Elektrotechnika - elektronika (BSc.)
2016/17 tanév, 2. félév
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H12-14
1.ea dátum
február 6.
február 13.
február 20.
február 27.
március 6.
március 13.
március 20.
március 27.
április 3.
április 10.
április 17.
április 24.
május 1.
május 8.

1.ea anyag
elóadó
egyenáramú hálózatok SzG
váltakozó fesz hál.
SzG
háromfázis
SzG
mágneses körök
SzG
tranzisztor
SzG
tranzisztor lineáris üz. SzG
zavartávolság
SzG
multivibrátorok, optok SzG
komparátorok, oszc, tápSzG
egyenirányítás
SzG
Húsvét
Trafó,
KZ
Munka ünnepe
Szinkron
VB

K12-14
2.ea dátum
február 7.
február 14.
február 21.
február 28.
március 7.
március 14.
március 21.
március 28.
április 4.
április 11.
április 18.
április 25.
május 2.
május 9.

2.ea anyag
négypólus
váltakozó fesz. hál.+HF
tranziens
dióda és zener
tranzisztor lineáris üz.
tranzisztor kapcsoló üzem
logika, RTL, DTL, TTL
diff, müv er.
példamegoldás
védelmek
géptípusok, egyená. gép
példa, HF
Aszinkron
Hajtások

HIÁNYZIK a térvezérlés
első tanítási nap: 02.06.
1. HF: 2. hét, váltakozó fesz hálózat, mint régi e1 HF; beadás: 4. hét
1. ZH: 5. hét: alap elektro, mint régi e1 1. ZH
2. ZH: 8. hét: diódák, tranzisztorok, logika (kvázi miint régi e1 második ZH)
3. ZH: 12. hét: műveleti erősítő, egyenirányítás, védelmek, egyenáramú gép; kvázi mint régi e2 ZH
2. HF: 12. hét, motorkiválasztás; mint régi e2 HF; beadás: 14. héten

előadó
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SzG
SzG
SzG
SzG
SzG
SzG
SzG
??
SzG
KZ
KZ
VB
VB

gyak/labor
gyak: hálózati alapok; labor: munkavédelem, műszerek, alapmérések (korábbi e1 1. mérés) és négypólus (korábbi e2. négypólus mérés terhelés nélkül)
gyak: váltakozó fesz hálózatok, háromfázis; labor: váltakozó fesz (korábbi e1 2 labor jegyzet szerint, de kevesebb mérési esettel; kieg áramkör nélkül plusz háromfázisból néhány eset
gyak: dióda, zener, tranzisztor alap; labor: dióda és zener kar, stabilizátor (régi e1)
gyak: tranzisztor lin és kapcs.; labor: tranzisztor kar. munkaegyenes és logika
gyak: műveleti erősítők; labor: opto részlegesen, műv erősítő részlegesen, szkóp nélkül
gyak: egyenirányítás; labor: tirisztor szkóp nélkül (szkópos bemutató); mágneskapcsoló
gyak: egyenáramú gép és trafó; labor: aszinkron gép

