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SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJ[NL[S
A
34 522 03 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ
SZAKKÉPESÍTÉSHEZ
Kiz{rólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a tov{bbiakban Szt.) 92. § (27) bekezdése alapj{n
készült.
I. A szakképzés jogi h{ttere
I. A szakképzés jogi h{ttere
A szakképzési tantervi aj{nl{s
–
–

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a szakképzésről szóló módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény,

valamint
–

az Orsz{gos Képzési Jegyzékről és az Orsz{gos Képzési Jegyzék
módosít{s{nak elj{r{srendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm{nyrendelet,
– az {llam {ltal elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
szóló 217/2012. (VIII.9.) Korm{nyrendelet,
– a 34 522 03 Elektronikai műszerész szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet
alapj{n készült.

II. A szakképesítés alap-adatai
A szakképesítés azonosító sz{ma: 34 522 03
Szakképesítés megnevezése: Elektronikai műszerész
Szakmacsoport: 6. Elektrotechnika-elektronika
[gazati besorol{s: XI. Villamosipar és elektronika
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok sz{ma: 3
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az órasz{m: 960-1440 óra
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Elméleti képzési idő ar{nya: 30 %
Gyakorlati képzési idő ar{nya: 70 %
III. A szakképzésbe történő belépés feltételei
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hi{ny{ban
Bemeneti kompetenci{k: Bemeneti kompetenci{k: a képzés megkezdhető a
szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó
rendelet 3. sz{mú mellékletében az Elektrotechnikaelektronika szakmacsoportra meghat{rozott kompetenci{k
birtok{ban
Szakmai előképzettség: Előírt gyakorlat: Egészségügyi alkalmass{gi követelmények: vannak
P{lyaalkalmass{gi követelmények: IV. A szakképzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előír{sainak
megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.
T{rgyi feltételek
V. A szakképesítés óraterve - nappali rendszerű oktat{sra
Szakiskolai képzés összes elvi órasz{ma (h{rom évfolyamos):
1260 + 1260 + 1120 + 300 = 3940 óra
szakmai órasz{m (67%): 2640 óra
ebből az szvk-ban előírt elmélet-gyakorlat ar{ny alapj{n
– elméleti órasz{m: 792 óra
– gyakorlati órasz{m: 1848 óra
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A szabad s{v (262 óra) nélkül a szakmai ór{k sz{ma: 2378 óra (714 óra elmélet, 1664
óra gyakorlat, melyből 300 óra ÖGY)
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1. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak heti órasz{ma
évfolyamonként
Szakmai
követelménymodulok

10007-12
Informatikai és
műszaki
alapok

1/9. évfolyam

Tant{rgyak

2/10. évfolyam

3/11. évfolyam
gyakorÖsszefüggő
Összeelméleti
elméleti gyakorlati
elméleti gyakorlati
lati
ny{ri
függő ny{ri
heti
heti
heti
heti
heti
heti
gyakorlat
gyakorlat
óraórasz{m órasz{m
órasz{m órasz{m
órasz{m
sz{m

Informatika

Műszaki
ismeretek
Műszaki
gyakorlatok
Munkaszervezés
Műszaki
dokument{ció
Műszaki
10320-12
dokument{ció
Elektronigyakorlat
kai berendezések
Elektrotechnika
Elektrotechnika
gyakorlat
Elektronikus
{ramkörök
Ipari
alkalmaz{stechnika
10321-12
Ipari
[ramkörök
alkalmaz{sipari
technika
alkalmagyakorlat
z{sa
Műszerek és
mérések
Műszerek és
mérések
gyakorlat
Összes óra
Összes óra

2
2
2

70

1

1
0,5

1
2,5

1

2,5
2,5

1

70

4,5

80

2,5

7,5
4
3,5

6

80

0,5

0,5

1

1,5
4,5

6
10,5

7

1,5
140
140

6

15
21

Összesen, jelen tantervi aj{nl{sban meghat{rozott tartalmú
szakmai gyakorlati órasz{m: 1664
szakmai elméleti órasz{m: 714
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2
160
160

10,5

19
29,5

2. sz{mú t{bl{zat
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tant{rgyak és témakörök órasz{ma
évfolyamonként
Szakmai
követelménymodul

10007-12
Informatikai
és műszaki
alapok

Órasz{m
Tant{rgyak/témakörök

1/9. évfolyam
e

Informatika
Informatikai alapismeretek
Irodai alkalmaz{sok
Műszaki ismeretek
Elektrotechnika
Anyagismeret
Szakrajz
Műszaki gyakorlatok
Anyagok
Szersz{mok
Mérések
Mechanikai és villamos
kötések
Munkaszervezés

Minőségbiztosít{s
Munka- és
környezetvédelem
Műszaki dokument{ció
Rajzjelek
Villamos rajzcsoportok és
típusok
Műszaki dokument{ció
gyakorlat
10320-12
Sz{mítógépes szimul{ció
Elektronikai
Kapcsol{si rajz és NYÁK
berendezések
Elektrotechnika
Egyen{ramú {ramkörök
V{ltakozó {ramú {ramkörök
Villamos gépek
Elektronika gyakorlat
Villamos kötések

gy

ögy

2/10. évfolyam

3/11.
évfolyam

e

e

gy

ögy

gy

72
36
54

72
36
54
72
36
18
18
178
12
26
26

72
36
18
18
72
12
12
12

70

36

42

Összesen

36

14
14
36

114

36

36

18

18

18

18
18
18

36
36

90
36
54
90
36
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70
20

32
24

50
42

8

8
80

80

32
48

32
48
158
72
70
16
642
92

32
16
16
162
36

80

240

10321-12
[ramkörök
ipari
alkalmaz{sa

Áramköri elemek villamos
jellemzőinek mérése
Áramkörök építése,
üzemeltetése
Elektronikus {ramkörök
Félvezetők
Erősítők
Összetett elektronikai
{ramkörök
Digit{lis technika
Ipari
alkalmaz{stechnika
Jelkeltő és jelform{ló
{ramkörök
Funkcion{lis {ramkörök
Ir{nyít{stechnika
Ipari alkalmaz{stechnika gyakorlat
Analóg és digit{lis
{ramkörök
Jelkeltő és jelform{ló
{ramkörök
Elektronikai berendezések
PLC gyakorlat
Műszerek és mérések
Villamos méréstechnikai
alapfogalmak
Villamos mérőműszerek
felépítése
Egyen{ramú mérések
V{ltakozó {ramú mérések
Műszerek és mérések
gyakorlat
Egyen{ramú mérések
V{ltakozó {ramú mérések
Erősítők mérése
Elektronikai berendezések
mérése
Összesen:

54

50

36
90

80

90
54
36

80

220

160

330

128
32

218
54
68

48

48

48

48

112

112

32

32

48
32

48
32

216

80

224

520

108

20

32

160
72

72
36
18

60

18

96
96
32

18

18
18

18
16
16

54

54

36
18

162

192
96
68

180

216

576

A h{rom év összes órasz{ma e/gy:
Elméleti/gyakorlati órasz{mok %-os ar{nya:
Jelmagyar{zat: e/elmélet, gy/gyakorlat, ögy/összefüggő szakmai gyakorlat
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64

172

32

36
54
50

32

32

336

608

2378

714

1664

30

70

36
18

140

160

16
16

A t{bl{zatban a nappali rendszerű oktat{sra meghat{rozott tanulói éves kötelező
szakmai elméleti és gyakorlati órasz{m 90-92 %-a került feloszt{sra.
Az időkeret fennmaradó részének szakmai tartalm{ról a szakképző iskola szakmai
programj{ban kell rendelkezni.
A szakmai és
vizsgakövetelményben
a
szakképesítésre
meghat{rozott
elmélet/gyakorlat ar{ny{nak a teljes képzési idő sor{n kell teljesülnie.
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A
10007-12 azonosító sz{mú
Informatikai és műszaki alapok
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10007-12 azonosító sz{mú Informatikai és műszaki alapok megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő
kompetenci{k

FELADATOK
Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz
Irodai programcsomagot egyedi és integr{lt
módon haszn{l
Egyszerű multimédi{s és kommunik{ciós
alkalmaz{sokat kezel
Adatmentést végez, informatikai biztons{gi
eszközöket haszn{l
LAN és WAN h{lózatokat haszn{l
Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai
szöveget megért
Terveket, műszaki leír{sokat olvas, értelmez
A munkavégzéssel összefüggő {ltal{nos
szab{lyokat alkalmazza
A munkahelyi minőségbiztosít{si előír{sokat
alkalmazza
Meghat{rozza a műveleti sorrendet és a
felhaszn{landó anyagszükségletet
Kiv{lasztja a munkafolyamathoz szükséges
eszközöket, szersz{mokat, készülékeket
Munkaműveletekről v{zlatos rajzot készít
Mechanikus és villamos mérőeszközökkel
elvégzi a technológiai alapműveletekhez
szükséges méréseket
Fém és műanyag munkadarabokat
megmunk{l (v{g, fúr, forg{csol, fűrészel,
hajlít, reszel, csiszol)
Villamos és mechanikai kötéseket készít
Kisgépeket, kéziszersz{mokat haszn{l a
technológiai alapműveleteknél
A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet
készít

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
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Munka- és környezetvédelem

Minőségbiztosít{s

Munkaszervezés
Mechanikai és villamos kötések

Mérések

Szersz{mok

Műszaki
gyakorlatok

Anyagok

Szakrajz

Anyagismeret

Műszaki
ismeretek

Elektrotechnika

Irodai alkalmaz{sok

10007-12 Informatikai és műszaki alapok

Informatikai alapismeretek

Informatika

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi
oktat{son
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és
környezetvédelmi, valamint a szakm{ra,
szerelési-javít{si technológi{ra vonatkozó
előír{sokat
Részt vesz a tűzolt{sban, mentésben,
elsősegélyt nyújt
Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív
hulladékgyűjtés szab{lyait, a veszélyes
anyagokra vonatkozó előír{sokat

X

X

X
X

SZAKMAI ISMERETEK
[ltal{nos munkavédelem
[ltal{nos tűzvédelem
Elsősegélynyújt{s
Érintésvédelem
Mechanikai mérések
Műszaki {br{zol{s
Műszaki dokument{ció
Villamos és gépész rajzjelek
[ltal{nos anyagismeret
Elektronikus mérőműszerek
Finommechanikai elemek
Környezetvédelem, veszélyes hulladékok
kezelése
Mechanikai mérőműszerek
Szabv{nyok felépítése és rendszere
Sz{mítógépek felépítése és alkalmaz{sa,
periféri{k
Villamos gépek biztons{gtechnik{ja
Elektromechanikus mérőműszerek
Elektrotechnikai alapismeretek
Gépelemek
Gy{rt{sismeret
Informatikai angol nyelv
Mechanika
Sz{mítógépes h{lózatok alkalmaz{sa, típusai
Villamos mérések
Elektronikus {ramkörök

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése, készítése
Szakmai sz{mol{si készség
Idegen nyelvű géphaszn{lati feliratok
értelmezése, megértése
Egyszerű kapcsol{si rajz olvas{sa, értelmezése
Informatikai alapismeretek

X
X
X
X
X
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SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Kézügyesség

X

Erős fizikum

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Prezent{ciós készség

X

X

Kommunik{ciós rugalmass{g
Nyelvhelyesség

X
X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Logikus gondolkod{s
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés

X
X

X
X
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X

X

X

X

X
X

X

X
X

1. Informatika tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg a sz{mítógép hardver elemeit, az oper{ciós rendszerek
alapvető jellemzőit. Alkalmazz{k az oper{ciós rendszereket. Tudjanak kommunik{lni
a LAN, WAN h{lózatokon is. Szerezzenek megfelelő alapot a szakmai informatikai
feladatok megold{s{hoz.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
1.1. Témakörök és elemeik
Informatika alapismeretek
Hardver, szoftver alapismeretek
[llom{nyműveletek, oper{ciós rendszerek

36 óra

Irodai alkalmaz{sok
Alkalmaz{sok haszn{lata feladat megold{sok sor{n
LAN, WAN h{lózatok haszn{lata
Multimédi{s, kommunik{ciós alkalmaz{sok

54 óra

1.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
1.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
1.4. A tant{rgy értékelésének módja
1.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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2. Műszaki ismeretek tant{rgy

72 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Ebben az összefoglaló tant{rgyban a tanulók ismerjék meg a szakmai
tov{bbhalad{shoz szükséges elektrotechnikai, anyagismereti és szakrajzi alapokat.
L{ssanak egy olyan műszaki rendszert, amelyben a témakörök kapcsolód{sa egy
szakmai egységként jelenik meg. A megtanult elméleti ismeretek biztosíts{k a r{épülő
szakmai ismeretek elsaj{tít{s{t.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
2.1. Témakörök és elemeik
Elektrotechnika
Villamos alapfogalmak
Egyen{ramú h{lózatok
Villamos és m{gneses tér
V{ltakozó {ramú rendszerek

36 óra

Anyagismeret
Metallogr{fiai alapfogalmak
Fémek, nem fémek
Anyagok megmunk{l{sa, alapvető technológi{k

18 óra

Szakrajz
Műszaki rajz alapjai
Géprajzi alapismeretek
Villamos ipari rajzi alapismeretek

18 óra

2.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
2.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
2.4. A tant{rgy értékelésének módja
2.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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3. Műszaki gyakorlatok tant{rgy

108 óra + 70 ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék meg az anyagok technológiai jellemzőit, megmunk{l{si
lehetőségeit. Tevékenységük sor{n alkalmazzanak kézi szersz{mokat, kisgépeket a
technológiai alapműveleteknél. A mechanikus és villamos kötések készítésénél
fejlődjön kézügyességük, műszaki szemléletük. A mérések keretében ismerjék meg a
mérés fogalm{t, jellemzőit, jelentőségét. L{ss{k a tevékenységhez kapcsolódó
munkafolyamatokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
3.1. Témakörök és elemeik
Anyagok
Fémek, nem fémek
Anyagok megmunk{l{sa, alapvető technológi{k

12 óra

Szersz{mok
Kézi szersz{mok (ÖGY)
Gépi szersz{mok
Megmunk{ló gépek

12 óra + 14 ÖGY

Mérések
Mechanikus alapműveletekhez szükséges mérések (ÖGY)
Villamos alapműveletekhez szükséges mérések

12 óra + 14 ÖGY

Mechanikai és villamos kötések
Mechanikai kötések készítése (ÖGY)
Villamos kötések készítése (ÖGY)

72 óra + 42 ÖGY

3.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
3.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
3.4. A tant{rgy értékelésének módja
3.5. A tov{bbhalad{s feltételei
15 / 44

4. Munkaszervezés tant{rgy

36 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A tanulók ismerjék a biztons{gos munkavégzés feltételeit, azokat tarts{k, tartass{k be.
L{ss{k a környezetvédelem jelentőségét, előír{sait, a szab{lytalans{gok
következményeit. Ismerjék meg a tanulók a minőségi munkavégzés rendszerét, a
termékekre, szolg{ltat{sokra vonatkozó minőségbiztosít{si előír{sokat.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
4.1. Témakörök és elemeik
Minőségbiztosít{s
Minőségir{nyít{s, minőségbiztosít{s
Minőség-ellenőrzés
Termékek szolg{ltat{sok minősége
Munkafolyamatok megszervezése

18 óra

Munka- és környezetvédelem
[ltal{nos munkavédelem
Elsősegélynyújt{s
Tűzvédelem
Környezetvédelem

18 óra

4.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
4.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
4.4. A tant{rgy értékelésének módja
4.5. A tov{bbhalad{s feltételei

16 / 44

A
10320-12 azonosító sz{mú
Elektronikai berendezések
című
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10320-12 azonosító sz{mú, elektronikai berendezések megnevezésű szakmai
követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és a témakörök oktat{sa sor{n
fejlesztendő kompetenci{k

[ramkörök építése,
üzemeltetése

Elektrotechnika
gyakorlat
Villamos kötések
[ramköri elemek villamos
jellemzőinek mérése

Villamos gépek

V{ltakozó {ramú
{ramkörök

Egyen{ramú {ramkörök

Elektrotechnika

Kapcsol{si rajz és NY[K

Sz{mítógépes szimul{ció

Rajzjelek

10320-12 Elektronikai berendezések

Műszaki
dokument{ció
gyakorlat

Villamos rajzcsoportok és
típusok

Műszaki
dokument{ció

FELADATOK
Ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit
Ellenőrzi a mechanikai alkatrészek méreteit
Ellenőrzi a szerelési anyagok
sérülésmentességét
NY[K-lemezt készít, gy{rt és ellenőriz
technológia szerint
Beülteti az elektronikai alkatrészeket
Beforrasztja az alkatrészeket
Beszereli a mechanikai alkatrészeket
Elvégzi a leír{sban előírt bekötéseket,
huzaloz{sokat
Készre szereli az {ramkört
Berendezésbe szereli az elkészült {ramkört
Be{llítja a t{pegység feszültségeit
Feszültség al{ helyezi az {ramkört, készüléket
Minőségir{nyít{si és gy{rt{sközi
inform{ciókat szolg{ltat

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI ISMERETEK
[ramkörépítés, össze- és szétszerelés módok
Forraszt{si eszközök ({llom{sok) kezelési,
haszn{lati módjai
Mechanikai eszközök, szersz{mok, műszerek
kezelési, haszn{lati módjai
Villamos kéziszersz{mok kezelési, haszn{lati
módjai
Egyen- és v{ltakozó {ramú villamos
alapmérések
Egyen{ramú ({ramkörök) h{lózatok
alaptörvényei
Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak

X

X
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Erősítő {ramkörök fajt{i (alapkapcsol{sok
típusai, erősítő jellemzők, zajok, torzít{sok)
Erősítők fajt{i (széless{vú, hangolt, nagyjelű)
Félvezető diód{k működési elve, típusai
(norm{l, Zener, tűs, kapacit{s, alagút,
Schottky) és alkalmaz{sa
Hibakeresés, {ramkörjavít{s módjai
Huzaloz{si, k{belezési technik{k
Mechatronikai készülékek szerelési, gy{rt{si
módjai
Mérőműszerek méréstechnikai jellemzői
Mérés digit{lis műszerekkel
Mérés oszcilloszkóppal
Mérés, hitelesítés, be{llít{s
Mérési jegyzőkönyv készítése
Műszaki dokument{ció értelmezése
Műveleti erősítők alapkapcsol{sai, alkalmaz{si
lehetőségei
NY[K-lemez készítési módjai
T{pegységek, stabiliz{lt t{pegységek
Tranzisztorok típusai (bipol{ris, unipol{ris),
működési elve
V{ltakozó {ramú ({ramkörök) h{lózatok
alaptörvényei
Villamos alkatrészek vizsg{lat{nak,
szerelésének módjai
Villamos {ramkörök alapjai
Villamos és elektronikai készülékek szerelési,
gy{rt{si módjai
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Villamos vezetékek, berendezések

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök
haszn{lata
Villamos kéziszersz{mok, kézi fémforg{csoló
gépek haszn{lata
Mechanikai kéziszersz{mok haszn{lata
Forraszt{stechnikai eszközök haszn{lata
Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése, készítése

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

X

X

X

Kézügyesség

X

X

X

X

Mozg{skoordin{ció (testi ügyesség)

X

X

X

X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kommunik{ciós rugalmass{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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MÓDSZER KOMPETENCI[K
Figyelem-összpontosít{s

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Módszeres munkavégzés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gyakorlatias feladatértelmezés
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5. Műszaki dokument{ció tant{rgy

50 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A műszaki dokument{ció elméleti tant{rgy célja annak elősegítése, hogy a tanulók a
munk{juk sor{n haszn{lj{k a szabv{nyos jelöléseket. Alakuljon ki a tanulókban az az
igény, hogy alkalmazni tudj{k az elektronika szabv{nyos jelölésrendszerét.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
5.1. Témakörök és elemeik
Rajzjelek
Vezetékek
[ramforr{sok
Feszültség– és {ramrendszerek
Villamos készülékek kapocsjelölése
Kondenz{torok
[llandó és v{ltozó értékű ellen{ll{sok, potenciométerek
Tekercsek, transzform{torok
Fényforr{sok
Kapcsolók és érintkezők, jelfogók
Csatlakoz{sok
Olvadóbiztosítók, feszültséglevezetők
Antenn{k
Elektroakusztikai {talakítók
Gener{torok
[talakítók
Erősítők
Szűrők
Félvezető eszközök
Villamos mérőműszerek
Logikai elemek
Villamos forgógépek
Vil{gít{stechnika és épületvillamoss{g
Az erős{ramú technika rajzjelei
Az automatika rajzjelei

21 / 44

42 óra

Villamos rajzcsoportok és típusok
Elvi összefüggési és működési v{zlatok
Elvi kapcsol{si rajzok
Villamos csatlakoz{si rajzok
Nyomvonal jellegű tervek rajzai
Nyomtatott {ramkörök rajza

8 óra

5.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
5.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
5.4. A tant{rgy értékelésének módja
5.5. A tov{bbhalad{s feltételei
6. Műszaki dokument{ció gyakorlat tant{rgy

80 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A műszaki dokument{ció gyakorlat alapvető célja, hogy az elméletben elsaj{tított
szabv{nyos rajzjelek-haszn{lat{t mélyítse el. Alakítson ki a tanulókban azt a igényt,
hogy saj{t munk{juk dokument{l{s{n{l is a szabv{nyos jelölési rendszereket
haszn{lj{k.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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6.1. Témakörök és elemeik
Sz{mítógépes szimul{ció
Szimul{ció az elektronik{ban
Szimul{ciós elj{r{sok
A szimul{ció alkalmaz{s{nak lehetőségei
A szimul{ció {ramköri, logikai és vegyes módú szintjei
Az {ramkörök analízis üzemmódjainak kiv{laszt{sa és haszn{lata
Egyszerű {ramkörök szimul{ciója
Az elvégzett szimul{ció dokument{ciója

32 óra

Kapcsol{si rajz és NY[K
48 óra
Egyszerű {ramkör műszaki dokument{ciój{nak elkészítése
A villamos berendezések dokument{ciói, a kapcsol{si rajz jellemzői, elkészítési
szempontok
Elektronikai alkatrészek rajzjelei, az alkatrészek jellemzői
Kapcsol{si rajz készítése
Az alkatrészjegyzék, a jellemzők feltüntetése; az alkatrészjegyzék elkészítésének
szempontjai
[ramkörtervező CAD tervezőrendszer felépítése, be{llít{sai
A kapcsol{si rajz elkészítésének szempontjai, a szerkesztő program kezelése
Alkatrész-, kötés-, és hibalista készítése
A PCB kezelése
Az alkatrészek elhelyezése, tervezési szempontok
Az automatikus huzaloz{s
Nyomtat{s, nyomtatat{si form{k
6.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
6.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
6.4. A tant{rgy értékelésének módja
6.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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7. Elektrotechnika- tant{rgy

158 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az elektronika tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy segítse elő a tanulók {ramköri
szemléletének kialakul{s{t és fejlesztését.
Tegye képessé a tanulókat az elektronikai {ramkörök jellemzőinek és működésének
megértésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
7.1. Témakörök és elemeik
Egyen{ramú {ramkörök
Feszültség, {ram, töltés, ellen{ll{s, vezetőképesség definíciók
Nagys{grendek, prefixumok, mértékegységek
Alapvető ellen{ll{s sz{mít{sok
Ellen{ll{sok hőfokfüggése (NTK, PTK)
Ellen{ll{sok a gyakorlatban, rajzjelek
Villamos {ramerősség
Villamos ellen{ll{s és vezetőképesség
Ohm törvénye
Kirchoff törvényei
Kirchoff I. (csomóponti törvény)
Kirchoff II.(huroktörvény)
Eredő ellen{ll{s
Soros kapcsol{sú ellen{ll{sok eredője
P{rhuzamos kapcsol{sú ellen{ll{sok eredője
Vegyes kapcsol{sú ellen{ll{sok eredője
Feszültségosztó
[ramosztó
A feszültség, {ramerősség és ellen{ll{s mérése
A villamos feszültség mérése
Az {ramerősség mérése
Az ellen{ll{s mérése
Műszerek méréshat{r{nak bővítése
A feszültségmérő méréshat{r{nak bővítése
Az {ramerősség-mérők méréshat{r{nak bővítése
Villamos munka és teljesítmény sz{mít{sa
Villamos munka sz{mít{sa
Villamos teljesítmény sz{mít{sa
Villamos energiaforr{sok üzem{llapotai és teljesítményviszonyai
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72 óra

A villamos {ram hőhat{sa
A villamos {ram vegyi hat{sa
Energiaforr{sok
A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és sz{mít{sai
A hat{sfok fogalma, sz{mít{sa, villamos készülékek jellemző hat{sfokai, az
ellen{ll{sok terhelhetősége
Ide{lis és valódi gener{torok, belső ellen{ll{s, forr{sfeszültség, kapocsfeszültség.
A feszültség- és {ramgener{torok helyettesítő képei (Thevenin, Norton), soros,
p{rhuzamos és vegyes kapcsol{sa
A szuperpozíció tétele
Gener{torok teljesítménye és hat{sfoka, az illesztés fogalma és gyakorlati
jelentősége.
A villamos-, és m{gneses terek jellemzői
A villamos tér fogalma, jellemzői és szemléltetése
Erőhat{sok villamos mezőben
Anyagok viselkedése villamos térben
Kondenz{torok, kapacit{sok
Töltés, kisütés, energia
A m{gneses tér fogalma, jellemzői és szemléltetése
Erőhat{sok m{gneses erőtérben
Anyagok viselkedése m{gneses térben
Egyszerű m{gneses körök
V{ltakozó {ramú körök
A szinuszos v{ltakozó feszültség elő{llít{sa
A v{ltakozó feszültség és {ram jellemzői
Ellen{ll{s v{ltakozó {ramú körökben
Kondenz{tor v{ltakozó {ramú körben
Tekercs v{ltakozó {ramú körben
Ellen{ll{s és tekercs soros kapcsol{sa
Ellen{ll{s és tekercs p{rhuzamos kapcsol{sa
Ellen{ll{s és kondenz{tor soros kapcsol{sa
Ellen{ll{s és kondenz{tor p{rhuzamos kapcsol{sa
Ellen{ll{s ,tekercs és kondenz{tor soros kapcsol{sa
Ellen{ll{s ,tekercs és kondenz{tor p{rhuzamos kapcsol{sa
Ellen{ll{s, tekercs és kondenz{tor vegyes kapcsol{sa
Valós{gos kondenz{torok és tekercsek, veszteségek

25 / 44

70 óra

Villamos gépek
16 óra
A transzform{tor alkalmaz{s{nak szükségessége, felhaszn{l{sa, elvi felépítése,
működése.
Az egy- és h{romf{zisú v{ltakozó {ramú gener{torok működési elve, jellemző
felhaszn{l{sa.
Az egyen{ramú gener{torok szerkezete és működése, gerjesztési megold{sok,
jellemző alkalmaz{sok.
Az egyen{ramú motorok szerkezete és működése, gerjesztési megold{sok, jellemző
alkalmaz{sok.
V{ltakozó {ramú motorok: forgó m{gneses tér, h{romf{zisú szinkron- és aszinkron
motorok szerkezete és működése, jellemző alkalmaz{sok.
7.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
7.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
7.4. A tant{rgy értékelésének módja
7.5. A tov{bbhalad{s feltételei
8. Elektrotechnika-gyakorlat tant{rgy

492 óra+150óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az elektronika gyakorlat tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy mélyítse el az
elektrotechnika tant{rgy tanul{sa sor{n megismert elméleti alapokat. A tanuló
gyakorlati munk{ja sor{n ismerje meg az elektronikai {ramkörök létrehoz{sa és
vizsg{lata sor{n haszn{lt eszközöket.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
8.1. Témakörök és elemeik
Villamos kötések
Villamos kötések oszt{lyoz{sa:
Oldható kötések
Nem oldható kötések

72 óra + 20 óra ÖGY
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Forrasztott kötés típusai:
Keményforraszt{s
L{gyforraszt{s
L{gyforraszt{s kivitelezése:
A forraszt{s, mint elektromos és mechanikai kötés előkészítése
A forraszt{s anyagai, segédanyagai és eszközei
A forraszt{s művelete
Forraszt{si gyakorlat
Vezetékek, k{belek, huzaloz{s:
Villamos vezetékek és vezetékanyagok, jellemzőik
Huzal-előkészítés, szigetelés elt{volít{sa
A huzaloz{s szersz{mai, v{g{s, csupaszít{s, préselés szersz{mai
Huzaloz{s k{belform{kkal; k{beltörzs készítés, k{belform{k rögzítése
Elektromechanikus csatlakozók
Csatlakozók csoportosít{sa, kiv{laszt{suk szempontjai
Csatlakozók kialakít{sa
Csatlakozó k{belek készítése, ellenőrzése
Forraszt{si gyakorlat (ÖGY)
Villamos csatlakoz{sok, kötések készítése (ÖGY)
[ramköri elemek villamos jellemzőinek mérése
170 óra+ 50óra ÖGY
Egyen{ramú h{lózatok villamos jellemzők és mérése
Ellen{ll{sok meghat{roz{sa V-A mérővel
Anyag meghat{roz{s fajlagos ellen{ll{s mérésével
Ellen{ll{sok soros kapcsol{sa, hurok törvény igazol{sa
Feszültségosztó vizsg{lata
Ellen{ll{sok p{rhuzamos kapcsol{sa, csomóponti törvény igazol{sa
Ellen{ll{sok eredőjének meghat{roz{sa
[ramosztó vizsg{lata
Villamos teljesítmény és fogyaszt{s mérése
Feszültségforr{sok soros és p{rhuzamos kapcsol{s{nak mérése
Energiaforr{sok jellemzőinek meghat{roz{sa
V{ltakozó {ramú h{lózatok jellemzőinek mérése
Középértékek vizsg{lata (mérés)
Jelalakok vizsg{lata oszcilloszkóppal (mérés)
Periodikus jelek jellemzőinek meghat{roz{sa
R, L, és C {ram és feszültsége szinuszos {ramkörben
Induktivit{s meghat{roz{sa. Tekercsek soros és p{rhuzamos kapcsol{sa
Soros R-L kör vizsg{lata
Soros R-C kör vizsg{lata
P{rhuzamos R-C kör vizsg{lata
Kapacit{s meghat{roz{sa
Kondenz{tor töltés és kisütés vizsg{lata
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Kapacit{sok soros és p{rhuzamos jellemzőinek a meghat{roz{sa
Egyen{ramú mérések (ÖGY)
V{ltakozó {ramú mérések (ÖGY)
[ramkörök építése, üzemeltetése
250óra + 80 óra ÖGY
Nyomtatott {ramkörök gy{rt{sa, előkészítése
Folírozott lemezek jellemzői, előkészítésük
A fóliamint{zat kialakít{sa
A szitanyom{s technológi{ja
Eszközök, segédanyagok
Nyomtatott {ramkörök marat{sa
Forrasztandó felületek előkészítése
Tisztít{s, folyasztószer, védő bevonat
Nyomtatott {ramkörök megmunk{l{sa, illesztése, rögzítése
Kivezetések előkészítése, szerelési magass{g, olvashatós{g, szerelési sorrend,
polarit{s, alkatrész beültetés, alkatrészl{bak lecsípése
Kezelőszervek, csatlakozók, kijelzők, k{belezések
Alkatrészv{laszt{s szempontjai. Névleges érték, tűrés, terhelhetőség.
alkatrészek jelölése
[ramköri modulok üzembe helyezése
Készre szerelt nyomtatott {ramkör ellenőrzése (vizu{lisan)
Készre szerelt nyomtatott {ramkör feszültség al{ helyezése (nyugalmi
{ramfelvétel mérése)
Az {ramkör funkcion{lis vizsg{lata
Bemeneti jellemzők (vizsg{ló jelek) kiv{laszt{sa, meghat{roz{sa és
be{llít{sa
Kimeneti jellemzők (v{laszjelek) mérése
A mérési eredmények kiértékelése
Berendezés összeszerelése és üzembe helyezése
[ramköri modulok beépítése
Kezelőszervek beépítése, csatlakoztat{sa
Be- és kimeneti csatlakoz{si felületek kialakít{sa
Speci{lis funkciójú kiegészítő elemek beépítése
A berendezés készre szerelése
Hibakeresés
Kapcsol{si rajz alapj{n történő hibakeresés
Hib{s javít{si egység (alkatrész vagy modul) meghat{roz{sa
A meg{llapított hibahely javít{sa az előírt technológi{nak megfelelően
A javított {ramkör, berendezés beüzemelése
Funkcion{lis ellenőrző mérések elvégzése
A javít{si művelet dokument{l{sa
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Nyomtatott {ramkörök gy{rt{sa (ÖGY)
[ramköri modulok üzembe helyezése (ÖGY)
Berendezés összeszerelése és üzembe helyezése (ÖGY)
8.2. A képzési helyszín jellege javasolt felszerelése
8.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
8.4. A tant{rgy értékelésének módja
8.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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A
10321-12 azonosító sz{mú
[ramkörök ipari alkalmaz{sa
megnevezésű
szakmai követelménymodul
tant{rgyai, témakörei
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A 10321-12 azonosító sz{mú, [ramkörök ipari alkalmaz{sa megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tant{rgyak és
a témakörök oktat{sa sor{n fejlesztendő kompetenci{k

Elektronikai berendezések
mérése

V{ltakozó {ramú mérések

Egyen{ramú mérések

X

V{ltakozó {ramú mérések

X
X

X

Egyen{ramú mérések

X

Villamos mérőműszerek
felépítése

X

Műszerek és
mérések gyakorlat

Műszerek és mérések

Villamos méréstechnika
alapfogalmak

Jelkeltő és jelform{ló
{ramkörök

Ipari
alkalmaz{stechnika
gyakorlat

Analóg és digit{lis
{ramkörök

Ir{nyít{stechnika

Funkcion{lis {ramkörök

Jelkeltő és jelform{ló
{ramkörök

Ipari
alkalmaz{stechnika

Digit{lis technika

Erősítők

Félvezetők

10321-12 [ramkörök ipari alkalmaz{sa

Összetett elektronikai
{ramkörök

Elektronikus
{ramkörök

FELADATOK
Analóg és digit{lis {ramköri dokument{ciót
értelmez
Egyszerű alap{ramköri jellemzőket sz{mít{ssal
meghat{roz
Dokument{ciók alapj{n össze{llítja a mérőrendszert
Ellenőrzi és be{llítja a mérőrendszert
Dokument{ciók és utasít{sok alapj{n méréseket
végez
Sz{mítógépes tesztprogramokat futtat
Mérés alapj{n elvégzi az {ramköri jellemzők
szükséges be{llít{sait
Dokument{ció alapj{n hibakeresést végez
Útmutat{s alapj{n behat{rolja a hib{s {ramköri
egységet, elemet
A behat{rolt hib{s modult, {ramköri elemet kicseréli

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről és a
javít{si munk{ról
Minőségir{nyít{si és gy{rt{sközi inform{ciókat
szolg{ltat
Műszaki leír{sok alapj{n sz{mítógéppel ir{nyított
eszközöket működtet
Egyszerű vezérlőprogramokat ír és működtet

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

SZAKMAI ISMERETEK
[ramkörépítés, össze- és szétszerelési módjai
Egyen- és v{ltakozó {ramú villamos alapmérések
Forraszt{si eszközök ({llom{sok) kezelési, haszn{lati
módjai
Mechanikai eszközök, szersz{mok, műszerek
kezelési, haszn{lati módjai
Villamos kéziszersz{mok kezelési, haszn{lati módjai
Villamos méréstechnikai alapismeretek
Egyen{ramú ({ramkörök) h{lózatok alaptörvényei
Elektrotechnika alapjai, villamos alapfogalmak
Erősítő-{ramkörök fajt{i, jellemzői
Félvezető diód{k működése, típusai (norm{l, Zener,
tűs, kapacit{s, alagút, Schottky)
Hibakeresés, {ramkörjavít{s módjai
Huzaloz{si, k{belezési technik{k
Kombin{ciós logikai h{lózatok
Logikai {ramkörök alapjai
Mechatronikai készülékek szerelési, gy{rt{si módjai
Mérés digit{lis műszerekkel
Mérés oszcilloszkóppal
Mérés, hitelesítés, be{llít{s
Mérési jegyzőkönyv készítése
Műszaki dokument{ció értelmezése

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
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X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Műveleti erősítők alapkapcsol{sai, alkalmaz{si
lehetőségei
Szekvenci{lis logikai h{lózatok, regiszterek,
sz{ml{lók, multiplexerek
T{pegységek, stabiliz{lt t{pegységek
Tranzisztorok típusai (bipol{ris, unipol{ris),
működési elve
V{ltakozó {ramú ({ramkörök) h{lózatok
alaptörvényei
Villamos és elektronikai készülékek vizsg{lati,
szerelési módjai
Villamos vezetékek, berendezések
Mikrosz{mítógépek, mikroprocesszorok
működésének alapjai, és alkalmaz{si lehetőségei
Sz{mít{stechnika alapjai
Sz{mítógépek alkalmaz{sa a méréstechnik{ban

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SZAKMAI KÉSZSÉGEK
Villamos műszerek és méréstechnikai eszközök
haszn{lata
Villamos kéziszersz{mok, kézi fémforg{csoló gépek
haszn{lata
Mechanikai kéziszersz{mok haszn{lata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Műszaki rajz olvas{sa, értelmezése, készítése

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

SZEMÉLYES KOMPETENCI[K
Precizit{s

X

X

X

X

X

Kézügyesség

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mozg{skoordin{ció

X

X

X

X

X
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X

T[RSAS KOMPETENCI[K
Ir{nyíthatós{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kommunik{ciós rugalmass{g

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MÓDSZER KOMPETENCI[K
Figyelem-összpontosít{s

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Módszeres munkavégzés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hibakeresés (diagnosztiz{l{s)
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9. Elektronikus {ramkörök

218 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az elektronikus {ramkörök tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy segítse elő a tanulók
{ramköri szemléletének kialakul{s{t és fejlesztését.
A tanulók ismerjék meg az elektronikus {ramkörök építőelemeit. Tegye képessé a
tanulókat az elektronikai az elektronikus alkatrészekből felépített kapcsol{sok
működésének megértésére.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
9.1. Témakörök és elemeik
Félvezetők
Félvezetők saj{t vezetése
Szennyezéses félvezetők tulajdons{gai
[ramvezetés félvezetőkben
PN-{tmenetek felépítése és működése
A félvezető dióda felépítése és működése
A félvezető diód{k típusai
Tranzisztorok
Bipol{ris tranzisztorok
Unipol{ris tranzisztorok
MOSFET tranzisztorok
Tranzisztorok munkapont –be{llít{sa
Bipol{ris tranzisztorok munkapont-be{llít{sa
Térvezérlésű tranzisztorok munkapon-be{llít{sa
Tranzisztorok kisfrekvenci{s helyettesítő képei
Erős{ramú félvezető eszközök

54 óra

Erősítők
Az erősítők jellemzői
Erősítő alapkapcsol{sok bipol{ris tranzisztorral
Erősítő alapkapcsol{sok térvezérlésű tranzisztorral
Visszacsatol{s
Műveleti erősítők
Visszacsatol{s alkalmaz{sa műveleti erősítő esetén
Különbségképző {ramkörök

68 óra
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Összetett elektronikai {ramkörök
T{pegységek
Többfokozatú erősítők
Széless{vú erősítők
Nagyfrekvenci{s hangolt erősítők
Nagyjelű erősítők
Műveleti erősítővel felépített {ramkörök méretezése

48 óra

Digit{lis technika
Logikai h{lózatok alaptörvényei
Kombin{ciós logikai h{lózatok alap{ramkörei
Egyszerű kombin{ciós h{lózat tervezése

48 óra

9.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
9.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
9.4. A tant{rgy értékelésének módja
9.5. A tov{bbhalad{s feltételei
10. Ipari alkalmaz{stechnika

112 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az ipari alkalmaz{stechnika tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy fejlessze a tanulók
{ramköri szemléletét. A tant{rgy tanul{sa sor{n megismert {ramkörökön keresztül a
tanulók megismerik az elektronikai {ramkörök felhaszn{l{s{nak lehetőségeit.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
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10.1. Témakörök és elemeik
Jelkeltő és jelform{ló {ramkörök
Impulzustechnikai {ramkörök
Impulzus fogalma, impulzusjellemzők
Aktív és passzív jelform{ló {ramkörök
Impulzus elő{llító {ramkörök

32 óra

T{pegységek
Line{ris egyenfeszültségű stabiliz{torok
Kapcsoló üzemű t{pegység
Oszcill{torok
Az oszcill{tor működési elve és felépítése
Visszacsatolt oszcill{torok
LC, RC, Kvarcoszcill{torok
Funkcion{lis {ramkörök
Az A/D és D/A {ramkörök típusai, jellemzői, megvalósít{sa, működése és
alkalmaz{saik
Memóri{k típusai, alkalmaz{suk
Mikroprocesszorok belső rendszertechnikai {ttekintése

48 óra

Ir{nyít{stechnika
32 óra
A vezérlés fogalma, feloszt{sa.
A vezérléstechnika építő elemei és készülékei.
Érzékelőelemek, jeladók, relék, programadók, beavatkozó elemek, j{rulékos
elemek.
Egyszerű vezérlési feladatok.
Programozható vezérlők (sz{mítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres)
programoz{sa.
Egyszerűbb, PLC-vel, vagy „intelligens programozható relével” ir{nyított ipari
folyamatok modellezése.
PLC-k típusai, felépítése.
A PLC kiv{laszt{sa
A meghat{rozott paramétereknek megfelelő PLC kiv{laszt{sa, figyelembe véve a
bővíthetőség, a kivitel, a terhelhetőség, a program v{rható nagys{ga, a program
archiv{lhatós{ga és a biztons{gi követelmények, stb. szempontjait.
10.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
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10.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
10.4. A tant{rgy értékelésének módja
10.5. A tov{bbhalad{s feltételei
11. Ipari alkalmaz{stechnika gyakorlat

440 óra + 80 óra ÖGY

A tant{rgy tanít{s{nak célja
Az ipari alkalmaz{stechnika gyakorlat célja, hogy elmélyítse az ipari
alkalmaz{stechnika tanul{sa sor{n szerzett ismereteket.
Gyakorlati péld{kon keresztül fejlessze a tanulók {ramköri szemléletét.
A tant{rgy tanul{sa sor{n megismert {ramkörökön keresztül a tanulók
megismerkednek az elektronikai {ramkörök felhaszn{l{s{nak lehetőségeivel is.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
11.1. Témakörök és elemeik
Analóg és digit{lis {ramkörök
Erősítő alapkapcsol{sok
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők be{llít{sa és mérése
Lehetséges hib{k felismerése és javít{sa
Többfokozatú erősítők
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítés be{llít{sa potenciométer segítségével
Erősítőjellemzők be{llít{sa és mérése
Lehetséges hib{k felismerése és javít{sa
Széless{vú erősítők
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők be{llít{sa és mérése
Lehetséges hib{k felismerése és javít{sa
Hangolt erősítők
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők be{llít{sa és mérése
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140óra +20 óra ÖGY

Lehetséges hib{k felismerése és javít{sa
Teljesítmény erősítők
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők be{llít{sa és mérése
Lehetséges hib{k felismerése és javít{sa
Műveleti erősítők
Műveletvégző kapcsol{s ellenőrzése
Mérőerősítő vizsg{lata
Nem line{ris alkalmaz{sok (kompar{tor)
Digit{lis {ramkörök
Késleltetési idő mérése műkapcsol{s segítségével
Logikai szintek ellenőrzése különböző {ramkörcsal{dokn{l
[ramfelvétel, meghajtó képesség vizsg{lata
Funkcion{lis működés ellenőrzése igazs{gt{bl{zattal
Erősítő kapcsol{sok építése, bemérése (ÖGY)
Jelkeltő és jelform{ló {ramkörök
72 óra
T{pegységek
Graetz-hidas egyenir{nyító kapcsol{s mérése
Zener-diód{s elemi stabiliz{tor vizsg{lata
Soros {teresztő tranzisztoros szab{lyzó {ramkör mérése
Mérési utasít{s alapj{n egyenfeszültségű stabiliz{lt t{pegység ellenőrzése
Oszcill{torok
Line{ris RC oszcill{tor rezgési feltételeinek be{llít{sa
Működő oszcill{tor kapcsol{s jellemzőinek mérése, lehetséges hib{k javít{sa
Impulzustechnika
Passzív jelform{ló fokozatok működésének vizsg{lata
Aktív jelform{ló fokozat mérése
Astabil billenőkapcsol{s építése és mérése, jellemzők be{llít{sa
Elektronikai berendezések
132óra + 60 óra ÖGY
Szerelési gyakorlat
A villamos kapcsol{si rajzok és utasít{sok alapj{n {ramkörök és készülékek
megépítése.
Az elkészült {ramkörök, készülékek beüzemelése, be{llít{sa, behangol{sa, a
szükséges mérések elvégzése.
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Ipari elektronika
Ipari elektronik{k, szab{lyozó, vezérlő egységek szét- és összeszerelése,
beépítése, be{llít{sa, beprogramoz{sa.
Időrelék, sz{ml{lók, egyszerű kompakt vezérlők automatik{k be{llít{sa az
előír{soknak megfelelően, dokument{ciók alapj{n.
Hibakeresési, behat{rol{si gyakorlatok
Készülékek, sz{mítógépek t{pegységeinek vizsg{lata, ki és beszerelése. Szűrés,
érintésvédelem.
Egyszerű és összetett elektronikai {ramkörök építése, beüzemelése és mérése (ÖGY)
PLC gyakorlat
96 óra
A PLC-program tervének elkészítése
A vezérlési feladat leír{sa: szövegesen, érintkezős kapcsol{sos (relés vezérléses)
módon, funkcion{lis elemekkel (logikai alapkapcsol{sos), folyamat{br{val.
A PLC-program elkészítése
A program {tír{sa a PLC típus{nak megfelelően.
A program bevitele a rendelkezésre {lló eszköztől függően sz{mítógépen vagy
kézi programozóval.
A program megjegyzésekkel, komment{rokkal való kiegészítése.
Szükség esetén a program {ttöltése vagy mentése.
A PLC-program tesztelése, üzemi prób{ja
A program tesztelése a rendelkezésre {lló eszközökkel (programfejlesztő
szoftver, modell) segítségével.
Az üzemi próba elvégzése ut{n a szükséges v{ltoztat{sok, javít{sok elvégzése, a
program véglegesítése.
A PLC-program dokument{l{sa
11.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
11.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
11.4. A tant{rgy értékelésének módja
11.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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12. Műszerek és mérések tant{rgy

68 óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A műszerek és mérések tant{rgy tanít{s{nak célja, hogy megismertesse a tanulókat az
elektronikai {ramkörök mérési lehetőségeivel. V{ljon tudatoss{ a tanulókban a mérési
módszerek és a mérőeszközök haszn{lata az elektronikai {ramkörök jellemzőinek
vizsg{lat{n{l.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
12.1. Témakörök és elemeik
Villamos méréstechnika alapfogalmak
Mérési hib{k
Mérőműszerek metrológiai jellemzői
Méréshat{r
Mérési tartom{ny
Érzékenység
Pontoss{g
Fogyaszt{s
Túlterhelhetőség
Csillapítotts{g
Haszn{lati helyzet

18 óra

Villamos mérőműszerek felépítése
Elektronikus feszültségmérők
Mérőhidak
Jelgener{torok
Oszcilloszkópok
Frekvenciamérők
Sz{mítógép alapú mérőrendszerek

18 óra

Egyen{ramú mérések
Egyen{ramú villamos jellemzők méréstechnik{ja
Ellen{ll{sok meghat{roz{sa V-A mérővel
Anyag meghat{roz{s fajlagos ellen{ll{s mérésével
Villamos teljesítmény és fogyaszt{s mérése
V-mérő méréshat{r bővítése
A-mérő méréshat{r bővítése
Feszültségforr{sok soros és p{rhuzamos kapcsol{s{nak vizsg{lata
Belső ellen{ll{s meghat{roz{sa

16 óra
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V{ltakozó {ramú mérések
V{ltakozó jelek {tlagértékeinek vizsg{lati módszerei
Jelalakok vizsg{lata oszcilloszkóppal
Periodikus jelek jellemzőinek meghat{roz{sa
R, L, és C {ram és feszültsége szinuszos {ramkörben
Induktivit{s meghat{roz{sa.
Kapacit{s meghat{roz{sa

16 óra

12.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
12.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
12.4. A tant{rgy értékelésének módja
12.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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13. Műszerek és mérések gyakorlat tant{rgy

172óra

A tant{rgy tanít{s{nak célja
A műszerek és mérések gyakorlat tanít{s{nak célja, hogy elmélyítse a műszerek és
mérések tant{rgy tanul{sa sor{n szerzett ismereteket. A tanulók tapasztalj{k meg a
különböző mérési módszerek előnyeit és h{tr{nyait.
Elsaj{tított közismereti, szakmai tartalmak, melyekre a tant{rgy épül
13.1. Témakörök és elemeik
Egyen{ramú mérések
Ellen{ll{s mérés
Ellen{ll{sok soros kapcsol{sa
Ellen{ll{sok p{rhuzamos kapcsol{sa
Ellen{ll{sok eredőjének meghat{roz{sa
Feszültségosztó
Hurok törvény. igazol{sa
Méréshat{r bővítés
[ramosztó
Csomóponti törvény. igazol{sa
Méréshat{r bővítés

36 óra

V{ltakozó {ramú mérések
V{ltakozó jelek {tlagértékeinek vizsg{lata (mérés)
Jelalakok vizsg{lata oszcilloszkóppal (mérés)
Tekercsek soros és p{rhuzamos kapcsol{sa.
Soros és p{rhuzamos R-L-C körök vizsg{lata
Kapacit{sok soros és p{rhuzamos jellemzőinek a meghat{roz{sa

54 óra

Erősítők mérése
Erősítő alapkapcsol{s építése, bemérése és javít{sa
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők mérése
Többfokozatú erősítő bemérése és javít{sa
Munkaponti jellemzők ellenőrzése
Erősítőjellemzők mérése
Széless{vú erősítő kapcsol{s vizsg{lata
Hangolt erősítő kapcsol{s vizsg{lata
Teljesítmény erősítő bemérése és javít{sa
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50 óra

Műveleti erősítők alkalmaz{stechnikai vizsg{lata
Neminvert{ló alapkapcsol{sok
Invert{ló alapkapcsol{sok
Elektronikai berendezések mérése
T{pegységek mérése
Impulzustechnikai {ramkörök mérése
Line{ris jelform{ló kapcsol{s mérése
Nemline{ris jelform{ló kapcsol{s mérése
Astabil és monostabil multivibr{tor kapcsol{s mérése
Bistabil és Schmitt –trigger kapcsol{s mérése
Logikai {ramkörök mérése

32 óra

13.2. A képzési helyszín jellege, javasolt felszerelése
13.3. A tant{rgy elsaj{tít{sa sor{n alkalmazott módszerek, tanulói
tevékenységform{k
A tanul{si nehézségekkel küzdő, tanulók fejlesztését szolg{ló módszerek
13.4. A tant{rgy értékelésének módja
13.5. A tov{bbhalad{s feltételei
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