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KAUAU21ONC Automatika II. 

ÓBUDAI EGYETEM 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki  Kar 

 

Automatika Intézet 

Tantárgy neve és kódja: Automatika. II.   KAUAU21ONC Kreditérték: 10 

Nappali tagozat 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök szak, Automatizálás szakirány 

oktató: 

Dr Semperger Sándor Oktatók: Dr. Apor Péter 

 

 
(kóddal) 

KAUAT11ONC    KAUAUDT21ONC 

Heti óraszámok:  4 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 4 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

v 

A tananyag 

Oktatási cél 

ismertetése olyan mélységig, hogy a végzettek képesek legyenek ilyen rendszerek szabályozóinak kiválasztására 

és beállítására .A nemlineáris szabályozások .fogalmainak, vizsgálati módszereinek ismertetése, hogy az ipari 

feladatokban  gyakori  nemlinearitások kezelésére legyenek képesek. Az integrált számítógépes üzemirányítási 

rendszerek bemutatása. A hallgatók bevezetése a PLC-s  vezérlések felhasználói programjainak tervezési, 

fejlesztési módszereibe. Szilárd alapok kialakítása a hallgatókban a PLC-s vezérlések felhasználói, kezelési 
feladatainak ellátására. 

Tematika:  

                                       Hét Óra 

Szabályozási körök vizsgálata gyök-helygörbék segítségével. 
A gyök-helygörbe fogalma, tulajdonságai. .A szabályozási kör analízise gyök-helygörbe 

segítségével.  

1 3 

Szabályozási körök leírása állapotegyenlettel. 

 
1.-2. 3 

.Az értéktartó körök stabilitásának függése a zavaró 

 
2. 2 

Nemlinearitások és kezelésük ipari szabályozási körökben. A nemlineáris tagok fogalma, 

fajtái. A nemlineáris szabályozások sajátosságai. Lényeges nemlinearitások kezelése leíró 

függvények segítségével. A leíró függvény számítási eljárása. Jellegzetes nemlinearitások 

leíró függvényei. A leíró függvénnyel kezelt szabályozási kör stabilitás vizsgálata. 

3. 4 

A mintavételes szabályozási körök dinamikus modellje. 

A mintavételezés fogalma, a mintavételezett jel matematikai leírása. A Z transzformáció 

impulzus- 
Z átviteli függvényei.  

4. 4 

Mintavételes szabályozási körök analízise. 

 

megvalósíthatósága. 

5. 4 

Az amplitúdó-fázis függvények értelmezése mintavételes rendszerekben. A Nyquist és Bode 

diagramok sajátosságai. A bilineáris (W ) transzformáció definíciója, sajátosságai. A W 

transzformáció alka

 

6. 4 

Mintavételes szabályozási körök analízisének eljárásai. 

meghatározása. 
 7. 2 



Mintavételes szabályozási körök szintézise.  

 
 7.-8. 4 

 Felépítés, irányítási szintek. Osztott 

intelligenciájú rendszerek. Kommunikáció, ipari informatikai hálózatok. 
8. 2 

A PLC-k hardver felépítése: 

gítségével 
9. 4. 

Az operációs rendszerprogram: . A végrehajtó rendszer és 

 A CPU memória területei. Töltési és munka memória. Rendszerfunkciók fogalma, 

feladatai. 
10. 4. 

A felhasználói program: Fogalma, feladatai. A PLC üzemmódjai. Lineáris és strukturált 

Eseményvezérelt programfeldolgozás.  
11. 4. 

Programnyelvek: LAD, FBD, STL, GRAPH 7 nyelvek elvi felépítése, utasítás rendszere. 

Felhasználói  
12-14. 12. 

 15. 4. 

 

                             Laboratóriumi gyakorlatok témakörei: Gyak. Óra 
Szabályozóköri tagok átvitel  

  
1. 2 6 

Kéthurkos mintavételes szabályozási kör szoftver modelljének beállítása: 

A beállítási paraméterek értelmezése és beállítása gépkönyv alapján. 
   2--3 6 

Mintavételes szabályozási kör Z átviteli függvényeinek számítása: 

átmeneti függvényének meghatározása útján.  

4-5 6 

Mintavételes szabályozó beállítása: 

 

 

   5-6 6 

vizsgálata. A körbe beépített nemlinearitások hatásának vizsgálata 
    7 4 

A PLC program- gyakorlása : Villamos gépek automatikus 

vezérlésének felhasználói programjai készítése útján. 
    8 2 

Lehívható szoftver modulok tulajdonságainak tesztelése, beépítési módok megfigyelése. 
Strukturált ciklikus program bevitele, tesztelése 

    9 2 

Tipikus 

dokumentálása. 
10-12 6 

Egyéni tervezési házi feladatok tervezése, dokumentálása. Átadás teszteléssel. 13-15     5 

     8    2 

     9    2 

 10-12    6 

 13-15    5 

Félévközi követelmények  

Két zárthelyi eredményes teljesítése 

 

A vizsga  

Irodalom: 

Dr. Tverdota  Miklós   Automatika II.   BMF-KVK  2006        ( Kötele  

 Dr. Tverdota Miklós  Automatika  II./2.   Átdolgozás alatt  

 

 

 



KAUAU11MNC Automatizálás 

Óbudai egyetem 

 

 

AUTOMATIKA  

 C Kreditérték: 4 

nappali tagozat ) 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják:  

 

oktató: 
Kelemen Ferenc Oktatók:  

 

 

(kóddal) 

 KAUED11MNC, KVEVI22MNC 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 1 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

vizsga 

 

A tananyag 

Oktatási cél: Analóg szabályozástechnika és villamos vezérléstechnika fogalomrendszerének, szabályozási körök 

analízisének és szintézisének megismerése.  

. 

Tematika: Irányítástechnikai alapfogalmak. Szabályozási körök statikus és dinamikus 

modelljei, matematikai kezelése. Stabilitási kritériumok, szabályozási körök kompenzálása. 

 

 

Témakör: Óraszám: 

1. Az irá

vezérlés és szabályozás hatásláncainak felépítése, ezek elemeinek és ezek be-és kimeneti 

jeleinek a szabványos megnevezései, hatásmechanizmusuk ismertetése.  A vezérlés és 

 

3 

berendezések csoportosítása (mikrokontrolleres berendezések, PLC-k, PC-

folyamatirányítók), az egyes csoportok tipikus alkalmazási területe, és programozás-

szabványos jeltartományai. 

 

3 

3. A rendszerprogram és felhasználói program fogalma és feladatai. A felhasználói program 

idejének a meghatározása. Az IEC1131-3 szabványos programnyelvek fajtái. (szöveges és 

grafikus programnyelvek) Az IL (utasítás soros ) felhasználói programnyelv ismertetése. 

 

 

3 



4. A programozható ele

berendezések bemeneti csatornáihoz kapcsolódó vezérléstechnikában alkalmazott eszközök 

(nyomógombok, mikrokapcsolók, induktív-, kapacitív- és ultrahangos közelítéskapcsolók, 

rajztechnikai jelölései.  

 

3 

stechnikai 

eszközök  

 

 

 

3 

6. A 

artománybeli 

-

differenciálegyenlettel. A differenciálegyenlet mindkét oldalának funkcionális értelmezése. A 

jelátviteli tagok speciális vizsgáló jelei és ezek válaszfüggvényei. (átmeneti-, és súlyfüggvény) 

 

3 

és átmeneti ill. súlyfüggvény között

leírása a frekvencia tartományba. Az átviteli  frekvencia függvény fogalma. Az átviteli 

függvénnyel ill. az átviteli frekvencia függvénnyel jellemzett jelátviteli tagok soros, 

párhuzamos és visszacsatolt kapcsolása. 

3 

8. A frekvencia átviteli függvény ábrázolási formái (Bode vagy Nyquist diagramok 

segítségével) és ezek értelmezése. A 6 jelátviteli alaptag (P, I, D, PT1, PT2, H) átmeneti-, 

átviteli-,  és frekvencia átviteli függvényei. 

3 

9. Az alapta

sza
szerint. A szabályozási kör stabilitásának az értelmezése Nyquist és Bode stabilitási 

atos értékei. 

3 

10. A szabályozási kör munkapontjának a fogalma. A szabályozási kör munkapont beállítása. 

losztása (értéktartó- 

szabályozás) és ezek értelmezése. 

3 

vizsgálat

 

3 

szabá

alkalmazásával. A PI kompenzálás lehetséges megvalósítási formái. (soros, párhuzamos 

visszacsatolt változatok.) A PI kompenzálás paramétereinek (Ap, Ti) meghatározása egy 

élda segítségével. (Bode diagramok alapján) 

3 

kompenzálás lehetséges megvalósítási formái. A PD kompenzálás paramétereinek (Ap, Td) 

a  segítségével. A PID kompenzálás alkalmazásának célja, 

megvalósítási formái, paramétereinek (Ap, Ti, Td) meghatározása. 

3 

14. Az arányos- és integráló szakaszokhoz szabályozók illesztésének fogalma, az illesztési 

folyamat lépései. ( szakasz azonosítás, szabályozó típus kiválasztása, szabályozó 

paramétereinek meghatározása, szabályozási kör állandósult-,  és   átmeneti állapotában 

 

3 

15. Az egyes szakirányokhoz illesztetten a szabályozási kör eszközeinek rövid áttekintése 3 

Laboratóriumi gyakorlatok témái Óraszám 



Ismeretlen elemekkel felépített szabályozóköri tag paramétereinek meghatározása méréssel. 

 

             3 

 

 

3 

Egyhurkos szabályozási kör stabilitásvizsgálata és kompenzálása. 3 

Az S5 és S7 szoftverek kezelése. Motorindítás, fékezés és irányváltás vezérlése. 6 

Félévközi követelmények 

Oktatási hét 

 

 

9 ZH 

  

A pótlás módja:  Pótzárthelyi a 11. héten. 

A vizsga módja: Komplex: írásbeli és szóbeli. 

Irodalom: 

Dr. Tverdota Miklós    AUTOMATIKA I.  BMF KKVFK-2005 
Dr. Harkay- Dr. Tverdota    VILLAMOS VEZÉRLÉSTECHNIKA.     KKVFK  1167 

 

Ajánlott:  
  

Egyéb segédletek:  

 
 



 

KAUDS11ONC Digitális szabályozók 

ÓBUDAI EGYETEM 

olai Kar 

 

Automatika Intézet 

 Tantárgy neve és kódja: Digitális szabályozók.   Kreditérték: 3 

Nappali tagozat  

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök, automatizálási szakirány 

oktató: 

Lamár Krisztián 

s 

Oktatók: Lamár Krisztián  

 
(kóddal) 

 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.: Laborgyakorlat:  Konzultáció:  

Számonkérés 
módja (s,v,f): 

vizsga 
 

A tananyag 

Oktatási cél: A digitális irányítástechnika elveinek, módszereinek 

 

Tematika:  

Témakör: Hét Óra 

Szabályozástechnika elméleti ismétlés 

 

Numerikus integrálási és differenciálási módszerek 

Klasszikus szabályozók digitális implementálása (PI, PID) 

PID önhangolási eljárások 
Véges beállású (dead-beat) szabályozások 

 

Robusztus és adaptív szabályozások (csak ismertetés) 

1-4. 8 

Állásos szabályozók 

Skalár mennyiségek egy és többállású tolerancia-sávos szabályozása. Esettanulmány: 

 

Vektoros mennyiségek tolerancia-területes szabályozása. Esettanulmány: mechatronikai 

rendszer szabályozása. 

Csúszómód szabályozás. Esettanulmány: mechatronikai rendszer szabályozása 

5-8. 8 

Soft-Computing szabályozási módszerek 

Fuzzy-

mechatronikai rendszer szabályozása. Adaptív fuzzy szabályozás. Fuzzy-PID szabályozás. 

Neurális hálózatos szabályozás. Esettanulmány: mechatronikai rendszer szabályozása 

9-12. 8 

Megvalósítási kérdések 

aritmetikai képesség hatása 
Szabályozók realizálása mikrokontrollerel C nyelven 

PLC-k szabályozói (Siemens S7, Modicon Momentum). 

13-15. 6 

Félévközi követelmények  

 

A vizsga szóbeli. 

Irodalom: 

 
 

 



KAUDT21ONC Digitális technika II. 

ÓBUDAI EGYETEM 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki  Kar 

 

 
AUTOMATIKA INTÉZET      

Tantárgy neve és kódja: Digitális technika II KAUDT21ONC Kreditérték: 4 

nappali tagozat 2005/06 tanév I1. félév (szemeszter) 
Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak 

 

 

oktató: tudomány kandidátusa, 
 

Oktatók:  

 

 

(kóddal) 

Digitális technika I  KMEDT11TNB, KAUDT11ONB, KSZDT11SNB 

   

Heti óraszámok: El 3 Tantermi gyak.: 1 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 
v 

 

A tananyag 
Oktatási cél: 

villamosmérnökökkel. A két félé

 

A digitális rendszerek és azok funkcionális egységei vizsgálati módszereinek megismerése és elsajátítása. A 

mikropocesszoros és más programozható rendszerek megismerése és alkalmazásainak elsajátítása. 

A tantárgy törzsanyagának, oktatási módszereinek és követelményeinek tartalmazniuk kell mindazon ismereteket, 

jártasságokat és készségeket, amel  

A tárgy oktatója kb. 25%-ban eltérhet a részletes tematikától. 

Tematika:  

számlálók. Sorrendi (szekvenciális) áramkörök és funkcionális egységek Szinkron sorrendi áramkörök és 

hajtó áramkörök. Perifériák és illesztésük. 

Programmozható eszközök. 

 Óraszám: 

összehasonlításuk, felhasználásuk. 
4 

2. Kombinációs áramkörök megvalós

 
4 

-logikai egység ALU, összehasonlítók). 4 

vezésük állapotábra 

alapján.  
4 

 
6 

és meghajtó áramkörök kialakítása. 
4 

 
4 

k illesztése.  4 

9. Programozható logikai eszközök és szoftvereik. 2 

10. Több mikroprocesszoros rendszerek tulajdonságai. Mellérendelt és alárendelt kapcsolatok, 

hálózatok. 
4 

Témakör (tantermi gyakorlatok): Óraszám: 

1. Digitális alapáramkörök (TTL és C  2 



 2 

3. Kódolók és dekódolók tervezési példái 2 

4. Sorrendi áramkörök tervezési példái. Tervezés állapot-táblázatok alapján. 2 

5. Számlálók tervezése katalógus alapján. 2 

 2 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 
 

A vizsgára bocsátás 

zárthelyi dolgozat(ok) teljesítése legalább elégséges (2) szinten. 

 

A pótlás módja: A BMF tanulmányi szabályzata szerint 

A félévközi jegy kialakításának módszere: . 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 
Vizsga a teljes félévi anyagból írásban. 

 

Az elégséges osztályzat alsó szintje 50 %. 

 

Irodalom: 

 
Zs -273/I) 

Zsom Gyula (szerk.): Digitá -273/II) 

9, (KVK 49-223) 

 

Ajánlott:  

 

Gál Tibor: Digitális rendszerek I. és I  

 

Pierre Pelloso, Practical Digital Electronics, Wiley, N.Y., 1986 

Donald L. Schilling, Charles Belov, Electronic Circuits, Discrete and Integrated, McGraw-Hill Int., 1983 

Kenneth L. Short, Microprocessors and Programming Logic, Prentice-Hall Int., 1987. 

1986 

Egyéb segédletek:  

(önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók). 

 



 

KAUEM11ANC Electrical Machines 
 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki  Kar 
 
Automatika Intézet 

  Kreditérték: 2 

Nappali tagozat 2008/2009. tanév 1. Félév 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök, Automatizálási szakirány 

oktató: 
Dr. Nagy Lóránt Oktatók: Dr. Nagy Lóránt 

 

 

(kóddal) 

KAUVG21ONB Villamos gépek I. 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.:  2 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

Félévközi jegy 

 

A tananyag 

Oktatási cél: A villamos gép I. és II. tárgyakból már vizsgázott hallgatóknak a tárgy megismétlése angol nyelven 

és angol terminológiával.  

Tematika:  

Témakör: Hét Óra 

Elements of an electrical drive system. 1. 2 

The mechanical system (speed-torque quadrants, braking- and load torque types, torque and 

inertia referring). 
2. 2 

System model, speed-time characteristics and control of variable speed drive systems. 3. 2 
Electrical machines. Basic concepts: emf, torque and losses. 4. 2 
Transformers. Elementary arrangement and operation; emf, magnetising current and core 

losses. 
5. 2 

The equivalent circuit; open-circuit and short-circuit tests; voltage-drop in a loaded 

transformer. 
6. 2 

Operation of three phase transformers (efficiency, parallel connection). 7. 2 
Synchronous machines. Elementary arrangement and operation; emf, rotating magnetic field.  8. 2 
The equivalent circuit, phasor diagrams and the torque. Synchronisation of synchronous 

generators; starting of synchronous motors. 
9. 2 

Induction machines. Elementary arrangement and operation. Emf. 10. 2 
Induction machines. The equivalent circuit and phasor diagrams; the torque-slip characteristic. 11. 2 
Starting, braking and speed-control of induction motors. 12. 2 
DC machines. Elementary arrangement and operation. 13. 2 
Emf, torque, equivalent circuit, armature reaction and commutation. Field circuit connections. 14. 2 
Starting, speed control and braking of DC motors. 15. 2 

Félévközi követelmények  

A félévközi jegy megszerzésének feltétele:  

 Egy zárthelyi eredményes megírása, 

 Beszélgetés egy villamos gépes témáról angol nyelven. 

 

Irodalom: 

  Dr. Nagy Lóránt  Farkas András   
-1176) Budapest, 2002 

Ajánlott: áson az oktató által CD-n kiadott jegyzetanyag 

 

 



 

KAUEL11ONC Elektronika I. 

ÓBUDAI EGYETEM 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki  Kar 

 
 

Automatika Intézet 
 

Tantárgy neve és kódja: Elektronika I.  KAUEL11ONB  Kreditérték: 2 

nappali tagozat 2005/06 tanév II. félév (szemeszter) 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak 

 

oktató: 

 

Dr. Turmezei Péter PhD. 

 

Oktatók: Dr. Turmezei Péter 

Dr. Fehér György 

Fellegi József 

 

(kóddal) 

Villamosságtan I. gyak.   

Heti óraszámok: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 
v 

 

A tananyag 

Oktatási cél: 

 

A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától. 

Tematika:  
-

óda. A dióda kapacitása. A bipoláris tranzisztor. A tranzisztor fizikai 

trikus 

Komparátorok. 

 

Témakör: Óraszám: 

 

kisebbségi töltéshhordozók. Ár - és diffúziós áram. A 

p-

feszültség hatására. 
 

2 

 
- pacitása. A 

munkapont, a statikus és dinamikus ellenállás fogalma elektronikus áramkörökben.  
 

2 

3 A bipoláris tranzisztor.  

 

2 

4 Az e  

-diagramja 

 



sztorral. 
-es és FB-ú és FC-os alapkapcsolások. Fizikai 

frekvencián. 

2 

6 rekvenciafüggése. 
- 

 

2 

7 A MOS-FET. 
A MOS-  kiürítéses MOS-
FET. Karakterisztikák. CMOS áramkörök. 

2 

8 A J-FET. 
A J-

-ú, FD- -  

2 

9 Visszacsatolás. 
  (módjai), és ezek hatásai 

 

2 

 

stabilitása, frekvencia kompenzálás. 

2 

11 A differencia- . 

közös vezérlés esetén. 

2 

. 

 
2 

13. Alkalmazások I. 
M

-U átalakító, AC 

 

2 

14. Alkalmazások II. 
- 

precíziós egyenirányítók felépítése. 

2 

15. Komparátorok. 
Komparátorok felépítése.  Null-

hiszterézises komparátorok (Schmitt-triggerek). Hullámforma generátorok. 

2 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 

 
A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi jegy megszerzése az Elektronika I. gyak. K**EL12*NB kódú 

tárgyból. 

A pótlás módja:  

A félévközi jegy kialakításának módszere:  

Lásd az Elektronika I. gyak. K**EL12*NB kódú tárgynál. 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

Vizsga a teljes félévi anyagból írásban, a 

tananyagból vizsgáznak. 
A  

 

E1,E2(,E3) jellel 2-3 db egy-egy nagyobb elméleti témakört átfogó elméleti téma kidolgozása, 

F1,F2(,F3) jellel 2-3 db áramköri számítási feladat megoldása 

Irodalom: 

 

Zsom Gyula: Elektronikus áramkörök I.A   Bp. 1991. KKMF 1040 

Molnár Ferenc  Zsom Gyula :Elektronikus áramkörök II.A  I.  II. kötet   Bp. 1991. KKMF 1044 

 



Ajánlott:  

Molnár Ferenc : Elektronikus áramkörök I.B   Bp. KKMF jegyzet 49 200-I.B 

 

Egyéb segédletek:  

anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók). 

 
 
 

KAUEL12ONC Elektronika I. gyakorlat 

ÓBUDAI EGYETEM 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

 

 
Automatika Intézet 
 

Tantárgy neve és kódja: Elektronika I. gyak. KAUEL12ONC Kreditérték: 2 

nappali tagozat  

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak 

 

oktató: 

 

Dr. Turmezei Péter PhD. 

 

Oktatók: Dr. Turmezei Péter 

Dr. Fehér György 

Fellegi József 

 
(kóddal) 

Elektronika I.   

Heti óraszámok: 0 Tantermi gyak.: 1 Laborgyakorlat: 1 Konzultáció:  

Számonkérés 
módja (s,v,f): 

f 
 

A tananyag 

Oktatási cél: 

Az Elektronika I. K**EL11*NC 

feladatmegoldó képesség fejlesztése, a mérnöki gondolkodásmód kialakításának támogatása. 
Saját mérési tapasztalat által a tananyag elmélyítésének segítése. 
 

Tematika:  

Megegyezik az Elektronika I.  K**EL11*NC tantárgy tematikájával. 
 

Tantermi gyakorlatok témaköre: Óraszám: 

Dióda adatlapja, diódás áramkörök számítása. 2 

Bipoláris tranzisztor adatlapja, tranzisztoros áramkörök munkapontszámítása. 2 

Tranzisztoros és FET-  2 

 2 

Visszacsatolt áramkörök számítása. 2 

 2 

Komparátorok adatlapja, komparátort tartalmazó áramkörök számítása. 2 

Laboratóriumi gyakorlatok témaköre:  

Szimulációs gyakorlat: Diódás áramkörök vizsgálata. Tranzisztorok munkapont-
beállítása. 

3 

 

MOS-FET kapcsolás vizsgálata. 
3 



Szimulációs gyakorlat: Tranzisztoros differencia-  

 
3 

 3 

 3 

Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb)  

teljesítése. Esetlegesen elmaradt vagy hibás mérést - - egy másik csoport 

foglalkozásán lehet pótolni. 

A pótlás módja:  
 

 

A félévközi jegy kialakításának módszere:  

A félévközi jegy komponensei: az illetékes oktató által íratott kis zárthelyi feladatok, valamint a 
laborgyakorlatok osztályzataiból képezett súlyozott átlag. 

A vizsga módja: (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) 

Lásd az Elektronika I.  K**ELT11*NB kódú tárgynál. 

Irodalom: 

 
Aggod József Dávid Lajos  Molnár Ferenc  Takács Attila: Elektronika. laboratóriumi gyakorlatok I. 
Molnár Ferenc  Zsom Gyula: Elektronikus áramkörök példatár I. KKVMF 1095 

Ajánlott:  

Zsom Gyula: Elektronikus áramkörök I.A   Bp. 1991. KKMF 1040 

Molnár Ferenc  Zsom Gyula :Elektronikus áramkörök II.A  I.  II. kötet   Bp. 1991. KKMF 1044 
 

Egyéb segédletek:  

anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók). 

A laboratóriumi gyakorlatokhoz mérési útmutatók tartoznak. 
 
 



 

KAUET11ONC Elektronikai technológia 

Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Automatika Intézet 

 

Tantárgy neve és kódja: Elektronikai technológia.     KMEET110NC                     Kreditérték: 2 

nappali tagozat 5. félév  

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak 

 

oktató: 

Farkas András Oktatók: Farkas András,  Jagasics Szilárd 

 

(kóddal)   

Heti óraszámok: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció:  

Számonkérés 
módja (s,v,é): 

v 

 

A tananyag 

Oktatási cél:  

Elméleti rész:  

Gyakorlati rész: Robotok ipari alkalmazás. 
 

Témakör: Óraszám: 

Elmélet:   

illeszkedési felületek további számítógépes feldolgozásokhoz, a gyártáshoz és a 

. 

 

1. 2 

PLC-vel megoldható önálló feladat kiadása.  

 

2. 2 

Elektrotechnikai kapcsolási rajzok, blokkvázlatok, folyamatábrák, mérési 

jelleggörbék, kapcsolószekrények huzalozási rajzainak és védelmeinek készítésére ill. 
tervezésére alkalmas szoftver megismerése 

3. 2 

 

felrakása, összekötése és változtatása (jellemzõinek editálása, 
mozgatása, másolása, törlése; rajzelem-csopor

 

4. 2 

 szabad rajzolás (vonal, négyszög, kör(ív), szabad szöveg, 

méretezés, nyomtatás (plotter, nyomtató; HPGL, DXF, BITMAP, 
VNS file),  

5. 2 

 automatika funkciók (anyaglista, csatlakozó lista, sorkapocsterv, 

kábellista,. 

6. 2 

 védelmek, SPS lista, összekötési lista), sorkapcsok és a 
védelemkezelés,  

7. 2 



elektrotechnikai, hidraulikai, pneumatikai és vezérlési feladatok megoldásához). A 

project dokumentációjának elkészítése a megismert szoftverrel. 

8. 2 

A nyomtatott huzalozású lemezek gyártása (ORCAD). 

ván és 

árammentes fémbevonatok 

9. 2 

-
 

10. 2 

 Végeselemes szimulációs módszerek elmélete 11. 2 

Végeselemes  módszerekkel megoldható feladatok  12. 2 

FEM 13. 2 

FLUX 14. 2 

 

Félévközi követelmények 

1, Az elégtelen, vagy az el nem végzett laboratóriumi mérések pótlásának feltétele: 

- 

 

2, A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

  

 

3, A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

- 

4, Az elégtelen félévközi jegy pótlásának módja és határideje: 

     - 

5, A vizsgára bocsátás feltétele: 

ényes megírása, 

 

- 

6, A vizsga, vagy beszámoló módja: 

- Kombinált írásbeli és szóbeli  

 

 . 

 

 

   
 

Irodalom: 

A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-)irodalom: 

 int az oktató által megadott elektronikus 

anyag. 
 



 

KAUET12ONC Elektronikai technológia laboratórium 
Tárgy neve: 

Elektronikai technológia laboratorium. 

NEPTUN-kód: 
KAUET12ONC 

 

Óraszám:    

nappali: 0 ea + 0  gy+ 

2 lab 

Kredit:  2 

Követelmény : félévközi jegy 
 

Elektronikai technológia  KAUET11ONC 

 

 

Farkas András 
Beosztás:  

docens 

Kar és intézet neve: 

Kar 

Automatika Intézet 

 

- aláírás feltétele: egy zárthelyi és egy feladat eredményes megírása (minimum 2-es 

osztályzat) 

Ismeretanyag leírása: 

WSCAD-P1 elektrotechnikai kapcsolási rajzok, blokkvázlatok, folyamatábrák, mérési 
jelleggörbék, kapcsolószekrények huzalozási rajzainak és védelmeinek készítésére ill. tervezésére 

alkalmas szoftver megismerése 

  

 rajzelem (könyvtárelem) felrakása, összekötése és változtatása (jellemz inek editálása, 

mozgatása, másolása, törlése; rajzelem-csopor  

 szabad rajzolás (vonal, négyszög, kör(ív), szabad szöveg, méretezés 

 nyomtatás (plotter, nyomtató; HPGL, DXF, BITMAP, VNS file) 

 automatika funkciók (anyaglista, csatlakozó lista, sorkapocsterv, kábellista, védelmek, SPS 

lista, összekötési lista) 

 sorkapcsok és a védelemkezelés 

 (új)rajzelem szerkesztése, módosítása és az adatbank (sokféle alkat

elektrotechnikai, hidraulikai, pneumatikai és vezérlési feladatok megoldásához) 

 A project dokumentációjának elkészítése WSCAD-el 

 
eállítások 

(könyvtárak, útvonalak, lapméretek, meghajtók). 

ORCAD-Pspice áramkör szimuláló program használata analóg áramkörök DC, AC és 

tranziens analízisére. 
Végeselemes szimulációs szoftver (FEMM) alkalmazása villamos gépek tervezéséhez. 

 
 



 

KAUCR11ONB Elektrotechnikai CAD rendszerek 
Tárgy neve: 

Elektrontechnikai CAD rendszerek. 

NEPTUN-kód: 
KAUEK11ONB 

 

Óraszám:    

nappali: 0 ea + 2  gy+ 

0 lab 

Kredit:  2 

Követelmény : félévközi jegy 
 

. 

 

Farkas András 
Beosztás:  

docens 

Kar és intézet neve: 

Kar 

Automatika Intézet 

 

- aláírás feltétele: egy zárthelyi és egy feladat eredményes megírása (minimum 2-es 

osztályzat) 

Ismeretanyag leírása: 

-

vel megoldható önálló feladat kiadása.  

Elektrotechnikai kapcsolási rajzok, blokkvázlatok, folyamatábrák, mérési jelleggörbék, 

kapcsolószekrények huzalozási rajzainak és védelmeinek készítésére ill. tervezésére 

(könyvtárelem) felrakása, összekötése és változtatása (jellemzõinek editálása, mozgatása, 

másolása, törlése; rajzelem-csopor

négyszög, kör(ív), szabad szöveg, méretezés, nyomtatás (plotter, nyomtató; HPGL, DXF, 

BITMAP, VNS file), automatika funkciók (anyaglista, csatlakozó lista, sorkapocsterv, 

kábellista, védelmek, SPS lista, összekötési lista), sorkapcsok és a védelemkezelés, 

elektrotechnikai, hidraulikai, pneumatikai és vezérlési feladatok megoldásához). A 

project dokumentációjának elkészítése a megismert szoftverrel. 

 

 



 

KAUKA21ONC Épület-  
 

Óbudai Egyetem 

 

 

Automatika Intézet 

Tantárgy neve és kódja: Épület-  II.   KAUKA21ONC       

Kreditérték: 6 

Nappali tagozat 2010/2011. tanév 2. félév 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök, automatizálási szakirány 

oktató: 

Dr. Nagy Lóránt Oktatók: Dr. Nagy Lóránt 

 

 

(kóddal) 

KAUKA11ONC - Épület- . 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.:  0 Laborgyakorlat: 3 Konzultáció:  

Számonkérés 
módja (s,v,f): 

vizsga 
 

A tananyag: 

Oktatási cél: A hallgatók megismertetése az épület- sban megoldható feladatokkal, a 

befo -  

Tematika:  

Témakörök: 
Hét Óra 

A Johnson-Controls Metasys rendszere. Rendszeráttekintés. Az irányítási rendszer 

szintenkénti elemei. Az egyes szinte  
1. 2 

Terepi (buszvég-készülék) szint. Automatizálási (DDC alállomások) szint: a DDC-k naptár- és 

- és kimenetei, program-moduljai, 

szabályozó algoritmusai. A DDC PLC modulja. 
2. 2 

kapcsolása. Az N30 konténerek (Site, Energy, N2, Operators, Operator devices, Schedule, 
Programing stb.) szerepe.  

3. 2 

Az N30 objektumai (Controller, Alarm, Totalisation, Trend log, Schedule, Calendar, 
Interlock, Optimal start, DLLR, Pulse meter stb.) szerepe. 

4. 2 

Felügyeleti (operátori, munkaállomás) szint. -

mozása Project Builder-ben, adatbázis kezelés. Új adatbázis létrehozása, Site definiálása és 

konfigurálása. Adatpontok importálása a DX szabályozó programjából. Adatbázis lekérde-

zések definiálása. 

5. 2 

Felügyeleti szint. Riasztások hozzárendelése adatpontokhoz (program: M_Alarm). Trendek 

hozzárendelése adatpontokhoz (program: M_Trend).  
6. 2 

-

 
7. 2 

Felügyeleti (operátori) szint. Megjelenítés (vizualizálás): a METASYS rendsze

szoftvere az M-Graphics. Rajzolás az M-Graphics program segítségével.  
8. 2 

Alapobjektumok rajzolása, a szimbólum-könyvtár használata. Dinamikus elemek rajzolása 

(Dinamizálás). 
9. 2 



  Vízgazdálkodás

követelményei, a vízkezelés legfontosabb lépései.  
10. 2 

- és irányítástechnikai berendezéseivel 

- és 

gyeng  
11. 2 

Vizualizálási példa: a technológia képi megjelenítése, a technológiai események jelzése, 

naplózása, az archivált adatok tárolása, megjelenítése, kezelése. Kommunikáció a központ és a 

távoli egységek között. 
12. 2 

A csatornázás, szennyvíztisztítás és a környezetvédelem. Szennyvíztisztítási technológiák. 13. 2 
A szennyvíztisztítás feladatai és a szennyvíztisztítás legfontosabb fázisai (a mechanikai-, a 

biológiai tisztítás és a ké  Automatizálás a szennyvíztisztításban. 
14. 2 

   

A mérések anyaga: 
Hét Óra 

1.  1. 3 

2.  2. 3 
3. Épületautomatizálási megjelenítési feladatok az M-graphics program segítségével. 3. 3 
4. Ismerkedés az EIB rendszer felépítésével és készülékeivel. 4. 3 
5. Az ETS program megismerése. Tervezés és üzembe helyezés az ETS szoftver segítsé-

gével. Applikációs programok. 
5. 3 

6. Világításvezérlési és dimmelési feladatok megvalósítása EIB-vel. Kapcsolási képek és 

központi funkciók megvalósítása EIB-vel. 
6. 3 

7. Logikai vezérlések és biztonságtechnika feladatok megvalósítása EIB- -

 
7. 3 

8. Ismerkedés a Sauter DDC szabályozóval és router-rel (felépítés, üzembe helyezés, beme-

netek/kim -

bályozóval. 
8. 3 

9. -vezérlési feladatok 

megoldása Honeywell épületfelügyeleti eszközökkel. 
9. 3 

10. rlése Schneider TAC rendszerrel 10. 3 
11.  11. 3 
12. Önálló feladat megoldása az oktató által kiadott feladat alapján. 12. 3 
13. Önálló feladat megoldása az oktató által kiadott feladat alapján. 13. 3 
14. Pótmérés, beszámoló zárthelyi. 14. 3 

 

Félévközi követelmények:  

Az aláírás feltétele:  
  

 Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat).  

A vizsga  

Irodalom: 

Kötel   -  

Ajánlott:  technikai leírása 

 

 

 

 

 



 

KAUEE11ONC Épületek energiaellátása 
Óbudai Egyetem 

 
 
Automatika Intézet 

Tantárgy neve és kódja:  Épületek energiaellátása         KAUEE11ONC Kreditérték:  

 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök, Automatizálási szakirány 

oktató: 
Dr. Nagy Lóránt Oktatók: Dr. Nagy Lóránt 

 

 

(kóddal) 

KAUVG11ONC - Villamos gépek 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.:  0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

félévközi jegy 

 

A tananyag 

Oktatási cél: Az épületek villamos energia ellátásának és a megújuló energiafajták alkalmazhatóságának 

megismerése. 

Tematika:  

 Hét Óra 

Villamosenergia-ellátás. hálózatra 

csatlakozás. 
1. 2 

Áramkörök védelme, áramütés elleni védelem, túlfeszültség védelem. 2. 2 
 3. 2 

Szünetmentes tápforrások, akkumulátorok. 4. 2 
Smart metering. 5. 2 
Villamosenergia-menedzsment. 6. 2 
Megújuló energiaforrások. Vízenergia: átfolyó-, tározós-, szivattyús-tározós 

 
7. 2 

Vízenergia: hullám-, árapály-, - vek. 8. 2 
Napenergia: torony- - vek, 9. 2 
Napenergia: napelemek. 10. 2 
Szélenergia: szárazföldi és tengeri szélfarmok. 11. 2 

, bináris-Rankine-ciklusú geoter-

.  
12. 2 

Geotermikus energia:  13. 2 
Biomasszából nyert energia: biogáz-energia, energiaültetvények. 14. 2 
 

 

A félévközi jegy megszerzésének feltétele:  
 Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat).  

 

Irodalom: 

  tt jegyzetanyag 

 

 

 

 
 



KAUHJ11ONC  
 

 
 
Automatika Intézet 

 Tantárgy neve és kódja:  KAUHH11ONC  Kreditérték: 3 

Nappali tagozat 2007/2008. tanév 2. félév 

Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök, automatizálási szakirány 

oktató: 
Hevesi György Oktatók:  

 

 

(kóddal) 

KAUAU21ONB; KAUVG21ONB 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.: 2 Laborgyakorlat:  Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

Félévközi jegy (f) 

 

A tananyag 

Oktatási cél - és dízel-motoros hajtásokat felváltó egyéb hajtási módok 

megismerése. 

Tematika: 

hajtására alkalmas villamos gépek. A hajtáshoz szüks

mechanizmusok. 

Témakör: Hét Óra 

 1. 2 

 2. 2 

A villamos hajtás alkalmazásának korlátai. 3. 2 

A hibrid hajtás fogalma, m  4. 2 

 5. 2 

Egyenáramú hajtások. 6 2 

Aszinkron gépes hajtások. 7 2 

A visszatáplálás (rekuperáció) elve, feltételei. 8 2 

Energia tárolók 1. Akkumulátorok. 9. 2 

Energia tárolók 2. Tü  10. 2 

 11. 2 

Soros hibrid hajtások. 12. 2 

Párhuzamos hibrid hajtások. 13. 2 

Megvalósított, személyautókban alkalmazott hibrid hajtások. 14. 2 

Megvalósított, autóbuszokban alkalmazott hibrid hajtások. 15. 2 

Félévközi követelmények  

2 db félévközi és egy félévzáró írásbeli (ZH) feladat eredményes (elégséges) megírása. A pótlás módja: 

 

Irodalom: 

 

 

Egyéb segédletek: 

"Hibrid haj  
 

 



KAUIR11ONC Intelligens rendszerelemek I. 

Óbudai Egyetem 

 

 

Automatika Intézet 

 Kreditérték: 6 

Intelligens rendszerelemek I. KAUIR11ONC 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Automatizálás  szakirány 

oktató: 

Major László Oktatók:  

 
(kóddal) 

KAUAE11ONC Automatizálás elemei 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.: Laborgyakorlat: 2 Konzultáció:  

Számonkérés 
módja (s,v,f): 

vizsga 
 

A tananyag 

Oktatási cél: A tananyag elsajátítása során a hallgatók megismerik az 

automatizálásban alkalmazott, speciálisan e területen alkalmazott - és a már korábbi 

tanulmányokban megismert elveken alapuló - érzékelés jelátalakítás eszközeit, alkalmazási 

orlati 

megoldásait. Megismerkednek a biztonságtechnika alapelemeivel. Példákon keresztül 

automatizálási alkalmazásokat. 
Tematika:  

Témakör: Hét Óra 

Bevezetés. Épületautomatizálási és épület-felügyeleti rendszer áttekintése, alapfogalmak 

megismerése, rendszerelemek. 

Jelátala . 
statikus, dinamikus és általános használati tulajdonságai. 

 

1. 2 

vezérlésére. 

 

2. 2 

-átalakítók áttekintése: é -átalakítók általános 

tulajdonságai, jell  

 

 

3. 2 

 

átalakítókkal. Az áta

eljárása, példák gyakorlati felhasználásokra. 

4. 2 

Induktivitás és kapacitás-változáson alapuló átalakítók, optikai átalakítók. Az átalakítók 

 

 

 

5. 2 

 

Gyorsulás - lassulás, áramló közeg mennyiségének mérése átalakítókkal. Az átalakítók 

felhasználásokra. 

 

6. 2 



 
7. 2 

 

Fény, nedvesség,  érzékelése átalakítókkal. Az átalakítók alkalmazása, 

eljárása, példák gyakorlati 

felhasználásokra. 

 

8. 2 

áttekintése, alkalmazásai megoldások, jel  
9. 2 

 10. 2 
rendszerek alap  11. 2 

és jeladók alkalmazásával. 

 
12. 2 

-

 
13. 2 

védelmi megoldások 

 
14. 2 

Tervezett mérések: 

 A/D átalakítók vizsgálata 

 D/A átalakítók vizsgálata 

  

  

  

  

 Tömeg és térfogatáram mérés  

 Tápegységek vizsgálata 
 

Félévközi követelmények  

1 db ZH a félév során, egyszer pótolható 

A vizsga  

Irodalom: 

 

                                        Mérési útmutatók a tantárgy méréseihez (ÓE) 

Ajánlott: 

  Villamos automatika elemek (szerk: Ipsits I. ) 

  Méréstechnika  (szerk: dr. Horváth E., BMF) 

  Jelátalakítók I., II ( BME ) 

   

  -Halas, Mészáros, dr. Szentiday) 

   
  Professzionális kapcsolástechnika  (D. Nührmann ) 

   

 

 

 

 

 



KAUJE11ONC  
 

Tárgy neve: 

 

NEPTUN-kód: 
KAUJE11ONC 

 

Óraszám: 

2 ea 

Kredit:  3 

Követelmény :  vizsga 
 

KAUAU11ONC Automatika I. 

KAUEL22ONC Elektronika II. laboratórium 

 

dr.Frank Tibor 

Beosztás:  

docens 

Kar és intézet neve: 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Automatika Intézet 

 

- szóbeli vizsga 

- aláírás feltétele: egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat) 

Ismeretanyag leírása: Hét Óra 

 1. 2 
Szelepvezérlési módok. Változtatható szelepvezérlések. Többhengeres 

motorok 
2. 2 

 
3. 2 

 
4. 2 

-Jetronic rendszer felépítése 

K-  
5. 2 

Mechanikus-

hibák és diagnózisuk. 
6. 2 

Az L-

korrekciók figyelembe vétele. 
7. 2 

 
8. 2 

Az LE, LE2, LU és LU2-Jetronic rendszerek eltérései az L-Jetronic 
 

9. 2 

Az L3-

Eltérések az L3-

alkalmazások. 
10. 2 

 
11. 2 

módszerek. Alapjárat szabályozási megoldások. 

12. 2 

 
 

13. 2 

 

Öndiagnosztika. Soros és villogókódos hibamegállapítás. Alkalmazások, 
 

14. 2 

lésérzékelés. Alapjárati 
15. 2 



rendszerek. 
 

KAUMT11ONC Méréstechnika I. 

ÓBUDAI EGYETEM 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Automatika Intézet 

 

Tantárgy neve és kódja: Méréstechnika I KAUMT11ONC  Kreditérték: 2 

Nappali tagozat   

Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak 

oktató: 
Dr. Mersich Ivánné dr- Oktatók: Dr. Mersich Ivánné dr 

Major László 

feltételek: 

(kóddal) 

Villamosságtan I. gyakorlat  ,  

 

Heti óraszámok : 2 Tantermi gyakorlat:0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció: 

Számonkérés módja 

(s,v,f): 
V 

A tananyag 

Oktatási cél: 

módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése. 

Tematika: 

Méréstechnikai alapfogalmak. 

Mérési hibák. 

Egyenáram és egyenfeszültség mérése, analóg és digitális módszerrel 

Váltakozó-feszültség mérése. 

Oszcilloszkóp. 

Generátorok. 

Áram konverterek. 

Ellenállásmérési módszerek. 

Multiméterek. 
A tárgy oktatója 10%-ban eltérhet a tematikától. 

 

Témakör: Óraszám: 

Méréselméleti alapok. 

A mérés definíciója és célja. Jelek és felosztásuk. Mértékegység rendszer kialakításának 

elve. Az SI mértékegység rendszer. Villamos etalonok. 

Mérési módszerek felosztása. 

Mérési eredmények és megadásuk. Hibák és megadási módjaik. Mérési sorozat és 

legjobb becslése. Hibák halmozódása ma

ábrázolása. Regresszió. Korreláció. 

6 

Egyenfeszültség mérése. 

ltég és 

árammérésre. Kompenzációs feszültségmérés elve. 

alkalmazásuk. 

 

6 



Váltakozófeszültség mérése. 

 

Digitális  

Szelektív feszültségmérés elve. 

 

5 

Oszcilloszkópok I. 

rendszer feladata, 

 
Oszcilloszkóp kezelése, alkalmazása. 

 

5 

Generátorok. 

Generátorok felosztása, általános felépítésük. Szinuszos generátorok. Hanggenerátor 

 

 

4 

Áram konverterek. 

Árammérés átalakítókkal. 
1 

Ellenállás mérése. 

 

Digitális ellenállásmérés. Négyvezetékes módszer. 

2 

Multiméterek. 

Analóg és digitélis multiméterek felépítése. 

1 

Ütemezés: az oktatás koncentrált formában történik. 

Tantárgyi követelmények 

Az aláírás megadásának feltétele: 

-k ból külön-külön 2 pont elérése. 

A zh-k eredménye a vizsgajegybe beszámít. 

A pótlás módja: 

 

 

A vizsga módja: írásbeli. 
A vizsga kérdések a teljes féléves anyagot ölelik fel. 
 

-egy kérdéscsoport helyes megoldásáért 1...12 pont jár.  

A vizsgadolgozat akkor sikeres, ha a vizsgázó az öt kérdéscsoportból mindegyikre nullánál nagyobb 

pontszámot kapott. Ha egy, vagy több kérdéscsoportra nulla pontot ért el, vizsgája sikertelen, érdemjegye 

elégtelen (1). 

A sikeres vizsga érdemjegye -a zárthelyik pontszámainak beszámítása után- a követ  

  0...29 pont  elégtelen (1) 

  30...34 pont  elégséges (2) 

  35...44 pont  közepes (3) 

  44...54 pont  jó (4) 

  55...60 pont  jeles (5) 
Annak a hallgatónak, akinek a zárthelyik összpontszáma eléri a +8-at annak jó (4), akinek legalább a +9-et, 

annak jeles (5) vizsgajegyet ajánlunk meg. 

Amennyiben a vizsga összpontszáma legfeljebb 2 ponttal marad el az érdemjegyet meghatározó alsó 

 

Irodalom: 

 
Dr. Horváth Elek:   Méréstechnika jegyzet (1161) 



Ajánlott: 
     

Schnell:      Jelek és rendszerek méréstechnikája 

Helfrick-Cooper:    Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques  

Chin:     Elektronic Instruments and Measurements 

 

évenként közösen értékelik a számonkérések eredményei és a hallgatói visszajelzések alapján az oktatás 

hatékonyságát, megbeszélik a tárgyon belüli súlyozási arányokat, új tématerületek oktatásba kerülésének 

és laboratóriumi gyakorlatok egymásra-épülésére.  

 



 

KAUMT12ONC Méréstechnika I. laboratórium 

ÓBUDAI EGYETEM 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Automatika Intézet 

 

 Tantárgy neve és kódja: Méréstechnika labor I KAUMT12ONC  Kreditérték: 2 

Nappali tagozat  

Szakok, melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak 

 dr. Horváth Elek Oktatók: Automatika,  

 

Számítógéptechnika Intézet oktatói 

 Méréstechnika I.#   

Heti óraszámok 0 Tantermi gyakorlat:0 Laborgyakorlat: 2  

Számonkérés módja (s,v,f): F 

A tananyag 

Oktatási cél: 

begyakorlása. Mérési eredmények értékelése, hibaszámítás, mérések dokumentálása. 
Témakörök Óraszám 

M  3 

Egyenfeszültség és áram mérése 6 

Mérési eredmények kiértékelése (mérési sorozat, karakterisztikák) 3 

Generátor és oszcilloszkóp kezelésének gyakorlása 6 

Mérési elrendezések vizsgálata 3 

Váltakozófeszültség és áram mérése 6 
Önálló mérés 3 

-ban eltérhet a tematikától 

Ütemezés koncentrált mérés formájában (10 héten keresztül, heti 3 órában) 

Tantárgyi követelmények 

A félévközi jegy: 

Megadásának feltétele v  

 

A pótlás módja 

Az elmaradt és elégtelen mérés  

 

Irodalom: 

 
Dr. Horváth Elek:   Méréstechnika jegyzet (1161) 

Segédletek: 

Laboratóriumi gyakorlatok útmutató. 

A tár  

-épülésére. 

hatékonysága érdekében heten -

felkészülését a mérési feladatok sikeres elvégzésére. 

 
 



KAUMK21ONC Mikrokontrolleres szoftvertechnikák II. 

ÓBUDAI EGYETEM 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

 

AUTOMATIKA Intézet 

Tantárgy neve és kódja: Mikrokontrolleres szoftvertechnikák II.    KAUMK21ONC    Kreditérték:3 

nappali tagozat 2009/10 tanév 6. félév(szemeszter)          Szabadon választható 3 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: 

Villamosmérnök 

oktató: 
Kopják József Oktatók: Kopják József 

 

(kóddal) 
 Programozás I-II. 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.: 2 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

Félévközi jegy (f) 

 

A tananyag 

 Oktatási cél: 
Tantá

képzés során a hallgató megismerkedik karakteres és grafikus LCD modul 

használatával, PWM periféria konfigu

prtokolljával, USB kommunikációt használó eszközök illesztésével mester és 

esa

operációs rendszerek alapjaival. A hallgató a képzés végén képes lesz önállóan, 

rmazó szofverkönyvtárak 

felhasználásával, mikrokontrollres program tervezésére és kódolására; a 

mikrokontroller egyes perifériáihoz és szofverkönyvtárakhoz tartozó 

dokumentáció értlemezésére, használatára; több szállból álló, megszakításokon 

alapuló program készítésére.  

Az ismeretanyag leírása 



PWM modul 

 

LED) segítségével 

Kapacitív érzékelés 

 

azok has  

SPI modul 

 SPI protokoll megismerése és használata, soros EEPROM használata. 

 

 Parallel Master Port (PMP) beállítása és használata, LCD modul vezérlése PMP port 

segítségével. 

Grafikus LCD modul használata 

 

grafikus könyvtár segítségével. 

USB modul használata 

 szített 

szoftverkönyvtár segítségével USB szolga és mester program készítése. 

 

 

rendszert megvalósító szoftverkönyvtár használata. 

Ütemezés:     órarend szerint 

Gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: 

A gyakorlatok rendszeres látogatása, az egyéni házi feladat beadása, zárthelyi dolgozat 

 

 

Irodalom: 

Kónya László  Kopják József: PIC m -963-06-

6720-3 Budapest, 2009. 

Lucio Di Jasio: Programming 16-bit Microcontrollers in C ISBN 978-0-7506-8292-3 USA, 

Elsevier, 2007. 
 



KAUPI21ONC Programozható irányítások II. 

Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Automatika Intézet 

 Tantárgy neve és kódja:. Programozható irányítások II       KAUPI21ONC  Kreditérték: 4 

Nappali tagozat 2010/2011. tanév 2. félév 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök 

oktató: 

Zalotay Péter Oktatók: Zalotay Péter 

Mersich Ivánné dr 
Lamár Krisztián 

 

(kóddal) 

Programozható irányítások I KAUPI11ONC 

 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.:0 Laborgyakorlat: 0 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

Szóbeli vizsga írásbeli minimum kérdéssel 

 

A tananyag 

Oktatási cél
fejlesztésében, üzembe helyezésében jártasság szerzése.  

Tematika ódszerei, és 

szerepük az irányításokban. Folyamatmegjelenítés esz

Ipari kommunikáció típusai, használatuk. Digitális szabályozók, algoritmusok, programozásuk. 
Programozható elektronikus irányító rendszer élesztése, üzemeltetése. 

Témakör: Hét Óra 

1.  

  

 kialakítási megoldások, 
  

 illesztési megoldások, vezérlési algoritmusok. 

1.- 2. 4 

2. Pozíció vezérlés, szabályozás  

 Szervomotorok alkalmazása, 
 Frekvenciaváltók alkalmazása 

 egy, és kétkoordinátájú pozícióvezérlés, 

 az elmozdulás  
 szabályozási módozatok, és alkalmazásuk. 

 

3.-4. 4 

3. Sorrendi vezérlési feladatok megoldása PLC-vel 

 Lefutó, illetve összetett sorrendi vezérlés algoritmusai, 
 

környezetében, 

 a strukturált szöveges -  ST  nyelv használata 

5.- 7. 6 



4.  

  

 zerek 
  

 nyers adatbázis felvételének programozása, 

 adatbázis feldolgozása EXCEL segítségével. 

 

8.-9. 4 

5. Az irányításokban használt ipari BUSZ rendszer 

 sors kommunikáció fizikai szintje, 

 a kommunikációs protokoll célja, felépítése, információtartalma, 
  

 az utasítások. 

 

10. 2 

6. Folyamatmegjelenítés  

 a folyamatmegjelenítés célja, és eszközei, 

  

 a változók dinamizálása, 

 soros kommunikáció a mikrogép, PLC és a PC között. 
 

11.-12. 6 

7. Digitális szabályozók 

 a digitális szabályozó felépítése, funkcionális egységei, 

 a P, D , és I komponensek numerikus algoritmusai, 
 a szabályozó programozása, 

 PLC-k PID funkcióinak programozása 

 

13.-14. 4 

Félévközi követelmények  

Egy tervezési feladat elkészítése, egy eredményes zárthelyi dolgozat  megírása.  

A laboratóriumi gyakorlatok elvégzése. 

.Szóbeli vizsga írásbeli minimumkérdésekkel 

 

Irodalom: 

Zalotay Péter: Programozható irányítások II. (elektronikus jegyzet) 
Elektronikus prezentációk,  

elektronikus segédanyagok,  
 

 

 

 

Laboratóriumi mérési gyakorlatok 
Témakör: Hét Óra 

1. Mikrogéppel vezérelt modellek programjainak fejlesztése, élesztése 

 Egy koordinátájú 

-

viatúrájáról.), 

 Mérés-  

 

1.-2 6 



2. Modellek vezérlésének programozása PLC-vel (Omron CJ1M, Siemens S7313C, 

Schneider M340) 

 aszinkron motor indítása, forgásirányváltása, 

  

  

 magas-  

 pneumatikus szeleprendszer irányítása, 

  

 tartálypark automatikus töltésének, ürítésének irányítása. 
 

3.-13. 33 

Félévközi követelmények  

 

Önálló záró mérés elvégzése 

Irodalom: 

Mérési útmutatók 

 

A mé  

 
 

KAURS21ONC Robot szimuláció 



 

KAURB21ONC Robotok és CNC gépek II. 

Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

Automatika Intézet 

 

Tantárgy neve és kódja: Robotok és CNC gépek II.   KAURB210NC             Kreditérték: 6 

nappali tagozat 5. félév  

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki szak 

 

oktató: 
Farkas András Oktatók: Farkas András,  Jagasics Szilárd 

 

(kóddal)  KAURB210NC  

Heti óraszámok: 2 Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 3 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,é): 

v 

 

A tananyag 

Oktatási cél:  

Elméleti rész:  

Gyakorlati rész: Robotok ipari alkalmazás. 

 

Témakör: Óraszám: 

Elmélet:   

Ipari robotok és CNC gépek szerkezeti egységeinek felépítése, üzemeltetési 
sajátosságai: 

Állványok 

Karrendszerek 

Csuklók 
Megfogók 

 

 

1. 2 

  

 
2. 2 

Ipari robotok adagoló és pozicionáló berendezései: 
Forgató asztalok 

Paletták 

 

3. 2 

Szerszámok és technológiai adatok CNC megmunkáló gépeknél: 
Megmunkáló szerszámok, szerszámbefogók és ezek kapcsolata a CNC géppel 

Technológiai adatok 

4. 2 

CNC megmunkáló gépek alkalmazása 

 
A munkahely kialakítása 

Gazdaságossági kérdések 
 

5. 2 



kapcsolatos feladatok: 

Helyszükséglet, környezeti kialakítás 
Villamos, pneumatikus, ill. hidraulikus tápellátás 

6. 2 

Szállítás, alapozás, összeszerelés 

 
7. 2 

Ipari robotok és CNC gépek pontosságának fogalmai és vizsgálati módszerei: 
ség stb. 

Robotoknál alkalmazott módszerek (IPA, RÁNKY, FORD, NBS, CLS) 

8. 2 

Szerszámbefogó pontossága (CNC gépek) 9. 2 

Karbantartás, biztonságtechnika: 

Rendszeres karbantartás 

 

10. 2 

ványok  

 
11. 2 

Robotos munkahelyek látogatása 12. 2 

CNC üzemi látogatás 13. 2 

Robotok az autógyártásban (vetítések) 14. 2 

   

A laboratoriumi mérések : Hét Óra 

 1. 1 

CNC gépek programozása: 

A p  
a darabrajz 

 

technológiai adatok 
szükséges szerszámok 

 

2.. 3 

A CNC program felépítése, mondathelyesség 
 

ciklusszervezés 

alprogramok 

 

3. 3 

 

a program bevitele 

szimuláció 
szárazonfutás 

 

4. 3 

Különleges lépések 
nullpont-eltolás, PSO regiszter 

szerszámbemérés TOOL regiszter 

csúcssugár-korrekció 

 

 

5. 3 

Tantermi (szimulációs) CNC gyakorlatok: 
 

darabr  

a technológia kidolgozása, 
program készítés, 

6. 3 

szimuláció, az esetleges hibák javítása, 

 
7. 3 



a mintadarab elkészítése. 

 

 

8. 3 

 

Félévközi követelmények 

 A vizsgaszabályzat szerint. 

 

2, A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyik pótlásának feltétele: 

  

 

3, A félévközi jegy megszerzésének feltétele: 

     - 

4, Az elégtelen félévközi jegy pótlásának módja és határideje: 

     - 

5, A vizsgára bocsátás feltétele: 

 -  

 -  

 -  

 - A laboratóriumi 

beadása. 

6, A vizsga, vagy beszámoló módja: 

 - Kombinált írásbeli és szóbeli. 

 

 -  

 

   

 
Irodalom: 

A tárgy megismeréséhez, illetve a vizsgára készüléshez ajánlott (szak-)irodalom: 

 - dr. Ránky Pál: Ipari robotok programozása és alkalmazása, 

 - Sieger András: robotirányítási modellek, 

 - Ch. Blume- w. Jakob: Ipari robotok programozási nyelvei. 

 - richard K. Miller: Intelligent robots  
 



 

KAUVH21ONC Szabályozott villamos hajtások II. 

Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

 

Automatika Intézet 

Tantárgy neve és kódja: Szabályozott villamos hajtások II.   KAUVH21ONC    Kreditérték: 6 

Nappali tagozat   2010/2011. tanév     I1. félév 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnöki 

oktató: 

Badacsonyi Ferenc Oktatók: Badacsonyi Ferenc 

Kelemen Ferenc 

 

(kóddal) 

KAUVH11ONC 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.:  0 Laborgyakorlat:  3 Konzultáció:  

Számonkérés 
módja (s,v,f): 

vizsga 
 

A tananyag 

Oktatási cél:  

olyan mélységig, hogy a végzett mérnökök alkalmasak legyenek tervezési részfeladatok 

megoldására, jártasságot szerezzenek szabályozott hajtások élesztésében, 

üzembehelyezésében, üzemeltetésében és szervizelésében. 

Tematika:  

Háromfázisú vektor alkalmazása váltakozóáramú gépek motormodelljének megalkotásához. 

Aszinkron motorok fordulatszámának változtatása a szekunderköri ellenállás, a primer 

feszültség és frekvencia változtatásával, valamint kaszkádkapcsolással. Szinkronmotoros 

hajtások. 

Témakör: Hét Óra 

Váltakozóáramú motoros hajtások 1. 2 

Aszinkron motorok indítása, fordulatszámváltoztatása és fékezése 2. 2 

Háromfázisú vektorok alkalmazása aszinkron motorok és áramirányítók 

üzemviszonyainak vizsgálatához 
3. 2 

 4. 2 

Aszinkron motorok szabályozási stratégiái 

 
5. 2 

Motormodell megalkotása áram- és feszültséginverteres táplálás esetére 6. 2 

Aszinkron motorok fordulatszámának szabályozása 

Aszinkron motorok fordulatszámának szabályozása a primer feszültség és a 

szekunderköri ellenállás változtatásával 

7. 2 

A primer feszültség változtatása háromfázisú váltakozóáramú szaggatókkal 8. 2 

Aszinkron motorok szabályozása kaszkád kapcsolásokkal 9. 2 

A szabályozó- - és négynegyedes hajtásokhoz 10. 2 

abályozása 11. 2 

 12. 2 

Szinkronmotoros hajtások 

Szinkronmotoros szervohajtások szabályozása 
13. 2 



Áramirányítós motor üzemviszonyai 14. 2 

Félévközi követelmények  

 

Zárthelyi I.                      3. Oktatási hét 

Zárthelyi II.                    6. Oktatási hét 

A vizsga  

Irodalom: 

 

Ajánlott:  Automatizált villamos hajtások II. egyetemi tankönyv 
 

 

 

Laboratóriumi gyakorlatok: Hét Óra 

 8. 6 

Digitális szabályozási körök stabilitásának vizsgálata 9. 6 

 10. 6 

Aszinkron motor fordulatszámszabályozása egyenirányítós kaszkád-

kapcsolással. 
11. 6 

 12. 6 

 13. 6 

Szinkronmotoros szervohajtás vizsgálata. 14. 6 

Félévközi követelmények  

Valamennyi mérési gyakorlat sikeres teljesítése. 

A pótlás módja:  

Összesen három gyakorlat pótolható, de egy mérés csak két alkalommal. 
 

A félévközi jegy kialakításának módszere:  

-k, a gyako  
 

A vizsga módja: 

Irodalom: 

 

Ajánlott:   

Egyéb segédletek:                                        Mérési útmutató 

 

 

 



 

KAUSH11ONC Szervohajtások I. 

Óbudai Egyetem 

 

 

Automatika Intézet 

Tantárgy neve és kódja:  Szervohajtások I.          KAUSH11ONC Kreditérték: 6 

Nappali tagozat 2010/2011. tanév 1. félév 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök, Automatizálási szakirány 

s oktató: 

Dr. Nagy Lóránt Oktatók: Dr. Nagy Lóránt 

 

feltételek: 

(kóddal) 

KAUVG11ONC - Villamos gépek 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.:  0 Laborgyakorlat: 2 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

vizsga 

 
A tananyag 

 

Tematika:  

émakörök: Hét Óra 

A villamos szervohajtásokkal szemben támasztott követelmények, a szervohajtások 

csoportosítása. 
1. 2 

Állandómágnesek alkalmazása villamos gépek mágneses körében. Állandómágnesek 

 
2. 2 

Állandómágnesek alkalmazása villamos gépek mágneses körében. Felmágnesezés. A 

mágneses kör számításának alapösszefüggései. Munkaegyenes és munkapont. Az 

állandómágnesek felhasználási területei. 
3. 2 

Szervomotorok. A szervomotorokkal szemben támasztott követelmények. 4. 2 
Az egyenáramú szervomotor mozgásegyenlete és annak megoldása kapocsfeszültség-ugrás 

 
5. 2 

Az egyenáramú szervomotor lengésmentes beállásának feltételei. A vm TT  szorzat 

minima  
6. 2 

Kétfázisú szimmetrikus ös Serleges aszinkron szervomotorok. 7. 2 
 8. 2 

A trapéz- 

négyszög-armatúraáramos gép megvalósítása. 
9. 2 

Helyze  10. 2 
-

motorok esetén. 
11. 2 

Tachogenerátorok. Egyenáramú- és szinkron (állandómágneses g -

torok. A kétfázisú serleges tachogenerátor (velodyn).  
12. 2 

Digitális szögsebesség- és szöggyorsulás-mérési eljárások. 13. 2 
Szöghelyzet indikátorok (rezolver). Szögsebesség- és pozíció meghatározás rezolver és 

digitális jeladók segítségével. 
14. 2 

-  15. 2 

 
A mérések anyaga Hét Óra 

 1. 2 
Digitális szögsebesség- és szöggyorsulás mérés az AIPM rendszer segítségével. 2.- 3. 4 



Egyenáramú szervomotorok mérése 4.  5. 4 
A tehetetlenségi 

nyomaték meghatározása. 
6. - 7. 4 

Tachogenerátorok mérése. 8. - 9. 4 
Serleges aszinkron szervomotorok mérése. 10.  

11. 
4 

Elektronikus kommutációjú motorok mérése. 12.  

13. 
4 

 14. 2 
Beszámoló zárthelyi 15. 2 
Félévközi követelmények 

Az aláírás feltétele:  

 

Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat).  

 

Irodalom: 

 Dr. Nagy Lóránt   
-1189) Budapest, 2007 

Ajánlott: -n kiadott jegyzetanyag 

 

 

 

 

KAUTI31ONC Technológiai folyamatok irányítása III. 



 

KAUTE11ONC Teljesítményelektronika 

Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

 

Automatika Intézet 

Tantárgy neve és kódja: Teljesítményelektroni  

Nappali tagozat               2009/2010. tanév 2. félév  

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök, automatika szakirány 

oktató: 

Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet 

 

(kóddal) 

KAUEL12ONC  

Heti óraszámok: 4 Tantermi gyak.: Laborgyakorlat: 2 Konzultáció:  

Számonkérés 

módja (s,v,f): 

vizsga 

 

A tananyag 

Oktatási cél: 

tervezési módszereinek, a kapcsolóelemek kiválasztásának elsajátítása.  

 

Tematika: A teljesítményelektronika fogalma, az energiaátalakítás közel veszteségmentes 

ellegzetes 

 

Témakör: Hét Óra 

 

yító kommutációjának vizsgálata, 

 

1. 

2 

 

2 

 

Háromfázisú félig

 

2. 

2 

 

2 

Egyenáramú szaggató kapcsolások.  

-

m  

3. 

 

2 

 

2 

ése 

 

4. 

 

2 

 

2 

 

A négynegyedes egyenáramú szaggató kapcsolás alkalmazása, a kimeneti 

feszültség felharmonikusainak vizsgálata. A négynegyedes egyenáramú 

 
5. 

 

2 

 

2 

 

Nemzeti ünnep 6. 2 



változtatható négyszög vezérlés esetén, a kimeneti feszültség meghatározása. 

 

 

 

2 

 

PWM vezérlés esetén, a kimeneti feszültség meghatározása. A kimeneti 

feszültség amplitúdójának és frekvenciájának változtatása. A kimeneti 

 

 

7. 

2 

 

2 

 

 

 
8. 

2 

2 

Rektori-dékáni szünet 9.  

 

Zárthelyi 

10. 
2 

2 

 
12. 

2 

2 

Elektromágneses kompatibilitás. Az EMC fogalma, szabványai. Az EMC 

tervezés gazdasági kihatása.   
11. 

2 

2 

A zavarjelek osztályozása. Csatolások típusai. Csatolások csökkentése. 

 
13. 

2 

2 

Elektronikus készülékek tervezése az elektromágneses kompatibilitás 

figyelembevételével. 
14. 

2 

2 

 

Laboratóriumi gyakorlatok 

Témakör: Óraszám: 

Teljesítménytranzisztorok kapcsolóüzemének vizsgálata. 3 

Egyfázisú hálózati kommutációjú áramirányítók vizsgálata. 3 

 3 

 3 

Egyenáramú szaggató kapcsolás vizsgálata. 3 

Egyfázisú inverter vizsgálata. 3 

Háromfázisú inverter vizsgálata. 3 

Egyfázisú váltakozóáramú szaggató kapcsolás vizsgálata. 3 

Háromfázisú váltakozóáramú szaggató kapcsolás vizsgálata. 3 

 

Félévközi követelmények  

Oktatási hét  

1. -14. 8 db laboratóriumi mérés legalább elégséges teljesítése. 

10. Zh 

  

A pótlás módja:  pótzh, pótmérés, 3 mérés pótolható 

Aláírás feltétele: 8 mérés, valamint a zh legalább elégséges teljesítése. 

A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 

Írásbeli 



Irodalom: 

 

Badacsonyi Ferenc  Dr. Iváncsyné Csepesz Erzsébet: TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA 

Elektronikus jegyzet az Automatika Intézet honlapján 

Ajánlott:  

 



 

KAUTR11ONC Teljesítményelektronika rendszerek I. 

Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

 

Automatizálási Intézet 

Tantárgy neve és kódja: Teljesítményelektronika rendszerek I.    KAUTR11ONC      Kreditérték: 6 

Nappali tagozat 6. félév 

Szakok melyeken a tárgyat oktatják: Villamosmérnök szakirány 

oktató: 

Badacsonyi Ferenc Oktatók: Badacsonyi Ferenc  

 

(kóddal) 

KAUTE11ONC, Teljesítményelektronika 

 

Heti óraszámok:  Tantermi gyak.: 0 Laborgyakorlat: 2 Konzultáció: 0 

Számonkérés módja 

(s,v,f): 

vizsga 

 

A tananyag 

Oktatási cél: A legfontosabb teljesítményelektronikai berendezések tervezéséhez, 

üzemeltetéséhez, üzemi és mi hoz, javításához szükséges elméleti 

ismeretek megszerzése, illetve a kapcsolódó számítási, méretezési, kiválasztási feladatok 

gyakorlása. 

Tematika: 

ze

áramirányítók hatása a táplálás és a terhelés oldalán. Sz -egyen átalakítók. 

Témakör: Hét Óra 

Kapcso kok és kapcsolási folyamatok 

függvé lenállás fogalma, 

jelfüggése. A melegedés számítása állandósult és átme

kiválasztása. 

1-2. 4 

A be- és kikapcsolási snub

kapcsoló rökben. A snubber hatása az össz-veszteségre. Veszteségmentes 

snubberek a rezonáns körökben. 
3-4. 4 

megoldások. A BJT, MOSFET, IGBT elemek párhuzamos kapcsolása. A vezérlés, ill. a 
elemek paramétereinek és azok szórásának hatása a sorosan 

 

5-6. 4 

meghajtók, túláram védelmi feladatokat ellátó meghajtók.  
7. 2 

korlátozás-

sal. Zárlatvédelem biztosítóval, a biztosító mére

elektronikus túláramvédelme. 
8-9. 4 

A túlfeszültségek keletkezésén

túlfeszültségvédelme. 
10. 2 

Hálózati kommutációs áramirányítók hatása a terhelés oldalán. Felharmonikus áram-össze-

mok, 

ill  

11-12. 4 

-össze

 13. 2 

Felharmonikusok a terhelési oldalon. A kimeneti áram- -, illetve 

szóró berendezések egyenáramú rendszereivel 

szemben támasztott követelmé  
14. 2 



- - - - és 

Cùk egynegyedes-

 
15. 2 

Laboratórium 

ének vizsgálata. 1-3. 6 

 4-5. 4 

Tranzisztor meghajtók vizsgálata. 6-7. 4 

Az áramirányítók be-  8-9. 4 

Áramirán  10-11. 4 

 12-15. 8 

Félévközi követelmények  

Két zárthelyi dolgozat eredményes megírása (minimum 2-es osztályzat). Az összes laboratóriumi mérés sikeres 

elvégzése. Két mérés pótolható. 

A vizsga  

Irodalom: 

áramirányító modellek (OrCAD/Spice); Csáki-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika, MK.;  Csáki-

Hermann-Ipsits-Kárpáti-Magyar: Teljesítményelektronika Példatár, MK. 

 

Félvezet  
Katalógus CD-k  és  pdf file-ok 

 

 



    

KAUAU11VNA Automatika  
A tananyagelem tartalmának tömör leírása: 
 

tananyag  óraszám 

Az irányítás fogalma, kialakítása, területeinek felosztása. Az irányítási 

mechanizmusa, egységeinek a feladata. 
Szabályozási és vezérlési rendszerek közötti különbség lényege. 

2 

A sza  
A szabályozási kör általános tulajdonságai. 

2 

-, a frekvencia- 
operátortartományban, jellemz ik és ábrázolási formáik. 
Az átmeneti és átviteli függvények, amplitudó-fázis és logaritmikus 
jelleggörbék. 

2 

Szabályozásköri tagok összevonása-: soros, párhuzamos kapcsolás és 
ghatározása. 

2 

Jelátviteli alaptagok fajtái, az arányos (P), az integráló (I) és differenciáló 
(D) tagok tu - 
tag (H) ismertetése. 

tviteli tagok származtatása az alaptagokból. 

8 

Lineáris szabályozási körök vizsgálata. 
A szabályozási kör stabilitásának fogalma. A stabilitás vizsgálata 
NYQUIST stabilitási kritérium alapján. 

4 

Szabályozási körök kompenzálása PD; PI és PID kompenzáló szervekkel. 
áló szervek áramköri megvalósítása. 

6 

Szabályozók kiválasztási szempontjai, optimális beállítása. 
Szabályozási körök szimulációja. 
A szabályozástechnika eszközei. A szabályozások csoportosítása a 
lehetséges segédenergia alapján. 

4 

 



 

KAUCD11VNA CAD 
A tananyagelem tartalmának tömör leírása: 
 

tananyag  óraszám 

AutoCAD, 
ORCAD, WSCAD) bemutatása. 

4 

 15 óra 

 filozófia, beállítások (könyvtárak, útvonalak, lapméretek, 
meghajtók) 

 Draft rajzolóprogram belsõ beállításai (Setup); munkaterület, 
hibajelzés, drag&drop, X-Y display, kondíciók lekérdezése- 
beállítása 

 rajzelem (könyvtárelem) felrakása; jellemzõinek editálása, 
mozgatása, másolása, törlése; rajzelem-csoportokkal végezhetõ 
mûveletek 

 huzalozás megvalósítása; vezetékkel, cimkével (LABEL), 
busszal 

 több lapra bontott (hierarchikus) rajzrendszer megvalósítása, 
kezelése (modul portok, cimkék, hivatkozások)  

 (új)munkalap mentése, betöltése, frissítése, DOS-prompt 
 nyomtatás a DRAFT-ból 
 külsõ utilitik (PRINTALL, PLOTALL, NETLIST, PARTLIST, 

TREELIST, LIBARCH) 
 (új)rajzelem szerkesztése, módosítása (LIBEDIT); 
 könyvtártartalmak listázása (LIBLIST)  

8 

 

WSCAD-P1 elektrotechnikai kapcsolási rajzok, blokkvázlatok, folyamatábrák, mérési 

jelleggörbék, kapcsolószekrények huzalozási rajzainak és védelmeinek 

készítésére, ill. tervezésére alkalmas szoftver megismerése. 

  

 rajzelem (könyvtárelem) felrakása, összekötése és változtatása (jellemzõinek 
editálása, mozgatása, másolása, törlése; rajzelem-csopor

 

 szabad rajzolás (vonal, négyszög, kör(ív), szabad szöveg, méretezés) 

 nyomtatás (plotter, nyomtató; HPGL, DXF, BITMAP, VNS file) 

 automatika funkciók (anyaglista, csatlakozó lista, sorkapocsterv, kábellista, 
védelmek, SPS lista, összekötési lista) 

8 

AutoCAD fõként gépészeti rajzok, ábrák készítéséhez Windows 

környezetben használható szoftver. Az AutoCAD teljes változatával 

kompatibilis karcsúsított oktatási program kiválóan alkalmas síkbeli és 

 

 A rajzprogram felépítése, indítása, kezelése. A képernyõ 
 

10 



 A menürendszer felépítése, mozgás a menürendszerben, 
menüoszlopok és menüpontok kiválasztása, adatbevitel a 
szerkesztéshez. 

 A rajzprogram felépítése, indítása, kezelése. A képernyõ 
 

 A menürendszer felépítése, mozgás a menürendszerben, 
menüoszlopok és menüpontok kiválasztása, adatbevitel a 
szerkesztéshez. 

 Új rajzok tárolása, régi rajzok behívása. Alapbeállítások, síkok és 
vonaltípusok kijelölése, prototipus file létrehozása 

 A rajzlap méretének meghatározása. Pontszerkesztés (kijelölés) 
a rajzterületen cursor használatával, koordináták megadásával és 
tárgyraszterrel. 

 a, 
szerkesztése. Meglévõ geometriai elemek kijelölése, módosítása, 

geometriai elemekkel, a módosít menüoszlop használata. 

 A szerkeszt menüoszlop menüpontjainak használata 
szerkesztésnél. Szövegparaméterek beállítása, szöveg bevitele 
és feldolgozása. Mérethálózat. Egyszerûsített látszati ábrázolás, 
45 fokos és izometrikus axonometria. 

A laboratóriumi gyakorlatok tartalmának tömör leírása: 
tása egy-egy 
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KAUDT21VNA Digitális technika II. 
A tananyagelem tartalmának tömör leírása: 
 
 
 

tananyag  óraszám 

Kombinációs hálózatok vizsgálata 6 

Funkcionális kombinációs áramkörök vizsgálata 6 

Flip-flop-ok vizsgálata 6 

Számlálók vizsgálata 6 

Funkcionális sorrendi áramkörök vizsgálata 6 

 
 



KAUEL11VNA Elektronika 
A tananyagelemek tartalmának tömör leírása: 
 

tananyag  óraszám 

A "p-n
karakterisztikája, a munkapont fogalma, beállítása, a statikus és a 

 mintapéldák. 

alapeg
alapkapcsolásnál). A tranzisztor karakterisztikái, határadatok. A tranzisztor 

kép. A tranzisztoros áramgenerátor. 

8 

 
er 

stabilitása. 

6 

emitteres kapcsolás 
 

A földelt emitteres kapcsolás emitterköri negatív visszacsatolással. Földelt 
kollektoros kapcsolás 
A (J)FET, MOSFET alapkapcsolásainak ismertetése. 

a, 
vezérlési módok, bemeneti impedanciák, kimeneti impedanciák. A 

szimmetrikus és közös vezérlés estén.  

8 

lme. 
- és feszültséggenerátorok, 

komparátorok. 

8 

 



 

KAUIV11VNA Ipari vezérlések 
A tananyagelem tartalmának tömör leírása: 
 

tananyag óraszám 

A vezérléstechnika fogalma, tárgya 2 

 6 

alkalmazása 
Kombinációs és szinkron sorrendi vezérlések tervezése integrált 
áramkörökkel 

8 

Klasszikus relés vezérlési megoldások bemutatása 4 

Mikroprocesszor és mikrokontroller alapú vezérlések 
 

2 

PLC alapú vezérlések 
 

2 

Pneumatikus vezérlések, pneumatikus beavatkozók 4 

Vezérlések dokumentálása 2 

 
Gyakorlat  

tananyag óraszám 

Elektronikus vezérlések vizsgálata 10 

Relés vezérlések vizsgálata 10 

Pneumatikus vezérlések vizsgálata 10 
 

 



 

KAUMT21VNA Méréstechnika II. 
Tárgy neve:  

Méréstechnika II 
 

NEPTUN-kód: 

KAUMT21VNA 

Óraszám:    

2 ea + 0  gy + 2 lab 

Kredit:  2 

Követelmény :  vizsga 
 

Méréstechnika I. 

 

Horváthné Drégelyi-Kiss Ágota 

 
Major László 

Beosztás:  

tanársegéd 

 
 

Kar és intézet neve: 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 

Kar, Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet 
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Automatika Intézet, 

 

Az aláírás megadásának feltétele: 

a saját kézzel írott vagy nyomtatott és  kézzel kiegészített 

a megadott rend szerint, valamint az, hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket. 

A vizsga módja: írásbeli. 

 

 

A tananyag 

Oktatási cél: 

ek méréséhez szükséges mérési elvek alkalmazása. Az optimális mérési 

módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése. A nem villamos mennyiségek 

méréstechnikájának megismerése. 

megismerése. A méréstechnika alapjai, 

metrológiai alapfogalmak, mérési hibák (hagyományos és új  megközelítés), mérési eljárások, a mérési 

adatok feldolgozása, a mérési eredmény megadása, mérési bizonytalanság. A mérés jogi vonatkozásai, 

hitelesítés. Kalibrálás, R&R vizsgálat. Verifikálás, validálás, konfirmálás. A hosszméréstechnika alapelvei, 
tételei, módszerei, eszközei. Szögmérés. Mérési eredmények számítógépes feldolgozása. 

Tematika:  

Témakör: Hét Óra* 

  

 

Nemvillamos mennyiségek villamos mérésének alkalmazási területei.  
1. 2 

.  

 2-5. 8 

A hosszméréstechnika alapja  6. 2 

E  7. 2 

helyettesítés elve 
8. 2 

 9. 2 

Furatok, furathelyzetek méréstechnikája 10. 2 

Mérési sorozatok kiértékelése. Mérések dokumentálása, kalibrálás, hitelesítés. 11. 2 

 12. 2 

és kiértékelés 13. 2 

 14. 2 

 



 

Félévközi követelmények  

1. Aláírás: 

 

1.2. Az aláírás megadásának feltétele: a saját kézzel írott vagy 

bemutatása, az utolsó oktatási hétig a megadott rend szerint, 
ges 

teljesítése, valamint az, hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket. 

1.3. Az aláírás pótlása: 

al, illetve a feladat beadásával. Amennyiben az aláírás 

 

 

2. Évközi zárthelyi és feladat: 

 

A tárgy  az 5. héten 1 db "kis" zárthelyit íratunk. A zárthelyi megírásának feltétele a saját kézzel írott 

 bemutatása. Az zárthelyit, a 

méréseket és az évközi feladatot pontozással értékeljük.  

(zárthelyire és a hozzá tartozó mérésre és az évközi 
feladatra kapott pontszám) külön-  

-  0 % ...20 %-a,  0; 

-  >20 % ...30 %-a 2; 

-  -a 3; 

-  >40 % ...50 %-a 4; 

-  -a 5; 

-  >60 % ...70 %-a, 6; 

-  -a 7 

-  >80 % ..100% közötti sávba esik, akkor 8 

 

ponttal vesszük figyelembe a vizsgadolgozat értékelésénél. 

 



3. Vizsga: 

 

3.1. A vizsga formája írásbeli. 

 

3.2. 

méréseken elsajátítandó ismeretek. 

 

3.3. A vizsga értékelése: 

A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A pontozásnál egy-egy kérdés helyes megoldásáért 
 

Az évközi zárthelyi és évközi feladat összpontszáma minden vizsgán hozzáadódik a vizsga dolgozat 

eredményéhez!  

A vizsgadolgozat sikerességéne -külön 

 

 

  0...30 pont   elégtelen (1) 

31...38 pont   elégséges (2) 

39...46 pont  közepes (3) 

47...54 pont   jó (4) 

55....  pont  jeles (5). 

 
eléri vagy meghaladja a 12-et, annak 

jó (4), akinek eléri vagy meghaladja a 14-at, annak jeles (5) jegyet ajánlunk meg Méréstechnika vizsgajegyként. 

 

3.4. Amennyiben a vizsga összpontszáma legfeljebb 2 ponttal marad el az érdemjegyet meghatározó alsó 

 

 

3.5. Az a hallgató, akinek az évközi kiszárthel -et, az a szorgalmi 

 

 

 

t pontjainak számát négynek fogadjuk el.  

 

Irodalom: 

 

Dr. Horváth Elek (szerk):   Méréstechnika  

Dr.Harmath József (szerk):                            Mérési gyakorlatok 

Ajánlott: 

     

Schnell:      Jelek és rendszerek méréstechnikája 

Helfrick-Cooper:    Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques  

Chin:     Elektronic Instruments and Measurements 

Istók Zsuzsanna:                                            Méréstechnika 
Dr.Alady M.  Galla Jné  Dr.Sipos S.:        Gyártástechnológia alapjai 

Dr.Szilágyi László:                                        Gépipari hossznérések 

 

A Méréstechnika a szakmai záróvizsgán a 1193-06 modul vizsgatevékenységeként írásbeli és gyakorlati 

vizsgarésszel szerepel. A tantárgy  évenként közösen értékelik a számonkérések eredményei és a 

hallgatói visszajelzések alapján az oktatás hatékonyságát, megbeszélik a tárgyon belüli súlyozási arányokat, új 

tématerületek okt

-épülésére valamit a szakmai záróvizsga 

követelményeinek való megfelelésre. 

 

 



BAGMT22NNF Méréstechnika II. 
Tárgy neve:  

Méréstechnika II 
 

NEPTUN-kód: 

BAGMT22NNF 

Óraszám:    

2 ea + 0  gy + 2 lab 

Kredit:  4 

Követelmény :  vizsga 
 

 

 

Major László, 
Beosztás:  

 
Kar és intézet neve: 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 
Automatika Intézet, 

 

Az aláírás megadásának feltétele: 

hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket. 

A vizsga módja: írásbeli. 

 

 

A tananyag 

Oktatási cél: 

k értelmezése. Az optimális mérési 
módszerek és eszközök kiválasztásához szükséges ismeretek megszerzése. 

Tematika:  

Témakör: Hét Óra* 

Méréselméleti alapok. 

A mérés definíciója és célja. Jelek és felosztásuk. Mértékegység rendszer kialakításának elve. 

Az SI mértékegység rendszer. Villamos etalonok. Mérési módszerek felosztása. Mérési 

eredmények és megadásuk. Hibák és megadási módjaik. 

1. 2 

Egyenáram és egyenfeszültség mérése. 

 

Kompenzációs feszültségmérés elve. 

2-3. 3 

 

 
3-4 3 

Váltakozó áram és váltakozó feszültség mérése. 

 

5-6. 3 

Oszcilloszkópok I. 

ndszer 

 

6-7. 3 

Generátorok. Generátorok felosztása, általános felépítésük, kezelésük. 8-9. 3 

Ellenállás mérése. 

ellenállásmérés. Négyvezetékes módszer. Multiméterek. Analóg és digitális multiméterek 

felépítése. 
9-10. 3 

 övetelmények, 

 

 

10-14 8 

 



 

Félévközi követelmények  

1. Aláírás: 

 

 

1.2. Az aláírás megadásának feltétele: , a 
m  és nemvillamos mennyiségek résznél pedig a kinyomtatott és az órai anyaggal kézzel kiegészített 
jegyzet bemutatása az utolsó oktatási hétig a megadott rend szerint, valamint az, hogy a hiányzások ne lépjék túl a 

TVSZ-ben megadott mértéket. 
1.3. Az aláírás pótlása: A megtagadott aláírást a TVSZ-

bemutatásával. Amennyib

nem bocsátható. 

 

2. Évközi zárthelyi és a mérések értékelése: 

A tárgy  a tananyag felénél 1 db "kis" zárthelyit íratunk. A zárthelyi megírásának feltétele a saját kézzel 

 bemutatása. Az zárthelyit, a méréseket és az évközi gyakorlatokat   

pontozással értékeljük. Amennyiben az adott zárthelyire és a mérésre kapott pontszám (külön-külön értékelve) 

zám: 

-  0 % ...20 %-a, (vagy meg nem írás esetén) 0; 

-  >20 % ...30 %-a 2; 

-  -a 3; 

-  >40 % ...50 %-a 4; 

-  -a 5; 

-  >60 % ...70 %-a, 6; 

-  -a 7 

-  >80 % ..100% közötti sávba esik, akkor 8 

 

ponttal vesszük figyelembe zárthelyinként az eredményt a vizsgadolgozat értékelésénél. 

 

 

[A mérések értékelésénél a 

ill. elégtelen mérés esetén 2 pont )] 



3. Vizsga: 

 

3.1. A vizsga formája írásbeli. 

 

3.2. 

méréseken elsajátítandó ismeretek. 

 

3.3. A vizsga értékelése: 

A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. A pontozásnál egy-egy kérdés helyes megoldásáért 
1...6 pont jár. Az egy-

megoldásáért összese  

Az évközi szerzett összpontszám minden vizsgán hozzáadódik a vizsga dolgozat eredményéhez!  

A vizsgadolgozat sikerességének egyik feltétele, hogy a vizsgázó az öt kérdéscsoportból mindegyikre nullánál 

nagyobb pontszámot kapjon. Ha egy vagy több kérdéscsoportra nulla pontot ért el, vizsgája sikertelen, 

érdemjegye elégtelen (1). 

 

  0...30 pont   elégtelen (1) 

31...38 pont   elégséges (2) 

39...46 pont  közepes (3) 

47...54 pont   jó (4) 

55....  pont  jeles (5). 
 

eléri vagy meghaladja a 

11-et, annak jó (4), akinek eléri vagy meghaladja a 13-at, annak jeles (5) jegyet ajánlunk meg Méréstechnika II. 

vizsgajegyként. 

 

3.4. Amennyiben a vizsga összpontszáma legfeljebb 2 ponttal marad el az érdemjegyet meghatározó alsó 

 

 

3.5. Az a hallgató, akinek rmazó összpontszáma elérte 7-et, az a szorgalmi 

 

 
 

ak számát négynek fogadjuk el.  

 

Irodalom: 

 

Dr. Horváth Elek:   Méréstechnika  

Méréstechnika elektronikus tananyag 

Ajánlott: 

     

Schnell:      Jelek és rendszerek méréstechnikája 

Helfrick-Cooper:    Modern Electronic Instrumentation and Measurement Techniques  

Chin:     Elektronic Instruments and Measurements 

 

A Méréstechnika a szakmai záróvizsgán a 1193-06 modul vizsgatevékenységeként írásbeli és gyakorlati 
vizsgarésszel szerepel. A tantárgy  évenként közösen értékelik a számonkérések eredményei és a 

hallgatói visszajelzések alapján az oktatás hatékonyságát, megbeszélik a tárgyon belüli súlyozási arányokat, új 

geit, a fejlesztési irányokat, valamint a követelményrendszert. Különös 

-épülésére valamit a szakmai záróvizsga 

követelményeinek való megfelelésre. 

 
 



KAUMI11VNA  

 

i informatika tantárgy részletes tematikája 
 

Tananyag 

Oktatási cél: 
programozási nyelv és a programozás alapfogalmainak elsajátítása. 

Témakör: Hét Óra 

1. Számrendszerek, számábrázolás 
1. 2 

2. Szoftver, adatszerkezetek 2 2 

3. Bevezetés a Turbo Pascal programozásba, deklarációs rész 3 2 

4.  4 2 

5. Öszetett utasítások, ciklusok (Br. 17. fejezet) 5 2 

6. Alprogramok, függvények, eljárások, globális és lokális objektumok (Br. 18. fejezet) 6 2 

7. Érték és cím szerinti paraméterátadás (Br. 18.fejezet) 7 2 

8. Tömb és karakterlánc típus, rekordok, halmazok (Br. 19 20. fejezet) 8 2 

9. Félévközi ZH 9 2 

10. Rendezési módszerek, iteráció, rekurzió 10 2 

11. Fájlkezelés: szöveges állományok (Br. 20. fejezet) 11 2 

12. Fájlkezelés: típusos állományok (Br. 20. fejezet) 12 2 

13. 9. fej.) 13 2 

14. 11. fejezet) 14 2 

15. Félév-végi ZH (az egész félév anyagából) 15 2 



Laboratóriumi gyakorlatok: 
 

 Téma ZH ZH 
db 

1 (5. hét) 
specifikáció kihirdetés 

G1-G14 14 

2 (6. hét) vezérlésátadás,elágazások, 
specifikáció bekérés 

G15-G17, A1-A3, B1-B4 egyszeru  
Turbo Pascal program 

10 

3 (7. hét) ciklusok G18-G21, A4-A10,  
iterációkat tartalmazó program 

11 

4 (8. hét) függvények, eljárások G22-G26, B5-B10,  
alprogramokat tartalmazó program 

11 

5 (9. hét) tömb- és karakterlánc-
kezelés 

G27-G30, A11-A18  
tömb- és karakterlánc-kezelést,  
alprogramokat tartalmazó program 

12 

6 (10. hét) egyéb adattípusok, rekurzió G31-37, tömb- és karakterlánc-kezelést,  
alprogramokat tartalmazó  
Turbo Pascal program 

7 

7 (11. hét) szöveges állomány-kezelés 
 

G38-G42, A19-A21,  tömb- és karakterlánc- 
kezelést, alprogramokat, szöveges  
állománykezelést tartalmazó  
Turbo Pascal program 

8 

8 (12. hét) típusos állomány-kezelés A22-A28, tömb- és karakterlánc-kezelést, 
alprogramokat, típusos állománykezelést  
tartalmazó Turbo Pascal program 

7 

9 (13. hét) típusos állomány-kezelés, a 
féléves feladat átvétele 

A29-A35, tömb- és karakterlánc-kezelést, 
alprogramokat, típusos és szöveges  
állománykezelést tartalmazó  
Turbo Pascal program 

7 

10 (14. hét) a féléves feladat leadása   
 

5.-
15. 

 

Félévközi követelmények  



 

 

tehát összesen 30 óra).  

 

 

 

megfogalmazható, hogy a hallgatók által a félév végén ismerni szükséges tudáshalmazt a 
vizsgakérdések határozzák meg.  

 

Laborfoglalkozások 

 

Az el 15 
dolgozat formájában. Ez a kiadott vizsga-kérdéssor adott labor-foglalkozásra vonatkozó kérdései közül 

kérdések feladását jelenti. Rendkívül fontos, hogy ennek súlyát érezzék. (A 
-rendszer is igyekszik gondoskodni.) Zárthelyi el nem 

maradhat; hiányzás, vagy elégtelen jegy esetén egyetlen egyszer pótolható, turbo jelleggel, mégpedig 
kizárólag a követk  

A laborfoglalkozások 
- ügyelve arra, hogy a hallgatók vele szinkronban 

legyenek - "levezényel" egy-egy program-megoldást. Azokat a hallgatókat, akik az adott részben járatosak, 
 Egyes folyamatok 

lására, gyakorlására. 
Az önálló gyakorlások során az oktató körbejár, és tanácsokkal segíti a gyakorlást. Fontos, hogy a 
hallgatók megtanulják használni az on-line help-et, az elkövetett hibák korrigálásának, visszavonásának 
módjait, vagyis a teljesen önálló munkát. 

A félév során a hallgatók egy ún. féléves feladatot készítenek, mely valamilyen egyénileg vállalt, testre-szabott 
program készítését jelenti. Fontos, hogy egy értelmes feladat, a gyakorlatban elvárt megoldását adják a 
hallgatók. A feladatot, bár 

bizonyítottan önállóan készített féléves feladat fogadható el! A féléves feladat beadási határideje az utolsó 
laborfoglalkozás. 
A tantárgy laborfoglalkozásait praktikusabb 10x2 órás bontásban megtartani mégpedig úgy, hogy a 

 
 

Irodalom: 

Elektronikus segédanyagok, Mérési útmutatók a www.aut.bmf.hu/konya oldalon 
Broczkó Péter: Mûszaki informatika (SZIF-Universitas Kft.), Gyõr 
Tick József: Turbo Pascal 6.0 (BMF KKVFK 1169 jegyzet, 2000.) 

 

 

http://www.aut.bmf.hu/konya


 

KAUPL11VNA PLC alkalmazások 
A tananyagelem tartalmának tömör leírása: 
 
 

tananyag óraszám 

 2 

lépítése 2 

 
MSZ EN 61131-3 szerinti szabványos programnyelvek 
Egyéb, nem szabványos programnyelvek 

8 

Programozási példák 8 

PLC alapú irányítórendszerek kommunikációja, ipari és terepi 
buszrendszerek. 

4 

A PLC illesztés
és beavatkozókhoz) 

4 

Az ember gép kapcsolat eszközei, SCADA-HMI alkalmazások 

irányítási rendszerek. 

2 

 
Gyakorlat 

tananyag óraszám 

 vezérlési feladatok programozása PLC-vel 10 

Komplex projekt- -vel 20 

 
 
 
 



 

KAURO11VNA Robotok és CNC technika 
A tananyagelem tartalmának tömör leírása: 
 

tananyag  óraszám 

- Ipari robotok alapfogalmai (kar, csukló, csuszka, robot típusok, robot 
hajtások).  

- CNC gépek mozgásfajtái, hajtások, géptípusok. 

- Ipari robotok és CNC  megmunkáló gépek paraméterei. 

- A robot és CNC modellezés matematikai alapjai, koordinátarendszerek, 
transzformációk. 

- Robotok és CNC gépek vezérlése: PTP vezérlés, lineáris és kör 
interpoláció, finom és durvapont vezérlés, pályavezérlés, pontosság 
fogalma. 

- Mozgásegyenletek és algoritmusaik. 

- Megmunkálási mozgások CNC megmunkáló gépeknél. 

- Környezeti modell fogalma és készítése robotoknál. 

 

12 

- Ipari robotok és CNC gépek szerkezeti egységeinek felépítése, 
üzemeltetési sajátosságai: 

- CNC megmunkáló gépek alkalmazása 

- A robot alkalmazások tervezési módszerei 

- Ipari robotok és CNC gépek pontosságának fogalmai és vizsgálati 
módszerei 

- Megvalósított robotos munkahelyek felépítésének bemutatása 
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- Adagoló és pozicionáló berendezések felépítése, üzemeltetési 
sajátosságai 

- 
helyezésével kapcsolatos feladatok 
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- Karbantartás, biztonságtechnika 

 

4 

 
A laboratóriumi gyakorlatok tartalmának tömör leírása: 

tananyag  óraszám 



 

  

 Program fejlesztés, szimulációs CAD programcsomag 
felhasználásával. 

 CNC szimulációs gyakorlatok. 

 KUKA robot programozás 

 Ip  

 Kuka és IRB 140 robotos feladatok. 

 Robot perifériák. 

 Ipari robotos és CNC-és munkahelyek látogatása 
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KAUMA21VNA Számítástechnika III. 
A tananyagelem tartalmának tömör leírása: 
 

tananyag  óraszám 

Számítógépes hálózatok fogalma 
Hálózatok csoportosítása, idegen nyelvi kifejezések. 

2 

 
 Központi számítógép 
 Munkaállomások 
 Átvitelt biztosító vonalak, vagy csatornák 
 Kapcsoló elemek 

1 

 1 

Hálózati topológiák 1 

OSI modell felépítése 1 

TCP/IP 1 

Hálózati operációs rendszerek fogalma, feladata és fajtái 3 

 1 

Internet szolgáltatások, idegen nyelvi kifejezések. 1 

 idegen nyelvi kifejezések. 1 

Távoli postafiókok elérése, Gopher, FTP, WWW, Intranet 1 

Adat védelem, elektronikus aláírás, stb. 1 

 
 

http://hu.ecdlweb.org/index.php?title=Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pes_h%C3%A1l%C3%B3zatok
http://hu.ecdlweb.org/index.php?title=H%C3%A1l%C3%B3zatok_t%C3%ADpusai&action=edit


 
 

KAUVG12VNA Villamos gépek II. 
A tananyagelem tartalmának tömör leírása: 

tananyag  óraszám 

Transzformátorok 
Transzformátorok tranziens jelenségei, 
Különleges transzformátorok. 
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Egyenáramú gépek 
Egyenáramú motorok indítási és fékezési módszerei, 

 
Egyenáramú motorok tranziens tulajdonságainak és viselkedésének 
vizsgálata.  
Hullámos árammal táplált 

 
 

Soros kommutátoros motorok 
Elektronikus kommutációjú motorok 
Szervomotorok 
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Aszinkron motorok 
Aszinkron motorok indítási és fékezési módszerei 
Aszinkron motorok fordulatszámváltoztatása a primer frekvencia-, a 
szlip és a pólusszámváltoztatás segítségével 
Áramirányítós aszinkron motoros hajtások üzemviszonyai, 
Kondenzátoros aszinkron motor. 
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VILLAMOS GÉPEK ÜZEMELTETÉSE 
Villamos hajtások kinetikai kérdései 
Mozgás-egyenlet, stabilitás, szögsebesség-

 
- - és 

tehetetlenségi nyomatékok átszámítása a motor tengelyére. 
Építési alakok, védettség. 
Villamos motorok üzemtípusai, a motorkiválasztás szempontjai. 
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A laboratóriumi gyakorlatok tartalmának tömör leírása: 

tananyag  óraszám 
 Egyenáramú motorok indítása, fékezése, 
 Egyenáramú motorok fordulatszámváltoztatása, 
 Elektronikus kommutációjú motorok mérése, 
 Aszinkron motorok indítási módszerei, 
 Aszinkron motorok fordulatszámváltoztatási módszerei, 

 Kondenzátoros aszinkron motor mérése. 
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