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Célkitűzése: A kurzus bevezet a klasszikus és modern irányítási rendszerek alapelveibe, az
intelligens vezérlési algoritmusokra összpontosítva.
A tantárgy összefoglalja az irányítástechnika korszerű irányzatait a mintavételes, optimális,
prediktív és adaptív irányítások területén. A módszerek alkalmazását tipikus
irányítástechnikai tervezési feladatok keretében, korszerű eszközök felhasználásával
mutatja be.
Rövid leírás:
Dinamikus rendszerek leírási módszereinek áttekintése. Nyitott és zárt láncú irányítások
jellemzői. Bevezetés a vezérléstechnikába, PLC programozás SFC-vel. A klasszikus
szabályozástechnika, összetett szabályozási rendszerek és a modern szabályozások. A
szabályozások minőségi jellemzői. Klasszikus szabályozók paramétereinek optimalizálása.
Mintavételes szabályozások tervezése. Optimális irányítási rendszerek, modellalapú
irányítások. Kvalitatív következtetés. A fuzzy-logika és a fuzzy-logikára épülő irányítási
rendszerek jellemzői. Fuzzy-elvű szabályozó tervezése. Esettanulmányok feldolgozása.
Fuzzy PID szabályozás tervezési módszerei.
Oktatási módszer: Előadások számítógép, projektor és NI ELVIS QUANSER demonstrációs
modellek felhasználásával. Számítógépes gyakorlatokon feladatmegoldások: mérések, szabályozási
algoritmusok LabView grafikus környezetben.

Követelmények: A gyakorlatokon és előadásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása
szerinti részvétel. A hiányzások száma nem haladhatja meg a heti órák számának 30 %-át!
A hallgatókkal a kapcsolattartás a NEPTUN-on keresztül történik. A gyakorlati
jegyzőkönyvek mintapéldányai, a gyakorlat megvalósításához szükséges segédanyagok,
LabVIEW programok felkerülnek a NEPTUN -ba.
Minden hallgatónak fel kell dolgoznia egy, a tantárgy témaköreihez kapcsolódó angol
nyelvű, tudományos folyóirat cikket, a NEPTUN-ba feltett részletes útmutató szerint. A
cikkből prezentációt is kell készíteni, melyet egyeztetett időpontban ismertetnek a csoport
előtt. A hallgatók projektmunka keretében klasszikus és fuzzy szabályozást terveznek,
tesztelnek, és összehasonlítanak. Az eredményekről beszámolót készítenek.
Értékelés a teljes szemeszter teljesítménye alapján: 0-50 %:
elégtelen (1), 51-64%:
elégséges (2), 65-74%: közepes (3), 74-86%: jó (4), 87-100% : jeles (5).
Pótlási lehetőségek: A pótlásra meghirdetett gyakorlaton.
Konzultációs lehetőségek: Gyakorlatokon.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom:
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Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor
K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)
3
N – nappali, L – levelező, T – táv
4
a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat
5
os – őszi, ta – tavaszi
6
Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása
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A NEPTUN –ból letöltendők a segédanyagok, segédprogramok.
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