
 

Biztonságtudományi Doktori Iskola - Óbudai Egyetem  
 
A tantárgy neve: Hiba-diagnosztika és elhárítás a biztonságtechnikában megosztott 
paraméteres matematikai modellek segítségével  
 
Mely területhez tartozik: Műszaki-biztonságtechnikai területet alapozó tantárgy 
 
A tantárgy kreditértéke: 6 kredit  
 
A tantárgy előadója: Hulkó Gábor  
 
A tantárgy célja: Megismertetni az új lehetőségeket, amelyeket a virtuális szoftverterek 
nyújtanak a technológiai és gyártási folyamatok mint megosztott parméteres rendszerek 
vizsgálatára. A modellezés és a szimuláció a különböző műszaki feltételek mellett képet adnak 
a folyamatok állapotmennyiségeinek változásairól és lehetőséget kínálnak a meghibásodások 
diagnosztikálására. A technológusok a szimulációk alapján meghatározhatják az 
állapotmennyiségek optimális lefolyásást. Mindezek felhasználásával megosztott paraméteres 
irányítási rendszerek tervezésére kerül sor a hibamegelőzés céljaira. A tantárgy a műszaki-
biztonságtudományi terület alapozásával segíti a hallgatókat kutatási tématerületükhöz 
kapcsolódó ismeretek elsajátításában.  
 
A tantárgy előfeltétele: nincs 
 
A tantárgy tartalma: Technológiai és gyártási folyamatok dinamikájának leírása parciális 
differenciális egyenletek segítségével. A vizsgált műszaki rendszerek mint megosztott 
paraméteres rendszerek numerikus szimulációja virtuális szoftverkörnyezetekben. Az 
állapotmennyiségek lefolyásának vizsgálata a meghibásodások diagnosztikája. A 
rendszerdinamika tér-idő szerkezetes felbontása. Megosztott paraméteres irányítási 
rendszerek tervezése a hibamegelőzés céljaira. Példák a műszaki gyakorlatból az öntészet, 
folyamatos öntés, extrúzió és a hőkezelés területéiről ProCAST, COMPUPLAST, ANSYS 
Polyflow, SYSWELD, MODFLOW és DPSBlockset virtuális szoftverterek felhasználásával.  
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