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Vizsga (vizsgára bocsátás feltétele: évközi sikeres Zh.) 

A tananyag 
Oktatási cél: A villamos hajtások alapjainak megismerése a hajtások mozgásegyenletétől kezdve az alapvető 
géptípusok villamos hajtások szempontjából történő vizsgálatán keresztül. Forgógépek indítása, fékezése és 
fordulatszám változtatási lehetőségeinek bemutatása. Áramirányítós és szaggatós egyenáramú hajtások 
megismerése. Aszinkron gépek korszerű vezérlési és szabályozási fajtáinak bemutatása, mezőorientált 
szabályozás. Az ehhez kapcsolódó Park-vektorokkal kapcsolatos elméleti tudás a tárgyhoz szükséges szintű 
elsajátítása. Különleges villamos hajtások megismerése: reluktancia gépes hajtások. 
 

Előadások témaköre: Konz, Óra 
A villamos hajtások mozgásegyenlete, időállandók, szögsebesség-idő függvények. 
Egyenáramú külső gerjesztésű, kompenzált motorok alapegyenletei, átviteli függvényei a 
kapocsfeszültség változás hatására. Egyenáramú gép, mint szabályozott szakasz. Időállandók 
értelmezése (Tv, Tm) Fordulatszámváltoztatás lehetőségei. 
Hálózati kommutációs áramirányítóról táplált egyenáramú motor üzemviszonyai 
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Egyenáramú szaggatóval táplált egyenáramú hajtások. Áramszabályozási módok. 
Négynegyedes egyenáramú szaggatós hajtás, a szaggató vezérlése, áramhullámosság 
Aszinkron motor nyomaték-fordulatszám jelleggörbe szerkesztése, a nyomaték származtatása 
a légrésteljesítményből 
Aszinkron motorok fordulatszámának változtatási lehetőségei 
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A Park vektor fogalma és használata. Koordináta transzformáció menete. Hogyan számítható 
ki a nyomaték az áram- és a fluxus térvektor összetevők segítségével? A megjelenített Park 
vektor helygörbéjének jellemző alakjai és annak magyarázat. 
Feszültséginverteres aszinkron motoros hajtások. A mezőorientált szabályozás elve. 
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Szinkronmotoros hajtások: alapvető gépfajták (hengeres ill. kiálló pólusú forgórészű), 
hengeres forgórészű gép alapegyenletei, helyettesítő kapcsolása. Indítási módok. 
Kapcsolt reluktancia motoros hajtások 
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Félévközi követelmények: 

Zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése 
Labor teljesítése 
A pótlás módja:  A vizsgaidőszak első két hetében pótzárthelyi alkalommal 
A vizsga módja:  online-írásbeli 
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