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El.) Készítsen egy olyan áramkőrt, 
amely a Ul és U2 bemenetére adott 
feszültségek hatására a kimeneten a (- 0.5 
* Ul + U2) feszültséget adja ki! 
E2.) Készítsen egy + 10-szeres erősítőt 
ideális müveleti erősítő felhasználásával: a 
tápfeszültség legyen +l - l O V, egy (tetszés 
szerinti) ellenállás értéke legyen R=l H1! 
Határozza meg az Uki - Ube átviteli görbét 
is a +l - 10 feszültség tartományban! 
E3.) Egy digitálisnak tervezett áramkör
rendszer esetén logikai O alatt a OV 
és 2V közötti feszültséget értjük, logi
kai l alatt pedig a 3V és 5V közötti 
feszültséget. Rajzoljon fel két olyan le
hetséges átviteli karakterisztikát (kime.net 
a bemenet függvényében) , amivel egy ilyen 
rendszerben logikai inverter rendelkezhet! 
E4.) Hog-yan működik a digitál-analóg kon
verter? Mutasson példát egy 3 bites kap
csolásral 
E5.) Egy multiplexer minden második 
adatbemenetére l-et, a többi aclatbeme
netre O-t adunk. A címbemenetre egy 
számlálót kötünk, ami folyamatosan számol 
felfelé. Mi jelenik meg a kimeneten az idő 
függvényében? Mi a helyzet, ha a számláló 
lefele számol? 
E6.) Adja meg az ábrán látható logi
kai áramkörben az a, b, c és Q kimene
teknek az A, B és C bemenetekre vonat
kozó igazságtáblázatát, valamint a teljes 
áramkör Q= f(A, B , C) logikai függvényéti 
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E 7.) Mi a különbség aszinkron és az aszink
ron Számlálók között? Miért használják 
mindkét fajtát? 
E8.) Rajzoljon fel egy Schmítt trig
ger áramkört ideális müveleti erősítő fel
használásával: a tápfeszültség legyen +l -
9 V, és a két ellenállás legyen l kn 
és 2 kn ( elrendezéstik tetszőleges, de 
tüntesse fel , hogy melyik melyik)! Határozza 

meg az Uki - Ube görbét is a teljes 
tápfeszültségtartomány ban! 
E9.) Készítsen egy 3 bites szink
ron számlálót JK master-slave fiip-fiopok 
felhasználásával, adja meg az áramkör 
állapotdiagrammját is! 
E l O.) Egy lMHz-es jelet egy l kHz-es mo
dulá.ló jellel·amplitúdómodulálunk. Rajzolja 
fel, hogy milyen lesz a modulált jel frekven
ciaspektruma! 

X.) Egy BCD számláló a.) mi11dig 3 
flip-flopot tartalmaz b.) 0-9-ig számol c.) 
sz inkron és aszinkron is lehet d.) 0-15-ig 
számol 

z.) Mj igaz egy tipikus müveleti erősítő 
esetén? a.) kHz-es jelekre már nem 
használható b .) az erősítés gyorsan csökken 
nagyobb frekvenciákra c.) differenciál 
erősítő , azaz a bemenet cleriváltja jelenik 
meg a kimeneten d.) több tranzisztorból 
álló összetett kapcsolás 
3.) A Schmitt trigger a.) csak kis tar
tományban lineáris b.) zajos bemeneti jel 
esetén a kimeneti jel "szép'' c.) zajos be
meneti jel esetén a kimenet beoszcillálhat, 
ezért a berpenetet pergésmentesíteni kell d.) 
lassú bemeneti jelesetén is a kimenet gyor
san változik 
}i Frekvenciamoduláció estén a .) a vivő 
jel frekvenciája legalább 106-szorosa a mo
dnláló jelének b.) titkosít c.) csak rövid 
távolságok esetén hasznos d. ) jobb jel/zaj 
viszonyt ad, mint az amplitudómoduláció 

1~ 5.) Jelölje meg a helyes állítást! a .) 
A CMOS áramkörökben MOSFET-eket 
használnak. b.) Minden FET egyben MOS
FET is. c .) A MOSFETek bemenő el
lenállása gyorsan csökken a feszültséggel. 
d.) CMOS áramköröket használnak a 
CPU-kban is. 

J() Mekkora egy U = l V effektív érték ü 
színuszos jel amplitúdója? a.) l l /2 V b.) 

.J2V c.) llv'22
V d .) .;22

V 
f.) Mi igaz a szukcesszív approximációs AD 
konverterre? a .) A felbontás növelésével 
egyenes arányban hosszabb ideig mér b.) A 
felbontás növelésévél egyenes arányban több 
aJkatrész kell hozzá c.) Gyors. d.) Kis fo-



gyysztású. 
j<) Egy jelet egy A = 60clB-es erősítőn, 
majd egy B - 40clB-es csillapítású 
hálózaton engedünk át. Mekkora lesz a 
kijövő jel amplitúdója az eredetihez képest? 
a.) 3 0dB b.) 50dB c.) 70dB d.) 10-szer 
nagyobb az amplitúdója, 1nint a bemenőé. 
9.) Egy busz meghajtásakor a .) tri
state, nagyimpedanciás kimenettel is bíró 
áramköröket használnak b .) két alegység 
kommunikálhat c.) több bitnyi információt 
is kiadhatunk egyszerre egy kapun d.) a 
busz vezérlésének el kell döntenie, ki leüld
heti az adatot a buszra 
l(() Melyik állítás igaz? Az NPN és P NP 
tranzisztorok a.) ugyanabból a. félvezető 

anyagból készülhetnek b.) áramerősítési 

tényezőjük mindig megegyezik c .) csak 
az NPN tranzisztor kolleletora képes nagy 
áramot átengedni d.) Inindkettő alkalmaz
ható cmmiterkövető kapcsolásban · 
u-:') ::v.liért hozták létre a különböző lo
gikai kapucsaládokat? a .) Elsősorban a 
fejlesztésele copyright okai miatt. b. ) A 
különböző teljesítményigények miatt. c.) 
Napjainkra végülis a korszerűbb 5V-os TTL 
technológia terjedt el. d.) A különböző se
bességigények miatt. 
12.) Egy JI< master-slave flip-fiop a.) 
ldmenete az órajel O-ból l-be való fel
futásakor változik b .) csal< G ray kód esetén 
használható c.) NÉS kapukból felépíthető. 
d.) kimenete a J és K bemenetek változását 
szinl<ronban követi 
y(.) Hány JI< flip-flopra van szül<.ség, ha 
12-ig akarunk velük számolni? a.) 3 b.) 4 
c.) 5 d .) 6 
y{) Melyik igaz a komplementer tranzisz
toros ellenütemű végerősítő fokozatra? a.) 
Feszültséget erősít. b.) l\ em erősít áramot. 
c.) Általában szimmetrikus tápfeszültséget 
igényel. d.) PNP és NPN tranzisztorokat 
egyaránt felhasználnak benne. 
15.) Mekkora lehet egy FET bemenő el
lenállása? a.) > 100MS1 b.) ~ lkS1 c .) 
~ lOOkO d.) > 1070 

_yY.') Melyik müveleti erősítővel készített 
áramkör lineáris? a.) különbségképző b.) 
differenciá)ó c.) komparátor d.) Schmitt 
trigger 

4--1-.1 Az n bites ál véletlen generátor a.) 

kimenete kb. 2"' lépés után ismétlődik b.) 
csak szoftveresen valósítható meg ( ·) cik
likusan ugyanazokat az értékeket adja d.) 
csak D tárolóval valósítható meg 
~ Mekkora lehet a nyílthurkú erősítése 
egy tipikus műveleti erősítőnek? a.) 1.01 
b.) 10 c.) 100 d.) 100000 
UJ.) Melyik igaz a Graetz kapcsolásra? 
a .) Nem erősít feszültséget. b.) 
Egyenirányításra használják. c.) Csak 
egyenfeszültséggel használható. d .) Tran
zisztort is alleamaznak hozzá. 
~) Egy transzformátor primer oldalára 
U = l V amplitúdójú színuszos jelet ve
zetüuk. Mekkora a szekunder oldalon a 
feszültség, ha primer és szekunder me
netszámainak aránya 5? a .) 0.2V b.) > l V 
c.) 5V d .) < 0.2V 
21.) Egy D tároló: a .) 4-ig számol b.) 
G ray kód esetén gyors c.) nem érzékeny 
a zajra d. ) NÉS kapukból felépíthető. 
~ Mi történik, ha egy egyszerű ne
gatív visszacsatolású. +3-szoros erősítésű. 
műveleti erősítővel késztilt és +/ - lOV 
tápfeszültséggel táplált kapcsolás beme
netére +5V-ot adunk? a.) Tönkremegy 
az erősítő. b.) Az erősítő kimenete közel 
-l OV -os lesz. JY.) Az erősítő kimenete közel 
+lOV-os les7.. d.) Kicsit torzítani fog, de 
még elviselhetően. 

~) A Programmable Logic Array 
áramkörök a.) speciális számlálók b.) 
logikai függvényeket valósítanak meg c.) 
programozhaták d.) komparátorokként 
használj ál< 
24.) Egy 8 bites multiplexer minden cím
bemenetére l-est kötünk. a.) A kime
net kizárólag az adatvezetékek értékének is
meretében megadható. b.) Csak a rend
szer tárolt belső állapotától függ a kime
net. c.) A rendszer belső állapotától és az 
adatvezetékek értékétől is függ a kimenet. 
d.) A kimenet független az adatvezetékek 
értékétől. 

~á-1 Mi határozza meg egy dióda munka
pontját? a .) A dióda záróirányú letörési 
feszültsége. b .) A diódán eső feszültség és 
a rajta átfolyó á.ra.m. c.) A kapacitása. d.) 
Csak az anyagi összetételtől függ. 
1((.) Hol van egy szűrő sávhatára, ha az 
átvitelt decibelben mérjük? a.) - 6dB b.) 



-3dB c.) -20dB d.) OdB 
27.) Egy n különböző kimeneti állapotú 
szekvenciális áramkör a .) legalább n bites 
bemenettel bír b. ) legalább n bites kime
nettel bír c.) legalább log 2 n bitet tárol d.) 
2~feljebb n logikai kimenete van 
r :) lVIekkora lehet egy emmiterkövető 
áramkör feszültségerősítése 7 a .) 0.95 b.) 
1.01 c.) 100 d .) 10 
29.) Melyik állítások igazak a LED 
diódára? a. ) Közel monokromatikus 
fényt bocsát ki. b.) A fényt a lyukak 
és elektronok egyesülése hozza létre. c.) 
Nyitófeszültsége 0.6 V körüli. d .) Csak 
váltal-.ozófeszültséggel működik. 
~O.) Melyik müveleti erősítővel készített 
áramkör nemlineáris? a.) komparátor 
b. ) feszültségösszeadó c.) integrátor d. ) 
Schmitt trigger 
~. ) Mekkora lehet egy TTL 
NAND/NemÉS kapu tipikus jelkésleltetése? 
a.) 900 ns b.) 100 ps c.) l ns &.} 10 ns 
3j.) lVIiért alkalmaznak Gray kódot? 
a.) A G ray kóddal jobban lehet fekete
fehér képeket tömöríteni. b.) A G ray 
kódos Számlálók egyszerühbek ~ 
Kiküszöbölhetők a mechanikai pontat
lanságok. d.) A léptetőmotorok vezérlése 
így egyszerübb. 
~.) Mi csökkenti egy CMOS IC fo
gyasztását? a.) A tápfeszültség növelése. 
l/) A órajel frekvenciájának növelése. c.) 
A beépített kapuk számának növelése. d .) 
~)rajel frekvenciájának csökkentése. 
J'4·) Mi igaz a nuntavevő és tartó 
áramkörre? a.) Csak a nagypontosságú 
erősítőkben található meg. ){.) AD 
átalakítékban használják. c.) Pozitív 
visszacsatolást alkalmaznak a szükséges 
nemlinearitás miatt. ft.) Az analóg jelet il
leszti a digitális áram!..örökhöz. 
~·) Melyik alkatelemek viselkedése 
lineáris? a .) induktivitás b.) R c.) Dióda 
d. ) LED 
ai') A félvezetőkből készült eszközökben 
a. ) csal< az elektronok vezetnek b .) csak 
a lyukak vezetnek si) az elektronok is és 
a lyuka!< is vezetnek /.) a hőmérséklettől 
f~gg a vezetőképesség 
~7. ) Milyen feszültségértékek jelenhetnek 
meg egy + / - lOV tápfeszültséggel táplált 

(ideális) komparátor kimenetén? i{ - lOV 
b.) -5V c.) OV _sv.) +lOV 
38.) Amplitudómoduláció estén a.) a vivő 
jel frekvenciája általában jelentősen maga
sabb mint a moduláló jelé b.) a demo
duláláshoz ·bonyolult áramkörök (PLL) kel
lenek if.) csak nagy távolságok esetén hasz
nos ef·) oldalsávok jelennek meg a modulált 

~en A szinkron számlálék a. ) sokkal 
·lassabbak az aszinkron _számlálóknál b.) 
nem billennek egyszerre a különböző bitek 

)%') felépítlésük bonyolultabb az aszink-
ron számlálóknál d.) csak felfele tudnak 
számolni 

0'f.) Egy 4bites AD konverter: ;(.) 256 
szintet különböztet meg b .) 16 szintet 
különböztet meg c.) csak O - l. OV között 
müködik d. ) csak - 1.6 és 1.6V között 
működik 

41.) Mi igaz a tranzisztoros inverterre? a.) 
Lineáris áramkör. b .) Csal< digitális jelek
kel használható. c.) Nemlineáris áramkör. 
d .) Ez a legkisebb fogyasztású inverter, 
amit építeni lehet. 

Llj.") lVIekkora egy ideális áramgenerátor 
belső ellenállása? a.) O b .) oe{c.) R d. ) 
R/J2 

j.3'0 Mitől nem függ a visszacsatolt erősítő 
stabilitása? a.) Az Aj3 szorzattól. b .) A 
hurokerősítéstőL c.) Az erősítő bemenő el
lenállásától. d. ) Az erősítő visszacsatolás 
nélküli fázismenetétől. 

M:T Egy ideális áramgenerátor kime
netére két R= lkf2-os elenállást kötünk 
párhuzamosan. Mekkora a feszültség az 
egyik ellenálláson, ha az áramgenerá.tor 
árama f o = lmA? a.) 0.5 V Ji.) l V c.) 
00 v d. ) -/2 v 

)t5.) Mi igaz a dual slope AD kon
verterre? 11..) A felbontás növelésével 
arányosan hosszabb ideig mér b.) A fel
bontás növelésével arányosan több alkatrész 
kell hozzá c.) Gyors. d. ) Hang- és vi
deokártyákban használjál< 

J.m_) Egy RS tároló: a .) tárolt belső 
állapottal rendelkezik. b .) nem lehet 
reset-elni. c.) kizárólag AND és OR ka
puk ból felépíthető. d() aszinkron számlálót 
építhetünk belőle. 
4 7.) Mi igaz a Zener-dióda estén? a.) 



1 Feszültséggel változtatható kapacitásnak 
.. használják. ly.) Záróirányban a rajta eső 

feszültség közel állandó. c .) Nyitóirányban 
tipikusan 1.3 V feletti feszültség esik rajra. 
d.) Záróirányban bekötve a rajta átfolyó 
ár39n közel állandó . . 
~.) Egy lineáris rendszer bemenetén 
kétszer akkora jel a .) Duplájára növeli a ki
meneti jelet. b.) Felére csökkenti a kimeneti 
jelet. ·c.) A munkapontot nem változtatja 
meg. f.) Nem befolyásolja a rendszer line
aritását. 
49.) Mekkora egy soros RLC rezgőkör im
peda.nciája a rezonanciafrekvencián? a .) O 
b.) oo c.) R d.) R/J2 
6'ú.) Mi igaz egy 3 bites lefele számlálóra? 
,a:) 3 db JK MS fiip-fiopból megépíthető 
b.) csak D táró ló ból építhető meg c.) az 
ll O állapot után a O ll következik d.) az 
lll állapot után a OOO következik 
§J:.} Mekkora lehet egy MOS-FET bemenő 
ellenállása? a<) > l.MD b.) ~ lkD c.) 
~ lOOkD CV.) > 107D 
52.) Műveleti erősít.őt pozitívan csato
lunk vissza. Mi történik? a .) A kap
csolás oszcillálni fog. b.) Tetszőleges 
l-nél nagyobb erősítésü (nem invertáló) 
erősítőt építhetünk így. c.) Schmitt trig
gert építhetünk így. d .) Hiszterézis alakul 
ki. 
~- Mekkora az inforn~ációtartalma van 
annak, ha tudjuk, hogy a 4 ugyanannyira 
va.lószínü állapotból melyik az, ami megfi
gyelhető? a.) l bit b .) 2 bit c .) O bit d .) 
0.25 bit 
~ Mekkora feszültség lehet jelenhet meg 
egy + / - 8V tápfeszültséggel táplált, A=+ 2-
szeres erősítésü ideális erősítő kimenetén? 
a.) + 16V b.) OV c.) -8V d.) - 16V 
~ Mi igaz egy visszacsatolt oszcilláló 

rendszerre? a.) A(3 = l b.) A(3 < l c.) A 
visszacsatolás lehet gyenge negatív d.) A 
visszacsatolás fázistolása rr /2 
56.) Mi igaz a negatív visszacsatolásra? 
. .íY.') Csökkenti az erősítést. b.) Csökkenti 
a sávszélességet. c .) Minden müveleti 
erősítős kapcsolásban megtalálható sr.) 
Növeli a stabilitást. 
~ Miért tesznek kondenzátort 
tápegységekben' az egyenirányító diódák 
után ? a.) tárolni a töltést b.) a 

diódák védelmére c.) rövidzárvédelemre 
si1 "simítani" a tápegység által kiadott 
fes~j.iltséget 
~) Mivel azonos (A+B)(A+B)? a.) AA+ 
BB 9<} AB+ BA c.) A+B d. ) AB · 

~) Miért használnak mintavevő-tartó 
áramkört? a.) a mintavétel így gyorsabb, 
nagyobb a sebessége b.) a zaj csökkentése 
miatt c.) kiküszöbölhető a mért jel gyors 
meg-változásából eredő hiba d. ) a digita
lizálás elképzelhetetlen ilyen áramkör nélkül 

,.66:) Mi a különbség az egyutas és a 
Graetz egyeq.irányítás között? a1 az egyu
tas egyenirányítékon a feszültségesés kisebb 
J;v.) a Graetz-kapcsolás kevésbé pulzáló 
feszültséget ad c.) a Graetz egyenirányítók 
csak lényegesen kisebb áramot tudnak ki
adni hasonló bemenet esetén d.) az egyutas 
egyenirányítókhoz több alkatrész kell 
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