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Témakör

1.

A mechatronika fogalma tartalma Elektrotechnikai összefoglaló

2.

Az egyenáram előállítása és gépei

3.

Egyenáramú motorok és azok üzeme.

4.

Szimmetrikus 3 fázisú rendszerek

5.

Váltakozó áramú gépek és üzeme

6.

Motorkiválasztás

7.

A termelési-, és irányítási folyamat jellemzői Az irányítástechnika (automatika) fogalma, tárgya.

8.

A hatásvázlat részei. Jelek és osztályzásuk. Hatásvázlat algebra (tömbvázlat, jelfolyamábra).

9.

Vizsgálat az időtartományban. Tipikus vizsgáló függvények.

10.

Válaszfüggvények egy-, és kéttárolós tag átmeneti függvénye. Időállandó.

11.

Vizsgálat a frekvenciatartományban. Bode diagram.

12.

Frekvenciafüggvény. Nyquist diagram.

13.

Alaptagok ( P, D, I, T1, T2, H ). Összetett tagok ( PI, PD, PID )

14.

A digitális technika alapjai
Félévközi követelmények
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11.

Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
ZH
Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai

Az aláírás feltétele a zárthelyi dolgozat eredményes megírása (egy pótlás lehetséges) a mérési jegyzőkönyvek
elfogadott leadása, a gyakorlatokon való részvétel.
A zárthelyi tartalma 3 példa villamos gépekből (50%), 3 kérdés villamos gépek méréséből (50%). (Ez utóbbi
pótolja a mérések előtti „beugró” mini ZH-kat. Külön-külön el kell érni az 50%-ot mind a két ZH részből.)
A félévzárás módja
A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ 5.VI.46.§ (1)-(4) pontja szabályozza.
A szorgalmi időszakban az aláírás követelményeit pótolhatja az a hallgató, aki a zárthelyi dolgozatát megírta,
vagy igazoltan volt távol a számonkérésről.
Letiltva bejegyzést kap az a hallgató, aki sem a zárthelyi dolgozatot, sem annak pótlását nem írta meg, vagy a
jegyzőkönyveit az oktató nem fogadta el ill. igazolatlanul hiányzott a mérésről és nem pótolta.
Aláírás megtagadva bejegyzést kap az a hallgató, aki a ZH-t, vagy pótlását nem teljesíti legalább 50%-ra.
Az aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a TVSZ 5.VI.47.§ (8)-(9) pontja rendelkezik.
Valamennyi, jelen dokumentumban nem szabályozott, kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzata valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók.
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