A Villamosmérnöki Szak nappali tagozatos hallgatóinak előadástematikája

Villamos anyagtechnológia GEMTT071B
c. tantárgyból
Időpont
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét

5. hét

6. hét

7. hét.
8. hét

9. hét

10. hét

11. hét

Téma
Az anyagok tulajdonságait befolyásoló tényezők. Kémiai kötések. Ionos,
kovalens, fémes, van der Waals kötések jellemzői és hatásuk az anyagok
tulajdonságaira. Az atomok rendezettsége.
Sportnap (oktatási szünet) miatt az előadás nem lesz megtartva.
Ideális kristály fogalma, leírása. A Bravais rácsok és megadásuk. A kristálytani
síkok és irányok jelölése. Kristálytani adatok értelmezése.
Reális kristályok. A kristályhibák csoportosítása. Pontszerű rácshibák. Vonalszerű
rácshibák. Él- és csavardiszlokációk a kristályrácsban. Burgers kör és Burgers
vektor. Síkbeli diszlokáció. Felületszerű rácshibák. Az alkatrész felülete.
Krisztallithatárok és fajtái. Fázishatárok fajtái.
Mechanikai feszültség és az alakváltozás fogalma. Rugalmas alakváltozás és
jellemzői. Képlékeny alakváltozás mechanizmusai; ikerkristályképződés,
transzláció. Diszlokáció szerepe a transzlációban. Egykristályok és polikristályos
fémek képlékeny alakváltozása.
Szakítóvizsgálat, a vizsgálat során bekövetkező változások. A szakítóvizsgálatból
meghatározható szilárdsági és képlékenységi mérőszámok. A képlékeny
alakváltozás hatása a szilárdsági és alakváltozási jellemzőkre. Nyomóvizsgálat.
Ütve-hajlító vizsgálat és a meghatározható mérőszámok. A keménység fogalma.
A Brinell, a Vickers és a Rockwell keménységmérési eljárások.
Nemzeti ünnep – oktatási szünet
Az elektromos vezetés mechanizmusai. Az anyagok csoportosítása elektromos
vezetésük alapján. Fémek szabadelektron elmélete. Az elektromos vezetés
kvantummechanikai elemei. Az elektronsávok kialakulása, jellemzői fémek,
szerkezeti félvezetők és szigetelők esetén.
A kristályrács hatása a valencia elektronok mozgására, a Brillouin-zónák. A
vezetőképességet befolyásoló tényezők. A hőmérséklet hatása a fajlagos
ellenállásra.A képlékeny alakítás hatása a vezetőképességre. Az ötvözet fogalma.
Az ötvözetek típusai és jellemzőik. Az ötvözés hatása a fajlagos ellenállásra.
Vezető-, ellenállás és érintkező anyagok. Félvezetők. Félvezetők sávszerkezete,
típusai. Szerkezeti és ötvözött félvezetők. Félvezető vegyületek. A félvezetők
vezetőképességét befolyásoló tényezők. Az ötvözés mértékének és a hőmérséklet
hatása.
Félvezetők előállítása. A nagy tisztaságú félvezetők gyártása, a zónás átolvasztás.
A diffúzió fogalma, mechanizmusai. A kristályosodás folyamata. A növekedésre
alkalmas kristálycsírák számának szabályozási lehetőségei.

12. hét

13. hét

14. hét

Szigetelőanyagok. Szigetelőanyagokban kialakuló polarizációs módok.
Szigetelőanyagok jellemző paraméterei. Használatos szigetelőanyagok és
jellemzőik. Gázok mint szigetelőanyagok. Szerves szigetelőanyagok (olajok,
öntött gyanták, szigetelőlakkok, műanyag fóliák). Csillámok. Az üveg villamos
tulajdonságai. Az üvegek előállítása. Kerámia szigetelők tulajdonságai, gyártási
technológiájuk..
Mágneses anyagok. A mágnesesség alapfogalmai. A mágneses dipólus fogalma,
viselkedése mágneses térben. Anyagok mágneses tulajdonságainak
anyagszerkezeti okai és kapcsolatuk a dia-, para- és ferromágneses viselkedéssel.
A domének kialakulása, és változásuk mágneses tér hatására. A domének méretét
és a doménfalak mozgását befolyásoló tényezők. A telítődési indukció
változtatásának, módosításának anyagszerkezeti lehetőségei.
Lágymágneses anyagokkal szemben támasztott elvárások. A legelterjedtebb
lágymágneses anyagok és jellemezőik. Ötvözetlen acél lágymágnesek és
gyártásának technológiai elemei. A Fe-Si lágymágnesek és a gyártási technológia
hatása a tulajdonságaikra. A Ni-Fe lágymágnesek és előállításuk legfontosabb
technológiai lépései. Kerámiamágnesek. A ferritek tulajdonságai, gyártási
technológiája. Keménymágnesek.
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Lukács Zsolt

Villamosmérnöki nappali alapszak hallgatóinak
gyakorlati tematikája
Villamos anyagtechnológia GEMTT071B c. tárgyból
Gyakorlat
helye

Időpont

Téma
jele

1. hét

1

Követelmények ismertetése

2. hét

2

Kémiai kötések. A legfontosabb
anyagcsoportok. Összevont gyakorlat.

Neptun
üzenetben
kihirdetve

3. hét

3

Ideális kristályrácsok. Kristálytani adatok
számítása

A/4 épület
alagsor LMT3

4. hét

4

Reális kristályrács. Jellegzetes rácshibák
tanulmányozása

A/4 épület
alagsor LMT3

5. hét

5

Képlékeny alakváltozás és hatásai

A/4 épület
alagsor LMT3

6. hét

6

Mechanikai anyagvizsgálatok
(Kötelező v. pótlandó)

7. hét

7

Mechanikai anyagvizsgálatok kiértékelése
(csak csütörtöki tankör)

A/4 épület
alagsor LMT3

8. hét

7

Mechanikai anyagvizsgálatok kiértékelése
(csak szerdai tankör)

A/4 épület
alagsor LMT3

9. hét

8

Elektromos vezető ellenállásváltozásának
mérése (Kötelező v. pótlandó)

A/4 épület
alagsor LMT3

10. hét

9

Félvezető tiltott sáv szélességének mérése
(Kötelező v. pótlandó)

A/4 épület
alagsor LMT3

11. hét

10

Ellenállások és kondenzátorok kialakításai.
Félvezetők gyártása. Összevont gyakorlat

Neptun
üzenetben
kihirdetve

12. hét

11

Dinamikus mágneses középgörbe felvétele
(Kötelező v. pótlandó)

A/4 épület
alagsor LMT3

13. hét

12

Fe-Si mágnesek gyártástechnológiája
Összevont gyakorlat

14. hét

13

Félévzárás

A gyakorlat témája
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A/4 épület
alagsor LMT3
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Neptun
üzenetben
kihirdetve
A/4 épület
alagsor LMT3

Villamos anyagtechnológia GEMTT071B című tantárgy követelményei
- Tantárgy órakimérete: 2 előadás+2 gyakorlat
- Félév elismerésének (aláírás) feltételei:
1. Az előírt mérési ill. bemutató gyakorlatok teljesítése.
2. A két zárthelyi dolgozat közül legalább az egyik elégséges szintű (50%-nál
nagyobb pontszám) megírása, vagy a két zárthelyi dolgozat össz pontszámának
40%-át meghaladó teljesítése.
Nem pótolható az aláírás:
- Az előírt mérési gyakorlatok (6. 9. 10. 12. témaszámú) nem teljesítése,
- Ezen felüli gyakorlati foglalkozások 30 %-át meghaladó (3-nál több) nem
igazolt hiányzás esetén. A igazolás bemutatása a hiányzási időpont utáni két
héten belül a gyakorlat vezetőnél lehetséges.
- Zárthelyi dolgozatok száma és időtartama: 2db; min 60 perc.
• időpontja (naptári hét): 44. és az 49. hét.
• értékelés módja: 0-50 % 1; 51-60 % 2; 61-70 % 3;
71-80 % 4; 81-100 % 5.
- Mérési feladatok száma: 4 db
• jegyzőkönyvek beadási határideje: a mérést követő 2. gyakorlaton.
• jegyzőkönyvek értékelésének módja: megfelelt/nem felet meg
- Zárthelyi dolgozat, mérések pótlásának lehetősége: Pótzárthelyin, pótmérési
gyakorlaton.
- A vizsga letételének és értékelésének módja: írásbeli és szóbeli.
Értékelés 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel.
A vizsga irásbeli pontszámában beszámítandó a félév közbeni zárthelyi
eredménye a következő módon:
• A beszámítás alapját a zárthelyin elért pontszám jelenti.
• Azon zárthelyi(k) eredményét tekintjük a beszámítás alapjának amelyik a
hallgató számára kedvezőbb plussz pontokat eredményez.
• A beszámítás menete megtalálható az Intézeti honlap Oktatás\Aktuális
félév\Általános információk menüpontjában.
2019. szeptember 09.
Lukács Zsolt

A Villamosmérnöki levelező szak
hallgatóinak konzultációs tematikája
Villamos anyagtechnológia GEMTT071-BL c. tantárgyból
Időpont
1. konz.

2. konz.

3. konz..

Téma
Az anyagok tulajdonságait befolyásoló tényezők. Kémiai kötések. Ionos,
kovalens, fémes, van der Waals kötések jellemzői és hatásuk az anyagok
tulajdonságaira. Az atomok rendezettsége. Ideális kristály fogalma, leírása. A
Bravais rácsok és megadásuk. A kristálytani síkok és irányok jelölése.
Kristálytani adatok értelmezése. Reális kristályok. A kristályhibák csoportosítása.
Pontszerű rácshibák. Vonalszerű rácshibák. Él- és csavardiszlokációk a
kristályrácsban. Burgers kör és Burgers vektor. Síkbeli diszlokáció. Felületszerű
rácshibák. Az alkatrész felülete. Krisztallithatárok és fajtái. Fázishatárok fajtái.
Rugalmas alakváltozás és jellemzői. Képlékeny alakváltozás mechanizmusai;
ikerkristályképződés, transzláció. A szakítóvizsgálatból meghatározható
szilárdsági és képlékenységi mérőszámok. A képlékeny alakváltozás hatása a
szilárdsági és alakváltozási jellemzőkre. A keménység fogalma. A Brinell, a
Vickers és a Rockwell keménységmérési eljárások.
Az elektromos vezetés mechanizmusai. Az anyagok csoportosítása elektromos
vezetésük alapján. Fémek szabadelektron elmélete. Az elektromos vezetés
kvantummechanikai elemei. Az elektronsávok kialakulása, jellemzői fémek,
szerkezeti félvezetők és szigetelők esetén. Vezető-, ellenállás és érintkező
anyagok. Félvezetők. Félvezetők sávszerkezete, típusai. Szerkezeti és ötvözött
félvezetők. Félvezető vegyületek. A félvezetők vezetőképességét befolyásoló
tényezők. Az ötvözés mértékének és a hőmérséklet hatása. Szigetelőanyagok.
Szigetelőanyagokban kialakuló polarizációs módok. Szigetelőanyagok jellemző
paraméterei. Használatos szigetelőanyagok és jellemzőik.
Mágneses anyagok. A mágnesesség alapfogalmai. A mágneses dipólus fogalma,
viselkedése mágneses térben. Anyagok mágneses tulajdonságainak
anyagszerkezeti okai és kapcsolatuk a dia-, para- és ferromágneses viselkedéssel.
A domének kialakulása, és változásuk mágneses tér hatására. A domének méretét
és a doménfalak mozgását befolyásoló tényezők. A telítődési indukció
változtatásának, módosításának anyagszerkezeti lehetőségei. Lágymágneses
anyagokkal szemben támasztott elvárások. A legelterjedtebb lágymágneses
anyagok és jellemezőik.

Miskolc, 2019. szeptember 09.
Lukács Zsolt

A Villamosmérnöki levelező szak hallgatóinak követelményei
Villamos anyagtechnológia GEMTT071-BL c. tantárgyból
- Tantárgy órakimérete: 12 óra (3x4 konzltációs időpont)
- Az aláírás megszerzésének feltételei:
1. Legalább egy konzultációs időponton való részvétel
2. A zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése
Nem pótolható az aláírás:
- Egyetlen alkalommal sem jelenik meg a konzultációkon
- Zárthelyi dolgozatok száma és időtartama: 1db; min 60 perc.
• időpontja 3. konzultáció időpontjában
• értékelés módja: 0-50 % 1; 51-60 % 2; 61-70 % 3;
71-80 % 4; 81-100 % 5.
- Zárthelyi dolgozat pótlása:
Az érdekeltekkel közösen egyeztetett időpontban a szorgalmi időszak végéig (2019.
december 14.) pótzárthelyi írása.
- A vizsga letételének és értékelésének módja: írásbeli és szóbeli.
Értékelés 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel.
Felkészülést segítő anyagok:
- Előadások vázlata
- Dr. Prohászka János: Bevezetés az anyagtudományba I. tankönyv
- Tanszéki honlapon található anyagok:
• Alapfogalmak
• Témakörök részletezése kérdésekkel
• EWE/IWE jegyzet részletek (szerző: Dr. Nagy Gyula)

2019. szeptember 09.
Lukács Zsolt
tárgyjegyző

Miskolci Egyetem
Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet

Név:

.

Neptun kód:

.

VIZSGAZÁRTHELYI DOLGOZA T

Villamos anyagtechnológia GEMTT071BL tantárgyból
2019, június 29,
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1, Csoportosítva

kialakulását
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sorolja fel a kémiai kötések fajtáit! Részletesen
és jellemzőit!
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ismertesse az ionos kötés
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2, Rajzolja felüleién középpontos köbös térelemet a rácspontok bejelölésével! Adja meg a
koordinációs számát és az elemi cellában található atomok számát! Az ábrában rajzolja be
a (211) jelű síkot és az [10 1] jelű irányt!

,ir
tj,:/

,/_~-----~~

~:o
//
,

k.....-

,

I

1\

n, 1

fJ::;;ó~;f+-C){

&(~ {

-Ir

(

1

L-

-2 -

3. Rajzoljon szubsztitúciósan

oldódó ötvöző atomot és interstíciós saját atomot tartalmazó
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4. Rajzoljon egy felületen középpontos köbös egykristályon mérhető szögtorzulás-csúsztató
feszültség görbét arra az esetre, ha egyszerű csúszással indul a képlékeny alakváltozás!
Ismertesse a bonyolult csúszás során végbemenő folyamatot!
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5. Rajzolja meg a nikkel fajlagos ellenállásának változását a hőmérséklet függvényében,
T=OK-ről az olvadási hőmérséklettől nagyobb hőmérsékletre hevítjük!
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Rajzolja meg az n-típusú félvezetők töltéshordozói számának változását a hőmérséklet
reciprokának függvényében! E félvezetőre jellemző sávszerkezet segítségével adjon
magyarázatot a görbe jellegére!

(2-)
I

-4-

7. Ismertesse a dielektrikumokban végbemenő elektronos polarizációt! Hasonlítsa össze a
frekvenciakövető-képességét
a többi polarizációs mechanizmusokkal összevetve!
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8. Rajzoljon teljes mágnesezési
megnevezéséveI !

(hiszterézis)

görbét

a jellemzők
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