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Tárgykör
A tantárgy követelményrendszerének ismertetése. Átmeneti jelenségek
bevezetése. Stacionárius és tranziens megoldás. Tranziens megoldás
differenciál egyenlettel. Időállandó fogalma.
Laplace transzformáció fogalma. Laplace transzformáció tulajdonságai.
Derivált és integrál transzformációja.
Speciális vizsgálójelek, egységugrás, Dirac-delta. Alap függvények Laplace
transzformáltja (ε (t), δ(t), t, sin(ωt) cos(ωt), stb.).
Laplace transzformáció legfontosabb tételei.
1. zárthelyi
Inverz Laplace transzformáció résztörtekre bontással. Kifejtési tétel.
Operátoros impedanciák. Laplace transzformáció alkalmazása nem
energiamentes kezdőállapot esetén.
Bekapcsolás jelenség. Kikapcsolás jelenség. Átkapcsolási jelenség.
2. zárthelyi
Megoldás periodikus gerjesztés esetén.
Kezdeti és végérték tétel. Kapcsolat az idő- és a frekvenciatartomány között.
Periodikus jelek Laplace transzformáltja. Átviteli függvény, súlyfüggvény,
átmeneti függvény. Konvolúció tétel. Duhamel tétel.
3. zárthelyi
A Fourier sor alkalmazása periodikus gerjesztésű áramkörök számításánál.
Többhullámú feszültségek és áramok. A teljesítmény számítása.
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A tárgy lezárásának módja: aláírás, gyakorlati jegy
Az aláírás megszerzésének feltétele:
A félév során megírandó 3 db zárthelyi dolgozat külön-külön legalább elégséges szintű
megírása (5-dik, 9-dik és 13-dik hét előadásán). A zárthelyik elméleti kérdéseinek 40% alatti
teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül! Mindegyik zárthelyi 10 pontos, a félév
során tehát 30 pont szerezhető. Az elégséges szint 60% (18 pont). Akinek az összpontszáma 18
pont alatt van, de legalább 9 pontot elért, az utolsó héten megírásra kerülő pótzárthelyin
szerezheti meg az aláírást és a gyakorlati jegyet, ahol a maximális 30 pontból szintén 18 pont a
megfelelt eredmény. Végleges aláírás-megtagadásban részesül az a hallgató, aki 2-nél
kevesebb zárthelyit ír meg, vagy az összpontszáma nem éri el a 9 pontot!
Az aláírás és gyakorlati jegy pótlása:
A félév végéig meg nem szerzett aláírást és gyakorlati jegyet a kar dékánja által kijelölt
időszakban, a tanulmányi és vizsgaszabályzatban előírtak szerint lehet pótolni. Az aláírás és
gyakjegypótló zárthelyi anyaga az évközi zárthelyik együttes anyagával egyezik meg.
A gyakorlati jegy kiszámításának módja:
Pontszám
0-17
18-20
21-23
24-26
27-30

Értékelés
1
2
3
4
5

Felkészüléshez ajánlott irodalom:
Demeter Károlyné - Dén Gábor: Villamosságtan
Hollós Edit - Vágó István: Villamosságtan
Demeter Károlyné: Villamosságtan II.
Fodor György: Elméleti elektrotechnika I-II.
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Konzultáció
1.

Tárgykör
A tantárgy követelményrendszerének ismertetése. Átmeneti jelenségek
bevezetése. Stacionárius és tranziens megoldás. Tranziens megoldás differenciál
egyenlettel. Időállandó fogalma. Laplace transzformáció fogalma. Laplace
transzformáció tulajdonságai. Derivált és integrál transzformációja.

2.

Speciális vizsgálójelek, egységugrás, Dirac-delta. Alap függvények Laplace
transzformáltja (ε (t), δ(t), t, sin(ωt) cos(ωt), stb.). Laplace transzformáció
legfontosabb tételei. Inverz Laplace transzformáció résztörtekre bontással.
Kifejtési tétel. Operátoros impedanciák. Laplace transzformáció alkalmazása nem
energiamentes kezdőállapot esetén.

3.

Bekapcsolás jelenség. Kikapcsolás jelenség. Átkapcsolási jelenség. Megoldás
periodikus gerjesztés esetén. Kezdeti és végérték tétel. Kapcsolat az idő- és a
frekvenciatartomány között. Periodikus jelek Laplace transzformáltja. Átviteli
függvény, súlyfüggvény, átmeneti függvény. Konvolúció tétel. Duhamel tétel.

4.

A Fourier sor alkalmazása periodikus gerjesztésű áramkörök számításánál.
Többhullámú feszültségek és áramok. A teljesítmény számítása. Számítási
feladatok gyakorlása.

A tárgy lezárásának módja: aláírás, gyakorlati jegy
Az aláírás megszerzésének feltétele: legalább két konzultációs alkalmon való aktív részvétel,
valamint a negyedik konzultációs alkalmon egy zárthelyi elégséges szintű megírása (60%). A
zárthelyi írásbeli, amely két részből áll: elméleti kérdések és számolási feladatok. A zárthelyi
elméleti kérdéseinek 40% alatti teljesítése esetén a zárthelyi sikertelennek minősül!
A gyakorlati jegy kiszámításának módja:
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Ajánlott irodalom:
Demeter Károlyné - Dén Gábor: Villamosságtan
Hollós Edit - Vágó István: Villamosságtan
Demeter Károlyné: Villamosságtan II.
Fodor György: Elméleti elektrotechnika I-II.
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