
Elektronika 2. 
2. Zárthelyi dolgozat – A csoport 

 
1. Egy Rbe=150Ω bemeneti ellenállású erısítıt egy Rj=50Ω belsı ellenállású jelforrás vezérel. 

A jelforrás kimenet – erısítı bemenet által alkotott hurokkal egy villámáram levezetı 
Mjx=1µH csatolási tényezıvel induktív csatolást létesít. Rajzolja fel, hogy egy az ábrán 
látható lineáris felfutású és τ=20µs idıállandóval exponenciális lecsengéső levezetett 
villámáram hatására milyen idıfüggvényő uZ feszültség keletkezik a vizsgált hurokban! 
Mekkora lesz az uZ feszültség pozitív és negatív csúcsértéke? Mekkora értékek jutnak 
ebbıl az erısítı bemenetére?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Egy zajos erısítı bemenetére egy ugyancsak zajos, Rj=100Ω belsı ellenállású, 
Uj0RMS=10mV-os effektív jelfeszültségő jelforrás csatlakozik. Az erısítı az átviteli sávjában 
egy zajmentes erısítıvel és a bemeneteire csatlakozó IZRMS=0.5µA-es párhuzamos 
helyettesítı zajáramforrással  valamint UZRMS=50µV-os soros helyettesítı 
zajfeszültségforrással modellezhetı. Az erısítı átviteli sávszélessége ∆f=ff-fa=1.2*10

5Hz, a 
környezeti hımérséklet T=300K, k= 1.38*10-23Ws/K és q=1.6*10-19As. Mekkora lesz az 
erısítı átviteli sávjára számított helyettesítı eredı UZeRMS zajfeszültség és a jel-zaj viszony? 
Ha ismert és állandónak tekinthetı a teljes átviteli sávban az erısítı AU feszültségerısítése és 
Rbe bemeneti ellenállása, hogyan tudná méréssel meghatározni az UZRMS nagyságát? 
 

3. Rajzolja fel egy félvezetı rétegdióda elméleti és valóságos jelleggörbéjét. Ismertesse az 
eltéréseket és magyarázza az eltérések okait.  
 
 
4. Egy 3F1U3Ü vezérelt áramirányító Rd, Ld terhelést táplál. Us =230V, Rd=10Ω, Ld=∞, 
α=45°, f=50Hz. A hálózat és a félvezetı elemek ideálisak. Rajzolja fel a kapcsolást. 
Állandósult állapotra rajzolja fel a hálózati feszültségeket, valamint az ud(t), id(t), iTh1(t), 
iTh2(t), iTh3(t) idıfüggvényeket. Határozza meg az Ud, Id, ITh1AV, ITh2AV, ITh3AV középértékeket és 
az ITh1RMS, ITh2RMS, ITh3RMS effektív értékeket. 
 

 

 

 



5. Egy egyfázisú, két utas, aszimmetrikusan vezérelt áramirányító kapcsolás két diódából és 
két tirisztorból áll. A tirisztorok átlósan helyezkednek el, gyújtásszögük α=90°. Us =230V, 
Rd=10Ω, Ld=∞, a hálózat és a félvezetı elemek ideálisak. Rajzolja fel a kapcsolást. 
Állandósult állapotra rajzolja fel a hálózati feszültséget, valamint az ud(t), id(t), iTh1(t), iTh2(t), 
iD1(t), iD2(t) idıfüggvényeket. Határozza meg az Ud, Id, ITh1AV, ITh2AV, ID1AV, ID2AV 
középértékeket. 
 
 

Elektronika 2. 
2. Zárthelyi dolgozat – B csoport 

 
1. Egy Rbe=150Ω bemeneti ellenállású erısítıt egy Rj=50Ω belsı ellenállású jelforrás vezérel. 
A jelforrás kimenet – erısítı bemenet földeletlen (meleg) pontjait összekötı vezetékkel a 
táphálózat vezetéke Cx=10

-11F kapacitáson át csatolásban van. Rajzolja fel, hogy egy az ábrán 
látható 1.5kV-ra korlátozott lineáris felfutású, és a korlátozást követıen τ=50µs idıállandóval 
exponenciálisan lecsengı hálózati túlfeszültséghullám milyen lefolyású iZ kapacitív 
zavaráramot létesít! Mekkora lesz az iZ áram pozitív és negatív csúcsértéke? Mekkora 
zavarfeszültség csúcsokat okoznak ezek az erısítı bemenetén? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Egy zajos erısítı bemenetére egy ugyancsak zajos, Rj=100Ω belsı ellenállású, 
Uj0RMS=10mV-os effektív jelfeszültségő jelforrás csatlakozik. Az erısítı az átviteli sávjában 
zajmentes erısítıvel és a bemeneteire csatlakozó IZRMS=50nA-es párhuzamos helyettesítı 
zajáramforrással valamint UZRMS=5µV-os soros helyettesítı zajfeszültségforrással 
modellezhetı. Az erısítı átviteli sávszélessége ∆f=ff-fa=1.2*10

5Hz, a környezeti hımérséklet 
T=300K, k= 1.38*10-23Ws/K és q=1.6*10-19As. Mekkora lesz az erısítı átviteli sávjára 
számított helyettesítı eredı UZeRMS zajfeszültség és a zajtényezı? Ha ismert és állandónak 
tekinthetı a teljes átviteli sávban az erısítı AU feszültségerısítése és Rbe bemeneti ellenállása, 
hogyan tudná méréssel meghatározni az IZRMS nagyságát? 
 
 

 

 

 



3. Rajzoljon fel két npn tranzisztorból kialakított Darlington alapkapcsolást. A tranzisztorok 
közös emitterő kapcsolásra vonatkozó nagyjelő áramerısítési tényezıi BN1 és  BN2, 
maradékáramuk egységesen ICE0, bázis-emitter minimális feszültségesésük egységesen UBE0.   
Rajzolja fel a kapcsolást. Határozza meg vagy írja fel a Darlington tranzisztor eredı 
áramerısítési tényezıjét. Hogyan lehet csökkenteni a Darlington tranzisztor maradékáramát? 
 
 
4. Egy 3F1U3Ü vezérelt áramirányító Rd , Ld, UB  terhelést táplál. Us =230V, Rd=10Ω, Ld=∞, 
UB=30V α=30°, f=50Hz. A hálózat és a félvezetı elemek ideálisak. Rajzolja fel a kapcsolást. 
Állandósult állapotra rajzolja fel a hálózati feszültségeket, valamint az ud(t), id(t), iTh1(t), 
iTh2(t), iTh3(t) idıfüggvényeket. Határozza meg az Ud, Id, ITh1AV, ITh2AV, ITh3AV középértékeket és 
az ITh1RMS, ITh2RMS, ITh3RMS effektív értékeket. 
 
5.  Egy egyfázisú, két utas aszimmetrikusan vezérelt áramirányító kapcsolás két diódából és 
két tirisztorból áll. A tirisztorok egymás mellett helyezkednek el úgy, hogy a katódjuk 
közösítve van, gyújtásszögük α=90°. Us =230V, Rd=10Ω, Ld=∞, a hálózat és a félvezetı 
elemek ideálisak. Rajzolja fel a kapcsolást. Állandósult állapotra rajzolja fel a hálózati 
feszültséget, valamint az ud(t), id(t), iTh1(t), iTh2(t), iD1(t), iD2(t) idıfüggvényeket. Határozza 
meg az Ud, Id, ITh1AV, ITh2AV, ID1AV, ID2AV középértékeket. 
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