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A tananyag 

Oktatási cél: Az analóg és digitális áramköri funkciókkal és azok gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos 

ismeretek átadása, a tervezéskor felmerülő problémák egy részének ismertetése. Kevert jelű (analóg és digitális) 

rendszerek felépítésének és tervezésének tárgyalása gyakorlati példákon keresztül. Jelintegritás kérdéseinek és az 

elektronikai áramkörök védelmének tárgyalása. Bevezetés az EMC vizsgálatok és az EMC-megfelelőségre 

tervezés témájába. Bevezetés a különféle motorok (DC, AC, léptető, szervo) vezérlésébe és szabályozásába. 

A laboratóriumi mérések célja ezen témakörök élő, gyakorlati tapasztalatot adó bemutatása. 

Témakör: Óraszám: 

Elméleti témakörök:   

Bipoláris és térvezérelt tranzisztoros kapcsolások (ismétlés), nagyfrekvenciás 

működés 

1. 2 

Hangolt erősítők, végerősítők. Műveleti erősítők műszerekben való alkalmazása: 

precíziós erősítők, híderősítők 

2. 2 

Aktív szűrők, feszültség és áramstabilizátorok, referenciák 3. 2 

Kapcsolóüzemű tápáramkörök, galvanikus leválasztás (tápfeszültség, jel) 4. 2 

Digitális méréstechnikai eszközök, érzékelők. PWM elv és alkalmazása. Zaj 

korlátozó megoldások, differenciális logikai áramkörök, 

5. 2 

Jelintegritás kérdései, tervezési szempontok, védelmek. A/D és D/A átalakítók. 6. 2 

ZH 7. 2 

A teljesítményelektronika félvezető eszközei, ezek kezelése vezérlése, alkalmazása 

ohmos és induktív terhelések esetén 

8. 2 

Interfész áramkörök, teljesítménymeghajtók. motorok fajtái (DC, AC, léptető, szervo) 9. 2 

Hajtási módok. Hajtásszabályozás, H-híd alkalmazása 10. 2 

Az elektromágneses kompatibilitás alapjai: definíciók, jelenségek, szabályozás 

(direktívák, szabványrendszer).  

11. 2 

A kibocsájtás és érzékenység mérése, mérőeszközei. 12. 2 

EMC az áramkörtervezésben. Problémák, megoldások példákkal szemléltetve. 13. 2 

ZH 14. 2 

Labor témakörök: Hét Óra 

A labormérések 4 órás tömbökben, 2 hetente kerülnek megtartásra!   

Instrumentációs erősítők, híderősítők és érzékelők áramköreinek mérése 1. 4 

Aktív szűrők vizsgálata szimulációval 2. 4 

Kapcsolt kapacitású és programozható analóg szűrők mérése 3. 4 

FET meghajtó áramkörök, RS485, CAN és Ethernet interfészek mérése 4. 4 

Közepes és nagy teljesítményű terhelések meghajtása (elektromágnes, fűtőszál, motor, 

világítási célú LED) 
5. 4 

H hidas meghajtó vizsgálata, léptetőmotor vezérlése 6. 4 

Elektromágneses zavarás és érzékenység jelenségek demonstrációja, mérése és szimulációja 7. 4 

   

Félévközi követelmények 



   

Foglalkozásokon való részvétel előírásai: 

Az előadások látogatása kötelező! A laborok látogatása kötelező, a hiányzás pótolandó! A laborfoglalkozások 

didaktikai megalapozása miatt az előadások tömbösítve is megtarthatóak. 

 

Aláírás megszerzésének feltétele: 

Az aláírás megadásának egyik feltétele, hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket és a 

hallgató az összes laboron részt vegyen, vagy azt pótolja. Amennyiben a hallgató túllépi ezt az értéket, letiltásra 

kerül. 

Az aláírás megadásának másik feltétele: Minden elvégzett mérésről digitális mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyvek „megfelelt”, vagy „nem felelt meg” minősítést kaphatnak. Minden mérési jegyzőkönyv 

megfelelt minősítésű kell legyen. A félév során a felkészültség szintje a labormérések alkalmával is zárthelyi 

dolgozattal ellenőrizhető. 

A félév során egy számítógépes tervezési feladatot is végre kell hajtani, amelynek a szorgalmi időszakon belüli 

elkészítése is az aláírás feltétele. 

 

Aláírás pótlása szorgalmi időszakban: Az aláírás pótlása:  

A félév során maximum 1 mérésről való hiányzást, vagy 3 „nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyvet a 

szorgalmi időszakban pótolni lehet, ennél több hiányosság esetén a hallgató letiltásra kerül. A félév során a 

felkészültség szintje zárthelyi dolgozattal ellenőrizhető, amelyeket egy alkalommal pótolni lehet a labormérések 

alkalmával. Az aláírás feltétele az összes előírt mérés és az összes zárthelyi „megfelelt” szintű teljesítése. 

A zárthelyi dolgozatot egy alkalommal pótolni lehet a labormérések alkalmával. 

Aláírás pótlása vizsgaidőszakban: A megtagadott aláírást a vizsgaidőszak első 10 munkanapja során egy 

alkalommal lehet pótolni az évközi pótlás feltételeinek megfelelően. 

Amennyiben az aláírás megszerzése nem sikerült, a hallgató az adott vizsgaidőszakban vizsgára nem bocsátható. 

 

Vizsga módja, anyaga: A vizsga valamennyi, az adott telephelyen tanuló hallgató számára egységes. A vizsga 

formája írásbeli. 

A vizsga anyaga az előadáson elhangzott anyag, az előírt jegyzet törzsanyaga, példamegoldás, továbbá a 

méréseken elsajátítandó ismeretek. 

A vizsga értékelése: 

A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. 

A vizsga érdemjegye az elért eredmények alapján a következőképp alakul: 

   0 – 50%        elégtelen(1) 

 51 – 65%        elégséges(2) 

 66 – 80%        közepes(3) 

 81 – 90%        jó(4) 

 91 – 100%      jeles(5) 

A vizsgák és a zárthelyik anyaga szerzői jogvédelem alatt állnak, nem másolhatók, nem fényképezhetők le és nem 

terjeszthetők. 

 

A COVID-19 pandémiás időszakban a labormérések gyakorlati része bemutató mérésként is 

végrehajtható, ahol az oktató bemutatja a mérést és a hallgató ez, és az eszköz dokumentációi alapján írja 

meg a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok változatlanok. 

 

Irodalom: 

- Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer: Digital Systems – Principles and Applications 

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith: Microelectronic Circuits 

- Clayton R. Paul: Introduction to Electromagnetic Compatibility 

- Az órán kiadott segédanyagok (adatlapok, alkalmazási példák, stb.) 

 

  


