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Konzultáció:

A tananyag
Oktatási cél: Az Automatika I. tantárgy előadásain elhangzott vezérléstechnikai és szabályozástechnikai
ismeretanyag elmélyültebb elsajátítása laboratóriumi mérésekkel.

Témakör:

Óraszám:

Eligazítás, laborrend ismertetés, követelményrendszer ismertetése. A vezérlési szekvenciák
készítésének bemutatása. A Zelio vezérlő-relé fejlesztőszoftverének a megismerése és
kezelésének elsajátítása.

1.

2

Alapszintű felhasználói program készítésének gyakorlása a Zelio vezérlő-relé fejlesztő
szoftverével. Elektronikus gyakorló teszt.
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2

Elektronikus teszt. A leadandó Zelio feladat: Szövegesen megadott szekvenciákat megvalósító
feladatok elkészítése. Egyszerű vezérlési feladatokhoz felhasználói program készítése a
mintafeladatok alapján.
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A MATLAB program megismerése. Az alapszintű alkalmazások és a fejlesztői környezet
megismerése, a programkezelés gyakorlása az alaptagok és egyszerű összetett tagok
bemutatásával. A programdokumentáció készítésének gyakorlása.
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A Matlab I. Alap-, és származtatott jelátviteli tagok idő- és frekvenciatartománybeli
vizsgálatának elvégzése tanári vezetéssel. Elektronikus gyakorló teszt
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Elektronikus teszt. A leadandó Matlab I. feladat: Alap-, és származtatott jelátviteli tagok időés frekvenciatartománybeli vizsgálatának önálló elvégzése.
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A Matlab II. PTn eredő szakaszból és P szabályozóból álló zárt szabályozási kör modellezése.
Stabilitás vizsgálat, minőség vizsgálat. A hurokerősítés szerepének vizsgálata tanári
vezetéssel. Elektronikus gyakorló teszt.
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Elektronikus teszt. A leadandó Matlab II feladat: PTn eredő szakaszból és P szabályozóból
álló zárt szabályozási kör modellezése. Stabilitás vizsgálat, minőség vizsgálat. A hurokerősítés
szerepének önálló vizsgálata.
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Önbeálló és integráló jellegű szakaszok PI és PDT1 kompenzálásának bemutatása az eredő
szakasz átviteli függvényének Bode diagramja alapján tanári vezetéssel. Elektronikus
gyakorló teszt.
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Elektronikus teszt. A leadandó Matlab III feladat: Önálló kompenzálási feladat a
körfrekvencia tartományban.
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Mintafeladatokon önbeálló és integráló jellegű szakaszok kompenzálásának bemutatása az
eredő szakasz átmeneti függvénye alapján tanári vezetéssel. Elektronikus gyakorló teszt.
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Elektronikus teszt. A leadandó Matlab IV feladat: Önálló kompenzálási feladat az
időtartományban és pólusáthelyezéssel.

12.

2

Pótmérések. Az esetleges rektori szünetek miatt ez marad el.
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Pótmérések.

14.

2

Félévközi követelmények
A laboratóriumi méréseken pontos időpontbeli megjelenéssel, mérési útmutatóval a részvétel kötelező.
A laboratóriumi mérések elején a hallgatók elektronikus felmérő tesztet töltenek ki a mérés anyagából. Az első
és további őt alkalommal a teszt gyakorlása a cél. Az öt leadandó önálló mérések időpontjában az aznapi
mérésre egy jeggyel rosszabb osztályzatot kap, az a hallgató, aki az elektronikus teszten megszerezhető
maximális pontszám legalább 40%-at nem éri el. A félév teljesítésének feltétele, hogy a hallgató mind az öt
önálló gyakorlaton legalább elégséges érdemjegyet szerezzen.
Az igazolatlan hiányzás (1) elégtelen osztályzattal jár. Minden hiányzást vagy elégtelen érdemjegy pótolni kell!
A pótlás a szorgalmi időszak utolsó hetében van. A szorgalmi időszakban csak két mérés pótolható. A
vizsgaidőszak első hetében a félévközi jegy pótlására csak annak van lehetősége, aki már legalább 4 önálló
feladatra kapott elégséges vagy jobb osztályzatot.
A félévi érdemjegyet az 5 önálló feladatra kapott jegyek matematikai átlaga képezi. Amennyiben a pótmérések
követelményeit sikeresen teljesítette a hallgató, akkor az egy, illetve két elégtelen osztályzatot is beszámítva 6,
illetve 7 mérési jegy átlaga képezi a félévi osztályzatot.
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