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Követelmények
• Aláírás feltétele: maximum három hiányzás a gyakorlatokról
• Az első három anyagrész (villamosságtani alapismeretek, 

áramkörök analízise) után zárthelyi dolgozat
• Utolsó héten, a többi anyagrészből szintén zárthelyi dolgozat
• Mindkét ZH-n legalább 50%-os eredményt kell elérni
• Az egyes ZH-k a végső gyakorlati jegy kialakításában 40, illetve 

60%-os súllyal szerepelnek
• Az órákon való aktív részvétellel bónuszpontok szerezhetők
• A vizsgaidőszak első két hetében egy javítási lehetőség lesz 

biztosítva



Elektronika
1. Villamosságtani alapismeretek



Elméleti ismeretek ismétlése

• (Ideális) feszültségforrás:
– Ideális feszültségforrás: állandó feszültséget hoz 

létre a két kimeneti pontja között, a terhelés 
nagyságától függetlenül (nincs belső ellenállása)

– Másik ideális feszültségforrással nem 
kapcsolható párhuzamosan, kimenetei nem 
zárhatók rövidre

• Gyakorlati feszültségforrások:
– Elem, konnektor (nem ideális)



Elméleti ismeretek ismétlése

• (Ideális) áramforrás:
– Ideális áramforrás: állandó áramot hoz létre a két 

kimeneti pontjára kapcsolt terhelésen, a terhelés 
nagyságától függetlenül

– Másik ideális áramforrással nem kapcsolható sorba
– Üresjárásban (terhelés nélkül) nem működtethető

• Gyakorlati áramforrások: elektronikus kapcsolások 
(felfoghatók egy ideális feszültségforrás és egy 
szabályozható ellenállás soros
kapcsolásának)



Elméleti ismeretek ismétlése

• Feszültség- és áramforrások esetén az 
áram iránya és a feszültségesés iránya 
ellentétes, ezért ezek teljesítménye 
negatív ( vagy , 
irány felvételétől függően)

• Ellenállások esetén az áram iránya és a 
feszültségesés iránya azonos, ezért 
ezek teljesítménye pozitív (



Elméleti ismeretek ismétlése

• Ohm törvénye: egy fogyasztón átfolyó áram 
erőssége és a fogyasztón eső feszültég közti 
összefüggést adja meg

• Az elektromosan vezető anyagok a bennük 
áramló töltések mozgásával szemben a 
közegellenálláshoz hasonlítható elektromos 
ellenállással rendelkeznek

• Mértékegysége az Ohm (Ω)

• , mértékegységekkel: 



Elméleti ismeretek ismétlése

• Kirchhoff törvények:

– Csomóponti törvény: egy 
csomópontból ugyanannyi áram folyik 
ki, amennyi befolyik (nincs 
töltésfelhalmozódás)

– Pl. i1 + i4 = i2 + i3 + i5



Elméleti ismeretek ismétlése

• Kirchhoff törvények:

– Huroktörvény: zárt hurokban a 
feszültségesések előjeles összege nulla

– Pl. V2 + V3 + V4 – V1 = 0



Ellenállások
• Passzív eszközök (nem generálnak áramot/feszültséget, nem 

végeznek erősítést)
• Az áramot csökkentik
• Ez a csökkentés elektromos energia veszteséggel jár (hő 

formájában). Az ellenállás által leadott hőteljesítmény [W]:

• Feszültség szükséges az ellenállás két kivezetése közt ahhoz, 
hogy az ellenálláson áram folyjon
keresztül (ellenálláson eső feszültség)

• A legtöbb ellenállás lineáris



Ellenállás értéke
• Ellenállás értékének meghatározása

– Ellenállásmérő műszer (például digitális 
multiméter) segítségével
• Mindig a méréstartomány felső harmadában 

mérjünk, ezzel csökken a mérés relatív hibája

– Színkód leolvasásával (furatszerelt 
alkatrészeknél)

– Számjegyek leolvasásával (felületszerelt 
alkatrészeknél)



Ellenállás értéke
• Színkód olvasása:

– 4-6 sáv:
• 1-3 értéksáv
• Szorzó
• Tűrés
• Hőmérsékleti együttható

(csak hatsávosnál)

– Balról jobbra kell olvasni, nem mindig
könnyű eldönteni melyik a bal oldal:
• Az értékek és a tűrés között nagyobb rés van
• A tűrés a legtöbb esetben 5% vagy 10%

(arany és ezüst szín), ha ilyen színt látunk,
akkor az biztosan nem a bal oldal, mert az
értéksávok esetén ezeket a színeket nem használjuk

• Általában az első sáv van a legközelebb az ellenállás végéhez (de nem 
mindig)

• Ha egyik sem segít, használjunk mérőműszert



Ellenállás értéke
• Felületszerelt (SMD) ellenállások esetén 3 vagy 4 számjegy jelöli 

az ellenállás értékét
– Az első 2 vagy 3 számjegy az érték, az utolsó pedig a hatványkitevő
– Pl:

• 103 = 10 * 103 Ω = 10 kΩ
• 392 = 39 * 102 Ω = 3,9 kΩ
• 563 = 56 * 103 Ω = 56 kΩ
• 105 = 10 * 105 Ω = 1 MΩ
• 7992 = 799 * 102  Ω = 79,9 kΩ
• 1733 = 173 * 103  Ω = 173 kΩ

• Előfordul olyan jelölés is, hogy „R” betű jelöli a tizedesvessző 
helyét:
– 4R7 = 4,7 Ω
– R382 = 0,382 Ω

4,7 kΩ



Ellenállások soros kapcsolása
• Az eredő ellenállás a sorosan kapcsolt ellenállások összege:



• Minden ellenálláson azonos áram folyik
• Az ellenállásokon eső feszültég arányos az ellenállások nagyságával (Ohm 

törvénye) -> feszültségosztó
• Milyen az eredő ellenállás értékének viszonya az egyes ellenállásokhoz 

képest?

≡



Ellenállások soros kapcsolása

• Számoljuk ki a következő áramkör esetén az eredő 
ellenállást, az áramkörben folyó áramot, az ellenállásokon 
eső feszültségeket és az ellenállások által felvett 
teljesítményt!



Ellenállások soros kapcsolása

• Szimulációval (LTSpice) ellenőrizzük a kapott eredmények 
helyességét!



Ellenállások soros kapcsolása

• Építsük meg az áramkört, multiméter segítségével mérjük 
meg az eredő ellenállást, majd a tápfeszültség 
felkapcsolása után az áramkörben folyó áramot és az 
ellenállásokon eső feszültségeket!



Ellenállások soros kapcsolása

• Gyakorlati alkalmazási példa: hőmérsékletmérés NTC 
termisztor segítségével
– Az NTC termisztor egy hőmérsékletfüggő ellenállás

– Az adott termisztor ellenállása 25 °C-on 10 kΩ, 100 °C-on 100 Ω

• Mekkora lesz az áramkör kimenetén a feszültség a két 
hőmérsékleten?



Ellenállások párhuzamos 
kapcsolása
• Az eredő ellenállás reciproka a párhuzamosan kapcsolt ellenállások reciprokának összege



• Két párhuzamosan kapcsolt ellenállás esetén alkalmazható a replusz művelet:

• Minden ellenálláson azonos feszültség esik

• Az ellenállásokon folyó áram fordítottan arányos az ellenállások nagyságával (Ohm törvénye) -> 
áramosztó

• Milyen az eredő ellenállás értékének viszonya az egyes ellenállásokhoz képest?

≡



Ellenállások párhuzamos 
kapcsolása
• Számoljuk ki a következő áramkör esetén az eredő 

ellenállást, a generátor által leadott áramot, az egyes 
ellenállásokon folyó áramot és az ellenállások által felvett 
teljesítményt!



Ellenállások párhuzamos 
kapcsolása
• Szimulációval (LTSpice) ellenőrizzük a kapott eredmények 

helyességét!



Ellenállások párhuzamos 
kapcsolása
• Építsük meg az áramkört, multiméter segítségével mérjük 

meg az eredő ellenállást, majd a tápfeszültség 
felkapcsolása után az egyes ágakban folyó áramot!



Gyakorló feladatok
• Mekkora az eredő ellenállás?

• Mekkora áram folyik az áramkörben, ha az A és B pont 
közé 12V feszültségű feszültségforrást kapcsolunk?

• Mekkora feszültség lesz az A és B pont között, ha közéjük 
1A áramú áramgenerátort kapcsolunk?



Gyakorló feladatok
• Egy 1,8 kΩ-os ellenállás legnagyobb megengedett 

teljesítménye 0,5 W. Maximum mekkora áram folyhat az 
ellenálláson, hogy ne károsodjon?



Csillag-delta átalakítás
• Az alábbi áramkörben nincs két sorosan vagy 

párhuzamosan kapcsolt ellenállás. A felső három illetve 
az alsó három ellenállás delta kapcsolásban van.. A csillag 
és delta kapcsolás között ekvivalens átalakítás létezik

• Határozzuk meg az eredő ellenállást!



Csillag-delta átalakítás



Kondenzátorok
• Energiát tárolnak elektromos tér formájában (állandó 

feszültséget igyekszik tartani)
• Felépítését tekintve két vezető felület (fegyverzet) 

egymással szemben, szigetelőanyaggal (dielektrikum) 
elválasztva

• Passzív eszközök
• Valós kondenzátor:

– Szivárgó áram (dielektrikum vezetőképessége)
– ESR (ekvivalens soros ellenállás)



Kondenzátorok
• Tápfeszültség bekapcsolásakor a kondenzátor 

feltöltődik (áram csak a feltöltődés ideje alatt
folyik)

• Mennyi energiát és töltést tárol az
alábbi kondenzátor?



Kondenzátorok párhuzamos 
kapcsolása
• Az eredő kapacitás a párhuzamosan kapcsolt kapacitások 

összege:



• Milyen az eredő kapacitás értékének viszonya az egyes 
kapacitásokhoz képest?



Kondenzátorok soros 
kapcsolása
• Az eredő kapacitás reciproka a sorosan kapcsolt kapacitások reciprokának összege



• Két sorosan kapcsolt kapacitás esetén alkalmazható a replusz művelet

• A kondenzátorokon eső feszültség fordítottan arányos a kapacitások nagyságával

• Milyen az eredő kapacitás értékének viszonya az egyes kapacitásokhoz képest?



Tekercsek
• Energiát tárolnak mágneses tér 

formájában (állandó áramot igyekszik 
tartani)

• Passzív eszközök
• Valós tekercs:

– Vezeték ellenállása
– Menetek közti kapacitás



Tekercsek
• Viselkedése ellentétes a kondenzátoréval
• Mennyi energiát tárol egy 0,5 H induktivitású 

tekercs, ha 4 A áram folyik át rajta?



Tekercsek önindukciója
• Az áram megszűnésekor a tekercs mágneses mezője 

összeomlik és ellentétes irányú feszültség indukálódik
• Egy 0,5 H induktivitású tekercsen 4 A áram folyik. Az 

áramkör megszakadásakor 10 ms alatt a tekercs árama 0 
A-ra esik. Mekkora feszültség indukálódik a tekercsben?



Tekercsek soros kapcsolása
• Az eredő induktivitás a sorosan kapcsolt induktivitások összege:



• A tekercseken eső feszültség arányos az induktivitások nagyságával (csak AC, 
DC-nél nincs ellenállás, ezáltal feszültségesés!)

• Milyen az eredő induktivitás értékének viszonya az egyes induktivitásokhoz 
képest?



Tekercsek párhuzamos 
kapcsolása
• Az eredő induktivitás reciproka a párhuzamosan kapcsolt induktivitások reciprokának összege



• Két párhuzamosan kapcsolt induktivitás esetén alkalmazható a replusz művelet

• A tekercseken folyó áram fordítottan arányos az induktivitások nagyságával (csak AC, DC-nél nincs 
ellenállás!)

• Milyen az eredő induktivitás értékének viszonya az egyes induktivitásokhoz képest?



Alkatrész értéksorok
• Az alkatrész névértékek szabványosítására találták ki az E sorokat
• Pl. E12: 12 részre osztja a névértékeket egy dekádon (10-szeres értéken) belül, az értékek 

tűrése 10%-os
– Tehát [1 kΩ ; 10 kΩ[ között 12 különböző

ellenállásérték van amelyek mértani sor
szerint követik egymást

– 1. elem: a 10 valamely hatványa (0,1; 1; 10; 100; stb.)
– 2. elem: 1*K = K
– 3. elem: 1*K*K = K2

– …
– 12. elem: K11

– Mivel az 1. után 12-vel következő elem épp 10-szeres
értékű kell legyen, ezért  

– Ezt visszahelyettesítve a következő értékek adódnak,
ha az első elem 10:

• 2. elem: 10*1,2115 = 12,11 -> 12
• 3. elem: 10*1,21152 =14,67 -> 15
• …
• 12. elem: 10*1,211511 = 82,5 -> 82



Alkatrész értéksorok
• További értéksorok

– E6 (20%-os tűrés) – már nem használatos
– E12 (10%-os tűrés) – régebbi ellenállások esetén
– E24 (5%-os tűrés) – ez a legelterjedtebb
– E48 (2%-os tűrés) – indokolt esetben
– E96 (1%-os tűrés) – indokolt esetben, főleg

műszerekben
– E192 (0,5%, 0,25%, 0,1% tűrés) – kizárólag

műszerekben 



Alkatrész értéksorok

• Gyakorló feladat: mekkora az E24-es 
értéksorban a 2,2 kΩ-os után 
következő ellenállásérték?

• Megoldás: 2,2 kΩ * = 2,4 kΩ



Alkatrész értéksorok

• A kondenzátorok és tekercsek 
kapacitás illetve induktivitás értékei 
is a fentiek szerint alakulnak



Házi feladat
• 1-3. feladat: három darab tetszőleges ellenálláshálózat 

elkészítése sorosan és párhuzamosan kapcsolt 
ellenállásokkal, áramok, feszültégek, teljesítmények, 
eredő ellenállás kiszámítása az óraihoz hasonló módon
– Csillag-delta átalakítás esetén elegendő az eredő ellenállás 

számítása, nem szükséges az egyes ellenállásokon eső feszültségek 
/ átfolyó áramok meghatározása

– Az eredmények szimulációval történő ellenőrzése

• 4. feladat: kondenzátorok és tekercsek értékének 
jelölését megnézni

• 5. feladat: kondenzátorok és tekercsek csillag-delta 
kapcsolását megnézni



Elektronika
2. Egyenáramú áramkörök analízise



Elméleti ismeretek ismétlése

• Egyenáram: egy irányban 
áramlanak a töltéshordozók az 
áramkörben

• Konvencionális áramirány: + -> -

• Elektron áram iránya: - -> +



Gyakorló feladatok

• Mekkora lesz a feszültség és az 
áram az ellenállás áramkörből való 
eltávolításával?



Passzív alkatrészek DC 
áramkörökben
• DC áramkörökben a kondenzátor 

szakadásként viselkedik, hiszen a 
szigetelőréteg miatt nem tud áram folyni

• DC áramkörben a tekercs rövidzárként 
viselkedik

• Az ellenállások a már megismert módon, 
Ohm törvénye alapján működnek



Thévenin és Norton 
helyettesítőkép
• Egymás duálisai:

– Thévenin: feszültséggenerátor + soros 
belső ellenállás. Maximális terhelő 

teljesítmény: 

– Norton: áramgenerátor + párhuzamos 
belső ellenállás. Maximális terhelő 

teljesítmény: 



Thévenin és Norton 
helyettesítőkép
• Egymás duálisai:

– Egymásba átszámíthatók:



Teljesítményillesztés

• Teljesítményillesztés feltétele: 
terhelő ellenállás = belső ellenállás 
Ekkor tudjuk a legnagyobb 
teljesítményt kivenni a hálózatból 
(pl. erősítő + hangfal)



Thévenin és Norton 
helyettesítőkép
• Gyakorló feladat: határozzuk meg a maximális terhelő 

teljesítményt Thévenin és Norton helyettesítőkép 
használatával!

• Szimulációval ellenőrizzük az üresjárási feszültséget és 
rövidzárlati áramot!



Thévenin és Norton 
helyettesítőkép
• Gyakorló feladat: határozzuk meg a maximális terhelő 

teljesítményt Thévenin és Norton helyettesítőkép 
használatával!

• Szimulációval ellenőrizzük az üresjárási feszültséget és 
rövidzárlati áramot!



Szuperpozíció
• Ha több energiaforrás (generátor) van a hálózatban

• Egyszerre mindig egy generátor hatását vizsgáljuk, a 
többit dezaktivizáljuk:
– Feszültséggenerátort rövidzárral helyettesítjük (ekkor biztosan 

nincs feszültség a két pólusa között)

– Áramgenerátort szakadással helyettesítjük (ekkor biztosan nem 
folyik át áram)

• Végül előjelesen összegzünk



Szuperpozíció
• Gyakorló feladat: adjuk meg az R1 ellenálláson átfolyó 

áram és az R3 ellenálláson eső feszültség nagyságát és 
irányát!

• Szimulációval ellenőrizzük a kapott eredmény 
helyességét!



Csomóponti potenciálok és 
hurokáramok
• Adjuk meg az R3, R4 és R5 ellenállásokon eső feszültség 

nagyságát és irányát a csomóponti potenciálok 
módszerével
– Szimulációval ellenőrizzük a kapott eredmény helyességét!



Csomóponti potenciálok és 
hurokáramok
• Adjuk meg az R1 és R2 ellenálláson átfolyó áram és R3 

ellenálláson eső feszültség nagyságát és irányát a 
hurokáramok módszerével
– Szimulációval ellenőrizzük a kapott eredmény helyességét!



Házi feladat
• 1. feladat: határozzuk meg a maximális terhelő teljesítményt Thévenin és Norton 

helyettesítőkép használatával!

– Segítség: Rb a szokásos módon számolható, majd mind a Thévenin, mind a 
Norton esetén csak külön-külön 1-1 generátorral nézzük meg UT-t vagy IN-t, 
aztán szuperpozícióval kell meghatározni a végső értéket

– Szimulációval ellenőrizzük az üresjárási feszültséget és rövidzárlati áramot!



Házi feladat
• 2. feladat: adjuk meg az R2 ellenálláson átfolyó áram és 

az R3 ellenálláson eső feszültség nagyságát és irányát!
– Szimulációval ellenőrizzük az eredményeket!



Házi feladat
• 3. feladat: oldjuk meg a az órán csomóponti potenciálok 

módszerével megoldott feladatot csillag-delta átalakítással is és 
adjuk meg a „C” csomópont potenciálját!

• 4. feladat: adjuk meg az R2 ellenálláson eső feszültség és az R3 
ellenálláson folyó áram nagyságát és irányát a csomóponti 
potenciálok módszerével és a hurokáramok módszerével is

– Szimulációval ellenőrizzük az eredményeket!



Elektronika
3. Váltakozó áramú áramkörök analízise



Elméleti ismeretek ismétlése

• Váltakozó áram (AC): ellentétben az 
egyenárammal, mind az amplitúdó, 
mind pedig az áramirány váltakozik

• A váltakozás tipikusan periodikus 
(de nem feltétlenül)

• Nem tárolható



Elméleti ismeretek ismétlése

• Gyakori periodikus hullámformák



Elméleti ismeretek ismétlése

• Ellenállás viselkedése megegyezik a DC 
áramkörökben mutatott viselkedéssel (hatásos 
ellenállás)

• Kondenzátor DC áramkörben szakadásként, AC 
áramkörben meddő ellenállásként viselkedik, értéke 
a frekvenciával fordítottan arányos (nagy 
frekvencián rövidzár)

• Tekercs DC áramkörben rövidzárként, AC 
áramkörben meddő ellenállásként viselkedik, értéke 
a frekvenciával egyenesen arányos (nagy 
frekvencián szakadás) 



Fázisviszonyok
• Ellenállások esetén az áram és feszültség fázisban van

• Kondenzátor esetén az áram 90°-kal siet a feszültséghez 
képest

• Tekercs esetén az áram 90°-kal késik a feszültséghez 
képest



Impedancia
• Váltakozó áramú ellenállás: Z
• Komplex mennyiség
• Valós része a hatásos ellenállás (rezisztancia): R [Ω]
• Képzetes része a meddő ellenállás (reaktancia): X [Ω]

– Eredő reaktancia: X = XL - XC

• Tehát Z = R + jX
• Abszolút értéke a látszólagos ellenállás: Z [Ω]



Komplex teljesítmény
• Váltakozó áramú teljesítmény: S
• Komplex mennyiség
• Valós része a hatásos (aktív) teljesítmény: P [W]
• Képzetes része a meddő (reaktív) teljesítmény: Q [VAr]
• Tehát S = P + jQ
• Abszolút értéke a látszólagos teljesítmény: S [VA]

• Teljesítménytényező: hatásos teljesítmény és a látszólagos teljesítmény 
hányadosa: , ahol az áram és feszültség közti fáziskülönbség

• Mivel ez ellenállás esetén 0°, így a = 1, 
(csak hatásos teljesítménye van, meddő nincs)

• Kondenzátor és tekercs esetén , azaz = 0, így a hatásos 
teljesítmény 0 (csak meddő teljesítménye van, hatásos nincs)



Gyakorló feladat
• Mekkora az áramkörben a hatásos, az induktív, és a látszólagos 

ellenállás?

• Mekkora az egyes komponensek teljesítménye és a rajtuk eső 
feszültség?

• Mekkora a fázisszög az áram és a feszültség között?

• Hogy néz ki a feszültségek vektordiagramja?

• Ellenőrizzük az eredményeket szimulációval!
(Ig = 4 A effektív értékű, de a szimuláció az amplitúdót kérdezi!)



Gyakorló feladat
• Mekkora az áramkörben a hatásos, a kapacitív, és a látszólagos ellenállás?

• Mekkora az áramkörben folyó áram és a feszültség az egyes komponenseken?

• Mekkora az egyes komponensek teljesítménye?

• Mekkora a fázisszög az áram és a feszültség között?

• Hogy néz ki a feszültségek vektordiagramja?

• Ellenőrizzük az eredményeket szimulációval!
(Vg = 100 V effektív értékű, de a szimuláció az amplitúdót kérdezi!)



Soros RLC kör
• Mekkora az áramkörben folyó áram, a látszólagos ellenállás és a 

teljesítménytényező?

• Hogy néz ki a feszültségek vektordiagramja?



Rezonancia
• Ha XL > XC, akkor az áramkör induktív jellegű, ha XL < XC, akkor kapacitív jellegű

• Mivel XL a frekvencia növelésével nő, XC pedig csökken, létezik egy olyan 
frekvencia, ahol XL = XC, így a reaktancia (X = XL – XC) nulla, az áramkör tisztán 
rezisztív jellegű lesz (önrezgési frekvencia)

• Ekkor a tekercsen és a kondenzátoron eső feszültség azonos, de fázisban ellentétes

• Ez a frekvencia a XL és XC képletéből adódóan 



Oszcilloszkóp
• 1. Mérjük meg oszcilloszkóppal a kalibráló kimeneten lévő jelet

• 2. Építsünk áramkört, amely egy 12 V effektív feszültségű 50 Hz 
frekvenciájú szinusz jelet előállító generátort, 10 Ω-os ellenállást és 47 
µF kapacitású kondenzátort tartalmaz sorosan kapcsolva. Számoljuk ki 
az ellenálláson eső feszültséget, az ellenállás teljesítményét, a 
kondenzátoron eső feszültséget és az áram és feszültség közti 
fáziskülönbséget. A kiszámolt adatokat méréssel ellenőrizzük!



Házi feladat
• 1. feladat: UL1=UR1=200 V, az áramkörben folyó áram 1 A. 

Mekkora a generátor feszültsége és frekvenciája?



Házi feladat
• 2. feladat: a generátor feszültsége 100 V, UL1=96 V. Mekkora az 

áramkörben folyó áram, a látszólagos ellenállás, a hatásos 
teljesítmény és a frekvencia?



Házi feladat
• 3. feladat: Párhuzamos RLC kör képleteit önállóan megnézni, az 

alapján meghatározni: mekkorák az egyes komponenseken folyó 
áramok és a látszólagos ellenállás?
Link
Mekkora az önrezgési frekvencia? Mennyi ekkor a látszólagos 
ellenállás?

https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/elektronika-elektrotechnika/szinuszos-mennyisegek-valtakozo-aramu-aramkorok/osszetett-valtakozo-aramkorok-valodi-tekercsek-kondenzatorok-es-vesztesegeik/parhuzamos-r-l-c-kapcsolas-parhuzamos-rezgokor


Házi feladat
• 4. feladat: Mekkora a következő áramkör rezonancia 

frekvenciája? Mekkora ekkor az induktív és kapacitív reaktancia, 
az áramkörben folyó áram, a tekercs és a kondenzátor 
feszültsége?



Házi feladat
• 5. feladat:

– Mekkora az erőművek generátorainak fordulatszáma Európában? Miért?

– Mekkora a hálózati feszültség értéke 45°, 90° és 270°-nál?



Elektronika
4. Diódák, egyenirányítók



Elméleti ismeretek ismétlése
• Dióda: olyan elektronikai alkatrész amely kizárólag az egyik irányban engedi folyni az áramot

• Ha UAK < 0,7 V (Si esetén), a dióda nem vezet, ellenkező esetben igen

• UAK < 0: záróirányú előfeszítés, UAK > 0: nyitóirányú az előfeszítés

• Nem lineáris eszköz, ha vezet, akkora rajta eső feszültség mindig 0,7 V körüli, szinte áramtól 
függetlenül, ugyanis efölött az U-I karakterisztika exponenciális (az áram rohamosan nő, mialatt 
a feszültség csak kisebb mértékben változik)

• Nem feltétlenül csak egyenirányítási célból használunk diódákat (pl. fotodióda, LED)

• A nyitóirányban előfeszített dióda teljesítményt vesz fel (hiszen áram folyik rajta és feszültség 
esik rajta, )



Elméleti ismeretek ismétlése
• Egyenirányítás: váltakozó feszültség egyenfeszültséggé alakítása

• Általában teljesítménydiódákkal történik, nagy frekvencián Schottky diódával 
(jóval kisebb a p-n átmenet kapacitása)

• Egyutas egyenirányítás

– Az egyenirányított feszültség effektív értéke: 

– Az áram egy diódán halad át, így az egyenirányított feszültség csúcsértéke 
0,7 V-tal alacsonyabb a váltakozó feszültség csúcsértékénél

– Feszültség hullámzás: 



Elméleti ismeretek ismétlése
• Kétutas egyenirányítás:

– Több módon történhet, pl. Graetz híd használatával

– Az egyenirányított feszültség effektív értéke: 

– Az áram két diódán halad át, így az egyenirányított feszültség csúcsértéke 1,4 V-tal
alacsonyabb a váltakozó feszültség csúcsértékénél

– Frekvencia kétszereződik, így azonos kapacitású szűrőkondenzátor használatával feleződik 
a feszültség hullámzása

– Feszültség hullámzás: 



Gyakorló feladat
• Mi a szerepe a képen szereplő diódának?



Egyutas egyenirányítás
• Mekkora lesz az ellenálláson eső feszültség és az ellenállás által 

felvett átlagos teljesítmény?
– A tápfeszültség csúcsértéke legyen 12 V

– Szimulációval is ellenőrizzük a kapott értékeket!

– Mi lenne, ha megfordítanánk a dióda irányát?



Egyutas egyenirányítás
• Egészítsük ki a kapcsolást egy 220 µF kapacitású 

szűrőkondenzátorral és vizsgáljuk meg ismét a működését 
szimulációval!
– Hogyan változik a diódán átfolyó áram és az ellenállás által felvett átlagos 

teljesítmény?

– Milyen lesz az áram iránya a jelölt szakaszokon?



Kétutas egyenirányítás
• Módosítsuk az egyenirányító kapcsolást kétutasra majd ismét 

számoljuk ki az ellenálláson eső feszültséget és az ellenállás által 
felvett átlagos teljesítményt!
– A tápfeszültség csúcsértéke legyen 12 V!

– Milyen változást tapasztalunk?

– Szimulációval is ellenőrizzük a működést!



Kétutas egyenirányítás
• Egészítsük ki a kapcsolást egy 220 µF kapacitású 

szűrőkondenzátorral és vizsgáljuk meg ismét a működését 
szimulációval!
– Hogyan változik a diódán átfolyó áram és az ellenállás által felvett átlagos 

teljesítmény?



Zener dióda
• Nyitóirányú előfeszítést alkalmazva hagyományos diódaként üzemel

• Záróirányú előfeszítést alkalmazva a letörési tartományban 
üzemeltethetjük (lavina-effektus), ahol áramtól függetlenül a rajta eső 
feszültség közel állandó

• A letörési feszültség típustól függ (<1 V-tól több száz V-ig)

• Mivel a vele párhuzamosan kapcsolt elemeken ugyanez lesz a feszültség, 
így egyszerű feszültségstabilizátorként használható
– Állandó kimeneti feszültséget biztosít úgy is, ha a bemenő feszültség ingadozik

– Hátránya: rossz hatásfokú, pazarló



Zener dióda
• 5 V-os 100 mA-es feszültségstabilizátort szeretnénk készíteni Zener

diódával. A bejövő feszültség 12 V, a Zener dióda tesztárama 10 mA
– Mekkora legyen a soros ellenállás értéke?

– Mekkora áram folyik át az ellenálláson?

– Mekkora az ellenállás szükséges teljesítménye?

– Mekkora a Zener dióda szükséges teljesítménye?

– Mekkora a stabilizátor hatásfoka 100 mA-es terhelés mellett? Mekkora a veszteség 
terhelés nélkül?



LED
• Light-Emitting Diode, fénykibocsátó dióda

• Kössünk sorosan egy kék és egy zöld színű LED-et. Mekkora legyen az 
előtétellenállás és annak teljesítménye, ha 10 mA árammal szeretnénk 
üzemeltetni a LED-et 12 V tápfeszültségről?

• Építsük meg az áramkört!

• Miért kerülendő a LED-ek párhuzamos kapcsolása még azonos szín esetén is?



Gyakorló feladat
• Építsük meg az előző áramkört!

• Építsünk kétutas egyenirányító kapcsolást
– A terhelés legyen egy ellenállás

– Az egyenirányító diódák helyett (a működés szemléletessé tétele érdekében) zöld LED-
eket használjunk

– A tápfeszültség frekvenciája kellően alacsony legyen, hogy szemmel követhető legyen a 
LED-eken az áramirány

– Ha a tápfeszültség csúcsértéke 14 V, milyen ellenállást alkalmazzunk, hogy ne lépje túl a 
LED-ek árama a 10 mA-t?

• https://reference.digilentinc.com/learn/instrumentation/tutorials/electronics-
explorer-getting-started-windows/start



Mérési gyakorlat
• Végezzük el az 1N4007 típusú dióda jelleggörbéjének mérését!



Elektronika
6. Műveleti erősítők



Műveleti erősítő
• Gyakorlatban széleskörűen használt feszültségerősítő

– Jelkondicionálás, szűrés, matematikai műveletek elvégzése (összeadás, 
kivonás, integrálás, deriválás)

• Külső komponensekkel (ellenállás, kondenzátor) állítható be a 
működési módja

• Differenciálerősítő: az invertáló és nem-invertáló bemenet közti 
feszültséget erősíti



Műveleti erősítő
• Bemeneti impedanciája ideális esetben végtelen 

(gyakorlatban MΩ nagyságrendű)

• Kimeneti impedanciája ideális esetben nulla (gyakorlatban Ω
nagyságrendű)

• Nyílt hurkú (visszacsatolás nélküli) erősítése végtelen 
(gyakorlatban százezres nagyságrendű)



Alapkapcsolások
• Negatív visszacsatolás segítségével a zárt hurkú erősítés 

pontosan beállítható
– Fontos szabály: V =V

• Invertáló alapkapcsolás:
– V =V =0 (virtuális föld)



Alapkapcsolások
• Az alábbi erősítő kapcsolás bemenetére 1 V amplitúdójú 

szinuszos feszültséget kötünk

– Mekkora a feszültségerősítés?

– Mekkora lesz a kimeneti feszültség amplitúdója?

– Milyen lesz a kimeneti feszültég fázisa?

– Mekkora a kapcsolás bemeneti ellenállása (mekkora terhelést 
jelent a bemeneti jelet előállító generátor számára)?



Alapkapcsolások
• Nem-invertáló alapkapcsolás:

– Az invertáló alapkapcsoláshoz hasonlóan negatív visszacsatolást alkalmazunk

– Azonban itt a bemenő jelet a nem-invertáló bemenetre kötjük



Alapkapcsolások
• Az alábbi erősítő kapcsolás bemenetére 1 V amplitúdójú 

szinuszos feszültséget kötünk (Rf = 100 kΩ, R2 = 10 kΩ)

– Mekkora a feszültségerősítés?

– Mekkora lesz a kimeneti feszültség amplitúdója?

– Milyen lesz a kimeneti feszültég fázisa?

– Mekkora a kapcsolás bemeneti ellenállása (mekkora terhelést 
jelent a bemeneti jelet előállító generátor számára)?



Alapkapcsolások
• Ha az előző áramkörökben a visszacsatoló ellenállás helyett 

potenciométert alkalmazunk, hogyan befolyásolható az 
erősítő működése?



Komparátor
• Egy áramkör lineáris, ha bemenete és kimenete között 

lineáris függvénykapcsolat van

• A műveleti erősítőknek létezik lineáris és nemlineáris 
alkalmazása is
– Példa nemlineáris alkalmazásra: komparátor

• Hogyan invertálható a működése?



Komparátor
• Hogyan működik az alábbi áramkör?



Invertáló összeadó

• Az invertáló alapkapcsolásból már tudjuk, 
hogy



Invertáló összeadó
• A bemenő áram három részből adódik össze



Invertáló összeadó
• Invertáló összeadás

– Ha RF=R1=R2=R3, akkor

– Legyen V1 = 1 V, V2 = 2 V, V3 = 3 V 

• Invertáló összeadás és szorzás
– Ha R1=R2=R3 és RF értéke pedig ezek A-szorosa, akkor

– Legyen V1 = 1 V, V2 = 2 V, V3 = 3 V, RF pedig 2 R1

• Bemenetek súlyozása
– Ha R1=R2=RF és R3 értéke pedig ezek A-szorosa, akkor

– Legyen V1 = 1 V, V2 = 2 V, V3 = 3 V, R3 pedig 2 R1



Invertáló összeadó
• Hogyan lehet az invertálást megszüntetni úgy, hogy továbbra is invertáló 

alapkapcsolást használunk?

• Tervezzünk áramkört, amely megvalósítja a következő matematikai 
függvényt:



Nem-invertáló összeadó
• A nem-invertáló alapkapcsolásból már tudjuk, hogy



Nem-invertáló összeadó
• Az előző képletből a Vin nem ismert, de a csomóponti törvénnyel 

könnyen meghatározható



Nem-invertáló összeadó

• Így már ismerjük a Vin-t, visszahelyettesítve az alapkapcsolás képletébe



Nem-invertáló összeadó
• Nem-invertáló összeadás

– Ha R1=R2=R3 és a zárt hurkú erősítés azonos a bemenetek számával 

(azaz ), akkor

– Legyen V1 = 1 V, V2 = 2 V, V3 = 3 V 

• Nem-invertáló összeadás és szorzás
– Ha a zárt hurkú erősítés a bemenetek számának A-szorosa, akkor

– Legyen V1 = 1 V, V2 = 2 V, V3 = 3 V, a zárt hurkú erősítés pedig 6 
(bemenetek számának kétszerese)



Kivonó áramkör
• Kivonó áramkör esetén a kimeneti feszültség



Kivonó áramkör
• Kivonás

– Ha R1=R2, akkor

– Legyen V1 = 2 V, V2 = 5 V 

• Kivonás és szorzás
– Ha R1 értéke R2 értékének A-szorosa, akkor

– Legyen V1 = 2 V, V2 = 5 V, R1 pedig 2 R2



Kivonó áramkör
• Tervezzünk áramkört, amely megvalósítja a következő matematikai 

függvényt:



Integráló áramkör
• Az invertáló alapkapcsolásból indulunk ki, amelyben egy tisztán rezisztív

ellenállást egy frekvenciafüggő, reaktáns elemre cserélünk:
– Vagy a visszacsatoló ellenállást egy integráló jellegű elemre (kondenzátor)

– Vagy a bemenő ellenállást egy deriváló jellegű elemre (tekercs)

• Most az első megoldást fogjuk használni, amellyel egy RC hálózatot 
kapunk



Integráló áramkör
• Mivel az nagy frekvencián kisebb, mint kis frekvencián, ezért az 

erősítés is kis frekvencián nagyobb, mint nagy frekvencián

• Ha a bemenetre egy egységugrás jel érkezik, a kondenzátor 
impedanciája az ugrás pillanatában nulla, így feszültségkövető 
kapcsolásként viselkedik, 

• Majd a kondenzátor töltődik, az RC hálózat időállandójának megfelelően



Integráló áramkör
• A kimeneti feszültség a bemeneti feszültség integráljával arányos

න



Integráló áramkör
• Milyen az erősítő kimenete, ha a bemenet 1 V?

• Hogyan módosítható az erősítő kimenetén a feszültség változásának 
sebessége (integrálási időállandó)?

• Milyen az erősítő kimenete, ha a bemenet 1V amplitúdójú szinusz jel?
– Mi történik, ha változtatjuk a bemenő jel frekvenciáját?

– Mi történik, ha emellett az integrálási időállandót is módosítjuk?

• Milyen az erősítő kimenete, ha a bemenet 1V amplitúdójú négyszögjel?
– Hogyan változik ez, ha a kondenzátornak van kezdeti töltése?

• Milyen az erősítő kimenete, ha a bemenet 0V?



Integráló áramkör
• Ha a bemenet 0V, akkor is idővel telítésbe megy az erősítő, ennek nem 

így kellene működnie
– Van egy nagyon minimális bemeneti offszet feszültség (nem ideális az erősítő), azonban 

mivel ezt integrálja, idővel szaturál

• Ezen kívül kis frekvencián a nyílt hurkú erősítési tényező is hátrányos

• Megoldás: ellenállás a kondenzátorral párhuzamosan kapcsolva
– Gyakorlatban mindig így használjuk

– Korlátozza az erősítést kis frekvencián és ad egy lineáris tartományt

– Aluláteresztő szűrőként is használható (törésponti frekvencia alatt invertáló erősítő, 
fölötte integráló)



Integráló áramkör
• Törésponti frekvencia:

• Itt az erősítés:

• A nulla erősítéshez tartozó frekvencia:



Integráló áramkör
• Rajzoljuk fel az alábbi kapcsolás Bode diagramját!

• Mi az integrálás alsó és felső határfrekvenciája a következő kapcsolás 
esetén?

• Mekkora az erősítés az egyes frekvenciatartományokban?

• Használható-e a kapcsolás 10 kHz frekvenciájú négyszögjel 
integrálására?



Differenciáló áramkör
• Az invertáló alapkapcsolásból indulunk ki, amelyben egy tisztán rezisztív

ellenállást egy frekvenciafüggő, reaktáns elemre cserélünk:
– Vagy a visszacsatoló ellenállást egy deriváló jellegű elemre (tekercs)

– Vagy a bemenő ellenállást egy integráló jellegű elemre (kondenzátor)

• Most a második megoldást fogjuk használni, amellyel egy RC hálózatot 
kapunk



Differenciáló áramkör
• Mivel az nagy frekvencián nagyobb, mint kis frekvencián, ezért az 

erősítés is nagy frekvencián nagyobb, mint kis frekvencián

• Ha a bemenet konstans, a kondenzátor impedanciája végtelen, így a 
kimenet nulla (konstans deriváltja nulla)

• Minél nagyobb a frekvencia, a kondenzátor ellenállása annál kisebb, így 
az erősítési tényező, ezáltal a kimenet annál nagyobb



Differenciáló áramkör
• A kimeneti feszültség a bemeneti feszültség deriváltjával arányos



Differenciáló áramkör
• Az előbbi áramkör nagyon zajérzékeny, ezért a gyakorlatban mindig 

használunk egy ellenállást a kondenzátorral sorosan kapcsolva

– Ez kiküszöböli a nagyon alacsony impedancia miatti nagy zajérzékenységet, 

hiszen így a bemenő impedancia 



Differenciáló áramkör
• Törésponti frekvencia:

• Itt az erősítés:

• A nulla erősítéshez tartozó frekvencia:



Differenciáló áramkör
• Rajzoljuk fel az alábbi kapcsolás Bode diagramját!

• Mi a deriválás alsó és felső határfrekvenciája a következő kapcsolás 
esetén?

• Mekkora az erősítés az egyes frekvenciatartományokban?

• Használható-e a kapcsolás 10 kHz frekvenciájú négyszögjel deriválására?
– Ha nem, hogyan módosítsuk a kapcsolást, hogy alkalmas legyen?



Elektronika
7. Bipoláris tranzisztorok, áramgenerátorok



Bipoláris tranzisztor (BJT)
• Két p-n átmenetet tartalmaz sorosan

– NPN vagy PNP

• Emitter és kollektor között vezet vagy sem, a bázisáramtól 
függően
– Kapcsolóüzem (digitális elektronika)

– Erősítő üzem (analóg elektronika)

• Működési tartományok
– Aktív (erősítőként működik): 

– Telítés (teljesen be van kapcsolva, kapcsolóként működik):

– Zárolt (teljesen ki van kapcsolva)

• Áramerősítésre használható



Bipoláris tranzisztor (BJT)



Gyakorló feladat
• Aktív tartományban egy tranzisztor emitterárama 1 mA, 

kollektorárama 0,95 mA. Mekkora a bázisáram?

• Hogyan működik az alábbi áramkör?



Gyakorló feladat
• Mekkora a telítési áram értéke?

• Mekkora az áramerősítés?

• Minimum mekkora legyen V1 a telítésbe juttatáshoz?



Gyakorló feladat
• Mik az alábbi kapcsolás egyenáramú paraméterei 

(munkapontja)?



Gyakorló feladat
• Egy NPN tranzisztor áramerősítési tényezője 200. Mekkora 

bázisáram szükséges 4 mA-es terhelés kapcsolásához?

• A tranzisztor bázisa és emittere közé 10 V feszültséget 
kapcsolunk 100 kΩ ellenálláson keresztül. Mekkora lesz a 
bázisáram?
– Mekkora lesz a kollektoráram, ha az aktív tartományban vagyunk? Mekkora 

az emitteráram?



Gyakorló feladat
• A relé behúzásához 100 mA szükséges

• Mekkora legyen a bázisellenállás, ha a tranzisztor áramerősítési 
tényezője 200 és a vezérlőjel amplitúdója 5V



Gyakorló feladat
• Mekkora az alábbi kapcsolás áramerősítési tényezője? Ha TR1 

tranzisztoré 100, TR2 tranzisztoré pedig 200?



Elektronika
8. Teljesítményerősítők



A osztályú erősítők
• A bemeneti jel hullámformája tökéletesen reprodukálódik az 

erősítő kimenetén (nem torzít), mivel a tranzisztor az aktív 
tartományban üzemel, azaz soha nem kerül sem zárolt, sem 
telített állapotba

• Mivel a tranzisztoron mindig folyik áram (még akkor is, ha 
nincs bemeneti jel), ezért a hatásfoka rossz



A osztályú erősítők
• Határozzuk meg az alábbi kapcsolás munkaponti adatait, ha 

a tranzisztor áramerősítési tényezője 49!



A osztályú erősítők
• Vizsgáljuk meg szimulátorral az alábbi áramkör működését!



A osztályú erősítők
• Méretezzük az erősítő munkapont-beállító elemeit!

• Munkaponti adatok: UT = 15 V, UBE0 = 0,7 V, IC0 = 6 mA, IB0 = 
50 uA, UCE0 = 5,2 V, URE = 2 V



A osztályú erősítők
• Méretezzük az erősítő munkapont-beállító elemeit!

• Munkaponti adatok: UT = 10 V, UBE0 = 0,7 V, IC0 = 25 mA, UE0 = 
2 V, UCE0 = 3 V, β = 200



B osztályú erősítők
• A B osztályú erősítő két komplementer tranzisztort használ 

(NPN és PNP vagy NMOS és PMOS) a jel két felének 
erősítésére

• Az egyik tranzisztor a jel pozitív, a másik pedig a negatív 
félperiódusát vezeti, azaz mindkét tranzisztor idejének a felét 
zárolt, másik felét az aktív működési tartományban tölti

• Nincs előfeszítve a tranzisztor, így a bemenő jelnek meg kell 
haladni a bázis-emitter nyitófeszültséget (0,7 V), ezért ha a 
bemenet 0, a kimenet is 0

• Kis bemenő jelnél átváltási torzítás jelenik meg, mivel a 
munkapont a tranzisztor könyöktartományában van



B osztályú erősítők



B osztályú erősítők

• Vizsgáljuk meg a kimenő jelet a 
bemenő jel amplitúdójának 
függvényében!



AB osztályú erősítők

• A és B osztályú erősítők:

– A osztály: nem torzít, de rossz a 
hatásfoka

– B osztály: lényegesen jobb a 
hatásfoka, de átváltási torzítása van



AB osztályú erősítők

• Az AB osztályú erősítők ötvözik az A 
és a B osztályú erősítők előnyeit:

– Kis kimenő teljesítmény esetén A 
osztályú üzemmódban működnek

– Nagy kimenő teljesítmény esetén B 
osztályú üzemmódban működnek



AB osztályú erősítők

• A B osztályú kapcsolásból kiindulva 
a tranzisztorokot előfeszítjük 
annyira, hogy kissé vezessenek



AB osztályú erősítők

• Másik lehetséges megvalósítás



Elektronika
Általános tudnivalók mérésekhez



Általános tudnivalók
• A lehető legkisebb méréstartományban mérjünk a műszerekkel, ezzel 

csökken a mérés relatív hibája
– Ha egy 100 Ω-os ellenállást szeretnénk mérni, akkor a 200 Ω-os tartományt használjuk a 

mérőműszeren, ne a 2000 Ω-osat

• Ha egy alkatrészen eső feszültséget szeretnénk megmérni, akkor a 
feszültségmérő vezetékei között ugyanannak a feszültségnek kell lennie, 
mint az alkatrész kivezetési között -> vele párhuzamosan kapcsoljuk

• Ha egy alkatrészen folyó áramot szeretnénk megmérni, akkor az 
árammérő vezetékein ugyanannak az áramnak kell folynia, mint az 
alkatrészen -> vele sorosan kapcsoljuk

• A mérőműszereket úgy tervezik, hogy a mérendő áramkört a lehető 
legkisebb mértékben befolyásolják
– Az ideális feszültégmérő belső ellenállása végtelen (ellenkező esetben áram folyna, ami 

feszültégesést okoz)
– Az ideális árammérő belső ellenállása nulla (ellenkező esetben csökkentené a rajta 

átfolyó, mérendő áramot)
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