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

Témakör

1.

A mechatronika fogalma A termelési-, és irányítási folyamat jellemzői

2.

Az irányítástechnika fogalma, tárgya. Szabályozás és vezérlés jellemzése

3.

A hatásvázlat részei. Jelek és osztályzásuk.

4.

Vizsgálat az időtartományban. Tipikus vizsgáló függvények.

5.

Alaptagok. Összetett tagok

6.

Elektrotechnikai alapok a mechatronikához Egyen és váltakozó rendszerek

7.

Villamos aktuátorok. Egyenáramú gépek, váltakozó áramú gépek

8.

Egyszerű elektronikai elemek és működésük Villamos és elektronikus kapcsoló eszközök

9.
10.

ZH
A digitális technika Matematikai alapjai Kifejtési tételek ,Logikai függvények

11.

Minimalizálási eljárások

12.

Kombinációs hálózatok Szekvenciális hálózatok

13.

ZH

14.

Pót zárthelyi
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb)
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)

Oktatási hét
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