveg között egy-egy sor kihagyásával a szöveg között 

kell elhelyezni, középre rendezve. 

•  Az ábrák és táblázatok nagysága lehetőleg ne haladja meg az A/4-es lap felét, háromnegyedét. 

Kettőnél több egész, vagy több oldalas szemléltetéseket, táblázatokat, számításokat a mellékletben kell 

elhelyezni.  

• Az ábrák sorszámozása folyamatos legyen, az ábra alatt a bekezdés betűméretével azonos 

méretű ábra szám és ábra megnevezés legyen, az ábra száma kiemelt legyen (pl. 1. ábra A gázok 

jellemzői).  

0-59 % (elégtelen) 

60-69 % (elégséges) 

70-79 % (közepes) 

80-89 % (jó) 

90-100 % (jeles) 

mailto:gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu
http://www.gas.uni-miskolc.hu/
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• A táblázatok sorszámozása az ábrák sorszámozásához hasonlóan (pl. 1. táblázat A földgáz 

összetétele), elhelyezésük a táblázat felett történjen.  

• A képleteket középre rendezve kell megjeleníteni. 10 db-nál több képlet egy fejezeten belüli 

alkalmazása esetén a dolgozat összes képletét folyamatos számozással kell ellátni. A képletek számozása 

a képlettel egy sorban jobbra zárva legyen zárójelbe helyezve.  

• Az irodalomból átvett ábrák és táblázatok forrását az ábra, vagy táblázat alatt 10-es nagyságú, 

dőlt betűkkel kell megjeleníteni (Forrás: Vida M.: Gáztechnikai Kézikönyv) 

 

Szakirodalmi hivatkozás, irodalomjegyzék 

 Amennyiben a dolgozat szövegrészében könyvből, folyóiratból, stb. szó szerint idézünk, akkor a 

szövegben az idézetet idézőjel közé kell tenni. A nem szó szerinti idézet esetén a szövegrészben 

alkalmazott szakirodalmi hivatkozásokat célszerű szögletes zárójelben megjeleníteni és az 

irodalomjegyzékben feltüntetni. Az irodalomjegyzékben kerülnek felsorolásra azok a könyvek, 

folyóiratok, stb. amelyeket a dolgozat készítése során részben vagy teljesen elolvastak, felhasználtak, 

szögletes zárójelben megjelenő sorszámmal. Az irodalomjegyzék a szerzőket alfanumerikus sorrendben 

tartalmazza. Könyv esetén: szerző, a mű címe, kiadási hely, év (esetleg oldalszám). Folyóirat esetében: 

szerző, cikk címe, folyóirat megnevezése, kiadási helye, kötet, évszám, megjelenési szám, oldalszám. 

Például: [1] Vida M. (főszerk.): Gáztechnikai kézikönyv, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1991. 

 

EXCEL feladatsor 

Illesszen trendvonalat egy kőzeten végzett gázos permeabilitás mérés eredményeire. Határozza 
meg a kőzet permeabilitását! Írassa ki a trendvonal egyenletét és az illesztés R2 értékét! (10 p) 

p [bar] k [mD] 

5 425 

10 362 

15 342 

30 323 

50 310 

Oldja meg az alábbi egyenleteket célérték keresés alkalmazásával. A keresés kezdőértéke minden 
esetben 1 legyen! (10 p) 

 1 − 2𝑥2 = 0  

 2𝑦2 − 10𝑦 − 6 = 0  

 𝑧3 + 3𝑧 − 2 = 0  

 
sin(2𝑣) −

1

𝑣
= 0  

 
cos(3𝑤) −

1

2𝑤
= 0  

 
 
 
Írjon függvényt, amely eldönti két számról, hogy melyik a nagyobb és vissza is tér annak értékével! 

Legyen a függvény neve nagyobb! (5 p) Tesztelje a=4 b=6 esetén! 
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Készítsen programot, amely bemenő paraméterek alapján (reynoldsz szám, cső relatív érdessége) 
meghatározza a csősúrlódási tényezőt. A program 3 függvényből álljon f_lam (lamináris áramlás 
esetén használt fgv) , f_turb (turbulens áramlás esetén használt fgv.) és f (f_lam és f_turb 
függvényeket meghívó fgv.)! (10 p) Vizsgálja Re=2000, 40000 és 85000 esetében 0.001, 0.0001 
és 0 értékű relatív érdességre! 

Készítsen programot, amely alkalmas az eltérési tényező (z) érzékenységi vizsgálatának 
elvégzésére! Végezze el az érzékenységi vizsgálatot három különböző relatív gázsűrűség (γ1=0.5; 
γ2=0.6; γ3=0.7) esetére. (10 p VBA + 10 p EXCEL) 

 
𝑝𝑝𝑐(𝑏𝑎𝑟) = 48.69 − 3.566𝛾𝑔 − 0.766𝛾𝑔

2  

𝑇𝑝𝑐(𝐾) = 103.9 + 183.3𝛾𝑔 − 39.7𝛾𝑔
2 

𝑇𝑝𝑟 =
𝑇

𝑇𝑝𝑐

     𝑝𝑝𝑐 =
𝑝

𝑝𝑝𝑐

 

𝑧 = 1 −
3.52𝑝𝑝𝑟

100.9813 𝑇𝑝𝑟
+

0.274𝑝𝑝𝑟
2

100.8157 𝑇𝑝𝑟
 

 
 
 
 
 
 

Válaszoljon az alábbi kérdésekre! (5 p) 
 Mije van mindenképpen egy VBA függvénynek? (1p) 

 Mi a deklarációs szakasz ? (1p) 

 Mi az inicializációs szakasz? (1p) 

 Mire jó az Option Explicit beállítás (2p) 

 

 

 

 

 

 

 
𝑓 =

64

𝑅𝐸
  

 
1

√𝑓
= −2 log (

2.51

𝑅𝐸 × √𝑓
+

𝑘
𝐷

3.715
)  

p0  = 300 bar  T0 = 105 °C 

p1  = 250 bar  T1 = 90 °C 

p2  = 200 bar  T2 = 80 °C 

p3  = 175 bar  T3 = 70 °C 

p4  = 125 bar  T4 = 60 °C 

p5  = 100 bar  T5 = 45 °C 

p6  = 50 bar  T6 = 30 °C 

p7  = 30 bar  T7 = 15 °C 
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MATHCAD feladatsor 

Hozzon létre egy 3×3-as mátrixot, töltse fel, majd íratassa ki 2. oszlopának 1. elemét és a 3. 
oszlopának 3. elemét! (3 p) 

 

Ábrázolja az alábbi két függvényt közös diagramon! (2 p)  
x tengely: min= -4, max=4;  y tengely: min=-2, max=9 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 

𝑔(𝑥) = sin(𝑥) 

Végezze el az alábbi kifejezések szimbolikus deriválását és integrálását! (5 p) 

sin(𝑥);   𝑒𝑥; 𝑥2; 
1

𝑥
; log (𝑥) 

Végezze el az 1-es feladatban ismertetett mérési értékekre az illesztést a genfit függvény 
segítségével! Ábrázolja közös diagramon a mért értékeket és a kapott függvényt! Vizsgálja az 
illesztés helyességét a corr függvénnyel! (20 p) 
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MINTA ZÁRTHELYI FELADAT MEGOLDÁS 
 

 

 

 

 

Kis László 

tanársegéd 

 

Pásztor Ádám Viktor 

PhD hallgató 
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PhD hallgató 
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