
Elektronikai laboratóriumi
gyakorlatok

Bevezető előadás



Elérhetőségek

Nukleáris Technikai Intézet

• Laboratórium: R. ép. II. emelet 214. terem

• Tárgyfelelős: Dr. Pór Gábor (por@reak.bme.hu)

• Laborvezető: Farkas Viktor (viktor.farkas@reak.bme.hu)

• Demonstrátorok és doktornaduszok:

• Kőrösi Katinka , Szász Bence 

• Gyulai László, Kacz Dániel, Ványi András

• Tantárgyi honlap:

oktatok.reak.bme.hu/farkas/elektronika-laboratorium/



Baleset- és munkavédelem

Érintésvédelem

A következő tapasztalati adatok 50 Hz frekvenciájú váltakozó áramra vonatkoznak,
amely az emberben a bal kéz – jobb kéz vagy a kéz – láb útvonalon halad keresztül:

Áramerősség: Hatása:
0,5-2 mA Érzetküszöb
2-6 mA Enyhe izomgörcs
6-10 mA Fájdalmas izomgörcs
10-15 mA Elengedési érték
15-25 mA Mellkasi görcs, légzésbénulás
25-30 mA felett Szívkamra lebegés, szívbénulás

A szervezeten minél hosszabb ideig folyik át áram, az annál veszélyesebb. Ezért kell az
áramütött személyt a lehető leghamarabb kiszabadítani az áramkörből.



Baleset- és munkavédelem

Érintésvédelmi osztályok

I. érintésvédelmi osztály - védővezetős védelemmel ellátott
készülékek. Pl.: mikrohullámú sütő

II. érintésvédelmi osztály - kettős vagy megerősített
szigetelésű berendezések. Pl.: kézi fúrógép

III.érintésvédelmi osztály - törpefeszültségű készülékek (AC
max. 50 V, DC max. 120 V). Pl.: 24 V-os forrasztópáka



Baleset- és munkavédelem

A munkahelyek áramtalanítása

Vészkapcsoló



Baleset- és munkavédelem

Egyéb veszélyforrások munkánk során

• Az oszcilloszkóp merőkábel merőhegye a jó
érintkezés miatt nagyon hegyes

• Forrasztásnál a forrasztópáka hőmérséklete
kb. 300 °C

• A forrasztó ón anyaga 63/37% ón-ólom
ötvözet

• Az ólom nehézfém, mérgező! → Munka után,
evés előtt kézmosás!!



Elektronika labor alaprajza
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Órák időpontjai

4x45 perc összevonva van megtartva, 
de bármikor kimehetnek szünetre.



Mérések

Mérési útmutatók

• Billenő áramkörök
• Műveleti erősítők alapkapcsolásai, Miller-effektus
• Schmitt-trigger – átmenet az analóg és a digitális világ

között
• Koincidencia áramkör , Jelterjedés hatása az átvitt jelre
• Természetes cirkuláció sebességének mérése
• Tranzisztoros erősítő alapkapcsolás mérése

A mérési útmutatók elérhetők a honlapon.



Merőhely kialakítása

1.mérés - Billenő áram-
körök

2.mérés - Műveleti erő-
sítők alapkapcsolásai;
Miller-effektus

3.mérés - Schmitt-trig-
ger – átmenet az a-
nalóg és a digitális vi-
lág között



Merőhely kialakítása

1.mérés - Koincidencia
áramkör, jelterjedés
hatása az átvitt jelre

4.mérés - Természetes
cirkuláció sebességé-
nek mérése

5.mérés – Tranzisztoros 
erősítő alapkapcsolás 
mérése



Dugaszolós próbapanel (breadboard)

az összes 
furat egy 
vezetősávba 
csatlakozik

blokkonként 
10 furat 
tartozik egy 
vezetősávba

5-5 furat tartozik egy vezetősávba, de 
függőlegesen nincsenek egymással kapcsolatban



Dugaszolós próbapanel (breadboard)

a 4 bekeretezett 
blokk egymástól el 
van szigetelve

5-5 furat tartozik egy vezetősávba

blokkonként 
25 furat 
tartozik egy 
vezetősávba

A 2 szemben lévő 
sáv egymástól el 
van szigetelve



Ellenállások jelölése

Történhet feliratokkal vagy színkódokkal.

Értékjelölések: R=Ohm (), k=kilo , M= mega 
Példa feliratokra:
4R7=4,7 , 68k=68 k, 2M2=2,2 M , k68=680 

A színkódok lehetnek 4 vagy 5 sávosak.



Ellenállások jelölése színkódokkal

Értéksorok                     4 sávos jelölés 5 sávos jelölés



Ellenállások kapcsolása

Soros kapcsolás

Párhuzamos kapcsolás

Replusz művelet



Kirchhoff törvények és alkalmazásuk

Feszültség osztó képlet

Áramosztó képlet



Az elektrolit kondenzátorok többsé-
génél megadják mF-ban vagy mF-
ban a kapacitás értékét.
Fóliakondenzátorok esetében pedig
mF-ban vagy nF-ban adják meg ezt
az értékét.

Néhány tantál elektrolit konden-
zátor esetében valamint a kerámia
kondenzátorokon az alábbi módon
tüntetik fel a kapacitás értékét.

Az érték pF-ban (10-12) van megad-
va, majd hatványkitevő következik.

Például: 
103 = 10·103 = 10 000 pF = 10 nF

474 = 47·104 = 470 000 pF = 470 nF

Kondenzátorok jelölése



Kondenzátorok viselkedése

Töltési és kisütési időállandó



Kondenzátorok viselkedése



RC-tag szűrőként vizsgálva



Félvezető elemek
Diódák

Nyitófeszültség: 0,5-0,7 V
LED esetén 1,8-2,4 V 
(max.20-25 mA)



Közös emitteres Közös kollektroros

Közös bázisú

Félvezetők

Bipoláris tranzisztorok



Munkaponti adatok

IC=UT/RC

IE = IB + IC

Egyenáramú áramerősítési tényező B=IC/IB



Tranzisztoros erősítők

Sávszélesség



Műveleti erősítők

Invertáló alapkapcsolás



Műveleti erősítők

Nem invertáló alapkapcsolás

Összegző áramkör (D/A átalakító)



NE555 felépítése, lábkiosztása



Feszültség- és logikai szintek



Logikai kapuáramkörök

Inverter

ÉS kapu

VAGY kapu



Készülékeink

Egyenfeszültségű tápegység

• 3 db föld független kimenettel
rendelkezik

• 2 szabályozható, 1 fix feszültségű
kimenet

• Kimenet engedélyező kapcsoló
• Szimmetrikus tápfeszültség igény

esetén az alábbi elrendezés használ-
ható

• Fontos a vezeték színek logikus
használata!



Készülékeink
Függvénygenerátor

• 10-es leosztás (mindkettőt benyomva:1/100)
• Offset nélkül 0 V-ra szimmetrikus kimeneti jel

Számláló

Trigger: figyelt jelszint 
beállítása
Üzemmódok: 
• FA: frekvencia
• PA: periódusidő
• TI: pozitív/negatív
• félperiódus szélesség
• TOT:eseményszámlálás



Műszerek
Multiméter

Csak ~1 kHz frekvenciáig!
• Tipikusan 1 MΩ-os Rbe

• Kijelzés: szinuszra vonatkoztatott effektív érték
• DC/AC mód

Oszcilloszkóp

• Időtengely állítás
• Feszültségtengely állítás
• Szinkronizálás 

Aut./Norm.
• Csatornaválasztás
• Pozícionálás
• AC/DC, GND



Hibakeresés (áramkör élesztés)

• Feszültségmérés helyes sorrendben:

– Tápfeszültség(ek) értéke

– Bemeneti feszültség(ek) értéke

– Kimeneti feszültség(ek) értéke

– A feszültségek egyeznek a várt(!) értékekkel?

• Kontaktusok ellenőrzése

• Abban az esetben, ha a fentiek mind rendben
voltak, alkatrész hibára gyanakodhatunk. (ekkor
érdemes a mérésvezetőhöz fordulni segítségért)



Laborkövetelmények

• A mérési utasítások ismerete kötelező!
• Beugró ZH 2 kérdéssel
• Jegyzőkönyv (következő mérésre)
• Jegyzőkönyv hiánya jegy levonással jár!
• Minden mérést el kell végezni, 1 pótolható az

erre szolgáló póthéten
• Abban az esetben, ha oktatási szünet vagy

munkaszüneti nap miatt elmarad egy mérés, azt
nem kell pótolni!


