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13.E Elektrotechnika-elektronika tantárgy javítóvizsga követelmények

Elméleti (szóbeli) témakörök:
Villamos alapfogalmak
Villamos alapfogalmak
Elektronelmélet
Az elektromos töltések eloszlása atomokban, molekulákban, ionokon belül és a
vegyületekben. Vezetők, félvezetők és szigetelők molekuláris szerkezete.
Statikus elektromosság és elektromos vezetés
Statikus elektromosság és az elektrosztatikus töltések eloszlása. A vonzás és taszítás
elektrosztatikus törvényei. A töltés egységei, Coulomb-törvény. Elektromos vezetés
szilárd anyagokban, gázokban és vákuumban.
Elektromosságtani fogalmak
Az alábbi fogalmak, mértékegységeik és a rájuk ható tényezők: feszültségkülönbség,
elektromotoros erő, feszültség, áramerősség, ellenállás, vezetés, töltés, egyezményes
folyásirány, elektronok áramlása.
Elektromos áram keltése
Feszültség keltése az alábbi módszerekkel: fény, hő, súrlódás, nyomás, kémiai
folyamatok.
Villamos áram hatásai
Hőhatás
ellenállások melegedése, fajhő, hőmennyiség, felhasználás.
Vegyi hatás
elektrolízis, Faraday-törvény, elektrokémiai korrózió, korrózió-védelem.
Élettani hatás
fogalma, áram hatása ideg és izom rendszerre.
Mágnesesség
Időben állandó mágneses terek
A mágnesesség elmélete. Mágnesek tulajdonságai. A Föld mágneses terében
felfüggesztett mágnes viselkedése. Mágnesezés és demagnetizálás. Mágneses
árnyékolás. Mágneses anyagok különböző fajtái. Elektromágnesek felépítése és
működési elve. Jobbkéz-szabály áramvezető körüli mágneses tér meghatározására.
Mágneses fluxus, térerősség, mágneses indukció, gerjesztés, permeabilitás.
Mágnesezési hiszterézis-görbe, remanencia, koercitív erő, telítési pont.
Időben változó mágneses terek
Faraday-törvény. Lenz-törvény és a polaritást meghatározó szabályok. Mozgási
indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, tekercs önindukciós tényezője. Kölcsönös
indukció, tekercsek kölcsönös indukciós tényezője. Örvényáram. A témakör részletes
kifejtése
Egyenfeszültségű áramkörök
Egyenfeszültség források
Primer elemek és szekunder elemek (akkumulátorok) fajtái, felépítésük,
kémiai folyamataik, jellemzőik. Sorba és párhuzamosan kötött cellák.
Belső ellenállás és hatása a telepre. Termoelemek felépítése, anyagai,
működése és jellemzői. Fotocellák, fényelem felépítése, működése és
jellemzői.
Villamos törvényszerűségek

Ohm-törvény, Kirchoff első és második törvénye. Az ellenállás, feszültség
és áramerősség kiszámítása a fenti törvények segítségével. Ideális és valós
feszültség források, belső ellenállás, üresjárási feszültség, kapocs feszültség.
Feszültség forrás helyettesítő kapcsolások, Thevenin, Norton helyettesítő
kép. Üzemállapotok, üresjárás, terhelés, rövidzárás. Kapcsolások, soros,
párhuzamos, vegyes jellemzői.
Ellenállás
Ellenállás és az azt befolyásoló tényezők. Fajlagos ellenállás. Soros és
párhuzamos ellenállások. Az összes ellenállás kiszámítása soros,
párhuzamos és soros-párhuzamos kapcsolásoknál. Potenciométerek és
szabályozó ellenállások működése és alkalmazása. Wheatstone-hidak
működése. Pozitív és a negatív hőmérsékleti együttható. Termisztorok
(NTK, PTK), feszültségfüggő ellenállások.
Villamos teljesítmény és munka
Villamos teljesítmény és munka fogalma, mértékegysége és meghatározása
az áramkör adataiból. A teljesítmény mérésének módja. A hatásfok, villamos
készülékek jellemző hatásfoka. Az ellenállások terhelhetősége.
Kapacitás-kondenzátor
Kondenzátorok működése és funkciója. Lemezek feltöltődési felületét
meghatározó tényezők, lemezek közötti távolság, lemezek száma,
dielektrikum és dielektromos állandó, üzemi feszültség, névleges feszültség.
Kondenzátor-fajták, felépítés és funkció.
Kondenzátorok színkódolása.
Kapacitás- és feszültség-számítások soros és párhuzamos áramköröknél.
Kondenzátor exponenciális feltöltődése és kisülése, időállandók. Kondenzátorok
vizsgálata
Váltakozó áramú áramkörök
Váltakozó áram elmélete:
Szinusz-hullám: fázisszög, periódusidő, frekvencia, körfrekvencia. A
feszültség pillanatnyi, átlag-, négyzetes közép, csúcs- és csúcstól csúcsig mért
értékei és ezek kiszámítása a feszültséggel, áramerősséggel. Egyfázis/háromfázis előállítása jellemzői. Váltakozó áramú teljesítmények, hatásos,
meddő, látszólagos teljesítmény egy- és háromfázis esetén. Váltóáramú
munkavégzés, hatásfok. Háromszög- és négyszöghullámok.
Ohmos (R), kapacitív (C) és induktív (L) áramkörök:
A feszültség és az áramerősség fázisviszonya L-, C- és R-áramkörökben, párhuzamos,
soros és soros-párhuzamos kapcsolásnál. Teljesítmény-leadás L-, C- és Ráramkörökben. Eredő impedancia, fázisszög, teljesítménytényező, feszültség és
áramerősség számítása. Hatásos, látszólagos és meddő teljesítmény számítása.
Rezgőkör
Villamos gépek
Transzformátorok
Transzformátorok felépítése és működése; Transzformátor-veszteségek és
leküzdésük módszerei; Transzformátor működése terhelés mellett és
terhelés nélkül; Vonali és fázisfeszültségek és áramok számítása;
Teljesítmény-számítás háromfázisú rendszereknél; Primer és szekunder
áram, feszültség, tekercsszám viszony, teljesítmény, hatásfok;
Feszültségváltó

Egyenáramú forgógépek
A motor és a generátor alapelve. Egyenáramú generátor alkotórészeinek
felépítése és célja. Egyenáramú generátorok működése és azok a tényezők,
amelyek a teljesítményt és az áramot befolyásolják az egyenáramú
generátorokban. Egyenáramú motorok működése és azok a tényezők,
amelyek az egyenáramú motorok teljesítményét, forgatónyomatékát,
fordulatszámát és forgásirányát befolyásolják. Külső, soros,
mellékáramköri és vegyes gerjesztésű motorok; Indítógenerátorok
felépítése.
Váltóáramú forgógépek
Váltakozó áramú generátorok
Tekercs forgása mágneses erőtérben és a keletkező hullámforma. Szinkron
generátor. Forgó armatúrás és forgó mágneses mezős váltakozó áramú
generátorok működésmódja és felépítése. Egyfázisú, kétfázisú és
háromfázisú generátorok. Háromfázisú csillag- és delta-kapcsolások
előnyei és alkalmazása. Állandó mágneses generátorok
Váltakozó áramú motorok
Egy- és többfázisú váltakozó áramú szinkronmotorok és aszinkron motorok felépítése,
működési elvei és jellemzői. A fordulatszám és a forgásirány ellenőrzésének
módszerei. Forgó mágneses mező létrehozásának módszerei: kondenzátor, induktor,
árnyékolt vagy osztott pólus
Szűrő áramkörök és póluselmélet
Szűrő áramkörök
Alul áteresztő, felül áteresztő, sáváteresztő, sávzáró szűrők működésmódja,
jellemzői, alkalmazása és használata.
Félvezetők és alkalmazásuk
Diódák
Anyagok, elektronkonfiguráció, elektromos tulajdonságok. P és N típusú
anyagok: a szennyezések hatása a vezetésre, többségi / kisebbségi
töltéshordózókra. PN-átmenet félvezetőkben. Potenciál kialakulása PNátmeneteknél előfeszültség nélkül, nyitó és záró irányú előfeszültség mellett.
Egyenirányító diódák fő jellemzői és alkalmazása. Vezérelt egyenirányítók
(tirisztorok), Világító diódák (LED), fotódiódák, Zener dióda,
Feszültségfüggő ellenállások (varisztorok). Ezek alkalmazása. Diódák
működésének ellenőrzése.
Tranzisztorok
PNP és NPN tranzisztorok felépítése működése és jellemzői. Térvezérlésű
tranzisztorok
felépítése
működése
és
jellemzői.
Egyszerű áramkörök: erősítő, kapcsoló és stabilizáló. Többfokozatú
áramkörök: oszcillátorok, multivibrátorok, jelformáló áramkörök.
Integrált áramkörök
Analóg integrált áramkörök
Megjelenési formái, felépítése, jellemzői.
Műveleti erősítő jelölése, felépítése, jellemzői.
Műveleti erősítős kapcsolások: invertáló, nem invertáló erősítő, integráló,
differenciáló áramkör, oszcillátor, multivibrátor kapcsolások.
Digitális integrált áramkörök
Megjelenési formák, felépítés, jellemzők, jelölésmód.

Digitális áramkörök
Digitális technika alapjai
Számrendszerek
Bináris,
decimális,
hexadecimális
számrendszerek.
Átváltás
számrendszerek között.
Kód rendszerek
Numerikus kódok, karakteres kódok.
Logikai algebra
Logikai változó, alapműveletek, logikai függvények. Boole algebra.
Logikai függvények egyszerűsítése.
Digitális áramkörök
Kombinációs hálózatok
Digitális kapu áramkörök alap fajtái, jellemzőik és felhasználása logikai
függvények megvalósítására.
Sorrendi hálózatok
Digitális tároló áramkörök alap fajtái, jellemzőik és felhasználása
számlálók, léptető áramkörök megvalósításához.
Multiplexerek, demultiplexerek
Kódoló, dekodoló áramkörök megvalósítása kapu és speciális
áramkörökből.
Számítógépekalapvető felépítése, működése
Digitális számítógép felépítése
Mikroprocesszorok
Memóriák
ROM, EROM, EPROM, RAM. Kiviteli formák, jellemzők, működés.

Írásbeli témakörök:

A követelmények 51%-os teljesítése elégséges
61%-os teljesítése közepes
71%-os teljesítése jó
81%-os teljesítése jeles
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