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1. fejezet - A digitális információ 

A műszaki gyakorlatban az eszközök felépítését és működési módját tekintve két nagy csoportot lehet 

megkülönböztetni. Az egyik az analóg, a másik a digitális technika. Bár a kettő között első pillanatban jelentős 

különbséget lehet tenni, a gyakorlatban sokszor a kétféle technika határai elmosódnak, átmennek egymásba. 

A kétféle technika közötti legfontosabb eltérések a következők: 

• Az analóg technika esetében a jelek értékkészlete elméletileg végtelen nagy, és a jel az értelmezési 

tartományban folytonos eloszlású. 

• A digitális technika esetében a jelek értékkészlete véges, eloszlásuk diszkrét. A digitális technika jellemzője, 

hogy a műveletek számjegyek formájában hajtódnak végre. 

Fontos megjegyezni, hogy az analóg technika esetében a jelek értékkészlete csak elméletileg végtelen, a 

gyakorlatban a fellépő mérési, feldolgozási hibák miatt az értékkészlet nem lehet végtelen nagy, a szomszédos 

hibatartományok összeérhetnek egymással, így a gyakorlati értékkészlet a hibatartományok nagyságától függ. 

1. A digitális technika alapjai 

A digitális technikát a következő részekre szokás felosztani: 

• átviteltechnika, 

• méréstechnika, 

• irányítástechnika, 

• számítástechnika. 

1.1. Az információ alapegysége és többszörösei 

A bit az információ, ugyanakkor az információt hordozó közlemény hosszának is alapegysége. Jele b, 

lehetséges értékei az igaz (1) és a hamis (0). Fontos megjegyezni, hogy egymást kizárják, harmadik lehetőség 

nincs. A bit a digitális technika legkisebb egysége. Elnevezése az angol binary digit (kettes számrendszerbeli 

számjegy) kifejezésből származik (megalkotója John W. Tukey, a Princetoni Egyetemen dolgozó matematikus 

volt). A bit többszöröseit az 1.1.1.1. táblázat mutatja be. A byte (bájt) a bitek egy csoportja, 1 bájt = 1B = 8 bit. 

A byte-nak a számítástechnikában a többszöröseit használják: kilobyte (kB), megabyte (MB), terabyte (TB). 

Tekintettel arra, hogy a digitális számítástechnikai rendszerekben a kettes számrendszert használjuk, logikus a 2 

különböző hatványainak használata. Így például a kilobit, amely a tízes számrendszerben 1000 bitet, a kettes 

számrendszerben kifejezve 210 = 1024 bitet jelent. Ezért a kettes számrendszerben és az SI-ben kifejezett értékek 

nem egyeznek meg egymással, a kettes számrendszerben kifejezett érték mindig egy kicsivel nagyobb. 

 

1.1.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 
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Hogy a decimális rendszerben számolt digitális információ mennyivel kisebb, mint ha azt bináris egységekben 

fejeznénk ki, az 1.1.1.2. ábra %-ban kifejezve mutatja. Például 1 megabyte (MB) információmennyiség 

decimálisan értelmezve 4,63%-kal kisebb, mint ha ugyanezt az információtartalmat binárisan (kettes 

számrendszerben) értelmeznénk. Lehet látni, hogy az IEC bináris prefixumok hasonlítanak ugyan a decimális 

prefixumokhoz, azoktól mégis eltérőek. 

 

1.1.1.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Az információ terjedésére vezették be az átviteli sebesség fogalmát, amelynek mértékegysége pl. a bit/sec vagy 

a kbit/sec. A modulált jelek átviteli sebességére alkalmazzák a baud mértékegységet, amely az 1 másodperc 

alatt átvitt modulált jelek számát jelenti. 

1.2. Számrendszerek 

Mint az köztudott, a mai digitális rendszerek a kettes számrendszerben működnek. A matematikában azonban 

nem csak a tízes és a kettes számrendszer használatos. Bármely pozitív egész szám felírható az alábbi alakban: 

szám = cn-1 Rn-1 + cn-2 Rn-2 + … + c0 R0 

ahol R a számrendszer alapja, cn pedig a számrendszerben lehetséges számjegyeket jelenti. 

A számunkra legfontosabb számrendszerek a kettes (bináris), a nyolcas (oktális), a tízes (decimális) és a 

tizenhatos (hexadecimális), ezeket mutatja az 1.1.2.1. táblázat. 

 

1.1.2.1. ábra 

Azt kell megjegyezni, hogy az általánosan használt decimális számjegyekből a binárisban csak a 0-t és az 1-et, 

az oktálisban csak az első 8-at, a decimálisban természetesen mindegyiket használjuk. A probléma abban van, 

hogy a hexadecimális rendszerhez nincs elég karakterünk, ezért ott a 11-től 16-ig terjedő számokra az ABC 

nagybetűit használjuk. 

1.3. Kódolás és dekódolás 
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A digitális technikában gyakran használt eljárás a kódolás és ennek inverz művelete, a dekódolás. A kódolás azt 

jelenti, hogy egy digitális jelsorozatot valamilyen függvény, algoritmus segítségével egy másik digitális 

jelsorozattá alakítunk át. A kódolás és a dekódolás elvét az 1.1.3.1. ábra mutatja. 

 

1.1.3.1. ábra 

A kódoló a beérkezett jelet – (ABC)1 jelcsoport – egy másik jelcsoporttá – (ABC)2 – alakítja. Az eredeti 

állapotot a dekódoló segítségével lehet visszaállítani. A kódolási technikát elég régen alkalmazzuk: ilyen 

például a morzeábécé vagy a régebbi lyukszalagos technológia. A mai gyakorlatban a bináris kódolásoknak van 

nagy jelentőségük, ilyen az előbbi kettő is, hiszen a jelek kétállapotú változókkal írhatók le. A decimális 

számjegyek kódolására többféle lehetőség van, ezeket foglalja össze a következő, 1.1.3.2. táblázat. 

 

1.1.3.2. ábra 

Figyelemre méltó, hogy a decimális és bináris számrendszereknél nem szokás utalni az indexben a 

számrendszerre, az oktálisnál az értékkészletből már hiányoznak a 7 feletti számok, míg a hexadecimálisnál a 9 

feletti számjegyekre az ABC betűit használjuk, mint azt már korábban említettük. 

A bináris adatokat sokkal könnyebb továbbítani, mint az analóg jeleket, de az adatok továbbításánál vagy 

feldolgozásánál ennek ellenére is előfordulhatnak zavarok. Ezek kivédésére fejlesztették ki a különféle hibajelző 

kódokat, amelyek leggyakoribb formája az ún. paritásbit alkalmazása. Ennek lényege, hogy egy átvitt szóhoz, 

szócsoporthoz még egy bitet csatolunk hozzá, a paritásbitet. A paritásbit az átvitt szó vagy szócsoportban 

található egyeseket páros (páros paritás) vagy páratlan számmá (páratlan paritás) egészíti ki. Ha az adat átvitele, 

feldolgozása során a páros számú egyeseket tartalmazó páratlanra változik, a rendszer érzékeli, hogy a 

feldolgozás során hiba lépett fel. Páratlan paritás esetén hasonló a helyzet. Meg kell jegyeznünk, hogy a 

paritásbit alkalmazása nem abszolút biztos módszer, csak akkor működik tökéletesen, ha egyszerre csak egy bit 

hibásodik meg. 

1.4. Logikai (Boole-) algebra 

A logikus gondolkodás törvényszerűségeit a logikai algebra, más néven a Boole-algebra (George Boole angol 

matematikus és filozófus, 1815–1864) foglalja rendszerbe. 

A Boole-algebra három alapkapcsolaton (ÉS, VAGY, NEM) nyugszik, amelyek lehetőséget adnak a 

matematikai megfogalmazásra. A Boole-algebra állításokkal dolgozik. 
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Egy állítás lehet igaz (IGEN) vagy hamis (NEM). Az állításokhoz logikai változókat rendelhetünk, amelyek az 

előzőekhez hasonlóan szintén két értéket vehetnek fel. Alapértelmezés szerint a digitális technikában harmadik 

lehetőség nincs, a logikai változó csak IGEN vagy NEM lehet. Tulajdonképpen ez a magyarázata a digitális 

rendszerek nagyfokú zavarvédettségének és ebből következő elterjedtségének. A Boole-algebra IGEN-NEM 

állításait kézenfekvő összekapcsolni a kettes számrendszer 0 és 1 számjegyeivel, mégpedig úgy, hogy a logikai 

IGEN-hez 1-et, a logikai NEM-hez 0-t rendelünk. Ez a felismerés képezi a digitális technika alapjait. 

A Boole-algebra azonosságaihoz három alapvető művelet segítségével juthatunk el. Ezek a VAGY, az ÉS, 

valamint a NEM műveletek. 

1.5. A VAGY művelet (diszjunkció) 

A VAGY műveletet (angolul OR) a legegyszerűbb két kapcsoló párhuzamos kapcsolásával szemléltetni 

(1.1.5.1. ábra). 

 

1.1.5.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A két kapcsoló párhuzamos kapcsolásánál csak akkor folyhat áram, ha az A, vagy a B, vagy mindkettő zárva 

van. 

X = A + B  (a + előjel a VAGY műveletet jelöli) 

A VAGY művelet négy lehetséges változatát az igazságtáblázat foglalja össze. Ha nem csak két változó van, a 

lehetséges esetek száma a 2 hatványai szerint növekszik. 

 

1.1.5.2. ábra 

A VAGY művelet kommutatív és asszociatív, tehát a változók felcserélhetők és különbözőképpen 

csoportosíthatók. 

1.6. Az ÉS művelet (konjunkció) 

Az ÉS műveletet (angolul AND) a legegyszerűbben két kapcsoló soros kapcsolásával lehet szemléltetni (1.1.6.1. 

ábra). 
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1.1.6.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A két kapcsoló soros kapcsolásánál csak akkor folyhat áram, ha az A és a B kapcsoló egyidejűleg zárva van. 

X = A · B  (a · szimbólum az ÉS műveletet jelöli) 

Az ÉS művelet négy lehetséges változatát az igazságtáblázat foglalja össze. Ez esetben is igaz, hogy ha nem 

csak két változó van, a lehetséges esetek száma a 2 hatványai szerint növekszik. 

 

1.1.6.2. ábra 

Az ÉS művelet szintén kommutatív és asszociatív, tehát a változók felcserélhetők és egymással 

különbözőképpen csoportosíthatók. 

1.7. A komplementer képzés 

Az eddigi példákban a kapcsolóknál csak munkaérintkezőkről volt szó. Vannak azonban nyugalmi érintkezők is, 

amelyek a munkaérintkezőkkel éppen ellentétesen működnek, tehát amikor az egyik zárt, a másik 

szükségszerűen nyitott, más szóval a munka- és nyugalmi érintkezők egymás komplementált értékei. A 

komplementer érintkező az eredeti érintkezőhöz képest mindig az ellenkező kapcsolási állapotban van. A 

kapcsolási algebrában ezt felülvonással jelöljük. Így jutunk el a tagadás műveletéhez, hiszen a komplementer 

érintkező mindig az eredeti ellentétét, vagyis tagadását valósítja meg. A tagadást invertálásnak is nevezzük. Az 

egyszerű tagadásnak első pillanatban nem sok értelme van, de a későbbiek során belátható, hogy a digitális 

technikában meghatározóan fontos jelentőséggel bír. Az invertálással tehát a NEM műveletet valósítjuk meg. 

 

Ha egy változót kétszer komplementálunk (kétszer tagadunk), az eredeti változót kapjuk vissza. 

 

Továbbá nemcsak egyetlen változóhoz, hanem egy függvényhez is hozzárendelhetjük a komplementerét. 

Például legyen 

 

, akkor a komplementer 
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lesz. 

A példában az a figyelemre méltó, hogy a tagadáskor az ÉS és a VAGY kapcsolatok felcserélődnek. 

1.8. Az ekvivalencia és az antivalencia függvény 

Az ekvivalencia egyenlőséget jelent, ez a függvénykapcsolat azt vizsgálja, hogy két bináris szám mikor egyenlő 

egymással. Az antivalencia függvénykapcsolatot KIZÁRÓ VAGY néven is szokták említeni. Ez a VAGY 

kapcsolattól abban különbözik, hogy a kimenet csak akkor igen, ha vagy az egyik, vagy a másik logikai igen 

állapotban van. Ha mindkettő igen, akkor ebben az esetben a kimenet logikai nem. A kettő rokonságát az alábbi 

igazságtábla mutatja be. Látható, hogy az egyik a másik invertáltja. 

 

1.1.8.1. ábra 

Az ekvivalencia függvény:   

 

Az antivalencia függvény:   

 

1.9. De Morgan tétele 

A Boole-algebrában fontos szerepet játszik Augustus de Morgan (angol matematikus, 1806–1871) tétele, amely 

szavakban a következőképpen hangzik: 

NEM (A ÉS B) = (NEM A) VAGY (NEM B), valamint 

NEM (A VAGY B) = (NEM A) ÉS (NEM B). 

Jelképekkel felírva: 

 

1.1.9.1. ábra 

De Morgan tételét fogjuk használni a digitális rendszerek gyakorlati megvalósításánál, amikor alapáramkörként 

elég lesz vagy az ÉS, vagy a VAGY alapáramkört megvalósítani, mert az egyiket a másikból elő lehet állítani. 
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1.10. A Boole-algebra azonosságai 

A Boole-algebra azonosságait az 1.1.10.1. táblázat foglalja össze. 

 

1.1.10.1. ábra 

Ezeken kívül érvényesek még a következő alapegyenletek is: 

 

1.1.10.2. ábra 

Utóbbiak jól felismerhetően megfelelnek a VAGY, illetve az ÉS kapcsolat igazságtáblázatainak. 

2. Kombinációs hálózatok 

Kombinációs hálózatnak nevezzük az olyan logikai függvényeket megvalósító áramköröket, amelyek a 

kimenetek (Z1, Z2,…Zm) bármely időpontban mutatott értékeit a bemeneti változók (X1, X2,...Xn) ugyanabban az 

időpontban felvett értékei határozzák meg (1.2.1.1. ábra). Más szavakkal: ezek a hálózatok nem tartalmaznak 

tárolóelemeket, amelyek a kimenetekre esetleg befolyással lehetnek. Ebben a felfogásban az áramkörök 

működését végtelenül gyorsaknak tételezzük fel, bár tudjuk, hogy a valóságban ez nem így van, a jelek 

terjedéséhez egy nagyon kicsi időre van szükség. A gyakorlatban felépített kombinációs hálózatok NAND (ÉS-

NEM) vagy NOR (NEM-VAGY) kapukat tartalmaznak, esetenként a kombinációs hálózat megvalósításához 

PROM vagy ROM memóriát is alkalmaznak, amelynek bemenetei a memóriaelem-cím vezetékei, míg a 

kimeneti érték a címen elhelyezett információbitek. 

 

1.2.1.1. ábra 
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A kombinációs hálózatokhoz tartoznak a Boole-algebrát megvalósító áramkörök, az aritmetikai egységek 

(ALU) bizonyos részei, amelyekkel a komputerek a matematikai műveleteket végzik, a félösszeadó és -kivonó 

áramkörök, a teljes összeadó és kivonó áramkörök, multiplexerek, demultiplexerek, kódolók és dekódolók. 

2.1. Kódolók és dekódolók 

Kódolóknak, dekódolóknak vagy kódátalakítóknak azokat a kapuáramkörökből felépített logikai hálózatokat 

nevezzük, amelyek az információt az egyik kódrendszerből a másik kódrendszerbe alakítják át. Ilyen például a 

BCD decimális kódoló-dekódoló áramkör. Mint tudjuk, a bináris rendszerben 4 helyiértékkel 16-ig lehet a 

számokat leírni. A BCD decimális dekódolóban nem használjuk ki mind a 16 lehetőséget (ezt a hexadecimális 

rendszer teszi meg), mert csak 10 decimális számjegy ábrázolására van szükség. Az áramkör úgy működik, 

hogy a megfelelő BCD-kódra az áramkör kimeneti oldalán a megfelelő decimális kimeneten logikai 1 (igen) 

jelenik meg, míg a többi decimális szám kimenete zérus (logikai nem) lesz. Az áramkör vázlatát az 1.2.1.2. ábra, 

logikai kapuit az 1.2.1.3. ábra mutatja. Az áramkör része szokott lenni az engedélyező bemenet, ami azt jelenti, 

hogy az áramkör csak akkor lesz aktív, ha erre a bemenetre logikai igent kapcsolunk. Az 1.2.1.2. ábrán látható 

engedélyező bemenetnél megjelenő kis körszimbólum egy jelinvertálást jelent, ezért az engedélyezés csak akkor 

történik meg, ha erre a bemenetre logikai nem értéket kapcsolunk. 

 

1.2.1.2. ábra Forrás: Kiss László 
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1.2.1.3. ábra Forrás: Texas Instruments 

Második példa a kódoló-dekódoló áramkörökre a BCD hétszegmenses kijelzőt meghajtó áramkör. A 

hétszegmenses kijelzőket a digitális technikában sok helyen használjuk, elsősorban a decimális számok 

kijelzésére. 

 

1.2.1.4. ábra 

A kódátalakító sémáját az 1.2.1.4. ábra mutatja. A 4 bemenethez itt 7 kimenet tartozik. A kimenetekre akkor jut 

logikai igen, amit a kimeneteknél ábrázolt a kis körszimbólum, ami itt is invertálás műveletet jelent logikai nem 
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értékre változtat, ha az aktuális szegmensnek világítania kell. A hétszegmenses kijelző állapotait az 1.2.1.5. ábra 

mutatja. 

 

1.2.1.5. ábra 

Az igazságtáblázatot az 1.2.1.6. táblázatban láthatjuk. Például a 0 kijelzésénél a g szegmensen kívül mindegyik 

szegmensnek világítania kell. Megjegyezzük, hogy az X jelölés azt jelenti, hogy ekkor a logikai változó értéke 

közömbös, nincs befolyása a kimenetre. 

 

1.2.1.6. ábra Forrás: Texas Instruments 
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Az, hogy ez az áramkör is kombinációs hálózat, a következő, 1.2.1.7. ábrából jól látható, az áramkör kapukból 

épül fel, memóriaelemet nem tartalmaz. 

 

1.2.1.7. ábra Forrás: Texas Instruments 

A kijelzés csak akkor működik, ha a „blanking” bemenetre logikai igen értékű jelet kapcsolunk. 

2.2. Aritmetikai áramkörök 

Az aritmetikai áramköröket leggyakrabban az aritmetikai logikai egységekben (arithmetic logic unit, ALU) 

használják. Habár műveletet nem végez, mégis fontos áramkör a digitális komparátor. Az analóg komparátorok 

két analóg feszültség összehasonlítására szolgálnak, ugyanezt végzik a digitális komparátorok is, csak ezek 
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digitális számokat hasonlítanak össze. Ezen áramköröknek háromféle kimenetük lehet: a két szám közül az 

egyik kisebb, nagyobb, vagy a két szám éppen egyenlő egymással. 

A legegyszerűbb aritmetikai műveletet végző áramkör az összeadó, illetve a félösszeadó áramkör. Utóbbiaknál 

nem, a teljes összeadónál viszont átvitel is keletkezhet. A bináris számokat ugyanúgy adjuk össze, mint a 

decimális számokat. A következő táblázat két darab kétbites szám összeadását mutatja: 

 

1.2.2.1. ábra 

Ha a bináris számokhoz logikai változókat rendelünk, előállítható az összeadási művelet logikai sémája, amely 

láthatóan egy kizáró VAGY (antivalencia), az átvitel pedig egy ÉS művelet kombinációjával hozható létre. 

 

1.2.2.2. ábra 

 

1.2.2.3. ábra Forrás: Wikipédia 

Ezt az áramkört félösszeadónak nevezzük. A teljes összeadók abban különböznek tőle, hogy ezek az előző 

fokozatból származó átvitelt is (Ci) képesek fogadni. Egy teljes összeadó logikai sémáját mutatja az 1.2.2.4. 

ábra. 
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1.2.2.4. ábra Forrás: Wikipédia 

A teljes összeadó igazságtábláját a 1.2.2.5. táblázat foglalja össze. Bár itt csak 2 bemenet van (A és B), mégis 8 

esetet különböztethetünk meg aszerint, hogy az előző fokozatból származott-e átvitel (Ci). A teljes összeadó 

igazságtábláját az 1.2.2.5. táblázat, tömbvázlatát az 1.2.2.6. ábra mutatja. 

 

1.2.2.5. ábra Forrás: Wikipédia 

 

1.2.2.6. ábra Forrás: Wikipédia 
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2.3. Multiplexerek és demultiplexerek 

A multiplexerek olyan kombinációs hálózatok, amelyeknek több bemenetük (A, B, C, D, E, F, G, H) és egy 

kimenetük (Z) van. A bemenetek adat- és címcsatornákra oszthatók fel. Az adatcsatornákból mindig több van, 

pl. a kettes számrendszerből következően 8, és a megfelelő csatorna kiválasztásához szükség van 

címbemenetekre is. Az adott példa esetében ez egy 3 bites szám (S0, S1, S2) lehet. A multiplexereknél a 

címinformációval jelöljük ki azt a bemeneti adatcsatornát, amelyet a kimenetre kívánunk kapcsolni. A 

multiplexerek sematikus ábráját trapézzal jelöljük, ahogyan azt az 1.2.3.1. ábra mutatja. 

 

1.2.3.1. ábra Forrás: Wikipédia 

Egy 4 bemenetű multiplexer egyszerűsített tömbvázlatát a következő, 1.2.3.2. ábra mutatja. Itt a címzéshez egy 

kétbites szám elegendő. 

 

1.2.3.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Ugyanezt az áramkört kicsit részletesebben mutatja az 1.2.3.3. ábra. 
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1.2.3.3. ábra Forrás: Wikipédia 

Multiplexer áramkör alkalmazására mutat példát az 1.2.3.4. ábra, amelynek kapcsán egy erősítő kapcsolás 

erősítését lehet digitálisan beállítani. Itt ugyanis az erősítést a visszacsatoló ellenállások nagysága határozza 

meg, és hogy melyiket kapcsoljuk be, azt a multiplexer áramkör, pontosabban a címbitek határozzák meg. 
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1.2.3.4. ábra Forrás: Wikipédia 

A demultiplexer áramkörök szintén kombinációs hálózatok, amelyek a multiplexerek fordított műveletét végzik 

el, azaz egyetlen bemenetük (I0) van, és ezt lehet a címek megadásával (S0, S1) a különböző kimenetekre (F0, F1, 

F2, F3) rákapcsolni (1.2.3.5. ábra). A multiplexer áramköröket általában a demultiplexer áramkörökkel együtt 

szokták alkalmazni. 

 

1.2.3.5. ábra Forrás: Wikipédia 

2.4. A Karnaugh-diagram 

A Karnaugh-diagram (Karnaugh-tábla) egy fontos segédeszköz, amelynek segítségével egy viszonylag 

bonyolult logikai függvénykapcsolatot a lehető legegyszerűbb alakban és így a legkevesebb logikai műveleti 

elem felhasználásával lehet megvalósítani. Ez a diagram nem más, mint az eredeti igazságtáblázat más 

elrendezésben. A lényeges különbség, hogy most a bemeneti változók sorait nem egymás alá írjuk, hanem a 

sakktáblaszerűen felosztott tábla vízszintes és függőleges szélein helyezzük el. Páros számú változó esetén a 

változók felét az egyik oldalra, a másik felét a háló másik szélére írjuk. Páratlan számú változó esetén az egyik 

oldalra eggyel több változó kerül, mint a másik oldalra. A bemeneti függvényértékek különböző 

kombinációinak elrendezését úgy kell végrehajtani, hogy mindig csak egy változó értéke változzon, ha az egyik 

kockából a szomszédos kockába lépünk át. A táblázatba természetesen be kell írnunk a kimeneti változó értékeit 

is. Az 1.2.4.1. ábra az ÉS függvénynek megfelelő Karnaugh-diagramot mutatja. 

 

1.2.4.1. ábra 

A Karnaugh-diagram alkalmazásának a gyakorlatban csak a több változót tartalmazó logikai függvényeknél van 

jelentősége, a segítségével sok esetben egyszerűsíthető a logikai hálózat, és így kevesebb számú alapáramkörrel 

lehet megvalósítani a kívánt logikai függvényt. Ebből következően a Karnaugh-diagramot elsősorban 

bonyolultabb logikai hálózatok tervezésénél használják, itt nem foglalkozunk vele részletesebben. 

3. Szekvenciális hálózatok 
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A logikai elemekből felépülő rendszerek másik nagy csoportját a szekvenciális hálózatok képezik. A 

szekvenciális áramkörökre az a jellemző, hogy a kimenetük állapotát nemcsak a bemenetek (X1, X2,,...Xn,) 

állapota határozza meg, hanem a kimenet (Z1,, Z2,,…Zm,) az azt megelőző időpillanatok vezérlési állapotától, az 

áramkör belső állapotától is függ. A szekvenciális hálózatok működéséhez szükséges a tárolás funkciójának 

megvalósítása is, tehát ezek az áramkörök memóriaelemeket is tartalmaznak (Y1,, Y2,,…Yk,). Más szavakkal: a 

szekvenciális hálózatokhoz úgy is eljuthatunk, hogy a kombinációs hálózatokat memóriaelemekkel egészítjük ki 

(1.3.1.1. ábra). 

 

1.3.1.1. ábra 

A szekvenciális áramkörök működtetéséhez egy vezérlő impulzussorozatra, az ún. órajelre is szükség van. A 

szekvenciális áramkörök lehetnek szinkron vagy aszinkron működésűek. A szinkron működést az jellemzi, hogy 

az állapotváltozás mindig a vezérlő órajel hatására következik be. A bemenetekre tehát akármikor érkezhet a 

vezérlő jel, ez még önmagában nem elég ahhoz, hogy a kimenetek állapotváltozása bekövetkezzék. A kimeneti 

változás csak akkor jön létre, ha az órajel is beérkezik. Az aszinkron hálózatoknak az a jellemzőjük, hogy a 

kimenetek megváltozásához nem szükséges az órajel beérkezése, hanem a kimenetek megváltozása a belső 

visszacsatolásoktól és az áramkörök működéséhez szükséges jelterjedési időktől függően azonnal létrejön. 

A számítógépekben egyaránt használjuk a kombinációs és a szekvenciális hálózatokat. 

3.1. Az SR tároló 

A legegyszerűbb memóriaelem az SR (régebben RS) tároló. Az elnevezés a set (beállítás) és reset (visszaállítás) 

szavakból származik. A jelképi jelölést az 1.3.1.2. ábra mutatja. 

 

1.3.1.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Az SR tároló igazságtáblázata a következő: 
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1.3.1.3. ábra 

Az SR tároló igazságtáblájából látható, hogy az utolsó üzemállapot tiltott, ha véletlenül mégis ez állna elő, úgy 

az áramkör legtöbbször oszcillálni kezd, az információt nem tárolja, tehát alapfeladatát nem teljesíti. A tárolók 

továbbfejlesztésének egyik szempontja volt, hogy az SR tárolónak ezt a hiányosságát megszüntessék. 

Az SR tárolónak van egy olyan változata is, amelynél a beírás nem azonnal történik, hanem csak az órajelre (E) 

következik be. Ezt szinkron SR tárolónak nevezzük, logikai kapcsolását az 1.3.1.4. ábra mutatja. 

 

1.3.1.4. ábra Forrás: Wikipédia 

 

1.3.1.5 ábra 

3.2. A JK tároló 

A JK tároló igazságtáblázatának első három sora megegyezik az SR tároló igazságtáblájával (az S-nek a J, az 

R-nek a K felel meg), azonban itt megengedett a negyedik sor. Abban az esetben ugyanis, ha mind a J, mind a 

K bemenet logikai igen, a kimenet az előző invertáltja lesz. A beírást vagy a törlést mindig az órajel 

engedélyezi. Fontos azonban megjegyezni, hogy az utolsó sor nem statikus állapotot ír le, a kimenet ilyenkor 



 A digitális információ  

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

billegni kezd, és határozatlan állapotban áll meg. Ennek kiküszöbölésére ún. dinamikus órabemenetet 

alkalmaznak, amikor a változások csak az órajel felfutó vagy lefutó élére következnek be. 

A JK tároló logikai kapcsolását az 1.3.2.2. ábra mutatja. 

 

1.3.2.2. ábra Forrás: Wikipédia 

A JK tároló idődiagramját az 1.3.2.3. ábra mutatja be. Látható, hogy a változások az órajel igen állapotához 

vannak rendelve, tehát hiába érkezett be akár a J, akár a K bemenetre a logikai igen, az csak akkor aktiválódik, 

amikor az órajel is igenre vált. Ha mindkét bemenet igen, a kimenet átbillen (toggle = átbillenés). 

 

1.3.2.3. ábra Forrás: Wikipédia 

3.3. A D tároló 

A D tárolóhoz úgy jutunk, hogy az SR tárolót kiegészítjük egy inverterrel és bemeneti ÉS kapukkal. Tiltott 

állapot most biztosan nem léphet fel, mert a bemeneti jelek egymás negáltjai. 
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1.3.3.1. ábra 

A D tároló igazságtáblája emiatt roppant egyszerűvé válik, hiszen az első és negyedik sor a kapcsolás 

lényegéből adódóan elhagyható x.y. 

 

1.3.3.2. ábra 

A D tároló logikai kapcsolását az 1.3.3.1. ábra, idődiagramját az 1.3.3.3. ábra mutatja. Az információ beírása itt 

sem akkor történik, amikor az információ a bemenetre érkezik, hanem csak az órajelre következik be (az 1.3.3.1. 

ábrán E, enable = engedélyezés), ezért késleltetést szenved. Ebből származik a tároló rövidített elnevezése: 

delay = késleltetés. 

 

1.3.3.3. ábra Forrás: Wikipédia 

3.4. Számláló áramkörök 

A kettes számrendszerben alapvetően csak kettőig tudunk számolni. A számláló áramkörök ismétlésével és 

kombinációjával azonban lehetőség van tetszőleges számrendszerben tetszőleges értékekig számláló 

áramköröket építeni. A számláló áramköröknél az ún. T tárolókat használjuk, amelyeknek csak egy bemenetük 
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van, és kimenetük minden bejövő impulzusra (órajelre) átbillen az ellenkező állapotba. A bináris számláló 

alapjait mutatja az 1.3.4.1. ábra. Az első T tároló 2-ig, a második 4-ig (és így tovább) képes megszámlálni az 

órajeleket. 

 

1.3.4.1. ábra Forrás: Wikipédia 

Természetesen a számláló áramkörök működéséhez is idő szükséges. Mivel egyik számláló működteti a 

következőt, az átbillenések egymás után következnek be (1.3.4.2. ábra). Ez a kiértékelésben zavart okozhat, 

ezért fejlesztették ki az ún. szinkron számlálókat, amelyeknél az átbillenés az órajelre következik be. Ahol nincs 

meg ez a szinkronitás, azokat a számlálókat aszinkron számlálóknak nevezzük. 

 

1.3.4.2. ábra 

A számláló áramköröket egyébként még meg szokták különböztetni aszerint is, hogy előre vagy hátra, esetleg 

előre-hátra számlálóról van szó. Az 1.3.4.3. ábrán egy JK tárolókkal és ÉS kapukkal megvalósított decimális 

számláló áramkör kapcsolási rajza látható. A 4 db bináris számlálóval elméletileg 16-ig lehetne elszámolni (a 

hexadecimális számrendszerben ez így is van), de a 9-es számjegy megjelenése után a következő számlálandó 

impulzus 0-ról fogja indítani a számlálót. Az ábrán a külső nullázási lehetőséget is feltüntettük, egy kapcsoló 

segítségével lehet ezt elvégezni. 
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1.3.4.3. ábra Forrás: Wikipédia 

3.5. Léptetőregiszterek 

A léptetőregiszterek (shift register) olyan áramkörök, amelyek a regiszterben tárolt információt az órajel 

hatására mindig egy lépéssel jobbra vagy balra léptetik. A jelsorozat a regiszter elején vagy végén soros 

információ formájában lép ki. Megjegyezzük, hogy léteznek analóg léptetőregiszterek is, amelyeknél az egyes 

regiszterekben különböző mennyiségű töltéseket tárolunk, és az órajel hatására ezeket léptetjük jobbra vagy 

balra. Az ilyen regisztereket a CCD képbontó áramköröknél használják, itt most csak a digitális 

léptetőregiszterekkel foglalkozunk. Ennek tömbvázlatát mutatja az 1.3.5.1. ábra. 

 

1.3.5.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A léptetőregisztereket használják párhuzamos információk soros információsorozatra, illetve fordítva, soros 

információk párhuzamos információsorozatra való átalakítására. Az 1.3.5.2. ábrán egy D tároló elemekből 

felépített, balra léptető regiszter blokksémája (a) és idődiagramja (b) látható. 
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1.3.5.2. ábra 
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A. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

antivalencia: kizáró VAGY kapcsolás, amelynél vagy csak az egyik, vagy csak a másik változóra igen a 

kimenet; ha mindkettő igen, ez ki van zárva 

aritmetikai: számtani, számolási 

aszinkron: valamilyen jellegzetes frekvenciától (pl. hálózati frekvencia vagy órajel frekvenciája) eltérő 

frekvenciával működő 

bit: az információ alapegysége 

baud: az átviteli sebesség mérőszáma, az 1 sec alatt átvitt modulált jelek száma 

bináris számrendszer: kettes alapú számrendszer 

digitális: csak meghatározott, diszkrét elemeket tartalmazhat 

decimális: 10-es alapú számrendszer, a gyakorlatban leginkább ezt használjuk 

delay: késleltetés 

demultiplexer: sok csatornáról egy csatornára átkapcsoló áramkör 

diszjunkció: logikai VAGY művelet, összeadás 

ekvivalencia: egyenlőség 

enable: engedélyezés, képessé tétel 

giga: az alapegység milliárdszorosa, 109 

inverter: fázisfordítást, tagadást végző áramkör 

kilo: az alapegység ezerszerese, 103 

komparátor: összehasonlító áramkör 

komplementer: ellentétes 

konjunkció: logikai ÉS művelet, szorzás 

mega: az alapegység milliószorosa, 106 

multiplexer: egy csatornáról több csatornára kapcsoló áramkör 

oktális: 8-as alapú számrendszer 

oszcillálás: rezgés 

paritásbit: a digitális információcsomag bináris összegét páros vagy páratlan számra kiegészítő bit 

szekvenciális: sorrendi 

szinkron: valamilyen jellegzetes frekvenciával (pl. hálózati frekvencia vagy órajel frekvenciája) együtt működő 

tera: az alapegység ezermilliárdszorosa, 1012 
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2. fejezet - Megvalósított digitális 
áramköri rendszerek 

1. Digitális áramköri rendszerek általános 
tulajdonságai 

A műszaki fejlődés során sokféle rendszer jött létre. A sokféle rendszer közül manapság kettőnek van nagyobb 

jelentősége: az egyik a bipoláris tranzisztorokat tartalmazó TTL rendszer, a másik a térvezérlésű tranzisztorokat 

tartalmazó CMOS rendszer. 

1.1. A digitális áramköri rendszerek jellemzői 

A digitális áramköri rendszereknek vannak olyan közös tulajdonságaik, amelyek minden áramköri rendszerben 

megtalálhatóak. 

Az első ilyen tulajdonság, hogy elsősorban gazdaságossági, gyártástechnológiai okokból egy rendszert minél 

egyszerűbben, meghatározott építőelemekből lehessen felépíteni. Egy bonyolult áramköri rendszer annál 

olcsóbb lesz, minél több egyforma (vagy majdnem egyforma) alkotóelemből rakható össze. Ezért minden 

rendszer rendelkezik egy alapáramkörrel, amelynek többszörösei vagy kismértékben módosított variánsai 

alkotják majd a bonyolult rendszert. Ezeket az alapáramköröket alapkapuknak (gate) szokás nevezni. Lényeges 

tulajdonságuk, hogy az egyéb fontos paraméterek mellett a lehető legegyszerűbbek legyenek, ugyanakkor 

univerzálisnak is kell lenniük, hogy lehetőleg minden logikai összefüggést meg lehessen oldani az alapkapuk 

többszöri alkalmazásával. 

A második tulajdonság, hogy az alapkapunak az inverziós műveletet (a tagadást, komplementer képzést) 

mindenképpen tartalmaznia kell, különben nem tudunk élni a de Morgan-tételből következő előnyökkel. 

A harmadik tulajdonság, hogy az alapkapu valósítson meg valamilyen egyszerű logikai műveletet. Ebből a 

szempontból nézve két lehetőség van: vagy az ÉS, vagy a VAGY művelet lehet az alapkapu logikai művelete. A 

gyakorlati alkalmazás szempontjából szinte közömbös, hogy a rendszer melyiket választja, mert az inverzió és a 

de Morgan-tétel miatt az ÉS és a VAGY műveletek a különböző szinteken felcserélhetők egymással. 

A negyedik tulajdonság, hogy a rendszer bírjon egy ún. szinthelyreállító képességgel. A szinthelyreállító 

tulajdonság más szavakkal azt jelenti, hogy az alapkapu kimeneti fokozata jobb minőségű (szigorúbb tűrésű) 

logikai feszültségszinteket állítson elő, mint amit a bemenet elfogad. A terjedés, feldolgozás során így a jel nem 

torzul, nem veszít információtartalmából, tetszés szerint másolható minőségromlás nélkül. Ez a digitális 

rendszerek egyik fő jellemzője, és egyben oka is a digitális technika elterjedtségének és fölényének. 

Az ötödik tulajdonság a kapuk egymással való összekötésére vonatkozik. Először is úgy kell kialakítani az 

alapkaput, hogy a kapuk összekapcsolásakor ne legyen szükség semmiféle csatolóelemre, tehát a kimenetekre a 

következő bemenetet közvetlenül rá lehessen kapcsolni, vagyis a kimenetet a következő bemenettel egyszerűen 

össze lehessen kötni. További követelmény, hogy egy kimenetre több bemenetet is rá lehessen kapcsolni (a 

kimeneti terhelést angolul fan-outnak, a bemeneti terhelést fan-innek mondják). 

A felsoroltakon kívül a gyakorlatban alkalmazott áramköri rendszereknek még számos más tulajdonságuk is 

van, amelyek közül itt kettőt említünk meg: az egyik a kapu késleltetési ideje, tehát hogy a bemenetre érkező jel 

mennyi idő múlva jelenik meg a kimeneten, a másik pedig a kapunként felhasznált villamos teljesítmény. 

1.2. Pozitív és negatív logikai rendszerek 

A digitális áramkörök logikai rendszereket képeznek, amely rendszereket elektronikus eszközökkel 

(ellenállásokkal, diódákkal, tranzisztorokkal) valósítanak meg. Az idők folyamán többféle áramköri rendszer 

alakult ki, például: 

• kollektorcsatolt (árammal hajtó) DCTL, RTL, RCTL, LPRT, 

• bemenetcsatolt (áramot húzó) DTL, DTLZ, TTL, 
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• emittercsatolt (áramot kapcsoló) ECL, CML, 

• térvezérlésű tranzisztorral megvalósított CMOS rendszerek. 

Az áramköri rendszereknél a logikai változókhoz különböző feszültségeket rendelünk. A legtöbbször a logikai 

nullához a valóságban is nulla feszültséget rendelünk, viszont az IGEN esetében két választás van, mely szerint 

az áramköri rendszer pozitív, ha a logikai IGEN-hez pozitív feszültséget rendelünk, és negatív, ha a logikai 

IGEN-hez negatív feszültség tartozik. Manapság a pozitív logikai rendszerek a legelterjedtebbek. Fontos 

megjegyezni, hogy akár a NEM-hez, akár az IGEN-hez nem egy pontosan meghatározott feszültség, hanem egy 

jól definiált feszültségtartomány tartozik. Ennek az az oka, hogy pontos feszültségeket elég nehéz – vagy inkább 

lehetetlen – lenne megvalósítani, ezért gyakorlati okokból feszültségtartományokban kell gondolkodnunk. 

2. A TTL rendszer 

A TTL (transistor-transistor logic) az elektronikában szinte egyedülálló, áramot húzó logikai rendszer. Az 

áramkörök annyira speciálisak, hogy a TTL rendszer diszkrét alkatrészekből már fel sem építhető, csakis az 

integrált áramkörökre jellemző technológiával készíthető el. Működésének megértéséhez az a legfontosabb 

tudnivaló, hogy az általános szokásoktól eltérően az áramkörök bemenetére nem áramot kell adni, hanem 

ellenkezőleg, azokról áramot kell elvenni. Más szavakkal: a bemenetre nem forrást, hanem nyelőt kell 

csatlakoztatni. 

2.1. A TTL alapkapu 

A TTL rendszer kifejlesztése (1964) a Texas Instruments cég nevéhez fűződik, az általános használatra alkalmas 

rendszert SN 74 rendszer néven is szokás említeni. Emellett léteznek alacsony disszipációjú SN 74 L (low 

power) és nagy sebességű SN 74 H (high speed), valamint katonai alkalmazásra szánt SN 54 (military) 

rendszerek is. 

A TTL rendszer alapkapuként a NAND áramkört használja. Fontos ismertetőjele a többemitteres tranzisztor, 

amely diszkrét alkotóelemekből nem állítható elő. A TTL alapkapu áramkörét a 2.2.1.1. ábra mutatja. 

 

2.2.1.1. ábra Forrás: Puklus 

A 2.2.1.2. ábrán a legegyszerűbb, mindössze 2 bemenettel rendelkező NAND kaput láthatjuk. A 

tulajdonképpeni ÉS kapcsolatot a T1 többemitteres tranzisztor biztosítja. Akár az x1, akár az x2 bemenetet kötjük 

le a 0 vezetékre (logikai nem), a T1 tranzisztor aktív állapotba kerül, és az R1 bázisellenállás nyitott állapotba 

hozza a tranzisztort (a 2.2.1.2. ábra bal oldala). Csak és kizárólag akkor lesz lezárt állapotban a T1 tranzisztor, ha 

mindkét bemenet magas potenciálon (azaz logikai igen feszültségszinten) van. A többemitteres tranzisztor 

emittereinek száma ennél a rendszernél maximálisan 8 lehet. 
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2.2.1.2. ábra Forrás: Puklus 

2.2. A TTL rendszer feszültségszintjei 

A TTL rendszer pozitív logikai rendszer, tápfeszültsége kötött, +5 V ±5%. A rendszer npn tranzisztorokból, 

diódákból és ellenállásokból áll. A kimenetek és a bemenetek egymással csatolóelem nélkül köthetők össze, 

tranzisztor tranzisztorhoz csatlakozik, innen származik az elnevezése is (transistor-transistor logic). 

A TTL rendszerben a logikai feszültségszintek tartománya a bemeneteken és a kimeneteken különbözik 

egymástól. Ennek oka a már korábban említett szinthelyreállító képességben rejlik. Működés közben ugyanis 

különböző nemkívánatos zajok is keletkezhetnek, amelyek a logikai szintekre szuperponálódva hamis működést 

hozhatnak létre. Ennek megakadályozására a TTL rendszer zajtartalékkal rendelkezik, tehát a kimeneti 

feszültségtartomány szigorúbb a kimeneten, mint amit a bemenet elfogad. A zajtartalék értéke a TTL 

rendszerben 0,4 V. Ezeknek figyelembevételével a bemeneti feszültségtartomány: 

logikai nem: 0…0,8 V 

logikai igen: 2…5 V. 

A kimeneti feszültségtartomány: 
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logikai nem: 0…0,4 V 

logikai igen: 2,4…5 V. 

Látható tehát, hogy a zajtartalék mindkét logikai változónál 0,4 V. A következő, 2.2.2.1. ábrán látható a TTL 

alapkapu bemeneti feszültség-kimeneti feszültség karakterisztikája (más néven a transzfer-, azaz az átviteli 

karakterisztika). A TTL rendszerben tartósan (statikusan) csak a logikai igen és a logikai nem szintek vannak 

megengedve, a karakterisztikának a kettő közé eső tartományán kizárólag az átkapcsolás alatt futhat át a 

kimeneti feszültség, normális alkalmazás szempontjából tehát ez a tartomány tiltott. 

 

2.2.2.1. ábra 

2.3. A TTL rendszer dinamikus tulajdonságai 

A TTL rendszeren belül többféle áramköri sorozatok léteznek. A normál kivitelen kívül kifejlesztettek alacsony 

disszipációjú SN 74 L (low power) és nagy sebességű SN 74 H (high speed), valamint katonai alkalmazásra 

szánt SN 54 (military) rendszereket is, annak megfelelően, hogy mikor melyik szempont a meghatározó. Az 

egész SN 74 rendszerre jellemző, hogy a 74-es szám után megjelenő két- vagy háromjegyű szám határozza meg 

a logikai áramkör alapvető kapcsolását, és az ezután található betű utal az alacsony disszipációra, amely egyben 

lassabb működésű is, vagy a nagyobb sebességre, ami egyben magasabb disszipációt is jelent. Létezik egy 

Schottky-diódás sorozat is, amely egyesíti a nagyobb sebességet a kisebb disszipációval. Az alapkapuk átlagos 

késleltetési idejét és disszipációját a következőkben foglaljuk össze: 

 

2.2.3.1. ábra 

A táblázatból jól látható, hogy a nagyobb sebesség együtt jár a nagyobb disszipációval, és fordítva. Mindig az 

adott feladat határozza meg, hogy milyen áramköröket célszerű alkalmaznunk. 

2.4. A háromállapotú kimenet 
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A TTL alapkapu kimeneti fokozatának három lehetséges megvalósítási formája van: 

A leggyakrabban az ábra szerinti T3 és T4 tranzisztorokból álló ún. „totem pole” kimenet fordul elő. Ennek 

terhelhetősége alapesetben 10 bemeneti egységterhelés (fan-out = 10). Ezt a kimenetet használjuk a 

legáltalánosabban, amikor alapkapukból rendszereket építünk fel, és például az egyik áramkör kimenetéhez 

további bemenetek csatlakoznak. 

A második lehetőség az ún. „nyitott kollektoros” kimenet, ekkor a D dióda, a T4 tranzisztor és az R4 ellenállás 

hiányzik. Ezt a kimenetet két esetben használjuk: az első, amikor az áramkörrel LED-et, relét vagy más 

fogyasztót kívánunk működtetni. Ilyenkor a kimenetre kapcsolt fogyasztót más tápfeszültséggel (pl. 12 V) is 

lehet működtetni, míg a logikai rész tápfeszültsége az előírt 5 V-on marad. A másik eset, hogy nyitott 

kollektoros kapukkal egyszerű huzalozott VAGY kapcsolást állítunk elő. 

A harmadik lehetőség a háromállapotú kimenet. Ennek magyarázata a „buszrendszerben” rejlik. Lényege, hogy 

a kimeneteknek jól terhelhetőknek kell lenniük, vagyis kis kimeneti ellenállással kell rendelkezniük. A 

buszrendszerben egy vezetékre több kimenet és több bemenet is csatlakozik. Az adatforgalom többirányú, ami 

úgy lehetséges, hogy az aktuális kimenetet és a bemeneteket címezzük, csak azok lesznek aktívak, amelyek meg 

vannak címezve. Ebből következően a többi áramkörnek, amelyek rá vannak kötve ugyanarra a vezetékre, 

inaktív állapotban kell lenniük. Ez a kimeneti áramköröket tekintve annyit jelent, hogy ilyenkor a kimenet nem 

lehet sem logikai igen, sem logikai nem állapotban, hanem a harmadik, ún. magas impedanciás állapotban van. 

Ezért látják el az áramkörök egy részét az „ENABLE” (engedélyezés) bemeneti csatlakozással. Az áramköri 

megvalósítást a 2.2.4.1. ábra mutatja. A NAND áramkör tehát csak akkor aktiválódik, ha az EN bemenetre 

logikai igen szintet adunk, egyébként nem. Ilyenkor az y kimenet bármilyen potenciálon lehet, mert a kimeneti 

T3 és T4 tranzisztorok le vannak zárva, azaz szakadásként modellezhetők. 

 

2.2.4.1. ábra Forrás: Puklus 

2.5. Példák megvalósított áramkörökre 

A legegyszerűbb megvalósított TTL áramkör a kétbemenetű NAND kapu, típusmegnevezése SN 7400 N. A 

gyakorlatban 1 db 14 lábú dual-in-line (DIP) tokban 4 NAND kaput helyeznek el, mint ahogy az a 2.2.5.1. ábrán 

látható. 
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2.2.5.1. ábra Forrás: Wikipédia 

Az elektronikai technológia fejlődésével a chip méretének változatlanul hagyása mellett megjelentek a kisebb 

tokozások, erre példa a felületszerelési technológiára (surface mounting technology, SMT) kifejlesztett ún. SOI 

tokozás (2.2.5.2. ábra). Itt jegyezzük meg, hogy ha az áramkör DIP és SOI kivitelben egyaránt létezik, a 

kivezetések bekötése azonos szokott lenni. 

 

2.2.5.2. ábra Forrás: Wikipédia 

3. A CMOS rendszer 

A megvalósított logikai áramköri rendszerek másik, nagyobb csoportját a térvezérlésű tranzisztorokkal 

megvalósított áramkörök alkotják. Ennek oka, hogy ezekkel sokkal kisebb disszipációval rendelkező 

kapuáramköröket lehet létrehozni, valamint a tápfeszültség nincs rögzítve, mint a TTL rendszernél, hanem 

bizonyos határok között szabadon megválasztható. További fontos ok, hogy a térvezérlésű tranzisztorstruktúrát 

könnyebben lehet miniatürizálni, és könnyebb felépíteni a komplementer tranzisztort, mint bipoláris esetben. 

Maga a CMOS elnevezés a Complementary Metal Oxid Semiconductor elnevezésből származik, a CMOS 

alapkapu is komplementer tranzisztorokat tartalmaz. Az egész modern számítástechnikában CMOS áramköröket 

használunk. A CMOS rendszer kifejlesztése az RCA cég nevéhez fűződik (1968). A rendszer előnye a sokkal 

kisebb áramfelvétel, a 3…15 V tartományban szabadon választható tápfeszültség és a nagyobb zajtartalék. A 

CMOS rendszernél a logikai 0-hoz a 0 és a tápfeszültség 1/3-a közötti tartomány, míg a logikai igenhez a 

tápfeszültség maximuma és 2/3-a közötti tartomány tartozik. A CMOS rendszerek hátránya a kisebb működési 
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frekvencia. Míg a TTL rendszerre jellemző működési frekvencia 10 MHz körül van, a CMOS áramkörökre az 1 

MHz körüli működési frekvencia a jellemző. A 2.3.1.1. ábrán mutatjuk be a két rendszer működési 

sebességének különbözőségét. Látható, hogy a jel terjedéséhez, azaz a jelnek a bemenettől a kimeneten való 

megjelenéséhez időre van szükség, amely nyilvánvalóan az egész rendszer működési sebességét is befolyásolni 

fogja. A TTL rendszer átlagos késleltetési idejéhez képest a CMOS rendszer késleltetési ideje kb. egy 

nagyságrenddel nagyobb, következésképpen a működési frekvencia kb. egy nagyságrenddel kisebb lesz. 

 

2.3.1.1. ábra Forrás: Puklus 

Az RCA rendszer alapkapuja a NEM-VAGY (NOR) áramkör, a rendszer a CD 4000 nevet viseli, ahol az utolsó 

két számjegy, hasonlóan a TTL rendszerhez, általában a megvalósított logikai műveletet jelenti. Fontos 

megjegyezni, hogy mind a két rendszer áramköreinek gyártását számos cég vette át, ilyenkor az áramkör 

azonosságát általában a négy (néha több) szám azonossága jelzi. 

3.1. A CMOS alapkapu 

Korábban már említettük, hogy a de Morgan-tétel miatt mindegy, hogy egy rendszer a NAND vagy a NOR 

alapkaput választja. A CMOS rendszer működését és egyben előnyeit is úgy a legkönnyebb megérteni, ha a 

térvezérlésű tranzisztorokat kapcsolókhoz hasonlítjuk. 

 

2.3.1.2. ábra Forrás: Puklus 

A 2.3.1.2. ábrán mutatjuk be a komplementer térvezérlésű tranzisztorokkal megoldott legfontosabb logikai 

függvényeket: az egyszerű invertert, az alapkapuként is használt NOR és a NAND kapcsolatokat. 
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A 2.3.1.3. ábra egy kétbemenetű NOR áramkört mutat. A rendszerben VDD-vel jelöljük a pozitív, VSS-sel a 

negatív tápfeszültséget, amely legtöbbször megegyezik a földeléssel. 

 

2.3.1.3. ábra Forrás: Wikipédia 

A térvezérlésű tranzisztorok elméletéből ismert, hogy bemeneti ellenállásuk igen nagy, emiatt érzékenyek a 

sztatikus elektromosság által keltett nagy feszültségekre. Az áramkörök védelmére emiatt védődiódákat 

integrálnak a bemenetre, amelyek megakadályozzák, hogy a bemenet potenciálja ne kerüljön jelentősen a 

pozitív tápfeszültség fölé, de sokkal a nulla alá se kerülhessen (legfeljebb egy nyitott diódányival, ami még nem 

okoz problémát). 

A következő, 2.3.1.4. ábrán látható, hogy a NEM, az ÉS és a VAGY függvények egyaránt megvalósíthatók 

NAND és NOR alapáramkörökkel. 
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2.3.1.4. ábra Forrás: Puklus 

3.2. A CMOS rendszer különlegességei 

A CMOS rendszernek van még egy fontos jellemzője, az, hogy az áramkörök statikus állapotban szinte alig 

fogyasztanak áramot, mert a térvezérlésű tranzisztorok működését villamos terekkel vezéreljük (nincs szükség 

bázisáramra, mint a bipoláris tranzisztoroknál). Viszont dinamikus működésnél a logikai szintek átbillenésénél 

folyik áram. Gondoljunk egy egyszerű inverterre: van olyan időpillanat, amikor például az alsó tranzisztor a 

vezetésből a zárás felé indul, de még félig nyitott, a felső tranzisztor pedig még éppen félig zárt. Az 

áramfogyasztás másik oka dinamikus működésnél a tranzisztoroknál és a vezetékeknél meglévő kapacitásokban 

keresendő. Ezeket a kapacitásokat ugyanis töltenünk és kisütnünk kell. Ebből egyenesen következik, hogy az 

áramkörök fogyasztása a működési frekvencia növelésével szintén növekedni fog. Másrészről az is világos, 

hogy a felvett teljesítmény a tápfeszültség nagyságától is függ: minél nagyobb a tápfeszültség, a disszipáció is 

annál nagyobb lesz, és fordítva. Ezekből következik, hogy bonyolultabb áramköröknél miért alkalmaznak az 

áramkörök gyártói egyre kisebb tápfeszültségeket. A felvett teljesítmény működési frekvenciától és a 

tápfeszültségtől való függését a 2.3.2.1. ábra szemlélteti. 
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2.3.2.1. ábra Forrás: Wikipédia 

3.3. Példák megvalósított áramkörökre 

Az SR tárolókra is igaz, hogy ezeket NAND és NOR kapukból egyaránt meg lehet valósítani, utóbbira példát a 

2.3.3.1. ábra mutat. 

 

2.3.3.1. ábra Forrás: Wikipédia 
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B. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

bemenetcsatolt: logikai rendszer, amelynek bemenete áramot húzó (nyelő) jellegű 

bipoláris tranzisztor: emitterrel, bázissal és kollektorral rendelkező, két p-n átmenetet tartalmazó félvezető 

erősítő eszköz 

disszipáció: hőteljesítmény 

dual-in-line: két sorban elhelyezkedő 

emitter: a bipoláris tranzisztor egyik elektródája 

emittercsatolt: logikai áramköri rendszer, amelynek jellemzője, hogy a bemeneti tranzisztorok emitterei össze 

vannak kötve 

fan-in: a digitális áramköri rendszerek bemeneti egységterhelése 

fan-out: a digitális áramköri rendszerek kimeneti terhelhetősége 

impedancia: komplex jellegű ellenállás 

inverziós: fordított 

kollektorcsatolt: logikai rendszer, amelynek jellemzője, hogy a következő fokozatot árammal hajtja meg 

surface mounting technology: felületszerelési technológia 

szuperpozíció: lineáris összegezés 

totem pole: felfelé és lefelé is áramot húzni képes kimeneti fokozat digitális áramköri rendszereknél 

tranzisztor: háromelektródás félvezető erősítő eszköz 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

Texas Instruments: TTL receptek. Budapest, MK. 1979. 

Elektronikus áramkörök. Hainzmann, Varga, és Zoltai. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiad. 1992. 

Digitális technika. I., Nagy. BME jegyzet. 

Digitális technika, digitális elektronika. Gy., Dr. Glöckner. Elektronikus jegyzet. 2004. 

Digitális rendszerek I-II.. T., Dr. Gál. Budapest, Tankönyvkiadó. 1989. 

Logikai rendszerek tervezése. P., Dr. Arató. Budapest, Tankönyvkiadó. 1984. 

Elektronika gépészmérnököknek. Zoltán, Puklus. 

Analóg és digitális áramkörök. Tietze és Schenk. Budapest, MK. 1973. 
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3. fejezet - Mikroprocesszoros 
rendszerek 

1. Az integrált áramkörök fejlődése 

Az integrált áramköröket előállító cégek (ezek meghatározó mértékben az USA-ban voltak és vannak) egyre 

bonyolultabb áramköröket kezdtek létrehozni, emiatt megpróbálták csoportokba foglalni az áramköröket. 

SSI (Small Scale of Integration): 3–30 tranzisztort tartalmaz (kapuk, elemi flip-flopok) 

MSI (Medium Scale of Integration): 30–300 tranzisztort tartalmaz (multiplexerek, demultiplexerek, regiszterek, 

számlálók) 

LSI (Large Scale of Integration): 3000 tranzisztor felett (teljes funkcionális egységek, 8 bites mikroprocesszor, 

kisebb memóriák) 

VLSI (Very Large Scale of Integration): 32 bites mikroprocesszorok, megabájt nagyságrendű memóriák 

VHLSI: az előbbi tovább fokozása, egy tokban a teljes berendezés áramköre 

A bemutatott csoportok határai természetesen nem élesek, inkább a tájékozódást szolgálják. 

2. Mikroprocesszorok és mikrovezérlők 

A mikroprocesszorok nagy bonyolultságú, többfunkciós integrált áramkörök, a modern elektronikai készülékek 

(számítógépek) leglényegesebb alkotóelemei. Az első kereskedelmi forgalomba került mikroprocesszor az Intel 

cég 4004 típusú processzora volt 1971-ben, amely 2250 db p-MOS tranzisztort tartalmazott (3.2.1.1. ábra). 

 

3.2.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A mai processzorok több tízmillió vagy százmillió tranzisztort tartalmaznak, pl. a 2000-ben forgalomba hozott 

Pentium 4 processzor 42 millió tranzisztort tartalmaz. 

2.1. A mikroprocesszorok főbb részei 

ALU (arithmetic and logic unit): aritmetikai és logikai műveleteket végző egység, a mikroprocesszor egyik 

legfontosabb része. Sebessége növelhető egy koprocesszor segítségével. 

AGU (address generation unit): címszámláló egység, feladata a programutasításokban szereplő címek 

lefordítása a fizikailag létező címekre. 

CU (control unit): vezérlőegység, feladata a processzor munkájának szervezése, pl. adatok lehívása a 

memóriából, utasítások értelmezése stb. 
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Regiszter (register): a processzorba beépített nem túl nagy, de igen gyors memória. Ezekben az adatok csak 

addig tárolódnak, ameddig a processzor dolgozik velük. A mai gépekben 32/64 bites regisztereket használnak, 

ezek 32/64 bites buszrendszerrel vannak összekötve a RAM-mal (random access memory), amely aztán tárolja 

az információt. A regiszterek feladata nemcsak az adattárolás, hanem a következő funkciókat is betöltik: 

• utasításszámláló (PC = program counter vagy IP = instruction pointer), amely mindig a következő 

végrehajtható utasítás címét tartalmazza; 

• utasításregiszter (IR = instruction register), amely a memóriából kapott utasítást tárolja, amelynek alapján 

fogja majd a mikroprocesszor a következő utasítást végrehajtani; 

• flagregiszter, amely az akkumulátor működése közben létrejött állapotokat (igaz vagy hamis) mutatja (az 

akkumulátor tartalma zérus, pozitív, vagy átvitelt hozott létre a művelet, stb.); 

• akkumulátor (AC), amely az aritmetikai vagy logikai műveletek egyik operandusát és általában az eredményt 

is tárolja. 

Buszvezérlő: a regisztereket és a memóriákat összekötő buszrendszert irányítja. A busz továbbítja az adatokat. 

Cache (gyorsítótár): a modern processzorok fontos része. Ez a processzorba vagy a processzor környezetébe 

integrált gyors elérésű memória, amely előre beolvassa azokat a programrészeket vagy adatokat, amelyekre a 

processzornak a végrehajtásnál majd szüksége lesz. Egy mikroprocesszor tokozatlan képét mutatja a 3.2.1.2. 

ábra. 

 

3.2.1.2. ábra Forrás: Wikipédia 

2.2. A mikroprocesszorok működése 

1. Az utasítás beolvasása a memóriából a processzorba. A memória címtárolójából (AR = address register) az 

utasítás a processzor címtárolójába (IP) kerül át. Ezután a memória adattárolójából (DR = data register) az 

adatok a processzor adattárolójába (IR = instruction register) kerülnek át. 

2. A beolvasott utasítás dekódolása. Az ALU az utasítás kódját értelmezi, hogy milyen műveletet kell elvégezni, 

illetve még milyen adatokra van szükség a művelet elvégzéséhez. 
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3. A művelet végrehajtása, amelynek eredménye az LR3 segédregiszterbe kerül. 

4. Az eredmény tárolása, amely az LR3 regiszterből vagy egy másik regiszterbe, vagy a DR-en keresztül a 

memóriába kerül. 

5. A következő utasítás címének meghatározása. Szekvenciális programok esetében az IP értékének 

megnövelésével jut el az ALU a következő utasítás címéhez. Ellenkező esetben egy regiszter tartalmazza a 

következő utasítás címét, amelyet a processzor az IP-be ír. 

Egy ma már nem teljesen korszerűnek tekintett mikroprocesszor alulnézeti képét mutatja a 3.2.2.1. ábra. 

Figyelemre méltó a kivezetések nagy száma, ami nyilvánvalóan mutatja az áramkör bonyolultságát. 

 

3.2.2.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A mai modern mikroprocesszorok hőfejlesztése akkora, hogy a számítógépekben külön hűtési rendszert 

igényelnek hűtőbordával és ventilátorral, de léteznek vízhűtéses rendszerek is. 

2.3. A mikrovezérlők 

A mikrovezérlőket, más néven mikrokontrollereket (PIC) a Microchip Technology cég fejlesztette ki, és ezeket 

az áramköröket az iparban ma már széles körűen alkalmazzák. Tulajdonképpen a mikroprocesszorokhoz 

hasonló, nagy bonyolultságú digitális áramkörök, amelyek programozási lehetőséggel rendelkeznek. 

Elterjedésük egyik oka, hogy utasításkészleteik gyorsan elsajátíthatók. Kevés számú és fix hosszúságú 

utasításkészlettel rendelkeznek, a legtöbb utasítást 4 órajel alapján hajtják végre. Osztályozásuk leggyakrabban 

az adat- és utasításszélesség alapján történik, így van 8, 16 és 32 bites adatszélesség, és 12, 14, illetve 16 bites 

utasításszélesség. A gyártó cég a 12 bites utasításszélességgel rendelkező mikrovezérlőket alapkategóriásnak 

(baseline), a 14 bites utasításszélességűeket középkategóriásnak (mid-range), a 16 biteseket felső kategóriásnak 

(high performance) nevezi. Többféle tokozásban kerülnek forgalomba, jellegzetes képüket a 3.2.3.1. ábra 

mutatja. 
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3.2.3.1. ábra Forrás: Wikipédia 

A mikrovezérlők elterjedtségének másik oka a felhasználóbarát kialakítás, így például tartalmazhatnak analóg-

digitális átalakítót, címezhető soros szinkron-aszinkron portot, számláló-időzítő modult, analóg komparátort, 

összehasonlító-kiolvasó PWM modult, regisztereket. Mindezeket alacsony árszínvonal mellett képesek 

produkálni, és jól használható kézikönyvek állnak rendelkezésre a különböző gyakorlati alkalmazásokhoz. 

 

3.2.3.2. ábra Forrás: Wikipédia 

A mikrovezérlők óriási előnye, hogy az ezekkel való foglalkozást még a tanulók is elsajátíthatják különösebb 

ráfordítás nélkül. A programozáshoz szükséges MPLAB program ingyenesen áll rendelkezésre. 

2.4. Az FPGA áramkörök 

Az FPGA egy betűszó, amely a felhasználás helyén programozható logikai kapumátrixot (Field Programmable 

Gate Array) jelent, az FPGA áramkör pedig egy nagy bonyolultságú integrált áramkör (3.2.4.1. ábra). A 

klasszikus digitális áramkörök (ezzel foglalkozik a fejezet) logikai függvényeit maga a gyártó cég állítja elő, és 

ez utólag nem változtatható meg. Ezért a gyártó cégek kénytelenek a sokféle logikai függvénynek megfelelő 

integrált áramköröket forgalomba hozni, egész áramkörcsaládokról beszélhetünk. A fejlődéssel azonban 
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megszületett az igény, a technológia fejlődésével pedig megteremtődött a lehetőség arra, hogy a gyártó ne fix 

logikai függvényeket megvalósító áramköröket gyártson, hanem olyan „univerzális” áramköröket, amelyeknél a 

felhasználó határozza meg a logikai kapcsolatokat. Az FPGA áramköröknél tehát programozással lehet 

létrehozni azokat a logikai függvénykapcsolatokat, amelyek a klasszikus digitális áramköröknél „be vannak 

drótozva”. Így egy újszerű eszközhöz jutunk, amelynek óriási előnyei vannak például akkor, ha változik vagy 

változtatni kell a logikai függvénykapcsolaton. Klasszikus esetben ilyenkor új kombinációs vagy szekvenciális 

hálózatot kell tervezni, és a régi hardvert az újjal kicserélni. FPGA alkalmazásoknál mindössze újra kell 

programozni az eszközt, a hardver a helyén maradhat. 

 

3.2.4.1. ábra Forrás: Wikipédia 

Az FPGA áramkörök oly módon programozhatók, hogy azok olyan logikai kapuk funkciójával rendelkezzenek, 

mint az ÉS (AND), illetve a KIZÁRÓ VAGY (XOR) kapuk, vagy akár bonyolultabb funkcionalitással is 

rendelkezhetnek, mint például egy dekóder vagy egy matematikai függvény. Az FPGA áramkörök 

memóriaelemeket is tartalmazhatnak az egyszerű flip-flopoktól kezdve a bonyolult memóriablokkokig. A 

programozható összeköttetések hierarchiája lehetővé teszi, hogy a logikai blokkokat a rendszertervező által 

igényelt módon kapcsoljuk össze. A logikai blokkokat és az összeköttetéseket a felhasználó programozhatja az 

FPGA legyártása után, és ezeket meg is változtathatja, vagy ha hibásak, akkor a hibát ki is javíthatja. Példának 

bemutatunk két 3 bemenetű logikai egységet (LUT, logic unit), egy összeadót (FA, full adder) és egy D tárolót 

(DFF, D flip-flop) tartalmazó egységet, amely FPGA áramkörökkel létrehozható (3.2.4.2. ábra). 
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3.2.4.2. ábra Forrás: Wikipédia 

Fontos megérteni, hogy hogyan történik a kapcsolatok létrehozása. Ezt magyarázza a 3.2.4.3. ábra, ahol 

bemutatjuk, hogy például 3-3 vezeték között összesen hatféleképpen lehet összeköttetéseket elképzelni. 

Mondanunk sem kell, hogy ennek realizálása nem egyszerű feladat, de a mai technológiával, amikor egyetlen 

chipen tranzisztorok millióit lehet létrehozni, megoldható. 

 

3.2.4.3. ábra Forrás: Wikipédia 

Ha figyelembe vesszük az FPGA áramkörök terjedését, az állapítható meg, hogy a felhasználás évről évre 

meredeken nő, és biztos, hogy a jövőben még tovább fog növekedni. Az FPGA áramkörök térhódítását jól 

illusztrálja az egy tokban elhelyezett logikai kapuk száma. 1987-ben a kapuk száma 9000 körül volt, 1992-ben 

600.000, a kétezres évek elején pedig elérték a milliós nagyságrendet. A mai (2010) FPGA áramkörök 

bonyolultsága a mikroprocesszorok bonyolultságának nagyságrendjébe esik. 

Az FPGA alkalmazási területei a teljesség igénye nélkül a következők: digitális jelfeldolgozás, kriptográfia, 

űrkutatás, katonai alkalmazások, számítógépes látás, bioinformatika, beszédfelismerés, gyors Fourier-

transzformáció (FFT) stb. Egy áramköri lapba beforrasztott FPGA áramkör képét mutatja a 3.2.4.4. ábra. 
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3.2.4.4. ábra Forrás: Wikipédia 

Az FPGA áramkörök általában kicsit lassabbak, mint a klasszikus digitális áramkörökből felépített rendszerek, 

és teljesítményfelhasználásuk is kissé nagyobb. Ezzel szemben viszont óriási előnyük a helyszíni 

programozhatóság, a hibajavítás lehetősége és az alacsonyabb költség. 

2.5. A logikai hálózatok tervezési módszerei 

Habár a tananyagnak nem része, fontos tudni, hogy milyen módszerekkel lehet kombinációs és szekvenciális 

hálózatokat tervezni. Ezek a következők: 

Állapotdiagram  segítségével történő tervezés, amely az egyes állapotok közötti változás feltételeit tartalmazza. 

Blokkdiagram  segítségével történő tervezés, amely szimbólumok segítségével írja le a logikai műveletek sorát, 

az állapotokat, amelyeket a vezérlő beállít vagy megváltoztat. 

Magas szintű (C) programnyelvű leírás (metanyelvi leírás) , amely a logikai utasításokat magas szintű 

programnyelven írja le és teszteli, majd a kész programot az illető mikrovezérlő gépi kódjára fordítja le. 

Grafikus programozású rendszerek (LabVIEW, MatLab) , amelyek grafikus ikonok segítségével és ezek 

összekapcsolásával írják le a logikai (kombinációs és szekvenciális) feladatokat, majd a tesztelés után lefordítják 

az illető mikrovezérlő gépi kódú utasításaira. 
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C. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

AGU: mikroprocesszorok címszámláló egysége 

ALU: aritmetikai (számítási) és logikai műveleteket végző egység 

baseline: alapvonal 

cache: mikroprocesszorok gyors elérésű memóriája 

CU: mikroprocesszorok vezérlőegysége 

flag regiszter: mikroprocesszorok állapotot kijelző egysége 

FPGA: a felhasználás helyén programozható logikai kapumátrix 

high performance: nagy teljesítményű 

LSI: nagymértékben integrált áramkör 

mid-range: közepes mértékű 

mikroprocesszor: egyetlen szilíciumlapkán kialakított nagy bonyolultságú digitális integrált áramkör 

MSI: közepes mértékben integrált áramkör 

regiszter: tároló 

SSI: kismértékben integrált áramkör 

VHLSI: egyetlen tokba integrált VLSI áramkör 

VLSI: nagyon nagy mértékben integrált áramkör 
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4. fejezet - Analóg-digitális és 
digitális-analóg konverterek 

A mechatronikában gyakran szükség van analóg jelek digitális jelekké alakítására, és fordítva, amikor digitális 

jeleket kell analóg jelekké alakítani. Erre szolgálnak az analóg-digitális (rövidítve A/D) és a digitális-analóg 

(rövidítve D/A) konverterek. A kettő közül az analóg-digitális átalakítás a problematikusabb és időigényesebb 

feladat, a fordítottja egyszerűbb és gyorsabb. 

1. Analóg-digitális átalakítók 

Az analóg feszültségek digitális jelsorozattá alakítására számos eljárást fejlesztettek ki, ezek közül csak a 

legismertebbekkel foglalkozunk. 

1.1. Az A/D konverterek általános tulajdonságai 

Az analóg-digitális átalakítóknak vannak közös tulajdonságaik, amelyeket az egyes módszerek áttekintése előtt 

érdemes megismerni, már csak azért is, mert a jellemzők alapján minősíteni lehet a különböző A/D 

konvertereket. 

Az analóg-digitális átalakítók két legfontosabb jellemzője a felbontás (resolution bit) és a konverzióhoz 

szükséges idő (response time). Az analóg-digitális átalakítók felbontása megmondja, hogy az analóg 

feszültséget hány különböző szintre osztjuk fel. Ezt a bináris számrendszerből következően a 2 hatványai szerint 

adjuk meg. Például ha egy analóg-digitális átalakító 12 bites, az azt jelenti, hogy az analóg feszültséget 212 = 

4096 részre (szintre) fogja átalakítani. 

Az analóg-digitális átalakítók kiválasztásához fontos ismerni a mérési vagy kivezérlési tartományt (full scale). 

Ha az analóg bemeneti feszültségtartomány például 0-10 V, akkor az előzőekben példaként említett 12 bites 

átalakító feloldása 10 V/4096 szint (lépcső) = 2,44 mV lesz. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy ennél kisebb 

feszültségeket a konverter képtelen lesz megkülönböztetni. 

Az analóg-digitális átalakítók sebességére a konverziós idő vagy a másodpercenkénti mintavételek száma 

(sample per second, SPS) a jellemző paraméter. Általános törekvés, hogy a konverter minél gyorsabb legyen, 

azaz a digitális információ minél hamarabb rendelkezésre álljon. 

Az analóg-digitális átalakítók fontos jellemzője még a sávszélesség, amely megadja, hogy a bemeneti analóg 

feszültség mekkora frekvenciatartományban lehet. 

Az analóg-digitális átalakítóktól elvárjuk, hogy a működési tartományukban lineárisak legyenek, azaz a 

felbontás az egész méréstartományban állandó legyen. 

Az analóg-digitális átalakítókat a gyártók általában egyetlen integrált áramkör formájában hozzák forgalomba. 

Egy ilyen áramkör felületszerelt változatát, illetve egy ilyen szerelőlap részletét mutatja a 4.1.1.1. ábra. 
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4.1.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 

Az analóg-digitális átalakítókat aszerint is szokás osztályozni, hogy az analóg feszültség pillanatértékét mérik 

egy jól meghatározott pillanatban, vagy egy bizonyos idő alatti átlagfeszültséget mérnek. 

1.2. A számláló rendszerű analóg-digitális konverter 

A számláló jellegű analóg-digitális átalakító tömbvázlatát a 4.1.2.1. ábra mutatja. A nagy pontosságú Ck 

órajelet egy ÉS kapun keresztül számlálóra vezetjük. A számláló kimenő jelét dekódoljuk (például decimális 

számokra). A visszacsatoló ágban egy digitális-analóg átalakítót helyezünk el, amely a számlálóból kapott 

digitális információt visszaalakítja analóg jellé, és amelyet egy analóg komparátorra vezetünk. A számláló 

mindaddig számlálni fog, ameddig a visszaalakított analóg jel kisebb, mint a mérendő jel. Amint azonban a 

visszaalakított jel értéke eléri (meghaladja) a bemeneti mérendő jelet, a komparátor átbillen, és leállítja a 

számlálást. A kijelzőn megjelenített érték a digitális jel, amelyet vagy leolvasunk, vagy további feldolgozásra 

továbbítunk. 
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4.1.2.1. ábra Forrás: Dabóczy 

A számlálós A/D konverter jellegzetes idődiagramját a következő, 4.1.2.2. ábrán láthatjuk. 

 

4.1.2.2. ábra Forrás: Dabóczy 

A számlálós analóg-digitális konverter linearitását elsősorban a digitális-analóg átalakító pontossága határozza 

meg. 

1.3. A követő típusú analóg-digitális konverter 

A számlálós analóg-digitális átalakítónak létezik egy olyan változata is, amelynél az első átalakítás után nem 

kezdjük elölről a számlálást, hanem csak azt figyeljük, hogy az előzőhöz képest milyen irányban és mennyivel 

változott meg az analóg feszültség értéke. Ehhez persze előre-hátra számláló kell. A megoldás előnye, hogy az 

eredmény gyorsabban rendelkezésre áll, hátránya viszont az, hogy ha tévesztés történik, akkor a hibát az 



 Analóg-digitális és digitális-analóg 

konverterek 
 

 50  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

áramkör továbbviszi, és innen kezdve minden további érték hibás lesz. Egy ilyen követő számlálós A/D 

átalakító jellegzetes idődiagramját mutatja a 4.1.3.1. ábra. 

 

4.1.3.1. ábra Forrás: Dabóczy 

1.4. A szukcesszív approximáció elvén működő analóg-digitális 
konverter 

A szukcesszív approximáción (fokozatos közelítés) alapuló analóg-digitális konverternél az volt a fontos 

szempont, hogy növeljék az átalakítás sebességét. Ennek érdekében az átalakító nem kezd bele az egyesével 

történő számlálásba, hanem első lépésként azt vizsgálja meg, hogy az átalakítandó analóg jel a teljes mérési 

tartomány alsó (0–50%) vagy felső (50–100%) részébe esik. Ha ezt már tudjuk, akkor a következő lépcsőben 

szintén megfelezi a tartományt, és megvizsgálja, hogy az analóg jel melyik tartományba esik. Az idődiagramból 

(4.1.4.1. ábra) is látható, hogy ezzel a módszerrel átlagosan (szélsőségeket leszámítva) hamarabb lehet 

eredményhez jutni, mint a számlálós módszerrel. 
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4.1.4.1. ábra Forrás: Dabóczy 

Az idődiagramból is jól látható, hogy már néhány lépés után is eléggé közel lehet jutni a mérendő analóg 

feszültség értékéhez. 

1.5. Fűrészgenerátoros (ramp-runup) analóg-digitális konverter 

A fűrészgenerátoros analóg-digitális átalakító tömbvázlatát a 4.1.5.1. ábra mutatja. Lényege, hogy egy pontosan 

tartott feszültséget (Uref) integrálunk. Az integrátor kimeneti feszültsége egy növekvő (vagy csökkenő) 

fűrészfeszültség lesz, amelyet egy komparátorra vezetünk. Az integrálási folyamat kezdetén elindítunk egy 

számlálót, amely az órajelet számolja mindaddig, ameddig az integrálás tart. Amint azonban a fűrészfeszültség 

elérte a bemeneti analóg feszültség értékét, a komparátor átbillen, és leállítja a számlálást. A számlálón mutatott 

érték arányos lesz az átalakítandó feszültség értékével. A következő mintavételi ciklus előtt az integrátort és a 

számlálót nullázni kell. Az első blokk végzi a feszültség-idő átalakítást, a második az időt méri digitálisan. 

 

4.1.5.1. ábra Forrás: Dabóczy 
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A következő, 4.1.5.2. ábra az idődiagramot mutatja. A számláló a komparátor átbillenése alatti tx időt méri. 

 

4.1.5.2. ábra Forrás: Dabóczy 

1.6. A kettős integráláson alapuló (dual slope) analóg-digitális 
konverter 

Jellegzetes megoldás a kettős integráláson (dual slope) alapuló analóg-digitális konverter. Előnyös tulajdonsága, 

hogy az első műveleti erősítőből kialakított integrátor esetleges hibáit a módszer kiküszöböli, mert amilyen hibát 

elkövet az integrátor odafelé integráláskor, ugyanazt a hibát követi el visszafelé integráláskor is. A második 

műveleti erősítő egy nullátmenet-komparátor. A tömbvázlatot a 4.1.6.1. ábra, az idődiagramot a 4.1.6.2. ábra 

mutatja. 

 

4.1.6.1. ábra Forrás: Dabóczy 
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4.1.6.2. ábra Forrás: Dabóczy 

Az átalakítás lényege az, hogy Tref ideig történik a bemeneti analóg jel Ux integrálása nulláról, majd a 

visszaintegrálás következik nulláig, a nagy pontosságú ± Uref referenciafeszültség felhasználásával. A 

visszaintegrálás ideje arányos lesz a mérendő feszültséggel. Megjegyzésre méltó, hogy az átalakítás 

szempontjából érdektelen, hogy az odafelé integráláskor az integrátor mekkora kimenő feszültséget ért el. 

1.7. A párhuzamos (flash) analóg-digitális konverter 

A flashkonverter a leggyorsabb analóg-digitális átalakító, de a gyorsaságnak természetesen ára van. Ugyanis az 

átalakítóhoz annyi (eggyel kevesebb, n bites átalakításnál 2n – 1) komparátor kell, ahány részre (szintre) 

kívánjuk felosztani a teljes mérési tartományt. Az átalakítóhoz tartozik egy precíziós feszültségosztó is, 

amelyhez szintén annyi ellenállás kell, amennyi a szintek száma (2n). Az ilyen átalakítók teljesítményfelvétele a 

sok komparátor miatt viszonylag nagy szokott lenni. 

 

4.1.7.1. ábra Forrás: Dabóczy 
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2. Digitális-analóg átalakítók 

A digitális jelek analóg jellé történő átalakítására is többféle eljárás alakult ki, ezek közül csak néhányat 

ismertetünk. 

2.1. Ellenállásosztóval felépített digitális-analóg átalakító 

Az átalakító lényege egy fix feszültségforrás és egy ellenállásosztó, amelyhez kapcsolósor tartozik. A 

kapcsolókat egy dekóder vezérli, amely a bejött digitális információ bitkombinációjának megfelelően vezérli a 

kapcsolókat. A kapcsolók tulajdonképpen kapcsolóüzemben működtetett tranzisztorok. Az átalakító nagy 

hátránya, hogy 2n számú ellenállásra és ugyanennyi kapcsolóra (pl. 8 bit esetén 256 db-ra) van szükség. Az 

átalakító tömbvázlatát a 4.2.1.1. ábra mutatja. 

 

4.2.1.1. ábra Forrás: Dabóczy 

2.2. A létra típusú digitális-analóg átalakító 

A létra típusú ellenállás-hálózattal rendelkező digitális-analóg átalakító előnyös tulajdonsága, hogy nem kell 

annyi ellenállás hozzá, mint az előző esetben. A kapcsolók itt is mindig elektronikus eszközök, vagyis 

tranzisztorok. 
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4.2.2.1. ábra Forrás: Dabóczy 

Annak ellenére, hogy a digitális-analóg átalakítás viszonylag egyszerűbbnek látszik, a jó minőségű átalakítás 

nem egyszerű feladat, erre a gyakorlatban nagyon sok bonyolult kapcsolást fejlesztettek ki. 
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D. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

dual slope: kettős meredekségű 

full scale: teljes skála, végkitérés 

komparátor: összehasonlító 

konverter: átalakító 

resolution: felbontás 

response time: válaszidő 

szukcesszív approximáció: fokozatos közelítés 
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5. fejezet - Kapcsolóüzemű 
tápegységek 

A mai korszerű elektronikai berendezéseknél alkalmazott tápegységek nagyon nagy része (kb. 99%-a) 

kapcsolóüzemű tápegység. Ennek igen egyszerű oka van: a kapcsolóüzemű tápegységek hatásfoka sokkal jobb, 

mint az analóg tápegységeké. Ebből következik, hogy a kapcsolóüzemű tápegységek kisebbek is, könnyebbek 

is, és sokkal kevesebb hőt fejlesztenek, mint az analóg tápegységek. 

1. A kapcsolóüzemű tápegységek működésének 
alapjai 

A kapcsolóüzemű tápegységek működésénak alapja az, hogy a kimenetre a teljes tápfeszültséget rákapcsoljuk 

ugyan, de nem várjuk meg, amíg a kimeneten a feszültség teljes mértékben megjelenik, hanem a bemenő 

feszültséget hamarabb lekapcsoljuk. Azután újra bekapcsolunk, majd kikapcsolunk. Ehhez persze nagyon gyors 

és jó hatásfokú kapcsolóra van szükségünk, amilyenekhez csak az utóbbi néhány tíz évben lehetett hozzáférni. A 

félvezetőipar ugyanis mára már elő tud állítani olyan gyors működésű MOSFET tranzisztorokat, amelyek 

nyitóirányú ellenállása a mOhm nagyságrendben, záróirányú ellenállása a MOhm nagyságrendben van. A 

kapcsolóüzemű tápegységek működésének alapábráját az 5.1.1.1. ábra mutatja. 

 

5.1.1.1. ábra Forrás: Puklus 

Ha a kapcsolót bekapcsoljuk, a Vi bemeneti feszültség 100%-a rákapcsolódik az RC tagra, és a kondenzátor 

elkezd töltődni. Amikor a Vo feszültség elérte a kívánt értéket, az áramot megszakítjuk. Ilyenkor a 

kondenzátorból mint energiatárolóból fedezzük a működéshez szükséges áramot, de nem várjuk meg, míg a 

kondenzátor teljesen kisül, hanem ha a kimeneti feszültség egy bizonyos érték alá csökken, a kapcsolót újra 

bekapcsoljuk, és így tovább. A gyakorlati alkalmazásoknál a K kapcsoló mindig egy gyors működésű MOSFET 

tranzisztor. A kondenzátorok mellett a gyakorlatban induktivitásokat is használunk energiatárolásra, ilyenkor az 

energiatárolás mágneses energia formájában történik, ezért ezeket az áramköröket konvertereknek is szokás 

nevezni. 

Mivel ezeknek az áramköröknek a bemeneti feszültsége egyenfeszültség, és a kimenetük is az, DC/DC 

konvertereknek is szokás nevezni őket. Két fő csoportjuk van: az egyiknél a kimenő feszültség mindig kisebb, 

mint a bemenő feszültség, ezek az ún. „buck” (feszültségcsökkentő) konverterek. A másik csoportnál a kimeneti 

feszültség magasabb, mint a bemeneti feszültség, ezek az ún. „boost” (feszültségnövelő) konverterek. Létezik 

egy harmadik csoport is, a polaritásváltó „buck-boost” konverterek, ezeknél a kimenet a bemenő feszültséghez 

viszonyítva ellenkező polaritású lesz. 

2. Feszültségcsökkentő (buck) konverterek 

Ezeket a konvertereket akkor alkalmazzuk, ha a bemeneti feszültség nagyobb, mint a kimeneti feszültség. A 

működés az 5.2.1.1. ábra alapján a következő: 
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5.2.1.1. ábra Forrás: Puklus 

Amikor a Q kapcsolót bekapcsoljuk (középső ábra), a teljes bemeneti feszültség rákapcsolódik az LRC 

áramkörre, az induktivitás árama elkezd növekedni, a kondenzátor is töltődni kezd, a terhelésen (R) is nő a 

feszültség és az áram. Amikor a kimeneti feszültség eléri a kívánt értéket (valamelyest meg is haladhatja), a Q 

kapcsolót kikapcsoljuk (legalsó ábra). Még a bekapcsolt idő alatt, annak induktivitása miatt, a tekercsben 

mágneses energia halmozódott fel, amiből következően a kikapcsolás után az áramot az induktivitás továbbra is 

fenn akarja tartani, és a D dióda kinyit. Az áram csökken, a kondenzátorban tárolt energia is csökken a terhelés 

hatása miatt. A kimeneti feszültség csökkenését a szabályozó áramkör figyeli, és még mielőtt ez a csökkenés 

jelentékeny lenne, a szabályzó ismét bekapcsolja a Q kapcsolót, és a folyamat kezdődik elölről. 

A működés folyamatát jól lehet követni az idődiagramokról is (5.2.1.2. ábra). A legfelső diagramon a Q 

tranzisztor és a D dióda ki- és bekapcsolási periódusait láthatjuk. Amikor az egyik vezet, a másik lezár, és 

fordítva. A második diagramon a bemeneti és kimeneti feszültségek különbségét mutatjuk be. A tranzisztor 

akkor vezet, amikor a bemenet nagyobb, mint a kimenet, a diódánál ez pont fordítva van. A legalsó diagram a 

tápegységen átfolyó áramot mutatja, amely ingadozik ugyan, de ez az ingadozás az áramköri elemek és a 

kapcsolási frekvencia megfelelő megválasztásával kis értéken tartható. 
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5.2.1.2. ábra Forrás: Puklus 

Az ábra jelalakjai állandósult állapotra vonatkoznak, de belátható, hogy a periódusidő (TS) és a be- és 

kikapcsolási arány (ton, toff) változtatásával a kimeneti feszültség kis hibával állandó értéken tartható. 

A feszültségcsökkentő (buck) konvertereknél a D diódán eső nyitóirányú feszültség veszteséget, ezáltal 

hatásfokcsökkenést okoz. Ennek csökkentésére fejlesztették ki az ún. szinkron konvertereket. Ezek lényege, 

hogy a D dióda helyett egy nagyon kis csatorna-ellenállású (mΩ nagyságrendű) MOSFET térvezérlésű 

tranzisztort alkalmazunk. Ezzel a veszteségek csökkenthetők, azon az áron, hogy a dióda helyett beépítettt 

tranzisztort vezérelni kell, mégpedig úgy, hogy az a T1 tranzisztorral éppen ellenfázisban dolgozzon. Egy ilyen 

szinkron konverter vázlatát mutatja be az 5.2.1.3. ábra. 

 

5.2.1.3. ábra Forrás: Puklus 

3. Feszültségnövelő (boost) konverterek 

A kapcsolóüzemű tápegységek lehetővé tették azt is, hogy olyan DC/DC konverterek kerüljenek forgalomba, 

amelyeknél a kimeneten nagyobb feszültség jelenik meg, mint amekkora a bemeneti feszültség volt. A 

működést az 5.3.1.1. ábra alapján lehet megérteni. 

A kapcsolásban ugyanazokat az építőelemeket használjuk, csak más elrendezésben. A legfelső ábrán az 

alapkapcsolás látható, a PWM itt is azt jelenti, hogy a Q kapcsolót impulzusszélesség-modulált jellel vezéreljük. 

A második sorban található ábránál a Q kapcsolót bekapcsoltuk. Ekkor az induktivitáson elkezd növekedni az 
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átfolyó áram, ezzel az induktivitásban mágneses energia tárolódik. A D dióda zárva van, a kimeneti áramot a C 

kondenzátor biztosítja. A következő pillanatban a kapcsolót kikapcsoljuk, ezt mutatja a legalsó ábra. Ekkor az 

induktivitás továbbra is fenn akarja tartani az áramot, a tekercs önindukciós feszültsége kinyitja a diódát, és 

töltjük a kondenzátort meg szolgáltatjuk a kimenő áramot is. Még mielőtt a kimeneti feszültség a 

megengedettnél nagyobb lenne, a kapcsolót ismét bekapcsoljuk, és a folyamat kezdődik elölről. 

 

5.3.1.1. ábra Forrás: Puklus 

Érdemes megvizsgálni a boost konverterek idődiagramjait is (5.3.1.2. ábra). A legfelső ábrán látható, hogy a 

tranzisztor és a dióda felváltva vezetnek. A második diagram a bemeneti és a kimeneti feszültségek különbségeit 

mutatja. A harmadik diagram a tekercs áramát mutatja. Lényeges, hogy az áram a tranzisztor bekapcsolt 

állapotában növekszik, mint ahogy a tárolt mágneses energia is, amikor pedig a dióda vezet, az áram csökken, 

de mindig folyamatos, soha nem szűnik meg. 
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5.3.1.2. ábra Forrás: Puklus 

4. Polaritásváltó (buck-boost) konverterek 

A gyakorlatban előfordulnak helyzetek, amikor csak egyféle polaritású tápfeszültség áll rendelkezésre, de az 

áramkörök működéséhez szükség lenne az ellenkező polaritású tápfeszültségre is. Ilyen esetekre fejlesztették ki 

a polaritásváltó konvertereket. Ezek a konverterek is ugyanazokat az alkatrészeket tartalmazzák, mint az 

előbbiek, csak az elrendezés más. A polaritásváltó konverterek kimeneti feszültsége a bemenettel ellentétes 

polaritású, értéke kisebb és nagyobb is lehet, mint a bemenő feszültség. A működést az 5.4.1.1. ábra alapján 

követhetjük nyomon. Első lépésben a Q kapcsoló zár, a D dióda értelemszerűen nem vezet, az áram az L 

induktivitáson át folyik, és felépít egy mágneses teret. Ha a Q kapcsoló lezár, a tekercs önindukciója miatt az 

áramot fenn akarja tartani, a D dióda kinyit, és az áram tölti a C kondenzátort, amely átmenetileg tárolni fogja a 

töltéseket akkor, amikor a Q kapcsoló éppen zárt állapotban van. Látható, hogy a terhelésen folyó áram a 

bemenettel éppen ellentétes polaritású. A Vo kimeneti feszültség nagyságát a vezérlőegység a Q kapcsoló 

PWM-változtatásával állítja be, visszacsatolásos szabályozással. 



 Kapcsolóüzemű tápegységek  

 63  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

5.4.1.1. ábra Forrás: Puklus 

 

5.4.1.2. ábra Forrás: Puklus 

A buck és boost konvertereket ma integrált áramkörök formájában hozzák forgalomba, leggyakrabban egyetlen 

tokban helyezkedik el az egész áramkör. 
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5. Feszültség- és frekvenciaátalakítók 

Az előzőekben láthattuk, hogy a teljesítményelektronikában a digitális technikával egy rendelkezésre álló 

egyenfeszültségből szinte tetszőleges nagyságú feszültség állítható elő, amelynek értékét szabályzókörrel előre 

be lehet állítani. Könnyű belátni, hogy a kimeneti feszültség előre programozásával nemcsak a feszültség 

értékét, hanem annak időbeli változásait is, tehát a frekvenciáját is programozni tudjuk. Ezzel a módszerrel 

egyenfeszültségből szinte tetszőleges amplitúdójú és frekvenciájú váltakozó feszültséget lehet előállítani, akár 

három fázisban is. Ez a lehetőség új perspektívát nyitott a hajtástechnikában. Korábban ezt a feladatot csak 

villamos forgógépekkel lehetett megoldani (jó példa erre a Kandó-féle fázisváltós rendszer), ma viszont a 

modern félvezetőkkel rendelkező digitális technika ezt a feladatot sokkal hatékonyabban képes megoldani. 

Tipikus alkalmazási példa, amikor egy háromfázisú szinkron vagy aszinkron motort változtatható frekvenciájú 

és feszültségű inverterrel hajtunk meg. Ezek viszonylag nagyméretű teljesítményelektronikai berendezések, 

amelyekre példát az 5.5.1.1. ábra mutat. 

 

5.5.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 
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E. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

boost konverter: feszültségnövelő átalakító 

buck konverter: feszültségcsökkentő átalakító 

fotovoltaikus: fotofeszültségű 

MOSFET tranzisztor: fém-oxid-félvezető struktúrájú térvezérlésű tranzisztor 
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6. fejezet - A digitális adattárolók 

A digitális adattárolás több mint 100 éves múltra tekinthet vissza. Történetileg a következő adattárolók fejlődtek 

ki: 

• lyukkártya, 

• lyukszalag, 

• mágnesdob, 

• mágnesszalag, 

• hajlékony (floppy) és merevlemezes (HDD = hard disc drive, winchester) mágneses adattárolók, 

• optikai adattárolók (CD, DVD és BD), 

• szilárdtest (pendrive, SSD = solid-state disc). 

Ma ezek közül háromnak van jelentősége: a merevlemezes, az optikai és a szilárdtest-memóriáknak. 

1. A merevlemezes adattárolók 

A mágneses adatrögzítési elvet felhasználó merevlemezes (HDD = hard disc drive) adattárolás már nagyon 

régóta ismert, csak akkor még a lemezek nagyon nagy átmérőjűek (kb. 30 cm) voltak, míg a mai tárolók 

túlnyomóan 2,5” átmérővel készülnek. Egy jellegzetes HDD konstrukciót mutat a 6.1.1.1. ábra. 

 

6.1.1.1. ábra Forrás: Bátky 

A merevlemezes adattárolóknál a gyorsan forgó (5.400–15.000 fordulat/perc), kemény, mágnesezhető réteg 

felett érintésmentesen, légpárnán repül az író-olvasó fej. A forgó lemez és a fej közötti távolság 1 nm (10-9 m) 

körül van, ezért bármilyen szennyeződés (pl. egy porszem) is képes tönkretenni az eszközt, ha az a lemez és a 

fej közé kerül. A mai adattárolók kapacitása 250 GB és 8 TB között van, és ma még minden számítógép 

nélkülözhetetlen részét alkotják. 

2. Az optikai adattárolók 



 A digitális adattárolók  

 68  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az optikai adattárolók arról nevezetesek, hogy a forgó adattároló lemezről az adatokat optikai 

(optoelektronikus) eszközökkel olvassuk ki (és írjuk fel). Közülük a legfontosabbak a CD, DVD és BD lemezek. 

Időben először (1982-ben) a CD (compact disc) jelent meg, és elsősorban audio (hang) célokra használták és 

használják ma is, de adattárolásra is kiválóan alkalmas. Kapacitása kb. 700 MB, az audio CD-k esetében ez 72 

percnyi hanganyagot jelent. Egy jellegzetes optikai adattároló lemez képét mutatja a 6.2.1.1. ábra az írás-olvasás 

oldaláról nézve. A lemez átmérője 12 cm. 

 

6.2.1.1. ábra Forrás: Bátky 

A digitális információ kiolvasása (és rögzítése) érintésmentesen (optikailag) történik, tehát a lemez az olvasás 

közben nem érintkezik az olvasófejjel (nem kopik). A technológia részleteivel itt nem foglalkozunk, 

megelégszünk azzal az összehasonlítással, amely a fejlődést mutatja. A következő, 6.2.1.2. ábrán látható a CD, a 

DVD (digital versatile disc) és a BD (Blu-ray) jellemző adattárolási méreteinek összehasonlítása. A tárolt adatok 

mérete nyilvánvalóan meghatározza a lemezeken tárolható adatok mennyiségét. A DVD-k alapkapacitása 4,5 

GB, a BD-k alapkapacitása 25GB. 
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6.2.1.2. ábra 

 

6.2.1.3. ábra Forrás: Bátky 

Meg kell jegyezni, hogy élettartam és megbízhatóság szempontjából különbség van a klasszikus technológiával 

(fröccssajtolás) készült és a számítógéppel írt lemezek között. Az írható réteget képző anyag ugyanis bonyolult 

molekulaszerkezetű szerves anyag (réz-indium-antimon-tellur), másrészt maga a technológia is olyan, hogy csak 

a reflexiós tényezőt változtatja meg, míg a klasszikus technológiával készült lemezeknél az olvasásnál az 

interferencia jelenségét is felhasználjuk. 

3. A szilárdtest adattárolók 

A szilárdtest adattárolókat, memóriákat a következő csoportokba szokták sorolni: 

A félvezető-alapú memóriák a mai digitális berendezések nélkülözhetetlen elemei. 
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Funkció szerint két nagy csoportjuk van: 

RAM (random access memory): véletlen elérésű memóriák. Ezek írható és olvasható memóriák. 

ROM (read only memory): ezeket csak olvasásra használjuk. A digitális technikában gyakran van szükség olyan 

adatokra, amelyeket nem akarunk változtatni, állandóak. 

A ROM memóriáknak is többféle változatát fejlesztették ki, az elsők egyike volt a PROM (programmable read 

only memory), amely elektromosan beégetéssel programozható, és nem törölhető. Mátrix elrendezésű. A 

programozás lényege, hogy kb. ötszörös működési feszültséget vezetnek arra a diódára, amelyet ki akarnak 

égetni, meg akarnak szüntetni. A még be nem égetett PROM csupa egyest tartalmaz. 

Az EPROM (erasable PROM) lebegő gate-es térvezérlésű tranzisztorokból áll. A memória törlése UV fénnyel 

történik, amelyet kis kvarcablakon keresztül juttatnak a kerámiatokozásba. A kerámiatok és a kvarcablak miatt 

viszonylag drága. Olcsóbbik változata műanyag tokozású, ablak nélküli kivitel, amelyet röntgensugárzással 

lehet törölni. 

Flashmemória, amely ma a legkorszerűbbnek számít. Ez tulajdonképpen RAM memória, amely a tápfeszültség 

megszűnése esetén sem veszti el az információt. (A klasszikus flip-flopok a tápfeszültség megszűnésével 

elvesztik az információt, a mágneses és az optikai adattárolók nem.) A flashmemóriák a töltéstárolás elvén 

működnek, floating gate MOSFET (lebegő vezérlőelektródás MOSFET) tranzisztorokat használnak, és 

alapvetően két típusuk van, a NAND és a NOR típusú flashmemóriák. 

A szilárdtest adattárolóknak az az egyik legnagyobb előnyük, hogy mechanikai mozgás nélkül oldják meg az 

adattárolást. Ebből következően kevésbé érzékenyek mechanikai behatásokra, ütésre, rázkódásra. Manapság az 

egyik legelterjedtebb szilárdtest adattároló eszköz a pendrive. Ezeket a számítógép USB-csatlakozójához 

fejlesztették ki. Lényegüket tekintve szilárdtest áramkörök, flashmemóriákból és a hozzá csatlakozó kisegítő 

áramkörökből állnak, kapacitásuk 64 MB-tól 32 GB-ig terjed, de ez a kapacitás évről évre tovább növekszik. 

Átviteli sebességük 1-3 Mbit/sec körül van. Élettartamuk nem végtelen, kb. 10 év, és kb. 1 millió írást és törlést 

bírnak ki. Elsősorban arra valók, hogy az adatainkat egyik helyről a másikra átvigyük. Képét a 6.3.1.1. ábra, 

belsejét a 6.3.1.2. ábra mutatja. 

 

6.3.1.1. ábra Forrás: Bátky 
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6.3.1.2. ábra Forrás: Wikipédia 

A szilárdtest memóriák másik megjelenési formája az SSD (solid-state disc). Alapvetően két fajtája van: az 

egyik a flashmemória, ez nem felejt, a másik a DRAM, amely tulajdonképpen megegyezik a számítógépekben 

használatos szilárdtest memóriával. Ez utóbbi a tápfeszültség kikapcsolásával elveszti az információt, csak 

addig őrzi az adatokat, amíg áram alatt van. A mindennapi használatban, pl. digitális kamerákban az első típust 

használják, ez konstrukciójában hasonló a pendrive-hoz. A flashmemória előnyei: 

• nincs mechanikus mozgásigény, nincs lemez, amit használat előtt fel kell pörgetni, 

• érzéketlen mechanikai behatásokra, 

• a fájlok töredezettsége nem lassítja a működést, 

• zajmentes, 

• a kis fogyasztásból következően nem melegszik, 

• kis súly és helyigény. 

Hátránya a HDD-khez viszonyított lassabb működés, a korlátozott élettartam (kb. 10 év) és a korlátozott (kb. 1 

milliószoros) felülírhatóság. Egy SSD memóriakártya képét a 6.3.1.3. ábra mutatja. 
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6.3.1.3. ábra Forrás: Bátky 

A jövőben a szilárdtest memóriák további elterjedése és térhódítása várható. Ennek egyik oka, hogy a korábbi 

adattárolók írásához-olvasásához mindig szükség volt mechanikai mozgásra, a szilárdtest adattárolóknál pedig 

egyszerűen megtakarítható a mechanikai mozgás, és az ezzel együtt járó számos hibalehetőség is elmarad. 
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F. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

BD: a Blu-ray technológia rövidítése, egységes formátumú, kék lézerrel megvalósított optikai adattároló lemez 

CD: egységes formátumú optikai adattároló lemez 

DRAM: véletlen hozzáférésű, írható és olvasható memória, amelynek működéséhez tápfeszültségre van szükség 

DVD: mozgókép és hang tárolására alkalmas, egységes formátumú optikai adattároló lemez 

EPROM: többször írható, UV fénnyel törölhető félvezető memória 

flashmemória: a töltéstárolás elvén működő, írható és törölhető félvezető memória, amely az adatokat 

tápfeszültség nélkül is megtartja 

gate: térvezérlésű tranzisztorok vezérlőelektródája 

RAM: véletlen hozzáférésű, írható és olvasható memória 

ROM: csak olvasásra szolgáló memória 

SSD: szilárdtest flashmemória megjelenési formája 
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7. fejezet - Fejlődési tendenciák, 
kitekintés 

Az emberiség történetében nincs még egy olyan nagy változásokat előidéző jelenség, mint az informatika 

fejlődése. Ehhez képest az ipari forradalommal okozott változások is jelentéktelennek tűnnek. Az informatika 

hordozója az elektronika, annak fejlődését és elterjedését pedig egyértelműen a tranzisztor felfedezéséhez 

köthetjük (1947. december, Bell-laboratórium, a feltalálók William B. Shockley, John Bardeen és Walter 

Brattain voltak, akik 1956-ban kapták meg felfedezésükért a Nobel-díjat). Az első tranzisztor egyáltalán nem 

volt kicsiny, ezt mutatja a 7.1.1.1. ábra. 

 

7.1.1.1. ábra Forrás: Wikipédia 

Az csak később vált világossá, hogy a tranzisztort az addig ismert erősítő eszközzel, az elektroncsővel szemben 

jól lehet miniatürizálni, és ebből következően olcsóvá is lehet tenni. Ezt a tendenciát Gordon E. Moore, az Intel 

Corporation cég egyik alapítója vette észre 1965-ben (7.1.1.2. ábra). Neve után ezt a jelenséget Moore-

törvénynek nevezik. 
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7.1.1.2. ábra Forrás: Wikipédia 

A Moore-törvény tapasztalati megfigyelésen alapul, nincsenek elméleti alapjai. Tömören fogalmazva így 

hangzik: a tranzisztorok mérete kb. 18 hónap alatt a felére csökken. Másképpen fogalmazva: másfél év elteltével 

ugyanazon a területen a tranzisztorok száma megduplázódik, azaz kétszer annyi tranzisztort lehet ugyanazon a 

területen elhelyezni, mint másfél évvel korábban. Ez a tranzisztorok számában exponenciális növekedést jelent. 

A Moore-törvény érvényességét legjobban a mikroprocesszorok fejlődésén lehet bemutatni, ahogyan azt a 

7.1.1.3. ábra mutatja. (Figyelem! A függőleges skála logaritmikus osztású!) Az adatok tényadatok, tehát nem 

jóslások vagy feltételezések. A 4004-es típusú, elsőként kereskedelmi forgalomba került mikroprocesszor 

tranzisztorszáma 2250 db volt, míg a mai (2011) processzorokban már több mint egymilliárd tranzisztor 

dolgozik. 
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7.1.1.3. ábra Forrás: Wikipédia 

A megfigyelést, amit akkor még nem neveztek törvénynek, 1965-ben fogalmazta meg Gordon E. Moore. Akkor 

azt hitték, hogy a megfigyelés csak néhány évtizedre lesz érvényes, de nem így lett. A megfigyelés ma is 

érvényes, és egyes kutatók (pl. Kurzweil) szerint 2020-ig érvényes is marad, mert körülbelül akkor érünk a 

fejlődésben oda, hogy a tranzisztorok atomi méretűek lesznek. Más kutatók (Krauss és Starkman) azonban 600 

évben (!) határozták meg a ma már törvénynek tartott megfigyelés végső élettartamát. 

Ha arra próbálunk választ keresni, hogy a miniatürizálásnak, a méretcsökkentésnek milyen okai lehetnek, akkor 

első helyen kell megemlítenünk a méretcsökkenésből adódó sebességnövekedést. Mivel a digitális technika 

alapvetően a bináris számrendszert használja, amely tulajdonképpen a legprimitívebb rendszer, nagyon fontos, 

hogy ezeket a primitív műveleteket minél gyorsabban lehessen végrehajtani. Ez a méretcsökkentéssel 

lehetséges. A fentiekből következik, hogy egy fejlődési folyamat közepén vagyunk, a fejlődés nem áll meg, mert 

nincs a látókörünkben olyan ok, amely ezt fékezné vagy megállítaná. Az ugyan kétségbe vonható, hogy a 

Moore-törvény szó szerint meddig lesz érvényes, hiszen természettudományos alapja nincsen, de ez csak a 

fejlődési folyamat meredekségére vonatkozhat, irányára nem. Ebből következik, hogy az elkövetkező néhány 

évben az informatika további térhódításával kell számolni, a jövő fejlődésének ez az iránya jól belátható. 
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G. függelék - Fogalomtár a modulhoz 

exponenciális: hatványkitevő szerint, egyre gyorsabban változó 

Moore: Gordon E. Moore, az Intel Corporation egyik alapítója 
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8. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf

