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1. fejezet - Alapfogalmak és 
építőelemek 

Ez a modul az analóg elektronikában használatos építőelemekkel és azok legfontosabb tulajdonságaival 

foglalkozik. Itt jelennek meg azok az alapfogalmak is, amelyek a gépészmérnöki és a villamosmérnöki 

tevékenység közötti híd kiépítésénél, a mechatronikai szemléletmód kialakításánál rendkívül fontosak. Az 

analóg elektronikus áramkörök tárgyalásánál elsődleges szempont volt a gyakorlatorientált szemlélet, az 

alkalmazás, az áramkörök tervezésével és gyártásával e tárgy keretén belül nem foglalkozunk. Terjedelmi 

okokból ezzel együtt sem lehetett teljességre törekedni, viszont igyekeztünk a tárgy keretében a legfontosabb és 

leggyakrabban előforduló alkatrészeket és áramköröket összefoglalni. 

1. Az analóg elektronikus áramkörök elemei 

1.1. Elektronikus áramköri alkatrészek 

Az elektronikus áramkörök különböző elektronikus alkatrészekből (pl. tranzisztor, FET tranzisztor, műveleti 

erősítő, dióda, Zener-dióda stb.) és hagyományos R-L-C hálózatokból állnak. 

A berendezések funkciójuk szerint lehetnek a jelet felerősítő erősítők, különböző alakú és frekvenciájú jeleket 

előállító jelgenerátorok vagy oszcillátorok, jelformálók, meghatározott feszültség és áram szolgáltatására képes 

tápegységek. 

1.2. Ellenállások 

Az ellenállások készen kaphatók a 10 Ω – 10 MΩ-os ellenállás-tartományban, 0,1 – 0,25 – 0,5 – 1 – 2 – 5 – 10 

W-os terhelhetőség mellett. A megadott tartományon belül szabványos sorozatot gyártanak, pl. 20 % 

értéktűréssel az 1 – 1,5 – 2,2 – 3,3 – 4,7 – 6,8 – 10 számok 10, 100 stb.-szeresei fordulnak elő. A fenti 

számsorozat az ún. R5 sorozat, és az az értelme, hogy a tűrések átlapolják egymást. Pontosabb ellenállásokhoz 

nagyobb elemszámú sorozatokat használnak. Például 10%-hoz az 1 – 1,2 –1,5 – 1,8 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – 3,9 – 4,7 

– 5,6 – 6,8 – 8,2 – 10 számsorozat tartozik. 
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1.1.2.1. ábra Forrás: Wikipédia 

Az ellenállások vagy huzal, vagy rétegellenállások. A hordozó minden esetben szigetelő, leggyakrabban 

kerámia. Az ellenállások konstrukciójuktól függően ugyan, de az ellenálláson (rezisztencián) kívül néha 

kismértékű induktivitással is rendelkeznek, amit az esetek legnagyobb részében elhanyagolhatunk. Az 

ellenállásokban mindig hő fejlődik, amelyet a környezetnek át kell adni, és/vagy el kell vezetni. Ebből 

következik, hogy egy gyakorlatban felhasznált ellenállást annak névleges ellenállása mellett a benne keletkező 

megengedett hőteljesítmény nagyságával kell megadni. 

 

1.1.2.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Az ellenállások értéke kismértékben függ a hőmérséklettől, ezt a függést a Tk vagy Tc (Temperature Coefficient) 

fejezi ki. Egy ellenállás minősége annál jobb, mennél kisebb a hőmérséklettől való függése. A furatszerelt 

ellenállások axiális kivezetésekkel készülnek, értéküket gyakran színkóddal adják meg. 

 

1.1.2.3. ábra Forrás: Wikipédia 

A színkódok (gyűrűk) értelmezése nemzetközi, ezt mutatja a következő ábra. 
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1.1.2.4. ábra Forrás: Wikipédia 

A furatszerelt ellenállásokat gyakran szalagba foglalva hozzák forgalomba. 
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1.1.2.5. ábra Forrás: Wikipédia 

A mai korszerű elektronikai technológia a felületszerelés (Surface Mounting Technology, rövidítve SMT), 

ehhez speciális konstrukciójú ellenállások tartoznak. Az 1.1.2.6 ábrán egy felületszerelésre kifejlesztett 

chipellenállás, alatta pedig egy felületszerelt áramköri panel részlete látható, a felületszerelésre alkalmas 

ellenállásokkal. Megjegyzésre érdemes, hogy a felületszerelési technológiánál az áthidalásokat 0 Ω-os 

ellenállásokkal oldják meg. 
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1.1.2.6. ábra Forrás: BME ETT tanszék 

 

1.1.2.7. ábra Forrás: BME ETT tanszék 
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1.1.2.8. ábra Forrás: Wikipédia 

1.3. Kondenzátorok 

A kondenzátorok szigetelő dielektrikum két oldalán elhelyezkedő fém fegyverzetből épülnek fel. A 

kondenzátorokat a szigetelő dielektrikum szerint osztályozzák, ezek szerint lehetnek: polisztirol, polipropilén, 

poliamid, poliészter, polikarbonát, teflon kondenzátorok. Külön csoportot alkotnak a kerámia kondenzátorok. 

Nagyobb kapacitásokat ún. elektrolitikus kondenzátorok formájában valósítanak meg, ahol a dielektrikum vagy 

alumíniumoxid, vagy tantálpentoxid. Az elektrolitikus kondenzátorok polaritásérzékenyek, és mindig kell lennie 

a fegyverzetek között egy meghatározott polaritású egyenfeszültségnek. Az 1.1.3.1. ábra néhány furatszerelésre 

alkalmas kondenzátort mutat. 

 

1.1.3.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A levegő dielektrikummal működő forgó kondenzátorokat régebben rádiókészülékek hangolásra használták, ma 

már nagyon ritkán alkalmazzák. Úgyszintén túllépett az idő a papír dielektrikummal készített 

papírkondenzátorok felett is. A felületszerelt áramkörök céljára fejlesztették ki az ún. multilayer típusú 

kondenzátorokat. Ezeknél a dielektrikum igen vékony kerámia, és a fegyverzetek sok rétegvezető anyagból 

állnak, amelyeket párhuzamosan kapcsolnak az 1.1.3.2. ábra szerint. 
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1.1.3.2. ábra Forrás: Wikipédia 

 

1.1.3.3. ábra Forrás: Wikipédia 

A kondenzátorok az esetek többségében áramköri szempontból ideális kapacitásnak tekinthetők, a gyakorlatban 

azonban a dielektrikum nem ideális (nem végtelenül jó szigetelő), ezért abban teljesítményveszteség jön létre, 

amelynek következményeként a kondenzátor melegedhet. A veszteséget az áram valós és képzetes része 

hányadosának tangensével szokás jellemezni. A legnagyobb teljesítményveszteséggel az elektrolit 

kondenzátorok rendelkeznek. 
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1.1.3.4. ábra Forrás: Wikipédia 

 

A kondenzátorok fontos specifikációs adata a kapacitáson kívül még az a maximális feszültség, amelyet még 

károsodás nélkül a kondenzátor fegyverzeteire adhatunk. 

Az utóbbi néhány évben megjelentek az ultra- vagy szuperkapacitások is, amelyek kapacitása F (farad) 

nagyságrendű. Ezek elterjedése nemcsak az elektronikában, hanem az energiatárolásban is a következő években 

várható. 

1.4. Tekercsek (induktivitások) 

A tekercsek vezető huzalból tekercselt alkatrészek, ritka kivételtől eltekintve készen nem kaphatók. A 

fojtótekercsek mindig rendelkeznek számottevő ellenállással is, amely az elérni kívánt induktivitás mellett 

villamos teljesítményveszteséget jelent. Az 1.1.4.1. ábra egy toroid vasmagra tekercselt induktivitást mutat. 
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1.1.4.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A légmagos konstrukcióval csak igen kis induktivitások hozhatók létre. 

 

1.1.4.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Az induktivitásokat zavarszűrésre is használják, az 1.1.4.3. ábrán egy félbevágott ferritmagon megy keresztül a 

kábel. 
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1.1.4.3. ábra Forrás: Wikipédia 

A nagyobb induktivitások eléréséhez, különösen nagyobb frekvenciákon, ferritmagokat használnak. A 

ferritmagoknak lényegesen kisebbek az örvényáramú és a hiszterézis veszteségeik, mint a lágyvasból készült 

vasmagoknak. 

 

1.1.4.4. ábra Forrás: Wikipédia 

Az elektronikus áramkörökben alkalmazott transzformátoroknak és az elektromotoroknak is jelentős 

induktivitásuk van, hiszen ezek a mágneses tér előállítására tekercselést tartalmaznak. Az induktivitásokat az 

áramkörök méretezésénél mindig figyelembe kell venni. 

2. Aktív alkatrészek 

2.1. Félvezetők 

A félvezető elemeknek négy vegyérték- vagy valenciaelektronjuk van. A vegyértékelektronok, amelyek a külső 

elektronhéjon keringenek, egy félvezető atomot 4 szomszédos atommal kötnek össze kovalens kötéssel. A 
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kovalens kötésnek, amelyet elektronpár képzésnek is neveznek, az a lényege, hogy két szomszédos atom 

elektronjai együtt keringenek. Az atomok szabályosan, egymás mellett elhelyezkedve alakítják ki a 

kristályrácsot, amelynek a félvezető technikában egykristályt kell alkotniuk, tehát kristályhatárok nem 

fordulhatnak elő. Hibamentes vagy legalábbis minimális hibával rendelkező egykristály előállítása nem 

egyszerű feladat. A tiszta (intrinsic) félvezető anyag gyakorlatilag szigetelő. 

 

1.2.1.1. ábra 

A mai félvezető technológiában azért használják szinte kizárólagosan a szilíciumot, mert az oxidja (SiO2, kvarc), 

rendkívül stabil és ellenálló, és így meg tudja védeni az alatta létrehozott struktúrát a környezeti behatásoktól. 

2.2. A p-n átmenet tulajdonságai 

A félvezető vezetőképessége adalékolással (dotálás) növelhető. Ha a dotálás céljára 5 vegyértékű elemet 

választunk, n típusú, ha 3 vegyértékű elemet, úgy p típusú félvezetőhöz jutunk. 

 

1.2.2.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

A p-n átmenetnél külső feszültség rákapcsolása nélkül is kialakul egy potenciálgát, amely külső záró irányú 

feszültség hatására megnövekszik, nyitó irányúra pedig lecsökken, így a p-n átmenet alkalmassá válik 

egyenirányításra. 
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1.2.2.2. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

2.3. A dióda 

A dióda legtöbbször szilícium, régebben germánium alapanyagú, két elektródával rendelkező félvezető eszköz. 

A tiszta félvezető kristályon egymás mellett, ún. p, ill. n típusú adalékolással p-n átmenetet alakítanak ki. Az így 

előálló dióda egyik kivezetése az anód, a másik a katód. A katódot az ábrázolásban is, és az eszközön magán is 

egy csíkkal szokás megkülönböztetni. 
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1.2.3.1. ábra Forrás: Wikipédia 

2.4. A dióda karakterisztikái 

A karakterisztikában a nyitó és záró irányt más-más léptékezésben szokás ábrázolni. A valóságban a 

diódakarakterisztika az origó környékén is folytonos. 
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1.2.4.1. ábra Forrás: Wikipédia 

2.5. A dióda egyenlete és helyettesítő képe 

A p, ill. n rétegben úgy tekinthető, mintha pozitív, ill. negatív töltések mozgása létesítené az áramot. A félvezető 

rétegekhez csatlakozó kivezetések: az A anód, ill. a K katód. A dióda karakterisztikájának egyenlete: 

 

ahol: 

 

Az egyenletben I a dióda árama, I0 a kisebbségi töltéshordozók árama (visszáramnak is nevezik), Uk a diódára 

kapcsolt külső feszültség, UT az ún. termikus feszültség (szobahőmérsékleten, kb. 300 K°-on UT=26 mV), 

k=1,38·10-23 joule/K°, a Boltzmann-állandó, T az abszolút hőmérséklet, q=1,6·10-19 Cb, az elektron töltése. 

Fontos következtetés: Tekintettel arra, hogy már a dióda egyenletében benne van az abszolút hőmérséklet, 

ebből következően minden félvezetőt tartalmazó áramkör hőmérsékletfüggő lesz. Ezt különösen az analóg 

áramkörök esetében kell szem előtt tartani, mivel a digitális áramköri technika bizonyos védettséget jelent a 

hőmérséklet által okozott változásokkal szemben. Többek között ez is magyarázza a digitális áramkörök 

nagymértékű elterjedését. Az analóg technika azonban nem nélkülözhető, már csak azért sem, mert 

gyakorlatilag minden szenzor eredendően analóg jelet ad, amelyet fel kell erősíteni arra a szintre, amelyet már 

problémamentesen lehet digitalizálni. 

A dióda karakterisztikáknak három tartományát különböztetjük meg: a nyitó irányt, a záró irányt és a letörési 

tartományt. A nyitóirányú jelleggörbét leggyakrabban exponenciális jellegűnek tekintjük (lásd az egyenletet), a 

záró irányt általában a visszárammal jellemzik. Mivel a kettő közötti átmenet folytonos, igen kicsi, (±) néhány 
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100 mV-os tartományban a dióda ellenállásként viselkedik. A letörési tartományt az egyenlet nem írja le, 

egyenirányító alkalmazásoknál ezt a tartományt szigorúan kerülni kell. Vannak olyan alkalmazások, amelyeknél 

működéskor éppen a letörési tartományt használjuk fel. 

2.6. Zener- és varicap diódák 

Egy különleges kialakítású dióda a Zener-dióda, amely a letörési feszültséget tartósan is képes elviselni, és ezen 

a feszültségen viszonylag nagy áramot képes vezetni. Ezekkel az analóg tápegységekről szóló részben 

foglalkozunk. 

A varicap vagy varaktor diódák tulajdonképpen változtatható kapacitású diódák. A záró irányban előfeszített 

dióda saját, belső kapacitása a zárófeszültség növelésével csökken. Ezt mutatja a következő ábra. 

 

1.2.6.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

Látható, hogy a dióda saját kapacitása akkor a legnagyobb, amikor a zárófeszültség nulla. A zárófeszültség 

növelésével a p-n átmenetnél a kiürített réteg vastagsága nő, és ezzel a kapacitás csökken. A varicap diódákat 

rezgőkörök hangolására használják. Megjegyezzük, hogy ez az effektus minden diódánál fellép, azonban a 

varicap diódákat kifejezetten hangolás céljára fejlesztették ki. 

3. A bipoláris tranzisztor 

3.1. A tranzisztor működése 

A tranzisztor háromelektródás (három kivezetésű) félvezető eszköz, a félvezető anyaga többnyire szilícium, 

régebben germánium. A három elektróda a három félvezető réteghez csatlakozik, a tranzisztor p-n-p , illetve n-

p-n rétegeihez. Ennek megfelelően szinte ugyanolyan minőségi paraméterekkel létezik pnp , illetve npn 

struktúrájú tranzisztor. A pnp tranzisztorok alkalmazásánál a tápfeszültség általában negatív, az npn 

tranzisztoroknál általában pozitív értékű. A működés lényege, hogy a nyitó irányban használt bázis-emitter 

diódán áthaladó töltéshordozók nagy része a másik, nagyon közel lévő átmeneten is áthalad, és a bázis felé csak 

csekély számú töltéshordozó távozik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy kis bázisáramokhoz nagy kollektor-

emitter áramok tartoznak, vagyis a tranzisztor áramot erősít. Ezt mutatja be a következő ábra. 
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1.3.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 

Tudománytörténeti jelentőségű, hogy az első tranzisztort 1947 decemberében a Bell Laboratóriumban William 

B. Schockley, John Bardeen és Walter Brattain állították elő, amiért 1956-ban Nobel-díjat is kaptak. Az első 

tranzisztor képét az 1.3.1.2. ábrán láthatjuk. Feltűnő, hogy milyen nagyméretű és robusztus kivitelű volt, és 

megjelenésében egy cseppet sem hasonlít egy mai tranzisztorra. 

 

1.3.1.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Akkor még nem lehetett látni, hogy ezek után a fejlődés milyen rohamos lesz. De olyannyira az lett, hogy nincs 

még egy találmány az emberiség fejlődésében, ami akkora karriert futott volna be, mint a tranzisztor, és annyira 
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megváltoztatta volna világunkat, mint ez az erősítő eszköz. Ugyanis a tranzisztor fejlődésének köszönhetjük az 

informatika és a számítástechnika mindent elsöprő és magába foglaló elterjedését, beleértve azokat a modern és 

korszerű eszközöket, mint például a mobiltelefon, a GPS, a távközlés, a számítógépek, az audio- és 

videotechnika, hogy csak néhány kiragadott példát említsünk. A tranzisztort ugyanis lehetett miniatürizálni, és 

így nagy sorozatokban, tehát olcsón előállítani. Néhány korai típust mutatnak be a következő ábrák. 

 

1.3.1.3. ábra Forrás: Wikipédia 

 

1.3.1.4. ábra Forrás: Wikipédia 
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1.3.1.5. ábra Forrás: Wikipédia 

Az első kettő a Bell laboratórium germánium alapanyagú drift tranzisztora 1956-ból, a harmadik egy RCA 

TA153, szintén germánium alapanyagú ötvözött pnp tranzisztor 1953-ból, a következő pedig egy Fairchild 2N 

1613 típusú szilícium alapanyagú npn planár tranzisztor 1962-ből. 

 

1.3.1.6. ábra Forrás: Wikipédia 

A tranzisztorok méretcsökkenése nem állt meg, még ma is folytatódik, erre vonatkozik a Moore-törvény, lásd 

később. Itt csak megjegyezzük, hogy a mai nagy bonyolultságú integrált áramkörökben alkalmazott 

tranzisztorok jellemző mérete a 100 nm (0,0001 mm) tartomány alatt van. 
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1.3.1.7. ábra 

Néhány mai, különböző célú és teljesítményű tranzisztort mutat a következő ábra. Általános szabály, hogy egy 

tranzisztornak annál nagyobb méretűnek kell lennie, minél nagyobb a teljesítménye. Ez a hőleadás képességével 

függ össze, amelyet hűtőbordával és/vagy kényszerhűtéssel (ventillátor) is szokás megnövelni. 

 

1.3.1.8. ábra Forrás: Wikipédia 

Egy korszerű, planáris technológiával készített tranzisztor mikroszkopikus képét mutatja a következő ábra. A 

tranzisztor szilíciumból készített chipje a kollektorelektródára van felforrasztva, a két kivezetés a bázis és az 

emitter. 



 Alapfogalmak és építőelemek  

 20  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

1.3.1.9. ábra Forrás: Wikipédia 

A tranzisztor azért futotta be ezt a szédületes fejlődési pályát, mert az elektroncsővel szemben jól 

miniatürizálható, és nagy tömegben gyártható elektronikus erősítő eszköz. A pnp és npn bipoláris, valamint az 

ötvözött (junction) térvezérlésű tranzisztorok jelképi jelölését az 1.3.1.10. ábra mutatja. 
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1.3.1.10. ábra 

3.2. A tranzisztor karakterisztikái 

A bipoláris tranzisztort a bemeneti áram-feszültség és a kimeneti áram-feszültség karakterisztikákkal szokás 

jellemezni. Bemeneti karakterisztikából egy van (ha a hőmérsékletet és a kollektor-emitter feszültséget állandó 

értéken tartjuk), a kimenetet karakterisztikasereg jellemzi, amelyeket úgy kell értelmezni, hogy egy görbe 

mentén a bázisáram (és a hőmérséklet is) állandó. 
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1.3.2.1. ábra Forrás: Wikipédia 
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1.3.2.2. ábra Forrás: Wikipédia 

A bemeneti karakterisztika gyakorlatilag egy dióda (a bázis-emitter dióda) nyitó irányú karakterisztikája. Záró 

irányban ezt a diódát nem is nagyon szabad igénybe venni, sőt, védeni kell az esetlegesen fellépő záró irányú 

feszültségek ellen. A kimeneti karakterisztikasereg a kezdeti szakasztól eltekintve áramgenerátor jellegű, mert a 

görbék menete gyakorlatilag nem függ a feszültségtől. Ezért mondható ki, hogy a bipoláris tranzisztor egy 

áramvezérelt áramgenerátor jellegű eszköz. 

3.3. A tranzisztor helyettesítő képe 

A tranzisztor nemlineáris elem. Ha valamely eszközre (áramköri elemre) nézve nem igaz az Ohm-törvény, 

vagyis az áram-feszültség karakterisztikája nem egyenes, az eszköz nemlineáris tulajdonságokkal rendelkezik. 

Például a tranzisztor bemeneti (bázis-emitter) karakterisztikája szemmel láthatóan sem lineáris. Kis bemenő 

jelekre nézve a rendszerek (áramkörök) nagy része, így a tranzisztor is tekinthető lineárisnak, azaz a 

tranzisztoregyenletek egy munkapont környékén linearizálhatóak, ez jellemző az ún. kisjelű működésre. A 

tranzisztornak több helyettesítő képe ismeretes, ezek közül a leggyakoribbat, a hibrid paraméteres helyettesítő 

képet mutatjuk be. 
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3.4. A tranzisztor hibrid paraméteres helyettesítő kapcsolása 

A tranzisztor ezen villamos helyettesítő képét azért nevezik hibrid paraméteresnek, mert az egyenletekben 

szereplő h-paraméterek hol ellenállás, hol vezetés jellegűek, hol pedig dimenzió nélküliek. 

 

1.3.4.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A hibrid paraméterekkel felírt egyenletek a következők: 

 

A hibrid paraméterek (h-paraméterek) fizikai jelentése, mértékegysége és szokásos értékeik a következők: 

• h11 — bemeneti ellenállás, szokásos értéke 500… 5000 Ω 

• h12 — kimeneti visszahatás, szokásos értéke n·10-3 

• h21 — áramerősítési tényező, szokásos értéke 50… 500…5000 

• h22 — kimeneti vezetőképesség, szokásos értéke n·10-4 S 

Fontos észrevenni, hogy az első egyenlet feszültség, a második áram dimenziójú. 

Megjegyezzük, hogy a gyakorlati számításoknál a kimeneti visszahatást és a kimeneti vezetőképességet 

legtöbbször el szokták hanyagolni, ilyenkor az egyenletek nagyon leegyszerűsödnek, mert a jobb oldali második 

tagok elmaradnak. 

3.5. A tranzisztor munkapontjának beállítása 

A tranzisztor önmagában egy háromelektródás eszköz, önmagában így nem használható, csakis akkor, ha 

beállítjuk egy munkapontba. A tranzisztoros erősítő munkapontjának beállításán a bázisáram és a 

kollektorfeszültség kívánt értékeinek megvalósítását értjük. A munkapont beállítására többféle módszer van, 

legegyszerűbb az egyszerű bázisellenállással történő munkapont-beállítás. 

3.6. A munkapont stabilitása 
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A munkapont bázisellenállással történő beállítását az 1.3.6.1. ábra mutatja. A kimeneti karakterisztikába 

berajzolt munkaegyenes az összes lehetséges munkapontot tartalmazza. Két jellegzetes pontja van: az egyik a 

feszültségtengelyen a tápfeszültség, amelynél nagyobb feszültség elméletileg nem léphet fel, a másik az 

áramtengelyen a maximális áram, amelynél nagyobb áram elméletileg szintén nem fordulhat elő. A kettőt, adott 

értékű kollektorellenállás esetén, egy egyenes köti össze, ez a korábban említett munkaegyenes. A 

bázisellenállással megadott munkapontba-állítás a legegyszerűbb beállítás, a számítás alapja a h21 áramerősítési 

tényező. 

 

Ennek a kapcsolásnak éppen az a nagy hátránya, hogy a számításhoz pontosan ismerni kell az áramerősítési 

tényezőt. Azt pedig általában nem ismerjük, ezt a katalógusok igen tág tartományban adják meg (pl. 20…100). 

Ha az áramerősítési tényező változik, akkor a munkapont nem oda kerül, ahova szerettük volna beállítani. 

Megjegyezzük, hogy ez a nagy tartomány az áramerősítési tényezőt illetően a tranzisztorok 

gyártástechnológiájából következik, csak úgy szűkíthető, hogy a tranzisztorokat gyártás után csoportokra 

válogatják. Többek között ennek a bizonytalanságnak a kiküszöbölésére alkalmazzuk a bázisosztóval és emitter-

ellenállással megvalósított munkapont-beállítást. Ez a kapcsolás ugyanis nagymértékben biztosítja a tranzisztor 

munkapontjának stabilitását. 

 

1.3.6.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

A bázisosztó áramát a bázisáram kb. 10-szeresére, az emitter-ellenállást pedig úgy kell megválasztani, hogy 

azon a tápfeszültség kb. 10%-a essék. Az emitter-ellenállás negatív áram-visszacsatolást okoz. Belátható, hogy 

nagyobb áramerősítésnél az emitterfeszültség növekedni fog, ami viszont az állandó bázisfeszültség miatt a 

bázis-emitter dióda nyitófeszültségét, ezáltal a bázisáramot csökkenteni fogja, tehát a visszacsatolás valóban 

negatív. A C1 csatoló kondenzátor az egyenfeszültséget választja le. Az RE emitter-ellenállás erősítést csökkentő 

hatását váltóáramú szempontból egy CE ún. „hidegítő” kondenzátor párhuzamos kapcsolásával szokás kivédeni. 

A kondenzátor ugyanis bizonyos frekvenciák felett rövidzárnak tekinthető, egyébként egy felüláteresztő 

szűrőnek tekinthető. A −3 dB-hez (a törésponthoz) tartozó érték: 

 

ahol fa az alsó határfrekvencia. Gyakorlati tudnivaló, hogy ezen a frekvencián az amplitúdó már csak kb. 70%-os 

értékű a közepes frekvenciákhoz képest. 

4. A térvezérlésű tranzisztor 

4.1. A FET működése 

A FET tranzisztor a bipoláris tranzisztorokhoz hasonlóan, három kivezetéssel rendelkező félvezető eszköz. 

Neve az angol Field Effect Transistor elnevezésből származik. A térvezérlésű tranzisztorok másképpen 

működnek, mint a bipoláris tranzisztorok, ezért megkülönböztetésül másképpen is hívják az elektródákat: az 

emitternek a source (forrás), a bázisnak a gate (kapu), a kollektornak a drain (nyelő) elektróda felel meg. Az 
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1.4.1.1. ábra egy p-n átmenetek segítségével kialakított n -csatornás struktúrát ábrázol (jFET, junction FET). A 

működés lényege, hogy a gate elektróda környezetében kialakult kiürített réteg vastagságával befolyásolni lehet 

a csatorna ellenállását, azaz vezérelni lehet a kimenetet. A bipoláris tranzisztoroknál a kollektoráramot a 

bázisárammal vezéreljük, miközben a bázis-emitter diódát nyitó irányban használjuk. Ezzel szemben a 

térvezérlésű tranzisztoroknál a gate elektróda záró irányban van igénybe véve (vagy el van szigetelve), áram így 

gyakorlatilag nem folyik, tehát a csatorna áramát a gate elektróda környezetében kialakult villamos tér vezérli. 

 

1.4.1.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

A térvezérlésű tranzisztorok működésüket tekintve tehát feszültséggel vezérelt áramgenerátorok. 

4.2. A FET-ek karakterisztikái 

A kimeneti karakterisztikasereg a bipoláris tranzisztorok kimeneti karakterisztikaseregéhez hasonló. Két 

tartományt szokás megkülönböztetni: az ún. rezisztív tartományban a kimeneti (drain) áram a gate-feszültségen 

kívül a source-drain feszültségtől is függ, ebben a tartományban a tranzisztor az ellenálláshoz hasonlóan 

viselkedik, innen a tartomány elnevezése. Egy bizonyos source-drain feszültséghatáron felül a kimeneti (drain) 

áram a feszültségtől független lesz, a karakterisztika áramgenerátor jellegűvé válik, az áram csak a gate-source 

feszültségtől függ. A FET-eknél is — a bipoláris tranzisztorokhoz hasonlóan — egy bemeneti és egy kimeneti 

karakterisztikát, illetve karakterisztikasereget szokás megadni, mint ahogyan az az alábbi ábrán látható. 

 

1.4.2.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

4.3. Kiürítéses és növekményes típusok 
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A FET tranzisztorok eltérő működési módjukból következően kétféle módon alakíthatók ki: lehetnek 

növekményes vagy kiürítéses típusok. Növekményes típusról akkor beszélünk, ha a gate-source feszültség 

növelésére a source-drain áram növekedni fog. Abban az esetben viszont, ha a gate-source feszültség növelésére 

a source-drain áram csökkenése következik be, a tranzisztort kiürítéses típusúnak nevezzük. Ezeket foglalja 

össze a következő ábra (a p-csatornás kiürítéses típust az ábra nem tartalmazza). 

 

1.4.3.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

Látható, hogy a kimeneti karakterisztikasereg lefutása egymáshoz nagyon hasonló, különbség a bemeneti 

karakterisztikákban van. 

4.4. MOSFET-ek, CMOSFET-ek 

A MOS tranzisztorok a FET tranzisztorokkal azonos elven működnek. A MOS elnevezés az angol Metal Oxid 

Semiconductor névből ered, a kivezetések elnevezése a FET tranzisztor kivezetéseivel megegyező. A FET 

tranzisztor felépítéséhez képest az eltérés az, hogy a gate és a csatorna között igen vékony (általában 

szilíciumdioxid) szigetelőréteg található. Ennek köszönhetően a gate és a másik két elektróda között gigaohm 

nagyságrendű az ellenállás. Fontos gyakorlati tudnivaló, hogy az ilyen eszközöket beforrasztás előtt (vagy 

közben) igen könnyen tönkre lehet tenni az elektródák megérintésével. Ennek az a magyarázata, hogy az 

elektródák nagyon kis kapacitása miatt már nagyon kis töltésmennyiségek is olyan nagy feszültségeket képesek 

az elektródán létrehozni, hogy az átüti a szigetelőréteget. Az ilyen eszközök szállítása, kezelése különleges 

figyelmet és óvintézkedéseket igényel, a beforrasztás után azonban általában már nincs szükség ezekre. Az 

1.4.4.1. ábra a MOSFET jellegzetes karakterisztikáit mutatja be. 
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1.4.4.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

A MOSFET tranzisztorok is lehetnek n-csatornás vagy p-csatornás kivitelűek, szerkezetük vázlata a következő 

ábrán látható. 

 

1.4.4.2. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

A mai korszerű berendezésekben gyakran találkozunk a CMOSFET rövidítéssel. A betűszó a Complementary-

MOSFET elnevezésből származik. Mivel a MOSFET-eket n- és p-csatornás kivitelben egyaránt elő lehet 

állítani, ezeket sorba kapcsolva egyszerű digitális áramköri elemeket lehet létrehozni. (Ezekkel a digitális 

elektronika témaköre foglalkozik.) 
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A. függelék - Fogalomtár 

adalékolás: dotálás, szennyezés, a félvezető vezetővé tétele 

alumíniumoxid: Al2O3 , jó szigetelő 

analóg: arányos 

anód: pozitív elektróda 

bázisáramml: a bipoláris tranzisztor vezérlő árama 

bipoláris: vagy pnp (negatív tápfeszültség), vagy npn (pozitív tápfeszültség) struktúrájú tranzisztor 

dielektrikumml: fegyverzetek közötti szigetelőréteg 

dióda: egyetlen p-n átmenettel rendelkező egyenirányító eszköz, régebben: két elektródával (anód és katód) 

rendelkező elektroncső 

drain: a FET nyelő (gyűjtő) elektródája 

emitter: a bipoláris tranzisztor egyik elektródája 

FET: térvezérlésű tranzisztor 

gate: a FET vezérlő (kapu) elektródája 

hibrid: vegyes 

impedancia: komplex ellenállás 

induktivitás: a tekercs legfontosabb, mágneses energiatároló tulajdonsága 

karakterisztika: jelleggörbe 

katód: negatív elektróda 

kollektor: a bipoláris tranzisztor gyűjtő elektródája 

komplementer: ellentétes dotációjú (pnp—npn) 

kovalens kötés: amikor a külső pályán keringő elektronok közösek 

lineáris: egyenesen arányos 

MOS: félvezető struktúrát jelöl (Metal Oxid Semiconductor) 

nemlineáris: nem követi az egyenes arányosságot 

oszcillátor: rezgéskeltő 

poliészter: szerves műanyag dielektrikum céljára 

polisztirol: szerves műanyag dielektrikum céljára 

potenciálgát: helyi feszültségkülönbség 

S: Siemens, a vezetőképesség mértékegysége 

SMD: felületszerelésre kifejlesztett alkatrész (Surface Mounting Device) 

source: a FET forrás elektródája 
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tantálpentoxid: Ta2O5 jó szigetelő dielektrikum 

temperature coefficient: hőmérsékleti tényező (Tc ), amely megmutatja, hogy a szóban forgó paraméter 

mennyire függ a hőmérséklettől 

tranzisztor: háromelektródás félvezető erősítő eszköz 

valenciaelektron: vegyértékelektron 

varicap dióda: változtatható kapacitású dióda 

vegyérték: egy elem jellemzője, hogy a külső pályán hány szabad elektronja van 

Zener-dióda: záró irányban, a feszültség stabilizálására használt kételektródás félvezető 
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2. fejezet - Analóg áramkörök diszkrét 
alkatrészekkel 

Ez a modul az analóg elektronikában használatos áramkörökkel foglalkozik, amelyek az előző modulban 

tárgyalt diszkrét alkatrészekből épülnek fel. Az összeépítés sokszor nem egyszerű feladat, ezzel külön 

tudományág, az elektronikai technológia foglalkozik. Itt jelennek meg az áramkörök legfontosabb tulajdonságai 

mellett azok a fogalmak is, amelyek a gépészmérnöki és a villamosmérnöki tevékenység közötti híd 

kiépítésénél, a mechatronikai szemléletmód kialakításánál nélkülözhetetlenek. A diszkrét alkatrészekkel 

felépített analóg elektronikus áramköröket a mai berendezéseknél már egyre ritkábban találjuk meg, mert a 

fejlődés folyamán létrejöttek az integrált áramkörök. Az következett be, hogy az egyéni áramkörtervezés helyett 

ez a funkció is, meg a gyártás is átkerült a félvezetőgyárak kompetenciájába, és ma már a legtöbb analóg 

áramkört kompletten, integrált formában megvehetjük. E folyamat ellenére szükséges a diszkrét elemekből 

épített áramkörökkel foglalkozni, mert csak ezek alapján lehet az integrált áramkörös technikát megérteni és 

alkalmazni. Az áramkörök tárgyalásánál elsődleges szempont volt a gyakorlatorientált szemlélet, az alkalmazás, 

tervezési kérdésekkel csak érintőlegesen foglalkozunk. Terjedelmi okokból ezzel együtt sem lehetett teljességre 

törekedni, viszont igyekeztünk a tárgy keretében a legfontosabb és a leggyakrabban előforduló áramköröket 

összefoglalni. 

1. Kapcsolások bipoláris tranzisztorokkal 

1.1. Kis- és nagyjelű működtetés 

Kisjelű működtetésnél az eredetileg görbe karakterisztikákat a munkapontban húzott érintő meredekségével 

helyettesítjük, azaz linearizáljuk. Nagyjelű működtetésnél ez a közelítés nem engedhető meg, a jel olyan nagy, 

hogy a karakterisztikák nemlinearitásával is számolni kell, a helyettesítés és a számítások sokkal 

bonyolultabbak. Ekkor a tranzisztort olyan nagy jelekkel vezéreljük, amelyek a kimeneten már megközelíthetik 

a tápfeszültségtől tápfeszültségig értéket. Ilyenkor már a bemenő jel erősítés utáni bizonyos mértékű 

torzulásával kell számolni. Ha a vezérlő jelet tovább növeljük, a torzítás ugrásszerűen megnövekszik. 

A bipoláris tranzisztoroknak három kivezetése van, így a be- és kimeneti áramkörök, a négypólus szempontjából 

egy elektródának mindig szükségszerűen közösnek kell lennie a tápfeszültség föld (közös) pontjával. A 

gyakorlatban ez mindhárom elektróda lehet, azonban mind a háromnak más-más tulajdonságai vannak. A 

gyakorlati alkalmazás szempontjából ezért szükséges mind a hárommal megismerkedni. 

1.2. Közös emitteres kapcsolás 

A gyakorlatban legtöbbször a közös emitteres, vagy másik nevén földelt emitteres kapcsolással találkozunk. 

Ennek röviden szólva egyszerű oka van: a tranzisztor teljesítményerősítése ebben a kapcsolásban a legnagyobb. 

Az erősítéseket külön szokás választani feszültségerősítésre, áramerősítésre, és a kettő szorzatából álló 

teljesítményerősítésre. Tipikus közös emitteres kapcsolást mutat a következő ábra (amelyhez hasonlóval a 

munkapont beállításánál már találkoztunk). Ennek jellegzetességei: a bázisosztó, a munkapontot stabilizáló 

emitter-ellenállás, és a kollektorköri munkaellenállás, ahonnan az erősített feszültséget kicsatoljuk. Az emitter-

ellenállást át szokták hidalni egy „hidegítő” kondenzátorral annak érdekében, hogy az emitter-ellenállás 

erősítéscsökkentő hatását váltakozó áramú szempontból megszüntessük. A közös emitteres kapcsolás 

hátrányaként szokták említeni, hogy bemeneti ellenállása viszonylag kicsi. Mégis ez a legelterjedtebb kapcsolás, 

mert jelentős áramerősítése (h21 paraméter) és a munkapont beállításától függő jelentős feszültségerősítése van. 
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2.1.2.1. ábra 

1.3. Közös bázisú kapcsolás 

A közös bázisú kapcsolást az erősítő technikában viszonylag ritkán használják. Alkalmazási területe elsősorban 

az oszcillátoroknál (rezgéskeltőknél) van, ahol a közös bázisú kapcsolás nagy előnyét használják ki: 

nevezetesen, hogy a tranzisztor felső határfrekvenciája ebben a kapcsolásban a legnagyobb. Az ábra egy közös 

(földelt) bázisú kapcsolást mutat. Ennek legszembetűnőbb jele, hogy a bázisát váltakozó áramú szempontból a 

Cb kondenzátorral földpotenciálra helyeztük. 
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2.1.3.1. ábra 

1.4. Közös kollektoros kapcsolás 

A közös kollektoros, vagy földelt kollektoros kapcsolásnak van még egy elnevezése: ezt a kapcsolást 

emitterkövetőnek is szokták nevezni. Utóbbi elnevezés onnan származik, hogy ebben a kapcsolásban az 

emitterfeszültség egyszerűen követi a bázisfeszültséget. A munkaellenállás, azaz a terhelés ennél a kapcsolásnál 

mindig az emitterkörben van. A közös kollektoros kapcsolásnál azt kell észrevennünk, hogy a tápfeszültség, 

ahova a kollektort kötjük, váltakozó áramú szempontból földpotenciálon van, hiszen a táplálást 

feszültséggenerátor biztosítja, amelynek ideálisan zérus a belső ellenállása. A közös kollektoros kapcsolásnak a 

feszültségerősítése gyakorlatilag 1, csak áramerősítés (h21 paraméter) van. A közös kollektoros kapcsolást a 

gyakorlatban impedancia transzformátorként is gyakran alkalmazzák, mivel bemeneti ellenállása viszonylag 

nagy, kimeneti ellenállása kicsi, miközben a feszültséget nem erősítik. Az ilyen kapcsolásokkal általában 

végfokozatoknál találkozhatunk. Tipikus alkalmazási területük az analóg tápegységek ún. „áteresztő” 

tranzisztorai. 
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2.1.4.1. ábra 

1.5. Tranzisztoros erősítő kapcsolások 

Ha egy tranzisztorból felépülő erősítő nem elegendő az adott erősítési feladat megoldásához, többfokozatú 

erősítőt szokás alkalmazni. Az egyes fokozatokat csatoló elemekkel kapcsolják egymáshoz. Ha a csatoló elem 

ellenállás, és/vagy szinteltoló dióda, a csatolás alsó határfrekvenciája zérus lesz, az erősítő az egyenfeszültséget 

is erősíti. Ilyenek tipikusan a műveleti erősítők. Egyenfeszültségű erősítőket diszkrét alkatrészekből nem lehet jó 

minőségben előállítani, mert a diszkrét elemek különböző hőmérséklete és ezek változásai miatt a 

munkapontokat nem lehet eléggé stabilra készíteni. Jó minőségű egyenfeszültségű erősítőket csak a monolitikus 

integrált áramkörök megjelenésével sikerült előállítani. Más a helyzet akkor, ha csak váltakozó feszültséget kell 

erősíteni. Ilyenkor az erősítőfokozatok csatolására kondenzátorokat (ritkán transzformátorokat) használunk. A 

csatoló kondenzátorok mindig az erősítő fokozat alsó határfrekvenciáját határozzák meg (soha nem a felsőt). 

Utóbbit legtöbbször maga az erősítő eszköz, és a szórt vagy parazita kapacitások szokták korlátozni. 

1.6. A osztályú erősítők 

A legegyszerűbb teljesítményerősítő az A osztályú erősítő. A működés nagyjelű, a kivezérlés elméletileg 

nullától tápfeszültségig tart. Az A osztályú erősítők legnagyobb hátránya a nagy disszipációs teljesítmény, a 

nagy hőfejlődés. Fontos a munkapont helyes megválasztása, hogy a kivezérlési tartomány minél nagyobb 

lehessen. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a vezérlés nélküli nyugalmi állapotban a munkapontnak (Q) a 

tápfeszültség felénél kell lennie. 
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2.1.6.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

1.7. B osztályú erősítők 

A B osztályú erősítőket az jellemzi, hogy az eredeti ± (nullához képest kettős) előjelű bemeneti jelet egy pozitív 

és egy negatív előjelű jelre bontjuk, és külön-külön egy-egy tranzisztorral erősítjük. A tranzisztorok nincsenek 

előfeszítve (nincs nyugalmi bázisáram), ezért kis kivezérlésnél jelentős torzítások keletkeznek, viszont 

nyugalomban, kivezérlés nélkül nincs áramfogyasztás. Jellegzetes pnp-npn (komplementer) konstrukciót mutat 

az alábbi 2.1.7.1. ábra. Látható, hogy a tranzisztorok száma megduplázódott, és a vázolt esetben két (egy pozitív 

és egy negatív) tápegységre van szükség. A kettős tápegység igénye az első pillanatban eléggé hátrányosnak 

tűnik, de van egy nagy előnye is: A terhelést nem kell az erősítő kimenetéről kondenzátorral leválasztani, hanem 

egyszerűen rá kell kapcsolni a kimenetre. 
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2.1.7.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

1.8. AB osztályú erősítők 

Az AB osztályú erősítők igyekeznek megtartani mind az A, mind a B osztályú erősítők előnyeit, azok hátrányai 

nélkül. Itt gondoskodunk kismértékű bázisáramról nyugalmi helyzetben is. Ezt a D1, D2 diódákon a nyitó 

irányban eső feszültség segítségével lehet elérni. 

 

2.1.8.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 
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Az ábra egyetlen tápegységgel megoldott áramkört mutat. Ilyenkor a végtranzisztorok egyenáramú munkapontja 

a tápfeszültség felénél van, ezért a hangszóró számára a váltakozó feszültséget a C kondenzátorral csatoljuk ki, 

amelynek nagysága szintén az alsó határfrekvenciát határozza meg. A kapcsolási rajzon a T11 és a T22 

tranzisztorok ún. Darlington-típusúak, amelyek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a két tranzisztor egy 

tokban helyezkedik el, és áramerősítési tényezője közelítően a két tranzisztor áramerősítési tényezőjének a 

szorzata. 

1.9. D osztályú erősítők 

A D osztályú erősítők létrejöttét csak az utóbbi években kifejlesztett modern térvezérlésű tranzisztorok 

megjelenése tette lehetővé. Ezek rendkívül gyors, kis bekapcsolási ellenállással rendelkező, kapcsolóüzemre 

kifejlesztett tranzisztorok. A tranzisztoroknak csak két állapotuk van: vagy be vannak kapcsolva, vagy 

kikapcsolt állapotban vannak. Mindkét üzemállapot kis disszipációval rendelkezik, és azért kell nagy sebességű 

átkapcsolással rendelkezniük, mert az átkapcsolás alatt minél gyorsabban át kell ugraniuk egyik állapotból a 

másikba, hogy a nagy disszipációjú munkapontokat ezáltal el lehessen kerülni. A D osztályú erősítőt egy 

hangfrekvenciás erősítő példáján mutatjuk be. 

 

2.1.9.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

Az analóg audiobemenetet a PWM (Pulse Width Modulation, impulzusszélesség modulátor) alakítja át digitális 

(kétállapotú, nulla vagy tápfeszültség) típusú jellé. Az átkapcsolások frekvenciája olyan nagy, hogy még a 

maximális frekvenciájú erősíteni kívánt jelet is több impulzusból lehessen rekonstruálni. A híd ágban található 

hangszóró számára az LC-tagok állítják vissza az analóg jelet. 

2. Kapcsolások térvezérlésű tranzisztorokkal 

2.1. A FET-ek munkapontjának beállítása 

A FET-eket ugyanúgy munkapontba kell állítani, mint a bipoláris tranzisztorokat. Legegyszerűbb esetben a gate 

feszültséget kell beállítani, egy feszültségosztó segítségével, vagy a source potenciálját kell megemelni egy 

soros ellenállással. 
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2.2.1.1. ábra 

2.2. FET-es erősítő kapcsolások 

Egy tipikus FET-es erősítő kapcsolást mutat a következő ábra. 

 

2.2.2.1. ábra 

A FET-eknél a leggyakoribb kapcsolás a földelt source kapcsolás, ami a bipoláris tranzisztoroknál a közös 

emitteres kapcsolásnak felel meg. Ezek jellemzői a közepes feszültségerősítés, a nagy áramerősítés, a nagyon 

nagy bemeneti és a viszonylag kicsi kimeneti ellenállás, mindezekből következően a nagy teljesítményerősítés. 

2.3. A FET mint kapcsoló eszköz 

A térvezérlésű tranzisztorokat nagyon gyakran használják kapcsoló üzemmódban. Ennek az az oka, hogy lezárt 

állapotban a tranzisztor ellenállása mohm nagyságrendű is lehet, ugyanakkor nyitó irányban akár néhány mohm 

(a milliohm az ohm ezredrésze) source-drain ellenállás (RDSON) is elérhető. A kapcsoló üzemben működtetett 

tranzisztor disszipációja sokkal kisebb szokott lenni, mint a normál munkapontban működtetett tranzisztorok 

esetében. Ennek az a magyarázata, hogy amikor a tranzisztor le van zárva (kikapcsolt állapot), akkor nagy ugyan 

a feszültség, de az áram gyakorlatilag nulla, így a kettő szorzata is nagyon kis érték lesz. Kinyitott (bekapcsolt) 

tranzisztornál az áram maximális, de a tranzisztoron eső feszültség (szaturációs feszültség) igen kicsiny, így a 

kettő szorzata ugyancsak kicsiny érték lesz. A két állapot között, amikor a disszipáció nagy lenne, nagyon 

gyorsan át kell haladni, hogy amikor az áram is, meg a feszültség is nagy, tehát a kettő szorzata is nagy lenne, 

lehetőleg ne fejtse ki hatását. Ezért a kapcsoló tranzisztoroknál az egyik legfontosabb paraméter (a feszültség és 

áramadatok mellett) az átkapcsolási sebesség. 

2.4. Kitekintés, Moore-törvény 
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A FET-ek nagy tömegben és igen kis méretekkel is előállíthatóak. A Moore-törvény nem természettudományos 

törvény, hanem megfigyelésen alapul. Lényege, hogy a tranzisztorok lineáris méretei mintegy 18 hónap (másfél 

év) alatt megfeleződnek. Ez egy adott területen elhelyezhető tranzisztorok számát tekintve exponenciális 

növekedést jelent. Ennek következménye az informatika hallatlan mértékű fejlődése. Kutatók szerint a Moore-

törvény még jó néhány évig érvényes lesz. 
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B. függelék - Fogalomtár 

Bode-diagramml: amplitudó (dB-ben) és fázis (fokokban) diagramok a frekvencia logaritmusának 

függvényében 

decibel: dB, a Bel tizedrésze, a Bel a teljesítményarány tízes alapú logaritmusa. 

disszipáció: hőteljesítmény, amit el kell vezetni 

karakterisztika: jelleggörbe 

Moore: Gordon E. Moore, az Intel Corporation mérnöke, a róla elnevezett „törvény” első megfogalmazója 

(1965). 

szaturációs feszültség: kinyitott állapotban a tranzisztor maradékfeszültsége 

szimuláció: a vizsgált rendszer paramétereinek meghatározása számítással 
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3. fejezet - Analóg integrált 
áramkörök 

Ebben a modulban az analóg elektronikában használatos olyan áramkörökkel foglalkozunk, amelyek nem 

diszkrét alkatrészekből épülnek fel, hanem a félvezetőgyárakban előállított integrált áramkörökből. Ezek az 

áramkörök nemcsak aktív alkatrészeket, hanem a passzív alkatrészeket (legtöbbször ellenállásokat, 

kondenzátorokat nagyon ritkán) is tartalmazzák. Bár ezeket az áramköröket a gyártók igyekeznek általános 

felhasználásra tervezni, legtöbbször mégis szükséges kiegészítő alkatrészek alkalmazása is. Azért kell az analóg 

integrált áramkörök legfontosabb tulajdonságait megismerni, hogy a gyakorlati felhasználásokat meg tudjuk 

érteni, és szükség esetén az analóg integrált áramköröket alkalmazni is tudjuk. Az áramkörök tárgyalásakor 

ennél a modulnál is elsődleges szempont volt a gyakorlatorientált szemlélet, az alkalmazás, ezért mélyebb 

tervezési kérdésekkel csak érintőlegesen foglalkozunk. Terjedelmi okokból ezzel együtt sem lehetett teljességre 

törekedni, de a tárgy keretében igyekeztünk a legfontosabb és a leggyakrabban előforduló áramköröket 

összefoglalni. 

1. Erősítő kapcsolások 

1.1. Alapfogalmak, a negatív visszacsatolás 

Erősítőkről már az előzőekben is többször esett szó, azonban szükséges pontosabban is meghatározni az 

erősítőkkel kapcsolatos fogalmakat. A legfontosabbak a következők: 

Háromféle erősítés lehet: 

1. feszültségerősítés (Uki/Uki) 

2. áramerősítés (Iki/Iki) 

3. teljesítményerősítés, amely az előző kettő szorzata (Pki/Pki) 

Minden erősítés frekvenciafüggő, tehát meg kell adnunk azt a frekvenciát, amelyen az erősítést mérjük, vagy az 

egész tartományt, amelyet frekvenciamenetnek is nevezünk. Sokszor nem mindegy az sem, hogy az erősítő a 

bemenethez képest milyen fázisban adja ki az erősített jelet, tehát meg kell adnunk, hogy az erősíteni kívánt 

frekvencián mekkora az erősítő fázistolása. A következő ábrán egy erősítő frekvenciamenetét (Bode-diagram 

valós része) ábrázoltuk. A függőleges tengelyen a feszültségerősítést dB-ben mérjük fel, a frekvencia tengely 

általában logaritmikus léptékű. Ha másképpen nincs megadva, az alsó és felső határfrekvenciát az határolja, 

hogy mikor lép ki az erősítés a ±3 dB-es tartományból. A referenciát általában egy közepes frekvencia adja, 

ehhez viszonyítunk. Az ábrán B a sávszélesség, azaz a felső (ff) és az alsó (fa) határfrekvencia különbsége. 
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3.1.1.1. ábra Forrás: Kovács Ernő 

Felhasználási szempontból nagyon fontos az is, hogy egy erősítőnek mekkora a bemenő és kimenő ellenállása, 

pontosabban impedanciája, mert ezek a paraméterek képzetes komponenseket is tartalmazhatnak. 

Végül alkalmazási szempontból fontos lehet a jel/zaj viszony is, mert például hiába jó egy hangfrekvenciás 

erősítő, ha a kimenet élvezhetetlenül zajos. 

A szabályozástechnikában és az elektronikában is a teljesítmények arányára logaritmikus arányszámot (10-es 

alapú logaritmus) használunk. Ez a Bel, ami azonban túl nagy lévén, az alapegység tizedrészét használjuk. Ez a 

decibel. 

 

A teljesítményt azonban felírhatjuk a feszültséggel és az állandónak tekintett ellenállással is (az ellenállással 

rögtön egyszerűsítettünk): 

 

Innen a második hatvány kiemelhető a logaritmus elé: 

 

Így jutunk az általánosan használt decibel fogalmához. A gyakorlati alkalmazásoknál az erősítések szorzása 

(vagy a csillapítások osztása) a dB-ben kifejezett értékek összeadásává (kivonásává) egyszerűsödik. Érdemes 

néhány számértéket megjegyezni: kétszeres erősítés 6 dB, tízszeres 20 dB, százszoros 40 dB, ezerszeres 60 dB, 

kétszázezerszeres 106 dB, milliószoros 120 dB és így tovább. A negatív előjel erősítés helyett csillapítást jelent. 

Az eredő (kívánatos) erősítést mindig negatív visszacsatolással állítjuk be. A negatív visszacsatolás előnyei a 

következők: 

• az áramkörök jellemzőit bizonyos mértékben függetlenné tehetjük az őt alkotó félvezetők egyedi 

tulajdonságaitól, 
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• az áramkörök jellemzőit bizonyos mértékben függetlenné tehetjük a tápfeszültség és a hőmérséklet 

változásaitól, 

• az áramkörök bemeneti és kimeneti ellenállását bizonyos fokig befolyásolhatjuk a negatív visszacsatolással, 

• az erősítés a negatív visszacsatolás hatására szélesebb frekvenciatartományt fog át. 

A negatív visszacsatolásnak persze nemcsak előnyei, hanem hátrányai is vannak. Ezek a következők: 

• a negatív visszacsatolást csak az erősítés csökkentésével lehet létrehozni, 

• rosszul megtervezett negatív visszacsatolás önrezgéshez (begerjedéshez) vezethet. 

1.2. Többfokozatú erősítők 

Az egy fokozattal (tranzisztorral) felépített erősítővel elérhető erősítés korlátozott. Ha nagy erősítésre van 

szükség, több erősítőfokozatot alkalmazunk, és az erősítőket sorba kapcsoljuk, így többfokozatú erősítőkhöz 

jutunk. Stabil erősítési tényezőt igénylő feladatoknál az eredő erősítést negatív visszacsatolással 

(szabályozással) állítjuk elő. Ekkor a nyílthurkú (visszacsatolás nélküli) erősítési tényezőt sokkal nagyobbra kell 

választanunk, hogy legyen miből visszavenni. 

1.3. Határfrekvencia és fázistartalék 

Az erősítők működése nem végtelenül gyors. Ezért mindig létezik egy felső határfrekvencia, amelynél nagyobb 

frekvenciájú (szinuszos) jelek már csak jelentős engedményekkel erősíthetők. A frekvencia növelésével 

általában az erősítők fáziskésése is megnövekszik. Felső határfrekvenciának azt a frekvenciát szokás tekinteni 

(ha más nincs megadva), amelynél a kimeneti jel amplitúdója −3 dB-t csökken egy közepes frekvencia 

amplitúdójához viszonyítva. Váltakozó feszültségű erősítőknél általában létezik egy alsó határfrekvencia is, 

amelyet szintén a -3 dB-es amplitúdó csökkenéshez szoktak kötni. A műveleti erősítőknél alapvető elvárás, 

hogy az erősítés alsó határfrekvenciája zérus legyen (egyenfeszültség-erősítés). 

Ahogy a bemeneti jel frekvenciáját növeljük, az erősítő kimeneti jelének fázistolása is növekedni fog. A 

probléma akkor jelentkezik, amikor a fáziskésés miatt a visszacsatolás már nem lesz negatív (a negatív szó 

ebben az értelemben ellenfázist jelent), az erősítő elveszti stabilitását, és begerjed. Ezt az állapotot 

nyilvánvalóan el kell kerülni, mégpedig biztonsággal. Azt a kimeneti jel fázistolási szöget, amely az instabil 

állapot és a stabil állapot között van, fázistartaléknak szokták nevezni. 

2. Integrált erősítők 

2.1. A műveleti erősítő 

A műveleti erősítők mai értelemben véve monolitikus integrált áramkörök, amelyekre az jellemző, hogy 

egyetlen félvezető kristályon alakítják ki a tranzisztorokat és az ellenállásokat (nagyon ritkán kondenzátorokat). 

A korszerű planár, epitaxiális planár és MOS technológiák igen nagy elemsűrűség elérését teszik lehetővé. A kis 

elemsűrűségű SSI (Small Scale Integration), a közepes elemsűrűségű MSI (Medium Scale Integration) és nagy, 

illetve extra-nagy elemsűrűségű LSI, illetve ELSI (Extra Large Scale Integration) áramkörök forradalmasították 

az elektronikát. A műveleti erősítő egyszerűen fogalmazva egy aluláteresztő aktív hálózat. (Aktív elemeket, 

tranzisztorokat is tartalmaz, és alsó határfrekvenciája zérus, ez teszi alkalmassá analóg számítási műveletek 

elvégzésére.) Működését tekintve feszültséggel vezérelt feszültség generátornak tekinthető. Rendszerint két 

bemenete és egy kimenete van. Egy tipikus, fém tokozású műveleti erősítőt (µA 741) mutat be a 3.2.1.1. ábra. 



 Analóg integrált áramkörök  

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.2.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A műveleti erősítők tápfeszültsége rendszerint kettős, a nullához képest van pozitív és negatív tápfeszültség, 

következésképpen a kimeneti jel is a nullához képest pozitív és negatív is lehet. A bemenetekhez tartozó előjel 

nem a bemeneti feszültség előjele, hanem a bemenet fázistolását jelenti. A pozitív előjel tehát azt jelenti, hogy 

az erre a bemenetre adott bármilyen polaritású feszültséggel a kimenő feszültség azonos fázisban lesz. A negatív 

előjel pedig azt jelenti, hogy az erre a bemenetre adott bármilyen polaritású feszültséggel a kimenőfeszültség 

pontosan ellenfázisban lesz, tehát ha a bemenetet növeljük, a kimenet csökkenni fog. A kapcsolási rajzokon a 

tápfeszültséggel való ellátást gyakran fel sem tüntetik. Fontos megérteni, hogy klasszikus esetben mindig két 

tápfeszültségről beszélünk, egy pozitív (+Ut) és egy negatív (-Ut) tápfeszültségről. A viszonyítási alap, a nulla 

pedig a kettő között van. A bemeneti és kimeneti feszültségeket mindig a nullához viszonyítjuk. 
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3.2.1.2. ábra Forrás: hamWiki 

A legfontosabb összefüggés, hogy a műveleti erősítő nem a bemeneteire kapcsolt feszültségek abszolút 

értékétől, hanem azok különbségétől függ. 

 

A képletben Ao a nyílthurkú (nincs visszacsatolás) feszültségerősítési tényezőt jelenti, ami az ideális műveleti 

erősítőnél végtelenül nagy, a reális erősítőknél 60…120 dB (azaz ezerszeres-egymilliószoros) tartományban 

van. Ubes ) a differenciális feszültség, vagyis a bemenetek közötti feszültségkülönbség. Az ideális műveleti 

erősítő csak erre érzékeny, az Ubep és az Uben feszültségek abszolút értékére nem. 

2.2. Az ideális műveleti erősítők tulajdonságai 

Az ideális műveleti erősítő fogalmát azért érdemes bevezetni, mert segítségével jobban megérthetők a 

valóságos, reális műveleti erősítők tulajdonságai. Az ideális műveleti erősítő feszültségerősítése végtelen nagy, 

a bemenő ellenállása szintén végtelenül nagy, így bemenő áramai zérusok. Kimeneti ellenállásuk zérus. 

Határfrekvenciájuk végtelenül nagy, azaz működésük végtelenül gyors. Az ideális műveleti erősítő egy 

feszültséggel vezérelt feszültséggenerátor. 

2.3. A reális műveleti erősítők tulajdonságai 

A gyakorlatban alkalmazott reális műveleti erősítők csak közelítik az ideális műveleti erősítők tulajdonságait. 

Erősítési tényezőjük nem végtelenül nagy, bemeneti ellenállásuk szintén nem, tehát van bemeneti áram, a 

transzferkarakterisztikát a tápfeszültség korlátozza, rendelkeznek bemeneti hiba (ofszet) feszültséggel és 

bemeneti hiba (ofszet) árammal. Kimeneti ellenállásuk véges, és bizonyos fokig érzékenyek a közös módusú 

feszültségre is, amelyet a közös módusú feszültség-elnyomási tényező jellemez. Egy jellegzetes transzfer 

(átviteli) karakterisztikát mutat a 3.3.3.1. ábra, ahol a vízszintes tengelyen a bemeneti, a függőleges tengelyen a 

kimeneti feszültség látható. Figyeljük meg, hogy a léptékek a bemenetnél mV-ban, a kimenetnél V-okban van 

megadva, hogy a karakterisztika ábrázolható legyen. A nyílthurkú (visszacsatolás nélküli) feszültségerősítési 

tényező a példában AUO =10000, amely a gyakorlatban előforduló erősítők tekintetében igen kis értéknek számít. 
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A lényeg az, hogy az analóg áramköröknél mindig a lineáris tartományban kell maradnunk, tehát a műveleti 

erősítő két bemenete között néhány mV-nál nagyobb feszültségkülönbséget analóg áramköröknél soha nem 

mérhetünk. 

 

3.2.3.1. ábra Forrás: hamWiki 

A reális műveleti erősítők természetesen nem végtelenül gyors működésűek. Az időbeli viselkedésre a kimeneti 

jelváltozás maximális meredeksége (slew rate) ad információt. Ez utóbbi jellemző tulajdonképpen egy 

hányados, amely azt adja meg, hogy maximálisan milyen gyorsan képes a kimenet változni a bemenet hatására. 

Fontos megérteni, hogy akármilyen gyorsan is változtatható a bemenet, a kimenet akkor sem képes a megadott 

mértéknél gyorsabban változni. Ez tehát műveleti erősítő jellemző, értékét általában V/μs dimenzióban adják 

meg, tipikus tartomány a 0,5…4 V/μs értéktartomány. A kimeneti jelváltozás maximális meredekségének (slew 

rate, szokás még átfordulási időnek is nevezni) ismeretében meg lehet határozni azt a maximális frekvenciát, 

amit az erősítő még erősíteni képes. Itt azonban tekintettel kell lenni arra, hogy a szinuszos jel maximális 

meredeksége (amely a nulla átmenetnél van), nemcsak a frekvenciától, hanem a szinuszjel amplitúdójától is 

függ, ezért a csúcstól csúcsig mért amplitúdó is szerepel a képletben. 

 

ahol Upp a kimeneti szinuszjel csúcstól csúcsig (peak to peak) mért értéke. Egy gyakran előforduló (741 típusú) 

műveleti erősítő kapcsolási rajzát mutatja az 3.2.3.2. ábra. 
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3.2.3.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Megjegyezzük, hogy a kapcsolási rajz amerikai szabvány szerint készült, ahol az ellenállásokat cikcakkvonallal 

jelzik, eltérően az európai jelöléssel, ahol az ellenállást téglalappal ábrázolják. Fontos megjegyezni, hogy mind a 

20 tranzisztor, az összes ellenállás és kondenzátor egyetlen Si-kristályon van kialakítva, aminek az a 

következménye, hogy az alkatrészeknek kiváló a termikus együttfutása. 

2.4. Az ofszet feszültség és hatásai 

A műveleti erősítőket gazdaságosan nem lehet olyan pontosan gyártani, hogy ilyen nagy (átlagosan 

százezerszeres) nyílthurkú erősítések mellett a kimeneti feszültség zérus legyen, ha a bemenetek között nincs 

potenciálkülönbség (pl. dróttal össze vannak kötve). Vagyis a műveleti erősítőnek akkor is van valamekkora 

kimenő feszültsége, amikor a differenciális bemenő feszültség zérus. Ez egy hiba, amelyet az alkalmazások 

során kompenzálnunk kell. Mivel a nyílthurkú erősítési tényező értékét szintén nem lehet pontosan előre tudni, 

ezért ezt a hibát mindig a bemenetre kell visszatranszformálni. Ezek szerint az ofszet feszültség vagy magyarul 

hibafeszültség az a feszültség, amelyet a bemenetek közé kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy a kimeneti 

feszültség zérus legyen. Szokásos értéke a mV-os tartományban van. Az ofszet feszültséget a műveleti erősítők 

alkalmazásakor a legtöbb esetben kompenzálni kell. (Alapvető elvárás, hogy ha a differenciális bemenő 

feszültség zérus, legyen zérus a kimenő feszültség is.) Megjegyezzük, hogy sok elvi kapcsolási rajz az ofszet 

feszültség kompenzálását magától értetődőnek veszi, ezért sokszor nem is tüntetik fel, mint ahogyan a 

tápfeszültség igényeket sem. 

2.5. Az invertáló alapkapcsolás 

A műveleti erősítők nyílthurkú (visszacsatolás nélküli) erősítését nem lehet gyártástechnológiai módszerekkel 

pontosan beállítani. Emiatt a kívánatos erősítést mindig visszacsatolással állítjuk be. A visszacsatolás az R2 és R1 

ellenállások segítségével történik, lásd a 3.2.5.1. ábrán. Az erősítő fázist fordít, ezt jelzi a képletben a negatív 

előjel is. 
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3.2.5.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

A kimeneti feszültség értéke, ha a műveleti erősítő bemeneti áramát elhanyagoljuk: 

 

Ezek szerint a visszacsatolt erősítést egyedül az R2 és R1 aránya határozza meg. 

2.6. A nem invertáló alapkapcsolás 

A nem invertáló alapkapcsolás bemeneti impedanciája nagyon nagy, erősítése a negatív visszacsatolással 

állítható be. A kimeneti feszültségjel fázisban van a bemeneti feszültségjellel. 

 

3.2.6.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 
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A nem invertáló alapkapcsolás visszacsatolása szintén negatív, a fázisfordító bemenetre történik, a vezérlés 

viszont a nem invertáló bemeneten jön létre. Ezért az erősítő nem fordít fázist, a kimeneti jel fázisban van a 

bemenettel. Figyelemre méltó, hogy az erősítést ugyanúgy az R2 és R1 aránya határozza meg, mint az invertáló 

esetben, viszont az eredő erősítés mindig eggyel nagyobb lesz, tehát 1-nél kisebb erősítést (ami már csillapítás) 

nem is lehet beállítani, míg az invertáló kapcsolásnál ezt meg lehet tenni. 

3. Műveleti erősítők alkalmazása 

3.1. Követő erősítő 

A követő erősítő esetében 100%-os feszültség-visszacsatolást alkalmazunk. Az áramkörnek így nem lesz 

feszültségerősítése, azaz a feszültség erősítési tényező 1. Bemeneti impedanciája nagyon nagy, kimeneti 

ellenállása nagyon kicsi (hiszen feszültséggenerátor), ezért a gyakorlatban legtöbbször impedancia 

transzformátornak használják. AUV az áramkör visszacsatolt feszültségerősítési tényezője. 

 

3.3.1.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

3.2. Összegző kapcsolás 

Az összegző áramkör működése a Kirchhoff-törvényeken alapul, és kapcsolási rajza az 3.3.2.1. ábrán látható. 

Az erősítést az R2 ellenállással lehet beállítani. Az R1i ellenállásokkal az egyes bemenetek feszültségerősítése 

állítható be. 
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3.3.2.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

Az eredő bemeneti áram az egyes részáramok összegeként írható fel: 

 

Az egyes bemeneti részáramokat az Ohm-törvény alapján írhatjuk fel: 

 

Az invertáló bemenet potenciáljának virtuálisan zérusnak kell lennie, tehát a kimeneti feszültség az Ohm-

törvény alapján: 

 

Kirchhoff törvénye alapján a bemeneti áramok összege megegyezik a visszacsatoló ágból jövő árammal, és 

feltételezzük, hogy a műveleti erősítő bemenő árama elhanyagolhatóan kicsiny, ekkor felírhatjuk, hogy: 

 

Az R1 ellenállások megfelelő megválasztásával az egyes bemenetek súlyozását (erősítését) lehet beállítani. 

Ennek felhasználásával az összegező kapcsolást digitál-analóg átalakítóként is fel lehet használni. 

3.3. Differenciaerősítők 

A differenciaerősítőknél mindkét bemenetet vezéreljük. A kimeneti feszültség a két bemeneti feszültség 

különbsége lesz. A kapcsolás hátránya, hogy a két bemenetre vonatkozóan a bemeneti ellenállás nem azonos. 
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3.3.3.1 ábra Forrás: Puklus Zoltán 

3.4. Mérőerősítők 

A mérőerősítők tulajdonképpen differenciaerősítők, amelyeknél azonban mindkét bemenet nagy bemeneti 

ellenállással rendelkezik, mivelhogy mindkettőnél (A1 és A2) a nem invertáló bemenetet használjuk. A harmadik 

erősítő (A3) egy egyszerű differenciaerősítő, itt azonban már nem játszik szerepet a bemeneti ellenállások 

különbözősége, mert a meghajtás feszültséggenerátorról (az előző műveleti erősítők kimenetéről) történik. 
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3.3.4.1. ábra Forrás: Herpy Miklós 

3.5. Integrátorok 

Az integrátor kapcsolások esetében a visszacsatoló ágban egy jó minőségű kondenzátor helyezkedik el. Az 

áramkörrel integrálási műveletet lehet elvégezni, a kimeneti feszültség a bemeneti feszültség idő szerinti 

integrálja lesz. Az ábra nem mutatja be az integrálás kezdeti feltétel-megadásának módját. 

 

3.3.5.1. ábra 
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3.3.5.2. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

3.6. Differenciáló áramkörök 

A differenciáló áramköröket viszonylag ritkábban használják, mert bemeneti impedanciájuk végtelen nagy 

frekvencián zérus. 
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3.3.6.1. ábra 
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3.3.6.2. ábra Forrás: Herpy Miklós 

3.7. Egyenirányító kapcsolások 

Műveleti erősítő felhasználásával igen jó minőségű egyenirányító áramköröket lehet létrehozni. 

Karakterisztikájuk közel áll az ideális dióda karakterisztikájához. 

 

3.3.7.1. ábra Forrás: Herpy Miklós 

3.8. Logaritmikus és exponenciális erősítők 

Amennyiben a visszacsatoló ágban nemlineáris alkatrészeket alkalmazunk, az erősítő karakterisztikája is 

nemlineáris lesz. A visszacsatoló ágba kapcsolt eszköz karakterisztikájának inverz függvényét kapjuk az 
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előremutató ágban. Ha R2 helyébe diódát (tranzisztort) alkalmazunk, logaritmikus, ha R1 helyébe, akkor 

exponenciális karakterisztikájú áramkörhöz jutunk. Mind a két áramkörnek az analóg szorzó-osztó 

áramköröknél van jelentősége. A matematika szabályai szerint ugyanis a szorzás visszavezethető a 

hatványkitevők összeadására. Először a két szorzandó feszültséget logaritmálnunk kell, utána összegző 

kapcsolással el kell végezni a kitevők összeadását (vagy kivonását, ami gyakorlatilag ugyanaz), majd az így 

kapott eredményt exponenciális áramkörrel vissza kell alakítanunk. Így működnek az analóg szorzó (osztó) 

áramkörök. A 3.3.8.1. ábra logaritmikus és exponenciális karakterisztikájú kapcsolásokat mutat be. 

Mindkettőnél a bipoláris tranzisztor bázis-emitter dióda exponenciális karakterisztikáját használjuk nemlineáris 

elemként. 

 

3.3.8.1. ábra Forrás: Herpy Miklós 

3.9. Váltakozó feszültségű erősítők 

A műveleti erősítőkkel nemcsak egyenfeszültségű műveleteket lehet elvégezni, hanem alkalmasak arra is, hogy 

bizonyos frekvenciatartományban (ez legtöbbször a hangfrekvenciás tartomány) váltakozó feszültségű erősítési 

feladatokat is megoldjanak. Műveleti erősítővel felépített váltakozófeszültségű erősítőt mutat a 3.3.9.1 ábra. A 

C1 és C2 kondenzátorok az alsó határfrekvenciát határozzák meg. Nagyságukat az alsó határfrekvencián kívül az 

R1 és az Rt ellenállásokhoz képest kell kiszámítani. A felső határfrekvenciát maga a műveleti erősítő fogja 

meghatározni. Az ábrában a forrás és a terhelés is fel van tüntetve. Általános szabály, hogy ha lehetséges, a 

műveleti erősítő mindkét bemenete ugyanazt az eredő impedanciát lássa a föld felé. Ennek a szabálynak teszünk 

eleget, ha a nem invertáló bemenetre az R2 ellenállással egyező ellenállást kapcsolunk, hiszen a C1 kondenzátor 

egyenáramon szakadásként (szigetelőként) viselkedik. 
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3.3.9.1. ábra Forrás: Herpy Miklós 

3.10. Komparátorok 

Az analóg komparátorok két feszültség összehasonlítására szolgáló áramkörök: azt mutatják meg, hogy a szóban 

forgó feszültség kisebb vagy nagyobb egy meghatározott, referenciafeszültségnél. Mivel a komparátor 

kimenetén bizonytalan (analóg) feszültség nem jelenhet meg, csak igen vagy nem, a komparátorokat 

szándékosan hiszterézissel készítik. Ezt a pozitív visszacsatolás biztosítja. A 3.3.10.1. ábra szerinti kapcsolásnál 

a hiszterézis a referenciafeszültséghez képest nem szimmetrikus, mert különböző polaritásoknál más-más a 

visszacsatolás, ezeket a diódák választják szét, az egyik irányban az egyik a másik irányban a másik dióda 

dolgozik. Fontos megjegyezni, hogy az 3.3.10.1. ábra ún. nullkomparátort valósítja meg, tehát a kimenet azt 

fogja megmutatni, hogy a bemenő feszültség a nullánál kisebb, vagy nagyobb. Az invertáló bemenetet azonban 

nem kötelező a zérusra kötni, azt általában egy referencia feszültség forráshoz kötik, és ilyenkor a komparátor 

azt mutatja meg, hogy az aktuális feszültség a referenciához viszonyítottan kisebb, vagy nagyobb. 

 

3.3.10.1. ábra Forrás: Puklus Zoltán 

A komparátorok bemenő feszültsége analóg, kimenetük vagy pozitív, vagy negatív, tehát kétállapotú, vagyis 

digitális. Ezért a komparátorok átmenetet jelentenek az analóg és a digitális áramkörök között. A 

komparátorokat gyakran alkalmazzák analóg-digitál konverterekben. 

4. Analóg tápegységek 

4.1. A lüktető egyenfeszültség előállítása 

Ahhoz, hogy a váltakozó áramú hálózati feszültségből egyenfeszültséget lehessen előállítani, először 

mindenképpen egyenirányítani kell. Az egyenirányítás általában kétutas szokott lenni, amely 4 db hídba 

kapcsolt diódával (diódahíd, Graetz-kapcsolás) történik. A stabilizátorok általános blokkvázlatát a 3.4.1.1. ábra 

mutatja. 
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3.4.1.1. ábra 

Az egyenirányítás után szükség van egy nagy kapacitású, elektrolit kondenzátor alkalmazására. Ezt 

pufferkondenzátornak is nevezik, és az a célja, hogy akkor is biztosítsa az áramot, amikor a váltakozó feszültség 

pillanatnyi értéke kisebb, mint a kondenzátor feszültsége, tehát nincs töltés. Az ábra egy transzformátort, egy 

kétutas hídkapcsolást és egy pufferkondenzátort mutat. A kimeneti feszültség nem stabil, és lüktetése az R·C 

időállandótól függ a 3.4.1.2. ábrán. 

 

3.4.1.2. ábra 

A 3.4.1.1. ábrán láthatjuk a bemeneti váltakozó feszültséget, az egyenirányított és pufferelt lüktető 

egyenfeszültséget. Az utolsó két diagram a diódák áramát mutatja. Ebből látható, hogy a diódák igen rövid ideig 

vezetnek, akkor viszont nagy áramot (folyási szög üzem). 
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3.4.1.3. ábra 

A tranzisztoros szabályozó fokozatnak a lüktető egyenfeszültségre kell csatlakoznia, de csak abból képes 

gazdálkodni, ami a rendelkezésére áll, tehát a stabilizált feszültség nem lehet nagyobb, mint a lüktető 

egyenfeszültség minimális pillanatnyi értéke, mínusz 1-2 volt feszültségesés az áteresztő tranzisztoron, lásd 

később. 

4.2. Zener-diódás stabilizátorok 

A kapcsolást a 3.4.2.1. ábra, a Zener-dióda karakterisztikáját a 3.4.2.2. ábra mutatja. A stabilizálást az idézi elő, 

hogy a Zener-dióda differenciális ellenállása a letörési tartományban nagyon kis értékű lesz, a karakterisztika 

nagyon meredekké válik. A bemeneti lüktető jelalakot (stabilizálatlan, pufferelt feszültség) sokkal kevésbé 

lüktető kimeneti feszültséggé alakítja. Megjegyezzük, ha állandó kimeneti feszültséget kívánnánk előállítani, a 

Zener-diódát áramgenerátorról kellene meghajtani. 
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3.4.2.1. ábra 

 

3.4.2.2. ábra 
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Az egyszerű Zener-diódás stabilizátor hibaerősítőt és visszacsatolást nem tartalmaz, ezért alkalmazási területe 

korlátozott. 

4.3. Tranzisztoros stabilizátor kapcsolások 

A 3.4.3.1. ábra egy egyszerű áteresztő tranzisztoros stabilizátor áramkört mutat. A T1 tranzisztor 

emitterkövetőként működik, mert a terhelés az emitterkörben van. A T2 egy emitter kapcsolású erősítő 

(hibaerősítő), amely a referenciafeszültséget hasonlítja össze a kimeneti feszültség leosztott értékével. A P 

potenciométerrel egyébként a kimeneti feszültséget lehet beállítani, de ez soha nem lehet kisebb, mint a Zener-

dióda letörési feszültsége, különben a T2 nem képes működni. 

 

3.4.3.1. ábra 

A stabilizátorokat a feszültség nagyságán kívül a maximális kifolyási árammal szokás jellemezni. A stabilizálás 

minőségét két jellemző alapján lehet megítélni. Az egyik jellemző a töltésszabályozás (load regulation) azt 

mondja meg, hogy egy bizonyos áramterhelés hatására a kimeneti feszültség mennyire változik, miközben a 

bemeneti feszültség állandó. Ez tulajdonképpen a (differenciális) kimeneti ellenállás. Szokásos értéke mΩ 

nagyságrendben van. 

töltésszabályozás  {a képletben} 

 

A másik jellemző feszültségszabályozás (line regulation), egy bizonyos áramterhelés mellett mennyit változik a 

kimenő feszültség, amikor a bemeneti feszültség változik (pl. valamilyen ok miatt csökken). Szokásos értéke a 

10 mV nagyságrendben van, néhány voltos bemeneti feszültségingadozás esetén. 

feszültségszabályozás  {a képletben} 
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A két jellemző bizonyos fokig független egymástól, így gyakorlati alkalmazásoknál mindkét jellemzőt 

figyelembe kell venni. 

4.4. Hőtechnikai számítások 

A tranzisztorok tönkremenetelét vagy a nagy letörési feszültség, vagy a félvezetőben keletkező 

megengedhetetlenül magas hőmérséklet okozhatja. Utóbbi különösen fontos az analóg tápegységek esetében, 

hiszen ezek úgy működnek, hogy a felesleges villamos teljesítményt hőteljesítménnyé alakítják át, amelyet 

valamilyen módon át kell adni a környezetnek. A félvezetőket előállító cégek általában azt a maximális 

hőmérsékletet adják meg, amely a félvezető kristály belsejében, a p-n átmenet környezetében a struktúra 

károsodása nélkül még felléphet (Tj, junction temperature). Azért, hogy a disszipált hőteljesítmény 

következtében ne növekedjen a kristályhőmérséklet a megengedett fölé, hűtőbordát szokás alkalmazni, amelyet 

hőtechnikailag méretezni kell. A méretezés alapja a termikus Ohm-törvény, amely a villamos és termikus 

rendszerek hasonlóságán alapul. A feszültségnek a hőmérsékletkülönbség, az áramnak a hőmennyiség, az 

ellenállásnak a termikus ellenállás, a kapacitásnak a hőkapacitás felel meg. Ezek figyelembevételével a 

végtranzisztorban keletkező maximális hőteljesítmény (Pdmax): 

 

ahol: Tk a környezeti hőmérséklet maximuma, Rjt a kristály és tokozás, Rth a tokozás és a hűtőborda, Rhk a 

hűtőborda és a környezet közötti hőellenállás (°C/W) értéke. A fenti képletnél a hőkapacitásokat nem vettük 

figyelembe, tehát időben állandósult (stacioner) folyamatnál alkalmazható. A problémát az szokta jelenteni, 

hogy az Rhk a hűtőborda és a környezet közötti hőellenállást nehéz kiszámítani, sok paramétertől függ, és a 

végeredmény eléggé bizonytalan. A számítások céljára diagramok és közelítő képletek állnak rendelkezésre. A 

másik két hőellenállás értéke rendszerint katalógusadat. A gyakorlatban elterjedt a kényszerhűtés, amikor 

ventilátor alkalmazásával csökkentjük az Rhk hőellenállást. 

4.5. Integrált stabilizátor kapcsolások 

A diszkrét alkatrészekből felépített stabilizátorok helyett ma nagyon gyakran integrált áramköröket 

alkalmazunk. Két nagy csoportjuk van: a fix feszültségre gyártott és a felhasználó által beállítható feszültségű 

áramkörök. Ezeknél a feszültség beállítása rendszerint egy feszültségosztóval történik. A pozitív tápfeszültségre 

kifejlesztett integrált feszültségstabilizátorok („stabilizátor-kocka”) típusszáma 78-cal, a negatív változat 79-cel 

kezdődik. Így például a 7805 típusszám +5 V-os, a 7915 szám -15 V-os stabilizátort jelent. Beállítható típusra jó 

példa a 723-as vagy a 317-es számú áramkör. 

4.6. Az integrált stabilizátor kapcsolások alkalmazása 

A fix stabilizátor áramköröket mindössze 2 db gerjedést gátló (keramikus) kondenzátorral kell kiegészíteni, és 

egyszerűen ráköthető a pufferelt egyenfeszültségre. Példának bemutatjuk a 78XX (pozitív feszültség, az XX 

jelzi a gyárilag fixen beállított feszültség értékét) sorozat bekötését, valamint azt a blokkdiagramot, amely 

feltünteti, hogy az IC milyen áramköröket tartalmaz. Ebből látható az integrált áramkörök behozhatatlan előnye: 

ha minden áramkört diszkrét elemekből kellene összeállítani, az nagyon körülményes, sokkal nagyobb helyet 

elfoglaló, és ráadásul még rosszabb minőségi paraméterekkel rendelkező szerkezet lenne. A 3.4.6.1. ábrán 

látható, hogy mindezt megkapjuk egyetlen tokban. 
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3.4.6.1. ábra Forrás: LM 78xx katalógus 

 

3.4.6.2. ábra Forrás: LM 78xx katalógus 
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3.4.6.3. ábra 

A beállítható integrált áramkörökhöz több külső alkatrész szükséges, emiatt ritkábban is alkalmazzák, viszont 

felhasználási területük szélesebb. A 3.4.6.4. ábrán az egyik legismertebb 723 típusú stabilizátor blokksémája 

látható. Stabil referenciafeszültséget (7,15 V) előállító áramköre, hibaerősítője, áteresztő tranzisztoros 

végfokozata, áramhatároló áramköre is van. Felhasználása igen széleskörű, a néhány volttól a több száz voltos 

tartományban használható, akár pozitív, akár negatív stabilizált feszültség előállítására. Áramkorlátozási 

lehetőséggel is rendelkezik, sőt, kapcsoló üzemű tápegység létrehozására is alkalmas. 
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3.4.6.4. ábra Forrás: LM 723 katalógus 

 

3.4.6.5. ábra Forrás: LM 723 katalógus 

A szintén beállítható feszültségű 317-es áramkör arról nevezetes, hogy referenciafeszültsége mindössze 1,25 V, 

és csak 3 kivezetéssel rendelkezik, amely felhasználási szempontból előnyös, hiszen csak két ellenállás (egy 
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feszültségosztó) kell a beállításhoz a gerjedést gátló kondenzátorokon kívül. Alkalmazásával kiváló 

áramgenerátor is készíthető. 
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf
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C. függelék - Fogalomtár 

alsó határfrekvencia: ez alatt a frekvencia alatt az erősítés értéke több mint 3 dB-t csökken 

analóg-digitál konverter: áramkör, amely az időben folytonos (analóg jelet) digitális jellé alakítja (A/D 

converter) 

Bode-diagramml: amplitúdó (dB-ben) és fázis (fokokban) diagramok a frekvencia logaritmusának 

függvényében 

differenciál erősítő: a bemenetek különbségi feszültségét erősítő eszköz 

differenciáló: a matematikai idő szerinti differenciálást megvalósító eszköz 

fázistartalék: azt a kimeneti jel fázistolási szöget (θ), amely az erősítő egységnyi (stabil) erősítésénél instabil 

állapot (θ=-180°) és a stabil állapot között van, fázistartaléknak nevezzük 

felső határfrekvencia: e felett a frekvencia felett az erősítés értéke több mint 3 dB-t csökken 

integrált: egybeépített, egyesített 

invertáló: fázist fordító 

jelgenerátor: különböző jelformákat előállító eszköz 

komparátor: összehasonlító 

közös módusú: ugyanolyan amplitúdójú és fázisú 

ofszet feszültség: bemeneti hibafeszültség 

referencia feszültség: összehasonlító feszültség, rendszerint stabilizálva van 

szimuláció: a vizsgált rendszer paramétereinek meghatározása számítással 

virtuális: látszólagos 
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