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1.) Graetz tipusu egyeniranyito
– jelolje a valtakozo aramu bemenetet es az egyenaramu kimenetet, jelolje a polaritast is
– rajzolja fel a kimeneten megjeleno jel alakjat abban az esetben, ha a bemenetre f0 frekvenciaju szinuszos
feszultseget kapcsolunk
– adja meg az egyeniranyitott jel valtakozo komponensenek frekvenciajat
2.) Azonos frekvenciaju szinuszos jelek kozotti fazisszoget merunk oszcilloszkoppal idoeltolodas es periodusido
alapjan.
– Rajzolja fel a meresi elrendezest
– rajzolja fel a mert jelalakokat, jelolje be rajta a a mert mennyisegeket, adja meg a faziszog szarmaztatasi
osszefuggeset
– (itt volt meg valami olyasmi, hogy a leolvasasi pontatlansag 1%, a generator linearitasi hibaja 2%, mekkora a
legvaloszinubb hiba)
3.) Adja meg a szimmetrikus negyszogjel amplitudospektrumat. Hogyan valtozik a spektrum, ha a szimmetria
megserul (az elojelvaltas nem pontosan felperiodusonkent kovetkezik be)? A spektrumokat jellegre helyes abran
szemleltesse
4.) 3 es 5 vezetekes impedanciameres. Milyen esetekben fontos az 5 vezetekes meres?
5.) Egy 600 ohmos forrast TELECOM transzformator segitsegevel 600 ohmos terheleshez illesztunk. A
transzformator primer es szekunder ellenallasa 25, 30 ohm. Szamitsa ki a transzformator attetelet.
6.) TTL inverter transzfer karakterisztikajanak merese.
- rajzolja fel a meresi elrendezest
- hatarozza meg milyen gerjesztest alkalmazna
- abrazolja a gerjeszto jel es az inverter arra adott valaszanak idofuggvenyet egy abran. Ne feledkezzen meg
az y tengely (fesz.) helyes skalazasarol.
7.) Rajzolja fel a bipolaris tranzisztor h21 parameterenek meresere szolgalo meresi osszeallitast! Roviden ismertesse
a meres lepeseit!
8.) Egy ciklikusan mukodo allapotgep 2 Mhz-es orajellel mukodik. Az allapotgep 3 bites allapotai: 100, 010, 001. A
tobbi kod nem fordulhat elo. Logikai analizatorral hogyan ellenorizne, hogy nem lep hibas kodu allapotba a halozat?
9.) Neptun kod atvitele, ugyanaz mint korabbi zh-ban csak 2 stopbit van.
10.) Hogyan tesztelne le egy FPGA-ban megvalositott, viszonylag keves allapotu szinkron sorrendi halozatot, ha a
logikai analizator all rendelkezesre es az FPGA-ban meg sok eroforras van kihasznalatlanul (boven van meg hely
tovabbi hardver megvalositasahoz?
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