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A tananyag:
Oktatási cél: 
A villamosságtan legfontosabb összefüggéseinek és a kapcsolódó hálózatszámítási példák számítási módszereinek elsajátítása, az alapvető elektronikai áramkörök és a kapcsolódó eszközök elveinek megértése, a későbbi villamosmérnöki tárgyak megalapozása.
Tematika: 
A tantárgy oktatása során a hallgatók megismerkedhetnek az elemi hálózatelmélet ismeretei között az egyenáramú-, a szinuszos áramú- és a periódikus áramú hálózatok, valamint a „kétpóluspárok”(négypólusok) elméletével, az elektromos áram mágneses terének jellemzőivel, az álló villamos töltések villamos terével, a villamos és a mágneses tér kölcsönhatásaival, továbbá az elektro-mágneses térnek a különböző anyagokban megnyilvánuló hatásaival, valamint az elektromágneses térben fellépő erőhatásokkal és energiaviszonyokkal. 
Témakör:
Hét
Óra
 Alapvető villamos fogalmak és törvényszerűségek. Egyenáramú hálózatok   
 törvényszerűségei I.rész.
1.
2 ea
 Egyenáramú hálózatok törvényszerűségei II.rész. Gyakorlatok, feladatmegoldás.
2.
2 ea
2 gyak
Villamos töltés. A villamos tér  tulajdonságai.(elektrosztatika).Pontszerű, vonalmenti és felületi villamos töltés erőtere. A villamos  tér munkája. A villamos feszültségfogalma és jellegzetességei. A villamos tér és feszültség kapcsolata.
3.
2 ea
 A villamos eltolás értelmezése. Térbeli álló töltések rendszere. A villamos kapacitás fogalma. Vezetők,szigetelők, félvezetők. A villamos mező szigetelőanyagban. A villamos mező erőhatásai és energiája.
4.
2 ea
2 gyak
 A villamos áram – mágneses mező kapcsolatai. A villamos áram jellemzői és hatásai. A mágneses indukció, Lorentz-törvénye. Mágnesesfluxus és térerősség. A 
 gerjesztési törvény. Fluxuskapcsolódás, szolenoid- és toroid tekercsek mágneses 
 tere. Az induktivitás fogalma.
5.
2 ea
 A villamos és a mágneses mező kapcsolata. Az elektromágneses indukció jelensé-
 ge. Az időben változó villamos tér Az indukció törvény, és alkalmazásai. Az önin-
 dukció, valamint a kölcsönös indukciójelensége. Mágneses energia és erő hatások.
6.
2 ea
2 gyak
 Az állandó és változó mágneses tér(mezõ) alkalmazásai. A mágneses mezõ anyag-
 ban. Az anyagok osztályozása mágneses tulajdonságaik alapján. A mágnesezési 
 (kör)folyamat különbözõ ferromágneses anyagok esetében. A villamos generátor-, motor- és a transzformátor  mûködési elve.
7.
2 ea
1. sz. évközi zárthelyi írása.
8.
2 
 Szinuszos váltakozóáramú hálózatok. A váltakozóáramú jelek alapvető paraméte-  
 rei. A váltakozóáramú hálózatok számításának módszerei. A „szimbolikus számítá-
 si mód” alapvető tulajdonságai. A komplex impedancia, és összetevői.  A váltako-
 zóaram effektív értéke, valamint középértékei. Elemi váltakozóáramú áramkörök 
 számítása.
9.
2 ea
2 gyak
 Rezgőkörök, és sajátosságaik.A váltakozóáram teljesítmény viszonyai. A komplex 
 teljesítmény, a látszólagos, valós és reaktív teljesítmények fogalma, és meghatáro-
 zásuk. Váltakozóáramú műszerek és mérések. A hálózatszámítási tételek általáno-
 sítása szinuszos váltakozóáramú hálózatokra.
10.
2 ea
2 gyak
Rektori szünet.
11.
-
Lineáris váltakozóáramú hálózatok frekvenciafüggése. Helygörbék, munkadiag-
 rammok. Logaritmikus függvényábrázolás. A logaritmikus függvényábrázolás szabályai, Bode-diagrammok, és szerkesztésük. Kétpóluspárok(négypólusok) elmélete, osztályozásuk és kvantitatív elemzésük.
 Passzív és aktív lineáris négypólusok jellegzetességei. 
12.
2 ea
2 gyak
 Periódikus áramú hálózatok. A Fourier-analízis, a periódikus jel Fourier-sorba fej-
 tése, és a Fourier-sor együtthatóinak meghatározása. A periódikus jel Fourier-
 sorának komplex alakja. Átmeneti jelenségek vizsgálata.egyen és váltakozóáramú 
 hálózatokban. 
13.
2 ea
2 gyak
  2.sz. évközi zárthelyi írása.
14.
2

Félévközi követelmények 

A tantervben elõírt elõadások látogatása kötelezõ.
A vizsgára bocsátás feltétele a gyakorlatokon megírt két zárthelyi legalább elégséges osztályzata.
A vizsga módja: 
Vizsga a teljes félévi anyagból írásban történik. A hallgatók az elõadásokon és a gyakorlatokon megismert tananyagból írásban vizsgáznak.
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