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A tananyag 
Oktatási cél: A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a teljesítmény félvezetők jellemzőivel, a félvezetők-

kel megvalósítható alapáramkörök működésével, jellemzőinek számításával, a félvezetők kiválasz-

tásával. 

Tematika:   A teljesítményelektronika fogalma. Kapcsolóüzemű félvezetők jellemzői, védelmük, a veszteséget 

csökkentő áramkörök. Egy- és háromfázisú hálózati kommutációs áramirányítók, egy- és négyne-

gyedes szigeteletlen egyenáramú szaggatók, egy- és háromfázisú feszültség inverterek, egy- és há-

romfázisú váltakozó áramú szaggatók működése, kimeneti jellemzők számítása, félvezetők igény-

bevétele. 

Témakör: Konzultáció Óra 
Kapcsolóüzemű félvezetők jellemzői. Háromfázisú egyutas háromütemű és háromfá-

zisú kétutas hatütemű áramirányító működése különböző jellegű terhelések esetén. 

A kimeneti jellemzők számítása, félvezetők igénybevétele. Az áramirányító kommu-

tációjának vizsgálata, egyenirányító és inverter üzem. .  

1. 3 

Feszültségcsökkentő, feszültségnövelő egyenáramú szaggatók működése, jellemzői-

nek számítása.  

A négynegyedes egyenáramú szaggató kapcsolás működése ellenütemű és alternatív 

(frekvenciakétszerező) PWM vezérlés esetén. A vezérlési mód ismertetése, a kimeneti 

jellemzők meghatározása.  

2. 3 

Az inverterek feladata, csoportosítása. Egyfázisú feszültséginverter működése változ-

tatható négyszög vezérlés, ellenütemű szinuszos PWM vezérlés és alternatív szinuszos 

PWM vezérlés esetén, a kimeneti feszültség meghatározása. Különböző jellegű terhe-

lések hatása a kimeneti áramra. A kimeneti jellemzők számítása, a félvezetők igény-

bevétele. A kimeneti feszültség amplitúdójának és frekvenciájának változtatása. Há-

romfázisú feszültséginverter működése hatlépcsős és szinuszos PWM vezérlés esetén. 

Háromfázisú feszültséginverter  kimeneti jellemzőinek számítása, a félvezetők igény-

bevétele.  

3. 3 

Egyfázisú és háromfázisú és váltakozó áramú szaggató kapcsolások működése külön-

böző jellegű terhelések esetén, kimeneti jellemzőinek számítása, a félvezetők igény-

bevétele.  
4. 3 

Félévközi követelmények  
A vizsgára bocsátás feltétele:   házi feladat legalább elégséges teljesítése.  

Vizsga módja: írásbeli és szóbeli   

Elégséges vizsgához az összpontszám 50 %-a szükséges. 

Irodalom 
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