
BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................AXPL91 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 1500  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................BJI60E Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 2100  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................BWZ2XP Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 1800  L = 0.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................CGW53F Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 1500  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................CZ22T1 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 1500  L = 4.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................D58N63 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 2100  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................DPYEDZ Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 400  R2 = 600  L = 1.5 H; C = 1.8 F; hálózat: 7 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................EXNF31 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 1800  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................F7WGYC Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 2100  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................FA7DC1 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 1800  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................FAFVS8 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 1500  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................HDJA0E Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 600  L = 3.1 H; C = 1.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................HGX49J Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 2100  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................I1UG9X Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 400  R2 = 1800  L = 0.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 1 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................I9I0HW Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 2100  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................IWSO5V Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 1500  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................JB0K6U Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 2100  L = 4.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................JCMHUO Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 1800  L = 4.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................KX9ZZY Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 800  R2 = 2100  L = 2.3 H; C = 0.8 F; hálózat: 3 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................L18PFY Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 1800  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................L5PIN0 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 1800  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................L6DW40 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 1800  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................MUHFEQCsoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 1500  L = 0.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................MUUNQLCsoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 600  L = 1.5 H; C = 1.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................NLIO6A Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 1800  L = 4.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................NYJ1XV Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 800  R2 = 1500  L = 2.3 H; C = 0.8 F; hálózat: 3 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................OIY5HC Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 800  R2 = 2100  L = 3.9 H; C = 0.8 F; hálózat: 3 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................P3FRM3 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 1800  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................PAJDII Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 800  R2 = 1800  L = 2.3 H; C = 0.8 F; hálózat: 3 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................R57AUD Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 400  R2 = 2100  L = 0.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 1 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................RO4427 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 1500  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................S1UG0P Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 1500  L = 4.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................VUO2SS Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 2100  L = 0.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................X3GYCN Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 600  L = 1.5 H; C = 1.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................X610H0 Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 2100  L = 2.3 H; C = 0.8 F; hálózat: 4 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................XV8UXO Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 1500  L = 3.1 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................YKDQ2W Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 2100  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................ZDZ8RV Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 400  R2 = 1500  L = 0.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 1 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................ZK5XXV Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 600  L = 2.3 H; C = 1.8 F; hálózat: 5 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ...........................................................................................ZWUX5O Csoport: V.B. 
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 2100  L = 4.7 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ........................................................................................... t1 Csoport:  
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1000  R2 = 1500  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 10 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ........................................................................................... t2 Csoport:  
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1200  R2 = 1500  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 11 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.



BME Közlekedésmérnöki Kar 
Közlekedésautomatikai Tanszék 2011. szeptember 

Elektrotechnika - Elektronika I. Házi feladat 

Név: ........................................................................................... t3 Csoport:  
Adatok: Uk = 230 V; R1 = 1400  R2 = 1500  L = 1.5 H; C = 0.8 F; hálózat: 12 

(Kapcsolási vázlat a hirdetőtáblán és: http://www.kka.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 ez a lap kitöltve és tűzőgéppel hozzáerősítve a vektorábrákat tartalmazó mm papír.

 


