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Ismeretanyag leírása, oktatási cél: 

1. Korszerű irányító rendszerek hardveres- és szoftveres megvalósítási lehetőségeinek elsajátítása célzottan a 

szabályozástechnikai és a folyamatautomatizálási területeken. 

2. A szabályozástechnikai feladatok területén a hallgatók készség szintjén elsajátítsák a PLC és HMI programozás 

technikáját, és megismerjék a fejlesztőkörnyezet nyújtotta lehetőségeket 

  

 

Előadás tematika, témakör: 

 

Hét 

 

Óra 

- Automatikai-, automatizálási- és digitális technikai előtanulmányok átismétlése 

- Az ipari folyamatok felosztása, a gyártásautomatizálás fogalma és megvalósítása 
1-2. 2 

- A vállalat- és folyamatirányítási rendszerek felépítése és jellemzői 

- „D” generációs eszközök, HART kommunikáció 

- A tématerülethez kapcsolódó katalógusok megismerése 

3-4. 2 

- Az AS-I busz, mint bitorientált terepi buszrendszer alkalmazási területei, eszközei, OSI 

modell szerinti felépítése, átviteli közegei, táviratai, a kommunikáció menete 
5-6. 2 

- A PROFIBUS-DP, mint bájtorientált terepi buszrendszer alkalmazási területei, eszközei, 

OSI modell szerinti felépítése, átviteli közegei, táviratai, a kommunikáció menete 
7-8. 2 

- Az ETHERNET alapú hálózatok és azok eszközeinek áttekintése 

- Ipari ETHERNET megoldások 
9-10. 2 

- A PROFINET, mint bájtorientált terepi buszrendszer alkalmazási területei, eszközei, OSI 

modell szerinti felépítése, átviteli közegei, táviratai, a kommunikáció menete 

- A vezeték nélküli kommunikáció lehetőségei 

11-12. 2 

- A MODBUS, mint bájtorientált terepi buszrendszer alkalmazási területei, eszközei, OSI 

modell szerinti felépítése, átviteli közegei, táviratai, a kommunikáció menete 
13-14. 2 

 

Labor tematika, témakörök 
  

- A Siemens S7 1200-as PLC konfigurálása, alapbeállításai. Ismerkedés a TIA portal 

fejlesztőkörnyezettel és a gyakorlópanellel 

- Digitális kimenetek írása, olvasása. Létralogika alapjai, egyszerű logikai függvények 

létrehozása. A Set, Reset típusú tekercsek működése közötti különbségek 

1-2. 4 

- Felfutó és lefutó élre aktiválódó kontaktusok működésének vizsgálata. A Funkció és 

funkcióblokk közötti alapvető különbségek bemutatása 

- TON, TOF és TP és TONR típusú időzítők működésének vizsgálata. Egyszerű 

paraméterezhető villogó lámpa vezérlés létrehozása 

3-4. 4 

- Számlálók használata. Analóg bemenetek olvasása, komparátorok bemutatása 

- Összetett bemutató feladat megoldása: többféle üzemállapottal rendelkező közlekedési 

lámpavezérlés tervezése, állapotgépek 

5-6. 4 

- Laboratóriumi zárthelyi 1: egyszerű logikai függvények, számlálók, időzítők és 

komparátorok felhasználásával megoldható programozási feladat 

- Összetett logikai változótípusok áttekintése (Word, BYTE). Nyolcállapotú LED-es kijelző 

építése 

7-8. 4 

- A gyakorlópanel HMI-jének (Human-Machine Interface) konfigurálása, IO field-ek 

létrehozása, írása és olvasása a HMI-n. 

- HMI-vel paraméterezhető időbeli szekvenciális vezérlés megvalósítása, 1. rész 

(programozott hőkezelés, keverő) 

9-10. 4 

- HMI-vel paraméterezhető időbeli szekvenciális vezérlés megvalósítása, 2. rész 

(programozott hőkezelés, keverő) 

- Laboratóriumi zárthelyi 2: HMI segítségével paraméterezhető időbeli szekvenciális 

vezérléshez kötődő feladat megoldása 

11-12. 4 

- Bevezetés a szöveges SCL programozásba, feltételek megadása SCL-ben. 

- Pótlások, konzultáció 
13-14. 4 



 

 

 

 

Tantárgyi követelmények: 

- Az előadások rendszeres látogatása és jegyzetkészítés kötelező 

- A félév során 3 igazolatlan hiányzás félévi aláírás megtagadást von maga után 

- A félévi aláírás megszerzésének a feltételei: 

 az előadások rendszeres látogatása 

 a két darab laboratóriumi zárthelyi teljesítése legalább elégségre (ebből maximum egy pótolható 

évközben, egy pedig  a vizsgaidőszakban különeljárási díj ellenében. 

- A félév végi vizsga felépítése: 

 adott témakörök/feladatok kidolgozása írásban (kb. 30 perc) 

 a kidolgozott anyag szóbeli ismertetése, bemutatása 

 a vizsgáztató esetlegesen felmerülő további kérdéseinek megválaszolása 

 az érdemjegy a felkészültség és az előadásmód alapján kerül meghatározásra 

 

Kötelező irodalom: 

- Az anyagról készített oktatói kézirat 

- Az előadásokon elhangzottak alapján készített hallgatói jegyzet 

- Rögzített előadásvideók 

 


