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Tantárgy neve:
Elektrotechnika
Neptun kód:
RKXEL1HBNE
Tantárgy neve angolul:
Electrotechnics
Kredit: 
4
Jelleg (kötelező/ választható:)
kötelező
Tagozat:
nappali
Félév a mintatantervben:
3.
Szakok melyeken a tárgyat oktatják:
KÖM
Tantárgyfelelős:
Dr. Pekker Sándor
Előtanulmányi feltételek (kóddal is):

Heti óraszámok:
Előadás:  
2
Tantermi gyakorlat:  
1
Laborgyakorlat:
-
Számonkérés módja (s; v, é) 
é
A képzés nyelve:
magyar
A tárgy órarendi helye:


A tananyag
Oktatási cél:
A tantárgy oktatásának célja a hallgatók műszaki szemléletének bővítése. Alapvető elektrotechnikai ismeretek elsajátítása 
A tárgy részletes leírása, ütemezés:
Előadás témakörei:
Okta-tási hét
Időpont (hónap, nap)
Témakör
1.

Egyfázisú váltakozó áram előállítása és jellemzői. Csúcsérték és effektív érték. A tekercs és a kondenzátor váltakozó áramú körben. 
2.

RLC kapcsolások. Példák, feladatok gyakorlása.
3.

Váltakozó áramú teljesítmény, fázisjavítás. Példa.
4.

Háromfázisú feszültség előállítása. Háromfázisú hálózatok. Csillag- és deltakapcsolás.
Példa.
5.

Transzformátorok működési elve, helyettesítő kapcsolása, üzemállapotai. A transzformátorok szerkezete. Különleges transzformátorok.
6.

Az elektronika alapjai. Félvezető eszközök. A dióda karakterisztikája, alkalmazási területei. Egyenirányító kapcsolások. 
7.

Tranzisztorok felépítése, működése, jelleggörbéi.
8.

Speciális tulajdonságú diódák. Tápegységek.
7.

A tirisztor, diak és triak felépítése, jelleggörbéi és alkalmazási területei. 
Erősítő típusok.
8.

Erősítő alapkapcsolások.  A tranzisztor kapcsolóüzeme. Erősítő áramkörök jellemzői. Műveleti erősítők felépítése, működésmódjai. Oszcillátorok. Multivibrátorok.
9.

Az aszinkron gép működési elve, szerkezete, helyettesítő kapcsolása. Az egyfázisú aszinkron motor.
10.

Szinkron gépek működési elve, indítása és nyomatéka.
11.

Egyenáramú gépek működési elve, gerjesztési megoldásai és üzemi jellemzői.
12.

Elmaradt órák témaköreinek pótlása, gyakorlás.
13.

Zh írás.
14.

PótZH. írás
Gyakorlatok:
Okta-tási hét
Időpont (hónap, nap)
Témakör
1.

Egyenáramú hálózatok fő jellemzői. Ohm-törvénye. A villamos munka és teljesítmény. Kirchhoff törvények. Ellenállások kapcsolási módjai. Wheatstone-mérőhíd. 
2.

Műszerek méréshatárának bővítése. Feszültségosztó (potenciométer). Feszültségforrások belső ellenállása, kapcsolási módjai.
3.

Villamos tér jellemzői. Villamos térerősség, potenciál. Síkkondenzátorok kapacitása. Kondenzátorok feltöltése és kisütése. A kondenzátor energiája. Kondenzátorok kapcsolási módjai.
4.

A mágneses tér szerkezete és jellemzői. Ampere-törvény. Erőhatások a mágneses térben. Egyenes vezető mágneses tere. Mágneses körök. Az elektromágneses indukció. Mozgási-, nyugalmi-, és önindukció.
5.

A tekercs és a kondenzátor váltakozó áramú körben. RLC kapcsolások. Váltakozó áramú teljesítmény, fázisjavítás. Példák gyakorlása.
6.

Háromfázisú feszültség előállítása. Háromfázisú hálózatok. Csillag- és deltakapcsolás. Példák.
7.

Elmaradt gyakorlatok témaköreinek pótlása, gyakorlás.
Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
Hiányzás a TVSZ-ben foglaltaknak megfelelően.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja)

ZH: 1 db. 










Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
A félév során a hallgatók 1 db nagyzárthelyit írnak. Nem megírt vagy sikertelen zárthelyi esetén lehetőség van a szorgalmi időszakban egyszer a zárthelyit pótolni illetve javítani. A félév során mutatott teljesítménytől függően a hallgató a fél év utolsó oktatási napján évközi jegyet kap. Amennyiben az évközi jegy elégtelen vagy nem értékelhető egy alakalommal a vizsgaidőszak első két hetében pótbeszámolón a hallgató eredményes félévközi jegyet szerezhet. Ennek sikertelensége esetén a félévközi jegy elégtelen és ez már nem javítható.


A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:
Vizsga nincs.
Irodalom
Kötelező: 
Bogár Istvánné: Elektrotechnika I.
Bertalan Gábor: Elektrotechnika II.
Bertalan Gábor: Elektrotechnika példatár.
http://www.oefashion.hu/
Ajánlott:
 Elektrotechnika (Röviden és tömören sorozat, Mőszaki Könyvkiadó)
 Elektrotechnikai szakismeretek (Műszaki Könyvkiadó, 1997)
 Klaus Beuth-Olaf Beuth: Az elektronika alapjai II. (Félvezetık)
Egyéb segédletek: 
Internet: http://uni-obuda.hu/users/varkovi.jozsef/vj/elektro.html
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

Budapest, 2020.06.04.
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