ZH kód: e-d-f-e-d-e-b
El.)
Egy nem-lineáris .e szköz fes?.ültsége
az áram. függvényében ilyen: U = ]{t\ K
értéke SI egységekben 1000. Mekkora a.z·eszköz
differenciális ellenálh):sa az áram függvényét>en?
E 2.) Rajzolja fel az aluláteresztő RC szí.ir6 és a
kvázidifferenciáló RC áramkör áramkörök legegyszerubb változatait és jellemezze őket! 1-Ii.lyen jellesz a ldmenetül\Ön, ha a bemenetre egy
lépcsőfüggvényt (O, ha t <O, 2V 7 h<.\- t> O) kapcsalunk'? Legyen. R=lkD, C=lnF.
E3.) Egy l mF kapadtású kondenzátoroh
mérjiik a feszültss;g értékét, melyd egy ellenállás süt ki. Azt tal41juk, hogy a. feszültség
3e-tf5 szerint csökken (SI egységekben mérve).
Mekkora az ellenállá.s értéke?

E4.) Az al::íbbi·áramkörben Rl=lkH, R2=2kn.
A krl.pcsol::)s invertáló erösítőként funkcionál.
Jelölje nagyon egyértelmüen a rajzon, hogy melyik a rnűveleti. erősít() invertáló é$ nem in·
-vertáló bemenetc (+és-)! Meld<ora az erősítéS,
w.,,l.z a:z Ukit'Ube a.ránv?
.A,.z 1\ egv-két
soros)•
v
' ...
számolást is közölje a TQegoldással!

.J2v c.)
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1jvÍ2 V d.) yÍ2 F
7.) .Mekkora l TH~'! a.) 108 Hz b.) 1015 Hz c.)
1012 Hz d.) 106 Hz
8.) Mekkora egy soros, RL·C tagokat tartaJ-·
mazó rezgőkör impeda.nciája a .rczoM.nc;ia.frekvencián? a.) O b.) 'oo c.) R d.) R/.,/2
9.) Melyik lehet fesziiltségösztó formula? a.)
(R2- RI) j (R1 + R2) b.) Rt/(R2 + R1) c.)
R3j(R1 + R2) d.) (hR2 + hRI)/(Rt +&2)
10.) Melyik igaz a Graetz kapcsolásra? a.)
Nem erősít feszültséget. b.) Egyenirányítá:sra
használják. c.}
Csak egyenfic:szültséggel
használható. d.) Pöwer FET-et Js aikamaznak
hozz;;í.
11.) J\1ekkora feszültségaránynak felel meg A =

R2

ov

l V és U2=2V esetén Uki=OV
4.) A félvezető anyagokbau a.) kialakulhat
PN átmene.t ·b.) a. s:r.ennyezés csökkenti a vezetőkép<"Sséget c.) a:L: elektrQnok is és a lyukLik
i~ vezetnel\ d.) az anyag szen,nyezés nélküli,
vegytiszta
5.) !\1ekkora az erősítése egy tipikus mííveleti
erösítőnek? a.)
1.01 b.) 10 c.) 100 d.}
100000
6.)
Mekkora egy U = l V effektív értékíí
SZÍI~USZOS jel ampÜtúdója? a . )
lj.J2V b.)

ov

1.) Egy jelet egy A = 70clB-es erősítön, majd
egy B = 40dB-es csillapít4sú hálózaton engedünk át. M~kkora lesz a. kijövő jel a.mp~
litúdója az eredetihez képest? a.) 30dB b.)
50dB c.) 70dB d.) 100-szer nagyobb az ampÍittídój~ mint a bemenM.
2.) Ha egy diódára nyitóirányú feszültséget
lqtpcsolunk, a.) a PN réteg irányába. haladnak
a tőltéshordozók b.) az elektron-lyuk párok
tekombiuálódása leéíll c.) na,gyon kis (0.6 mV)
feszültségen is :Jelentős áram folyik d.) az áram
értéke telítésbe megy
3.)
Egy eszköz két bemenettel és egy kimenettel rendelkezik, mindhároni feszültséget
mérni tudjuk (Ul, U2, Uki). Ul=lV és U2=2V
esetén Uki.=2V adódik, Ul=OV és U2=4V-nál
Uki=2V. Az eszköz lineáris .és hornog~n lehet,
ha a.) Ul=~V és U2=6V esetén Uki=GV
b.) Ul=-2V ~s U2=-4V esetén Uki=-6V c.)
Ul=lV és U2=6V esetén Uki=7V d ;) Ul=-

-80dB? a.) 0.001 b.) · 1/10000 c.) 0.01 d.)
1000
12.) Mekkora: egy ideális áramgenerátor belső
ellenállása? a:) O b .) oc c:) R d.) R/vÍ2
Közel rnekkora lehet egy LC rezgőkör
(körfrekvencia.), ha
Hz b.) 100Hz c.)
rr kHz d.) 100000 Hz
14.) Mi igaz a. tra.nszformátotra? a.) Erősít.
b.) Fesziiltséget transzformál. c,) . Áramot
transzformál. d.)
Csak egyenfeszültséggel
használható.
15.)
Hol van egy szűrö sá.vhatára
(határfrekvenciája), ha az átvitelt. decibelbellmérjük? a.) -6dB b.) -20dB c.) -3dB

13.)

rez.ormnciafrekveud{~ja
L=lm.H, ü=lnF? a.) 106

wo

d.) OdB
16.) Egy ideális áramgenerátor kimenetére két
R=lkD-os ellenállást kötiink párhuzamosan.
Mekkora a feszült~g az egyik ellenálláson, ha
az áramgenerátor árama lo = lmA? a.) 0.5 V
b.) l V c.) oo V d.) v'2 V
17.) Mekkora lfs? a.) w- 6s b.) w- 15s c.}

w- 18s d.) lo-r2$

18:) Melyik állítások .igazak a LED diódá.ra?
a.) Közel rnonpkromatikus fényt bocsát ki.
b.)' A fényt ~ lyukak és elektronok egyesülése
hozza lét-re. c.) Nyitófeszültsége 0.6 V körüli ..
d.) Csak v.á.ltakozó.feszültséggel működik.

19.) Mi határozza meg egy dióda munka. ' ') a. )
A d'10'da zarmranyu
' " ' '· .le· ore:.·n
pon.tJat.:
feszültsége. b.) A diódán eső feszültség és a
rajta átfolyó áram. c.) A kapacitása. d.) Csak
az anyagi összetételtől fiigg.
20.) Egy lineáris rendszer bemenetén kétszer
akkora jel a.) Duplájára növeli a kimeneti jelet. b.) Felére csökkenti a kimeneti jelet. c.)
A munkapontot nem változt.atja meg. d.) Nem
befolyá..c;olja a rendszer linearitását.
21.}
Egy transzformátot primer oldaJárn
U = lV amplitúdójú. színuszos jelet vezetiink.
Mekkora a szekunder oldalon a. feszültség
amplitiídója, ha primer és szekunder m.enetszámainak aránya l: 10? a.) 0.2V b.) :> l V
c.) lOV d.) < 0.2V
22.) Melyik alkatelemek viselkedése lint!{l.l'iS?
a.) induküvit{ts· h.) R c.) Dióda d.) LED
23.)
Mí igaz egy tipikus Inűveleti erősítő
esetén? a.) a bemeneteken gyakorlatilag nem
folyik áram b.) differenciál-erősíf6, azaz a bemenetek kí.Uönbségét erősíti c.) differenciál
cr6sítő, azaz a bemenet cleriváltja jelenik meg a
kimeneten d.) sol{ tranziszt<;~rt tartalmaz ezért
drága eszköz
24.) Mekkol'a egy kondenzátor impedanciája
(vált6áramü ellenailása) .nagyon na.gy frel{véndán? a.) közel zérus b.) nagyon nagy c.)
t. ••

• ·•

i/C d.) C/i
25.) Mi igaz a diódá.kra? a.) neve arra utal
hogy az áram közel független a feszültségtől
b.) kizárólag tökéletesen tiszta szilkiumból
készül c.) elektronok é.c;; lyukak viszik benne
a töltést d.) bizonyos e-~setekb~n rezgőköröle
jóság! téoyez6jét lehet vele növelni

