
BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. A3GGMR Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 700  R2 = 500  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 8 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. AGN3KT Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 500  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. AU1B09 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 700  R2 = 900  L = 1.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 2 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. B1RY6S Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 1.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. BA9D8I Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 500  L = 1.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. BB00EE Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 500  L = 2.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. BD7STW Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 500  R2 = 700  L = 2.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. BT1TMG Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 2.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. CGCRY5 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1300  R2 = 500  L = 2.0 H; C = 1.0 F; hálózat: 5 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. CH5CEV Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 3.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. CPKUUW Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 500  R2 = 500  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. CRV0Y6 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 700  R2 = 1100  L = 2.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 2 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. D0B32H Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 1100  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. D63SKH Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 1100  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. DFIVGS Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 700  R2 = 500  L = 1.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 8 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. DIY24Z Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 700  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. DT1F0A Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 1500  L = 3.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. DTD0SZ Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1500  R2 = 1500  L = 3.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. E65WC6 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 700  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. ELT04Q Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 700  R2 = 500  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 8 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. EPANDB Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1300  R2 = 900  L = 3.0 H; C = 1.0 F; hálózat: 5 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. EY646K Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1300  R2 = 500  L = 3.0 H; C = 1.0 F; hálózat: 5 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. EZKEIB Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 1100  L = 2.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 1 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. FSZXUE Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1300  R2 = 700  L = 3.0 H; C = 1.0 F; hálózat: 5 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. H1HRTX Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 1100  L = 1.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 1 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. H93LNW Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 700  L = 1.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. HGZDOA Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 700  L = 1.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. HIBESB Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 900  L = 1.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 1 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. HJ6UJ8 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 500  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. HM1K94 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 900  L = 1.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. HP61P4 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 700  L = 3.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. HXJ4G5 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. HYX5HI Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 3.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. I5ZM1N Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1300  R2 = 700  L = 2.0 H; C = 1.0 F; hálózat: 5 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. IE50LG Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 1100  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. IP2G99 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 700  R2 = 700  L = 1.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 2 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. J7SAL5 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1500  R2 = 900  L = 3.0 H; C = 1.0 F; hálózat: 6 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. JNKY3D Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 900  L = 3.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. JRZXF3 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 700  L = 3.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. KF4VH6 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 500  L = 3.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. LK1AXL Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 3.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. N078DN Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 500  L = 3.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. O7J13D Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. OPFGP7 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 1100  L = 1.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. PRU8XN Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1300  R2 = 500  L = 1.0 H; C = 1.0 F; hálózat: 5 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. Q0ZV7B Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 700  L = 2.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. RBP6ZQ Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 500  R2 = 700  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. RL0SQP Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 700  L = 3.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. RWAD8X Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 1.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. S9PO6G Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 900  L = 2.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. SCGHYV Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 700  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. TP94RZ Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 500  L = 3.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. TRHTZP Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 1100  L = 2.0 H; C = 6.0 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. VUZR7D Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 500  R2 = 500  L = 2.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. WEA6A2 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 500  R2 = 900  L = 2.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. WG9LWB Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 500  L = 1.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. XWQRPP Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 1100  R2 = 500  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. Y49C1O Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 500  R2 = 1100  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. YY2FO0 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 1100  R2 = 1100  L = 1.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. ZKH9SB Csoport: VB 

Adatok: Uk = 225 V; R1 = 500  R2 = 900  L = 1.5 H; C = 1.0 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

http://www.kjit.bme.hu/


BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2014. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név:  .............................................................................................. ZT0SM2 Csoport: VB 

Adatok: Uk = 235 V; R1 = 700  R2 = 500  L = 3.5 H; C = 6.0 F; hálózat: 8 

(Kapcsolási vázlat: http://www.kjit.bme.hu/ ) 

f = 0.5×f0; f = f0; f = 3×f0 frekvenciákon (ahol f0 az a frekvencia, amelynél az eredő impedancia fázisszöge 

zérusértékű, számítási képlete a hálózat kapcsolási vázlata mellett található) 

1. Határozza meg az eredő impedancia komplex és abszolút értékét! 

2. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken átfolyó áram komplex és abszolút értékét! 

3. Számítsa ki az egyes áramköri elemeken létrejövő feszültség komplex és abszolút értékét! 

4. Szerkessze meg (frekvenciánként közös ábrába) az áramok és feszültségek vektorábráit 
milliméterpapíron! 

5. Határozza meg az ohmos ellenállások teljesítményfelvételét! 

6. A kiszámított értékeket írja az alábbi táblázatokba! 

0.5×f0 valós képzetes abszolút 

 

 0.5×f0 f0 3×f0 

UR1    f =    

IR1    PR1 =    

UR2    PR2 =    

IR2    

UL    

IL    

UC    

IC    

Zeredő    

 

f0 valós képzetes abszolút 

 

3×f0 valós képzetes abszolút 

UR1    UR1    

IR1    IR1    

UR2    UR2    

IR2    IR2    

UL    UL    

IL    IL    

UC    UC    

IC    IC    

Zeredő    Zeredő    

Beadandó (okt. 6… 9. között, gyakorlaton) ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat 
tartalmazó mm papír.

 

http://www.kjit.bme.hu/

