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A tananyag 

Oktatási cél:  

A korszerű gyártórendszerek és összetett műveletvégző egységek automatizálása nem valósítható meg 

átfogó, széleskörű szakmai ismeretek nélkül. Egy összetett rendszer működésével kapcsolatban a 

fejlesztő, üzemeltető, vagy éppen a karbantartó átfogó képet akkor kaphat, ha egyoldalú 

villamosmérnöki szakmai ismeretei kiegészülnek gépész szakmai ismeretekkel. A tantárgy célja a két 

szakterület kapcsolatrendszerének feltárása az automatizálás tükrében. Az elemzést többnyire 

gyakorlati példák segítségével végezzük, utalva a legtöbb alapozó tantárgy keretében elsajátított 

ismeretek fontosságára és felhasználásának lehetőségeire a mérnöki munka során.  

 

Témakör: Hét Óra 

Elmélet:   

Fogalmak tisztázása. A technika és technológia fejlődésének szakaszai. 

Technikai és technológiai folyamatok megkülönböztetése. Folyamattervezés, 

optimalizálás. Az automatizálás technikai és funkcionális korlátai. Életciklus 

1. 3 

Irányító és felügyelő rendszer. FMU, FMC. Termelési stratégiák és döntések 

szerepe. Stratégiai szempontok a termék és gyártmányfejlesztésben. Adaptív 

rendszerek. Szenzorok és aktuátorok. Működtetésüket szolgáló energiaformák. 

Alkalmazásuk kérdései.  1 ZH 

5. 3 

Rendszerelemzés és rendszerleírás alapvető szempontjai. Irányítás és 

részműveletei, iránytórendszer szerkezeti elemei. Ábrázolási módok, 

folyamatelemzés. Hatáselemek szerepe a folyamat-elemzésben. Leírási 

módok. Hatásvázlat szerkesztésének szabályai. 2. ZH 

7. 7 

Jel, jellemző, jelhordozó, állapothatározó. Hatásvázlat szerkesztésének 

gyakorlása egyszerű példákon keresztül, úgymint háztartási gépek, 

épületgépészeti berendezések, stb. Jelek típusának rendszeren belüli 

azonosítása, jelformálók, jelkondicionálók, interfészek szerepe.  Mechanikai, 

pneumatikai és elektromos jellemzők és közeg állapothatározók felismerése és 

figyelembe vétele. Pót ZH 

13. 7 

Félévközi követelmények  

Vizsga jegyet az kaphat, aki aláírást szerzett. Az aláírás, vagy évközi jegy megszerzésének a  

feltétele a tantárgy félévközi követelményeinek teljesítése. A félévközi követelmények 

teljesíthetők az előadások, tantermi gyakorlatok és laborgyakorlatok legalább 75%-án való 

aktív részvétellel, két zárthelyi dolgozat legalább kettes szintű megírásával, egy önálló 

félévközi feladat kidolgozásával és határidőre történő beadásával.   

A sikertelen zárthelyi dolgozat(ok) újra megírhatók, vagy pótolhatók pót-zárthelyi dolgozat 

megírásával az utolsó konzultáció alkalmával. Az elégséges osztályzat megszerzésének 

feltétele mindegyik esetében legalább 61% elérése.   



A vizsga módja: írásbeli. Évközi jegy: a félévközi három jegy átlaga. 
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Ajánlott: 

Az előadás anyagából a hallgató által kézzel írt órai jegyzet; 

 

 

 


