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A tananyag
Oktatási cél: A komplex villamos rendszerek tervezése, üzemeltetése fontos területe a villamosmérnöki tevékenységnek. A tantárgy oktatásának célja olyan tématerületek feldolgozása, amelyek lehetővé teszik az eltérő jellegű részrendszerek kapcsolatainak rendszerszemléletű elemzését, és a gyakorlati munka számára legfontosabb elvek, módszerek elsajátítását.
A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától.
Tematika: 
Komplex villamos rendszerek fogalma alapvető jellemzői. Szeparáció és szelekció fogalma. Szimmetrikus összetevők elve Komplex villamos rendszerek elektronikai alrendszereit tápláló energiaellátó rendszerek legfontosabb jellemzői, az ilyen rendszerekre történő csatlakozás problémái, tervezési szempontok. Felharmonikusokkal kapcsolatos problémák és ellenük való védekezés elvei. A villamosenergia minősége. A zavarállapotok meghatározásának elve és a kapcsolódó modellezési elvek.

Tantermi gyakorlatok témaköre:
Hét
Óra
1. Komplex villamos rendszerek fogalma alapvető jellemzői. Szeparáció és szelekció fogalma és alkalmazásuk komplex villamos rendszerek vizsgálatainál.
1.
2
2. Szimmetrikus összetevők elve.
2.
2
3. Komplex villamos rendszerek elektronikai alrendszereit tápláló energiaellátó rendszerek legfontosabb jellemző I.(gyakrabban alkalmazott érintésvédelmi módszerek)
3.
2
4. . Komplex villamos rendszerek elektronikai alrendszereit tápláló energiaellátó rendszerek legfontosabb jellemző II.(gyakrabban alkalmazott túlfeszültségvédelmi módszerek)
4.
2
5. Felharmonikusokkal kapcsolatos általános problémák, különös tekintettel a kisfeszültségű rendszerekre.
5.
2
6.Számítógépek által okozott felharmonikusok és azok veszélyei.
6.
2
7.A felharmonikusok által okozott nem kívánt hatások elleni védekezés alapelvei.
7.
2
8.Felharmonikusok hatásai elleni aktív és passzív védekezés.
8.
2
9.A villamosenergia minősége, gyakorlati jelentősége.
9.
2
10. A zavarállapotok meghatározásának elve vizsgálati módszer.
10.
2
11. A zavarállapotok meghatározásának elve vizsgálati módszer alkalmazása komplex villamos rendszereknél.
11.
2
12. A Boole féle modellezés alkalmazása komplex villamos rendszereknél.
12.
2
13. A Markov féle modellezés alkalmazása komplex villamos rendszereknél
13.
2
14.Értékelő összefoglalás. ZH
14.
2
Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb)
A tantervben előírt gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett értéket. Az évközi jegy a ZH eredménye alapján kerül megállapításra.
A pótlás módja: a TVSZ-ben meghatározott módon
A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.
A félévközi jegy megszerzéséhez a hallgatók a gyakorlatokon megismert tananyagból ínak 1 ZH-t.
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