
Elektronika 2. 
2. Pótzárthelyi dolgozat – A csoport 

 
1. Egy jelforrás hosszú vezetékpárral csatlakozik egy erısítı bemenetére, így egy tıle 
galvanikusan független ismert vezetıhurokból viszonylag nagy zavarójel indukálódik a 
jelforrás kimenet – erısítı bemenet hurokba. Sorolja fel, milyen lehetıségek kínálkoznak az 
erısítı bemenetére jutó zavarfeszültség csökkentésére! 
 

 2. Adja meg egy ideális p-n átmenettel és rs soros rétegellenállással helyettesíthetı dióda 
∆f=100kHz sávszélességre érvényes szélessávú zajhelyettesítı képét! Számítsa ki a 
helyettesítı kép egyes elemeinek értékét a letörési feszültségnél lényegesen kisebb, de 1V-ot 
meghaladó záróirányú feszültségen, T=300K hımérsékleten, ha a dióda maradékárama: 
I0=10

-6A, soros rétegellenállása rs=10
-2Ω!  

A fizikai állandók: k= 1.38*10-23Ws/K, q=1.6*10-19As. 
 
3. Rajzolja fel a tirisztor sematikus felépítését. Jelölje az elektródák csatlakozását a félvezetı 
rétegekhez. Rajzolja fel a tirisztor iAK – uAK jelleggörbéjét vezéreletlen (IGK=0), valamint IGK1 
és  IGK2 >IGK1 esetekre. Ismertesse a tirisztorok bekapcsolási, bekapcsolódási módjait, 
lehetıségeit. 
 
4. Egy 3F1U3Ü vezérelt áramirányító Rd , Ld, terhelést táplál. Us =230V, Rd=10Ω, Ld=∞, 
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 áram 
középértékeket. Ha a terheléssel párhuzamosan D0 nulldiódát kapcsolnánk milyen változást 
okozna a kapcsolás mőködésében?  
 
5. Határozza meg a félvezetı dióda bekapcsolt állapotú veszteségét, ha a dióda nyitó irányú 
jelleggörbéjét UTO  küszöbfeszültséggel és rD meredekségő jelleggörbe szakasszal közelítjük. 
Számítsa ki a bekapcsolt állapotú veszteségi teljesítményt, ha a diódán 10A-es állandó áram 
folyik és UTO=0.8V és rD=0.008Ω.       
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektronika 2. 
2. Pótzárthelyi dolgozat – B csoport 

 
1. Egy erısítı bemenetét vezérlı jelforrás csatlakozóvezetékével kapacitív csatolást létesít 
egy erısen változó feszültségő, tıle galvanikusan független ismert vezetısín, ami jelentıs 
zavarást okoz az erısítı bemeneti jelében. Sorolja fel, milyen lehetıségek kínálkoznak a 
zavaróhatás csökkentésére! 
 

2. Egy bipoláris tranzisztor sematikus rétegelrendezésén tüntesse fel, hogy a tranzisztor egyes 
részei milyen jellegő zaj forrásai! Írja fel az egyes zajforrások számításához alkalmazható 
összefüggéseket is! 
 

3. Definiálja a következı, az áramirányító kapcsolásokkal kapcsolatos fogalmakat: fázisszám, 
útszám, ütemszám, gyújtásszög, természetes kommutációs pont, folyamatos áramvezetés, 
egyenirányító üzem, váltóirányító üzem. 
 
4. Egy 3F1U3Ü vezérelt áramirányító Rd , Ld, UB  terhelést táplál. Us =230V, Rd=10Ω, Ld=∞, 
UB=50V α=60°, 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 bipoláris tranzisztor – közös emitterő kapcsolásban - kapcsolóüzemben mőködik. A 
terhelés R=5Ω, a tápfeszültség UT=15V. A tranzisztor áramerısítési tényezıje BN=15, a 
telítési tartományban  a feszültségesése az átfolyó áramtól függetlenül UCE=0.8V állandó 
érték. Rajzolja fel a kapcsolást. Határozza meg a terhelésen átfolyó áramot (IR), a terhelésre 
jutó (UR) és a tranzisztorra jutó (UCE) feszültséget, ha a tranzisztor bázisárama IB1=0.1A, 
illetve  IB2=0.5A állandó értékek.   
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