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A tananyag 
Oktatási cél: 
A félvezetık tulajdonságainak, az alapvetı félvezetı eszközök felépítésének, mőködésének 
megismerése, a félvezetı eszközökbıl felépített egyszerő áramkörök méretezésének elsajátítása, 
mőködésének megértése. Mőveleti erısítık alkalmazástechnikájának elsajátítása. 
A tárgy oktatója kb. 10%-ban eltérhet a részletes tematikától. 
Tematika:  
Az analóg jelek erısítésének alapfogalmai. Az erısítık frekvenciafüggése. A “p-n” átmenet, 
áramvezetés félvezetıkben, a dióda. A dióda kapacitása. A bipoláris tranzisztor. A tranzisztor fizikai 
kisjelő helyettesítı képe(i). Erısítı alapkapcsolások. Térvezérléső tranzisztorok (JFET,MOSFET). 
Tranzisztoros erısítı alapkapcsolások frekvenciafüggése. Szimmetrikus bemenető, aszimmetrikus 
kimenető erısítık. Integrált mőveleti erısítık. A mőveleti erısítık alkalmazástechnikája. 
Komparátorok. 

Témakör: Óraszám: 
1 Félvezetık.  
Tiszta és szennyezett félvezetık, n és p típusú kristályszerkezet. Többségi és 
kisebbségi töltéshhordozók. Áramvezetés félvezetıkben, drift- és diffúziós áram. A 
p-n átmenet, kiürített réteg diffúziós potenciál. A pn átmenet viselkedése külsı 
feszültség hatására. 

2 

2 A félvezetı dióda és alkalmazása. 
A félvezetı dióda. A „p-n” átmenetek hımérsékletfüggése és kapacitása. A 
munkapont, a statikus és dinamikus ellenállás fogalma elektronikus áramkörökben.  
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3 A bipoláris tranzisztor.  
A bipoláris tranzisztor szerkezete, tulajdonságai, karakterisztikái és mőködése. 
Munkapont beállítás, hımérsékletfüggés. 
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4 Az erısítés alapfogalmai. 
Az analóg jelek erısítésének alapfogalmai. Erısítık aszimmetrikus és szimmetrikus 
feszültségei. Helyettesítı képeik és frekvenciafüggésük. DC és AC erısítık 
feszültség erısítésének egyszerő Bode-diagramja 
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5 Erısítés bipoláris tranzisztorral. 
A jelerısítés fizikai folyamata. A FE-es és FB-ú és FC-os alapkapcsolások. Fizikai 
paraméteres kisfrekvenciás helyettesítı képek. Az erısítı jellemzıi közepes 
frekvencián. 
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6 Tranzisztoros erısítık frekvenciafüggése. 
Bipoláris tranzisztoros erısítı alapkapcsolások frekvenciafüggésének analízise a kis- 
és nagyfrekvenciás helyettesítı képek alapján. A csatoló és hidegítı komplexumok 
hatása az erısítık frekvenciamenetére. 

2 

7 A MOS-FET. 
A MOS-FET szerkezete, felépítése és mőködése. Növekményes és kiürítéses MOS-
FET. Karakterisztikák. CMOS áramkörök. 
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8 A J-FET. 
A J-FET szerkezete, felépítése és mőködése. DC karakterisztikák. Munkapont 
beállítás, hımérsékletfüggés. FS-ú, FD-ő és FG-ő alapkapcsolások. 

2 



   

9 Visszacsatolás. 
Erısítık visszacsatolása. A visszacsatolások alapvetı fajtái (módjai), és ezek hatásai 
az erısítık paramétereire. 
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10 Visszacsatolt erısítık frekvenciafüggése. 
A visszacsatolások hatása az erısítık frekvenciafüggésére. A visszacsatolt erısítık 
stabilitása, frekvencia kompenzálás. 
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11 A differencia-erısítı. 
A differencia erısítı felépítése, jellegzetességei és paraméterei szimmetrikus és 
közös vezérlés esetén. A mőveleti erısítı. 
A mőveleti erısítık felépítése, szerkezetük, jellemzı tulajdonságaik. 
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Rektori szünet - 
13. Alkalmazások I. 
Mőveleti erısítık alkalmazása. Matematikai mőveletek megvalósítása (összegzı és 
különbségképzı, differenciáló és integráló alapkapcsolások). I-U átalakító, AC 
erısítık megvalósítása. Egyszerő áram- és feszültségforrások. A mőveleti erısítık 
nemlineáris alkalmazásai, precíziós egyenirányítók felépítése. 
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14. Komparátorok. 
Komparátorok felépítése. Null-komparátor, referenciával eltolt szintő, valamint 
hiszterézises komparátorok (Schmitt-triggerek). Hullámforma generátorok 
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Félévközi követelmények (feladat, zh. dolgozat, esszé, prezentáció, stb) 
A tantervben elıírt elıadások látogatása kötelezı. 
A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi jegy megszerzése az Elektronika I. gyak. KMEEL12TNC kódú 
tárgyból. 
A pótlás módja:  
Az évközi jegy kialakításának módszere:  
Lásd az Elektronika I. gyak. KMEEL12TNC  kódú tárgynál. 
A vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb. 
Vizsga a teljes félévi anyagból írásban, a hallgatók az elıadásokon és a gyakorlatokon megismert 
tananyagból vizsgáznak. 
A vizsga idıtartama: 110 perc, tartalmi részei a következık: 
V1, V2, …V5 jellel 5 db alapkérdés megválaszolása, 
E1,E2(,E3) jellel 2-3 db egy-egy nagyobb elméleti témakört átfogó elméleti téma kidolgozása, 
F1,F2(,F3) jellel 2-3 db áramköri számítási feladat megoldása 

Irodalom: 
Kötelezı:  
Zsom Gyula: Elektronikus áramkörök I.A   Bp. 1991. KKMF 1040 
Molnár Ferenc – Zsom Gyula :Elektronikus áramkörök II.A  I. – II. kötet   Bp. 1991. KKMF 1044 
Ajánlott:  
Molnár Ferenc : Elektronikus áramkörök I.B   Bp. KKMF jegyzet 49 200-I.B 
Egyéb segédletek:  
A tárgy oktatásához felhasználhatóak az egyéni tanulást támogató és folyamatosan készülı oktatási 
anyagok is (önálló tanulást szolgáló füzetek, elektronikus tananyagok, videók). 

 


