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A tananyag
Oktatási cél: Olyan villamosmérnökök képzése, akik megfelelő szintű elektronikai és számítástechnikai ismereteik mellett jártassággal rendelkeznek az elektronikus készülékek minőségfejlesztési módszereiben, az eszközök, rendszerek megbízhatóságának meghatározásában, elemzési eljárásaiban.
Témakör:
Hét
Óra
A félév követelmény-rendszerének ismertetése. 
A megbízhatóság alapfogalmai, a megbízhatóság számszerű mutatói.
1.
2
A megbízhatósági mutatók meghatározása elemek és rendszerek esetén. A megbízhatóság növelés módszerei.
2.
2 
Gyakorlati példák elemek és rendszerek megbízhatóságának számítására.
3.
2
A megbízhatóság-elemzési eljárások főbb jellemzői Hibamód- és hatáselemzés (FMEA) módszere
4.
2 
FMEA tervezési feladat, beadás értékelésre. /1. sz. feladat/
5.
2
1. zh
6.
2 
Rektori szünet
7.
-
Hibafa-analízis. Előnye, hátránya, gyakorlati alkalmazása.
8.
2 
Megbízhatósági blokk-diagram értelmezése. Egyszerű és bonyolultabb modellek. Esettanulmány készítése, beadás értékelésre /2. sz. feladat/
9.
2
Markov elemzés, a megbízhatóság előrejelzése.
10.
2 
A TQM filozófiája és eszközei. A benchmarking kialakulása, típusai, benchmarking modellek.
   11.
2
A folyamatok újjáalakítása (reengineering). A javított folyamat átültetése a gyakorlatba.
12.
2
2. zh
13.
2
Japán minőségfejlesztési módszerek, a Lean menedzsment alapjai.
14.
2 
Félévközi követelmények 
1. Az előadások órarend szerinti látogatása a vizsgára való eredményes felkészülés érdekében kötelező.
2. A vizsgára bocsátás feltétele: aláírás megszerzése. Az aláírás követelménye: 2 nagy zh külön – külön (ideje: 60 perc, elégséges: az elérhető pontszámok 50%-a) és az évközi feladatok legalább elégséges szintű teljesítése. Igazolt hiányzás esetében az aláírás követelménye a szorgalmi időszak utolsó hetében pótolható. Az aláírás megtagadva bejegyzés a vizsgaidőszak első 10 munkanapján belül egyszer pótolható.
A vizsga: szóbeli.
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