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TANTÁRGY CÉLKITŰZÉSE  

Az időben változó és azon belül a szinuszosan változó áramú körökkel kapcsolatos elméleti ismeretek 
elsajátítása és az említett körök számításának begyakorlása. Bevezetés a kétpóluspár elméletbe. 

TARTALMA   

Rövid leírás: 

A kurzus anyaga a váltakozóáramú rendszerek analízise háromfázisú környezetben, továbbá a hálózatok 
frekvenciafüggő viselkedésének, valamint az általános periodikus áramú hálózatok számítása. Tárgyalja a 
váltakozóáramú négypólus elmélet alapjait és a transzfer függvény analízis legfontosabb elveit és módszereit. 
Vizsgáljuk az első- és másodrendű dinamikus hálózatok leírását és hálózat analízisét Laplace és Fourier integrál 
transzformáció alkalmazásával. 

Témakörök: 

Előadás: 

3  Soros és párhuzamos RLC körök vizsgálata, feszültség-, és áramrezonancia, a hálózat analízis 
módszerei. Hierarchikus energia elosztó rendszerek és a Smart Grid technológia összehasonlítása, Smart 
Metering. Mágneses csatolású áramkörök (kölcsönös indultívitás, csatolt körök energiaviszonyai, lineáris 
transzformátor, ideális transzformátor, háromfázisú transzformátor alkalmazások). Hálózatok frekvenciafüggő 
viselkedése (szint, erősítés, csillapítás, decibel skála, transzfer függvény, Nyquist és Bode-diagramok). 
Rezgőkörök, rezonancia (soros és párhuzamos rezgőkör, rezgőkörök jellemzői, hullámimpedancia, sávszélesség, 
jósági tényező. magára hagyott rezgőkör, szabadrezgés, passzív és aktív szűrőkapcsolások, alkalmazások) 
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5 Többhullámú jelek és hálózatok. (Fourier tétele, trigonometrikus és exponenciális Fourier sorok, 
Fourier analízis, szimmetria megfontolások, áramköri alkalmazások, hatásos teljesítmény, effektív érték 
meghatározása)  

7 Kétkapuk. (kétkapuk jellemzése rövidzárási és üresjárási paraméterekkel, impedancia, admittancia 
hibrid és lánc paraméterek, kétkapu karakterisztikák kapcsolata, kétkapuk összekapcsolása, Bartlett-Brune 
tétele, alkalmazások) 

9 Elsőrendű dinamikus hálózatok (tranziens egy energiatárolós körökben, forrásmentes RC és RL körök 
vizsgálata, szingularitás függvények, RC és RL körök egységugrás gerjesztésre adott válasza). Másodrendű 
dinamikus hálózatok (két energiatárolós áramkörök kezdeti paraméterek meghatározása, forrásmentes soros 
és párhuzamos RLC körök válaszfüggvényei, egységugrásra adott válaszfüggvények, általános másodrendű 
hálózatok analízise, áramkörök dualitása). Berendezések melegedése (hőmérsékleti tranziensek villamos 
analógiája, berendezések melegedése állandó és időben változó teljesítmény mellett, túlmelegedés, 
hőmegfutás). 

13 Intergáltranszformációk az áramkör analízisben. Laplace transzformáció ((Laplace transzformáció 
tulajdonságai, konvolúciós integrál, hálózati elemek modellezése a Laplace síkon, áramkör analízis transzfer 
függvények az s-tartományban). Fourier transzformáció (Fourier transzformáció tulajdonságai, áramköri 
alkalmazások, Parseval teóriája, Fourier és Laplace transzformáció kapcsolata) 

Gyak/Lab.: 

A gyakorlatok tananyaga témájában és ütemezésében követi az előadások tananyagát. 

SZÁMONKÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE  

Részvétel:  

Az előadásokon és gyakorlatokon a részvétel kötelező a hatályos TVSZ szerint. 

Aláírás / Félévközi jegy feltétele: 

Az aláírás feltétele a tanórák látogatása és a kiadott önálló otthoni feladt sikeres megírása. 

Vizsga: írásbeli/szóbeli, eredményes: min.:51 % 

Az érdemjegy kialakításának módja: 

A vizsgajegy a vizsgadolgozattal teljesített pontszám alapján: 51% - elégséges, 63% - közepes, 76% - jó, 90% - 
jeles. 
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ÜTEMEZÉS  
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