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III. A tantárgy célkituzései
A tantárgy cékitűzése az hogy megtanítsa a diákokat az elektromos áramkörök alapjaira, áramkörök építésére és az áramkörök alapvető építőelemeire. Kezdve az alapvető elektromosságtantól (elektromos töltés, elektromos terek, áram) eljutunk az ellenállások, kapacitorok és induktorok definiciójához és az elektromos hálózat elemzéséhez. A kurzus témája tartalmazza az elemek technológiáját, szűrőket, léptetőmotrokat, műveleti erősítőket, számláló és timer áramköröket. Ezáltal a kurzus megteremti az alapot a mikrokontrollerek kurzushoz.

IV. A tantárgy tartalma
A kurzus az elektromosság alapjaitól indít, elektromos töltés, áram, Ohm törvénye, Kirchoff törvényei, Norton és Thevenin ekvivalenciák, hálózatelemzés, kapacitások és induktanciák, váltakozó áramú áramkörök, szilárdtestfizika elemei, diódák, tranzisztorok, műveleti erősítők, az analóg elektromosságtantól a digitális elektronikáig. A kurzus számítógép szakos diákok számára van tervezve és a hangsúly a hardware szinten fontos témákra összpontosít, mérőeszközök, elem technológia, áram és feszültségforrások, szűrők, léptetőmotorok, műveleti erősítők, számláló es timer áramkörök.

V. Könyvészet
1. Tony R. Kuphaldt: Lessons in Electric Circuits 
2. John Bird: Electrical Circuit Theory and Technology
3. Bezhad Razavi: Fundamentals of Microelectronics

VI. Az oktatói tevékenység heti tematikája
1. Elektromosságtan alapjai, elektromos töltés, áram, szigetelők, félvezetők és vezetők.
2. Elektromos potenciál, energia. Ellenállások. Ohm törvénye, elektromos mérőkészülékek.
3. Kirchoff törvényei, elektromos hálózatok elemzése. 
4. Norton és Thevenin ekvivalenciák.
5. Elem technológia, áram és feszültségforrások.
6. Kapacitások, Mágnesesség alapjai, Induktanciák, RC és RL áramkörök.
7. Hullámok. Váltakozó áramú áramkörök, RLC áramkörök, rezonancia, magasfrekvencia.
8. Akusztika alapjai, elektromos jelek, oszcilloszkóp.
9. Szűrők és elektromos jelfeldolgozás.
10. Transzformátorok, léptetőmotrok.
11. Szilárdtestfizika alapjai, diódák, tranzisztorok (bipoláristól MOSFETig), optikai elemek áramkörökben (fotodióda, fotoellenállás)
12. Műveleti erősítők és alkalmazásaik
13. Műveleti erősítők és alkalmazásaik
14. Számláló és timer áramkörök

VII. Alkalmazott didaktikai módszerek
Bemutatás, problémamegoldás (egyéni és csoportos), házi feladatok, laboratóriumi gyakorlat, laboratóriumi beszámolók készítése, egyéni áramkörépítés projekt

VIII. Értékelés
60%  az évközi tevékenység (házi feladatok,laboratóriumi beszámolók)
40%  évvégi vizsga (írott, problémamegoldásból)
10%  szemináriumi tevékenységre adott bónusz

IX. Kiegészíto könyvészet


	Dékán,						Tanszékvezeto,

	Dátum,						Eloadás felelose,
								Lect. Dr.  LIBAL Andras

