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2. A tantárgyfelel s személy és tanszék
Név:
Beosztás:
Tanszék, Intézet:
Dr. Aradi Petra
egyetemi docens
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
3. A tantárgy el adója
Név:
Beosztás:
Dr. Aradi Petra
egyetemi docens

Tanszék, Intézet:
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

4. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
Középiskolai biológia. A választott szakiránynak megfelel ismeretek.
5. El tanulmányi rend
Kötelez : nincs
Ajánlott: BMEGEMIAME1 (Élettan és bionika I.), BMEGEMIAME2 (Élettan és bionika II.)
6. A tantárgy célja
A biomechatronika a mechanikát, elektronikát és informatikát integráló mechatronikát a biológiával
összekapcsoló interdiszciplináris tudomány. Egyfel l a biológiai rendszereket támogatja m szaki
megoldásokkal, másfel l a biológiai rendszerekt l „tanul” (biomimetika). A tantárgy célja, hogy a
hallgatók áttekintést kapjanak a biomechatronika dinamikusan fejl d alkalmazási területeir l és
képesek legyenek önállóan és csapatban dolgozni a területhez kapcsolódó feladatok megoldásában.
7. A tantárgy részletes tematikája
Biológiai rendszereket támogató m szaki megoldások. Speciális szenzorok és aktuátorok.
Gyógyászati segédeszközök, ortézisek, protézisek, implantátumok. M téti technikák, minimál- és
non-invanzív beavatkozások. Rehabilitáció.
Biológiai rendszerekt l „tanuló” (biomimetikus) m szaki megoldások. Látás: hogyan lát a légy és a
kaméleon? Érzékelés: a b r, mint szenzor. Kültakaró: h szigetelés, áramlási ellenállás csökkentése,
álcázás. Mozgás: ízeltlábúak, halak, eml sök. Együttm ködés: hangyaboly, méhkas, madárraj –
hogyan dolgoznak együtt? Tájékozódás: postagalamb-ok, delfinek, lazacok – hogyan csinálják?
8. A tantárgy oktatásának módja (el adás, gyakorlat, laboratórium)
Heti két óra el adás.
9. Követelmények
A szorgalmi id szakban:
A tanórák látogatása a TVSZ el írásaival összhangban lév mértékben kötelez . Tanórákon a
jelenlétet a félév folyamán legalább öt, el re nem jelzett alkalommal ellen rizzük, az ezen alkalmak
több, mint 30%-áról hiányzó nem szerezhet kreditpontot.
Egy a félév kezdetén kiadott, a biomechatronika egy választott témaköréhez kapcsolódó házi feladat
és egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szint teljesítése.
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A félévközi jegy kialakítása a házi feladatról a 14. héten megtartott beszámoló (max. 30 pont), a
nyomtatott és elektronikus dokumentáció (max. 20 pont), a 12. héten írt zárthelyi (50 pont),
valamint a tanórai munka alapján történik.
Önálló szorgalmi jelleg feladatok megoldása és az órákon írt fakultatív számonkérések a legalább
elégséges félévközi jegy értékét maximum egy osztályzattal javíthatják.
A vizsgaid szakban:
Nincs.
10. Pótlási lehet ségek
A házi feladat a pótlási id szakban – különeljárási díjjal – beadható. A zárthelyi a 13. oktatási héten
pótolható, igény esetén különeljárási díjjal a pótlási id szakban is. A fakultatív számonkéréseket és
a szorgalmi feladatokat nem lehet pótolni.
11. Konzultációs lehet ségek
A foglalkozások során és külön megbeszélt id pontokban.
12. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
A félév során kiadott elektronikus és nyomtatott anyagok.
13. A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka
Rendszeres részvétel a tanórákon, hetente 1-2 óra a tanórákon elhangzottak és szakirodalmi
anyagok feldolgozására és a házi feladat elkészítésére.
14. A tantárgy tematikáját kidolgozta:
Név:
Beosztás:
Tanszék, Intézet:
Dr. Aradi Petra
egyetemi docens
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék
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