
Miskolci Egyetem
Gépészrrérn ki és Informatikai Kar

OM azonosító: FI875l5

f,EGYZÓrÖNw
amely késziilt az

Villamosmérn ki Intézet
Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék Kiinyvtára

(Informatikai épíilet,II. em. 2l4. sz,)
2016. mójus 3I-én (11.00 óra)

Ferenczi Istvdn
okleveles villamosmérn k

doktori munkáját elbírráló nyilvános vitatilésér 1.

Hallgatói azonosító: Neptun kód: AUWV7L Oktatói azonosító: 7l438927t53
T rzsszétm: G-XVII-928|2a05.

Megszerzend fokozat tudományága: Informatikai tudományok

A nyilvános vita n}elve: magyar

Doktori értekezés címe: Valós idejií ipari Ethernet rendszerek kritikus id meghatérozási
módszereinek kidolgozása

Témavezet : Dr. Vásárhelyi József egyetemi docens

Doktori program : Termelésinformatika témateriilet

Mérés- és iranltastechnikai információs rendszerek témacsoport

Doktori iskola: Hatvany József Informatikai Tudomanyok Doktori Iskola

, A doktori tevékenység hivatalos bírálói:
Név: Beosztás: Oktatói azonosító:
Dr. Haller Piroska (Petru Maior egyetemi docens
Egyetem)
Dr. Blága Csaba egyetemi docens

A Bíráló Bizottság:

Név: Beosztás: Oktatói azonosító:

eln k: Prof. Dr. Juhasz Imre egyetemi tanar, intézeti
tanszékvezetó

titkáí Dr. Tóth Lajos Tibor egyetemi docens
és tag:

tagok Dt. CzapLászl egyetemi docens,
intézetigazgat

Dr. Gyorok Gy rgy 1ÓbuOai egyetemi docens
Egyetem)

Dr' JónaP KtárolY ny. tudományos f<ímunkatars
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A hivata]os bírálók k ztil mindenki megielent.
A hivatalos bírálók véleményét a csatolt melléklet tartaLmuza és a bírálók a Jelolt vá|aszé ,

elfogadtak.

A Bizottsáe kérdései:

1. A bemutatott mérési módszerek hogyan segíthetrrék a kommunikáció tervezést

nagysebességrí rendszerben?

2. A kidolgozott
alkalmazzék?

algoritmust milyen (egyéb) konkrét gyakorlati teruleten

Dr. Tóth Lajos Tiborl A2. tézisnél van egy sszefoglal tíhlazat a mérési eredményekr l.

Mi az eltér eredmények oka, mivel magywánzaaz eltérést?

Dr. Jónap Károly: Voltak olyarr méréseko amiknél a maradék id képz d tt a gyári

mérésekhez képest, végzett olyan kísérleteket ahol ezeket felhasználta?

A ieliilt válasziínak értékelése:

A Jeloltjó vitakészségr l tett tanirbizonyságot. A feltett kérdésekre korrekt válaszokat adott.

A Bizottság a Jel<ilt váLaszátkielégít nek tartja és elfogadja.

A nyilvános vitában feltett kirdéselr; felszólalásqk:

Kérdés:

A jelenlév k k ziil senki nem tett fel kérdést.

Hozzászólások:

Dr. Ormos Lászl lz Láttam a kísérletet és végigkísértem a Jeltjlt kutatásat. T bb irjdonság is

fellelhet ebben az alkotásban. A módszert az iparban is használják. Remek és hasznos

munka.

Dr, Sikolya Lászl z A munka a szemem el tt alakult ki, nagyra értékelem azt a kutá i
tevókenységet, amit f,ol,ytatott a Jel lt, az egyetemre érkezó látogatók visszaigazolták a

kutatás eredményességét. Hasznos és eredményes munkát végezoktatóként is.

Dr. Vásárhelyi József: Második témavezet ként, azt mondhatom, hogy István tudásánál a

szerénysége nagyobb. Az el ttem szólókhoz csatlakozva kórem István téziseinek elfogadását

és a PhD fokozat odaítélését.

száImítási
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A szav azásban résztvev k száma: 7 f
A sza vazás során elért eredmények értékelése:

3 pontot adott 2f

2 pontot adott 5f

1 pontot adott 0f
0f0 pontot adott

Összegzett pontszám: 16 pont.

Az e|értiisszes pontszám százalékos arányaz 76 %

Min sítés:,,Rite"

A doktori munka sziiveges iisszefoglaló értékelése:

A Jeltjlt egy j megoldást dolgozott ki, Ethernet alapri rendszerek ciklusidejének

meghatározása. A doigozatgyakorlati 1""rrrpontuól 
értékes, nigyszámíméréssel támasztjaalá

a3a:roasott élméleti "*";ra 
hetyessegot. A Bizottság a Jel lt téziseit elfogadja,

A Bizottság javasolja a PhD fokozat odaítélését,

Miskolc, 2016.jrinius 02.

Pr 7Dr. JuhászIrme
Bí ó Bizottság elnoke

il,r^^^ t"^.
{br. Jónáp Károl$

Bííáló Bizottság taga

Dr. TÓTh LaJos Tibor
Bíráló Rizottság tagi a, titkéIí

t. CzapLászl
RíráI Rízottság tagsa

oro orgy

Dr. Halle}firoska
hivatalos bíráI

Dr. Blága Csab
hivatalos bíráI

7



.LELE]YLETI IV

Késziilt: Ferenczi István doktori (PhD) értekezésének nyilvános védésén

villa m os mé rnii ki Intézet
Automat izálrási és Infoko m mu niká ciós Intézeti Ta n szék Kii nyvtá ra

(Informatika épiileto II. emelet 21,4- sz.)

Id pont: 20l6.jrinius 02. 10.00 óra

A Szigorlati Bizottság tagíai részére

IYév Alttír s

Elnok: Prof. Dr. JuhászImre {"

\\

Titkár és tag: Dr. Tóth LaJos Tibor

Tagok: Dr. Czap LászI

Dr. Jónap Károly hu\
Dr. Gyorok Gyorgy

Hivatalos bírálók: Dr. Haller Piroska

Dr. Blága Csaba
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