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A tananyag leírása 

A villamos gépek és hajtások gyártási, minőség ellenőrzési, üzemeltetési, fejlesztési és 

kutatási célú mérési diagnosztikai és monitoring feladatai ismeretanyagának megalapozása, 

elmélyítése. Komplex mérési, diagnosztikai és monitoring feladatok önálló elvégzéséhez 

szükséges készségek megalapozása. Közvetlenül, vagy hajtás elektronikával táplált villamos 

gépek és azokkal együttműködő berendezések állapot rendszerei, táplálási, terhelési, 

mechanikai, elektromágneses, termikus, szigetelési állapotok jellemzéséhez használt 

modellek. A mérés, a diagnosztika és a monitoring eszközrendszere: érzékelők, jelhordozók, 

jeltovábbítás eszközei, jelátalakítók, jelfeldolgozók, mérőművek, eredmény- és 

jelmegjelenítés eszközei, műszerek és a jelfeldolgozás gépi eszközei. Villamos gépek gyártás 

előkészítési, gyártásközi, minőségbiztosítási vizsgálatainak áttekintése, ekkor mérhető 

állapotjellemző kezdeti értékének meghatározása szempontjából. Közvetlenül, vagy a hajtás 

elektronikával táplált villamos gépek az üzemelés helyszínén végezhető mérései, az 

együttműködő berendezésekkel tengelykapcsolatban, vagy a nélkül. Diagnosztikai és 

monitoring feladat megoldások: Termikus védelmek. Táplálási védelmek, fázisőrök és 

negatív sorrendű szűrők. A túlterhelés elleni túl-áram védelem. Megfutás elleni védelem. 

Mechanikai állapot figyelés, a csapágyazási, a tengelykapcsolati a kiegyensúlyozási 

állapotjellemzők figyelése. Nagy gépek légrés őrzése. A szigetelési állapotok figyelése. 

Számítógépes felügyelet és dokumentálás. Villamos gépek és hajtások mérésével, 

diagnosztizálásával, és monitoring rendszer üzemeltetésével összefüggő mérnöki 

tevékenységek áttekintése. 

Féléves tematika heti bontásban:  

Témakör Oktatási hét 

Elektromechanikai rendszerek felépítése és rendszerezése 1. 

Villamos gép- és hajtásrendszerek, mechanikai és villamos rendszerek 

analógiája 

2. 

Nemlineáris rendszerek vizsgálata 3. 
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Gépek dinamikája és kinematikája, modellezés 4. 

Villamos gépek meghibásodásai  5. 

Villamos gép monitoring rendszerek 6. 

Jelanalízis módszerei 7. 

Hibadetektálás frekvenciatartományban 8. 

Hibadetektálás, rezgésanalízis 9. 

Termikus vizsgálatok és értékelésük 10. 

Gépállapot-értékelés 11. 

Folyamat- és hibamodellezés 12. 

Intelligens módszerek a gépdiagnosztikában 13. 

Zárthelyi dolgozat 14. 
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