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vizsga

A tananyag
Oktatási cél: A mechatronika alapjainak megismertetése, az irányítástechnika a digitális technika és a villamos végrehajtás
jellegzetességeinek bemutatása
Ütemezés:
Oktatási hét
1.

2.
3.
4.

Oktatási hét

Témakör
A mechatronika fogalma A termelési-, és irányítási folyamat jellemzői Az irányítás fogalma,
tárgya.
Jelek és osztályzásuk. Szabályozás és vezérlés és a mchatronikai irányítás jellemzése
Elektrotechnikai alapok a mechatronikához Egyen és váltakozó rendszerek. Villamos aktuátorok.
Egyenáramú gépek, váltakozó áramú gépek
Egyszerű elektronikai elemek és működésük Villamos és elektronikus kapcsoló eszközök. A
digitális technika Matematikai alapjai (+ ZH)
A mechatronikai irányítás nem villamos végrehajtású eszközei.
PLC-s mechatronikai irányítás (+ pót ZH)
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb)
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai
Aláírás feltétele a zárthelyi eredményes megírása

A félévzárás módja (vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) A kiadott összefoglaló kérdések alapján írásbeli vizsga.
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ III.23.§ (1)-(4) pontja szabályozza.
Letiltva bejegyzést kap az a hallgató, aki a megengedett mértéken felül hiányzik, és mulasztásait nem igazolja. Az aláírás
szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend III.6.1.(3)/III.6.2.(3) pontja rendelkezik. Valamennyi,
jelen dokumentumban nem szabályozott, kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata valamint
Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók.
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