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A tananyag 
Oktatási cél: A Teljesítményelektronika I. tananyagjának gyakorlati alátámasztása. 
Tematika: Az LTspice szimulációs program alkalmazása kapcsolóüzemű áramkörök vizsgálatára, a program 
megismerése. A következő áramkörök modelljeinek megalkotása és vizsgálata, számításos ellenőrzése: 
háromfázisú egyutas háromütemű tirisztoros áramirányító, háromfázisú kétutas hatütemű tirisztoros áramirányító,  
egyen-egyen tranzisztoros hídkapcsolás ellenütemű és alternatív vezérléssel, egyfázisú tranzisztoros inverter 
ellenütemű és alternatív szinuszos ISZM vezérléssel, háromfázisú  tranzisztoros inverter six-step és szinuszos 
ISZM vezérléssel, egy- és háromfázisú tirisztoros váltakozóáramú szaggatók.   

Laboratóriumi gyakorlatok témaköre:    Hét Óra 
Laboratóriumi eligazítás, ellenőrző zárthelyi. 1. 3 
Az LTspice szimulációs program alkalmazása kapcsolóüzemű áramkörök vizsgálatára, a 
program megismerése. 

2. 3 

Háromfázisú egyutas háromütemű tirisztoros áramirányító modellezése és vizsgálata. 3. 3 
Háromfázisú kétutas hatütemű tirisztoros áramirányító modellezése és vizsgálata. 4. 3 
Egyen-egyen tranzisztoros hídkapcsolás modellezése és vizsgálata ellenütemű és alternatív 
vezérléssel. 

5. 3 

Egyfázisú tranzisztoros inverter modellezése és vizsgálata ellenütemű és alternatív szinuszos 
ISZM vezérléssel. 

6. 3 

Háromfázisú tranzisztoros inverter modellezése és vizsgálata six-step és szinuszos ISZM 
vezérléssel. 

7. 3 

Egyfázisú tirisztoros váltakozóáramú szaggatók modellezése és vizsgálata. 8. 3 
Háromfázisú tirisztoros váltakozóáramú szaggatók modellezése és vizsgálata. 9. 3 

Félévközi követelmények: 
Sikeres ellenőrző zh, összes laboratóriumi gyakorlat sikeres elvégzése. Két gyakorlat pótolható.  
A pótlás módja: Egy pótzárthelyi a szorgalmi időszakban, illetve egy alkalom vizsgaidőszak első két hetében. 
A vizsga módja:  - 
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