VILLAMOS KÉSZÜLÉKEK
(Villamosmérnök BSc szak, záróvizsga tematika)
1. Összefoglalás a teljesítményelektronikai berendezések, a villamos gépek és hajtások
mőködtetésére szolgáló kapcsolókészülékekrıl. Besorolás az áram és feszültség
igénybevételek alapján.
2. Egytárolós áramkörök bekapcsolási tranziensei, egyen- és váltakozófeszültségő táplálás
esetén. Áram és feszültség igénybevételek számítása, idıfüggvények felrajzolása.
Szélsıérték helyek meghatározása.
3. Kikapcsolási jelenségek ideális esetben. Egy- és kétfrekvenciás visszaszökı feszültség
értelmezése, idıfüggvényeinek felrajzolása.
4. Üzemi és túlterhelési áramok okozta melegedések: tartós (hosszú idejő), rövid idejő és
szakaszos melegedés.
5. Zárlati áram okozta melegedés: zárlati termikus határáram, termikus idıhatár, Jouleintegrál, zárlati melegedés számítás, megengedett zárlati melegedési értékek.
6. Elektrodinamikus erıhatás számítási módszerek. Zárlati dinamikus határáram meghatározása.
Párhuzamos és merıleges áramvezetık közötti erıhatás számítása, áthidaló tagra ható erı,
áramszőkületben keletkezı erı.
7. Relék és kioldók felépítése, jellemzıi és alkalmazása. Relék elhelyezése a védelemben.
8. Elektromechanikus relék általános relé egyenlete. Relé változatok az általános egyenletbıl
levezetve, típus felsorolás. Túláram-idı-relék mőködési karakterisztikája.
9. Elektronikus relék jellemzı tulajdonságai. Elektronikus feszültség- és áramrelé, idırelé,
túláram-idırelé.
10. Szakaszolók jellemzıi, felépítése és kiválasztása. Szakaszoló reteszelése, jelzések.
11. Szakaszolók villamos szilárdsági igénybevétele (ipari frekvenciás próbafeszültség és
impulzus vagy lökıfeszültség igénybevétel), méretezés erre az igénybevételre. Önmagában
való koordináció kérdése.
12. Szakaszoló méretezése az üzemi áram melegítı hatására.
13. Szakaszoló méretezése a zárlati áram termikus és dinamikus hatásaira.
14. Szakaszolókapcsoló, szakaszolókapcsoló-biztosító szerkezeti felépítése, alkalmazása.
15. Kisfeszültségő megszakítók jellemzıi, felépítése, védelmi funkciója és kiválasztása.
16. Kismegszakítók alkalmazási kérdései.
17. Olvadóbiztosítók jellemzıi, felépítése és kiválasztása. Túlterhelés és zárlatvédelem,
áramkorlátozás, I2t jelleggörbék.
18. Szelektív védelmi rendszer felépítése olvadóbiztosítók és kismegszakítók sorba kötésével.
19. Kapcsolók (nyomócsapos kapcsolók, forgó kapcsolók, billenı karos és billenı pályás
kapcsolók) jellemzıi, felépítése és alkalmazása.
20. Kontaktorok (mágneskapcsolók) és kontaktor-kombinációk (irányváltó, csillag-delta stb.)
jellemzıi, felépítésük és kiválasztásuk. Alkalmazási csoportok AC és DC).
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21. A motorvédık jellemzıi, felépítése és kiválasztása. Motorvédelmi módok: áramvédelem,
hımérsékletvédelem, elektronikus védelem, mikroprocesszoros védelem, komplex védelmi
rendszer (monitoring).
22. Egyen- és váltakozó feszültségő elektromágnesek alkalmazási kérdései. Erıhatás számítási
módszerek, jellegzetes mőködési karakterisztikák, dinamikus mozgásviszonyok elemzése.
23. Villamos berendezések túlfeszültségvédelme, érintésvédelme. Túlfeszültségvédelmi
készülékek jellemzıi, felépítése és mőködése.
24. Túlfeszültség keletkezése és a többlépcsıs túlfeszültségvédelem kialakításának
szempontjai.
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