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Név:                                      Neptun:                      évfolyam: 

 

 

1. feladat 

Az áramkör adatai:  

 tápfeszültség, tápáram: Ut = 20 V, I0 = 4 mA 

      R1 = R2 = 5 kΩ,       R3 = R4 = 2 kΩ 

A tranzisztorok minden paraméterükben 

azonosak,  UBE0 = 0,6 V 

 

Kérdések: 

a.) Mekkora a kimeneti feszültség munkaponti 

értéke, ha minden tranzisztorra B = ∞?  

b.) Mekkora az uki/ube feszültségerősítés, ha 

minden tranzisztorra β = ∞?   

c.) Hogyan függ az uki/ube feszültségerősítés az I0 

tápáramtól? 

d.) Mekkora a kimeneti feszültség munkaponti értéke, ha minden tranzisztorra B = 99?  

e.) Mekkora az uki/ube feszültségerősítés, ha minden tranzisztorra β = 99?   

 

 

2. feladat 

Az áramkör adatai:  

 tápfeszültség, tápáram: 

 Ut = 10 V, I0 = 5,2 mA 

     terhelés: Rt = 5 kΩ 

A tranzisztorok minden 

paraméterükben azonosak,   

npn:  UBE0 = 0,6 V, 

pnp:  UEB0 = 0,6 V . 

    

Kérdések: 

a.) Mekkora a kimeneti feszültség 

munkaponti értéke, ha minden 

tranzisztorra B = ∞?  

b.) Mekkora az uki/ube feszültségerősítés, ha minden tranzisztorra β = ∞?   

c.) Hogyan függ az uki/ube feszültségerősítés az I0 tápáramtól? 

d.) Mekkora a kimeneti feszültség munkaponti értéke, ha minden tranzisztorra B = 99?  

e.) Mekkora az uki/ube feszültségerősítés, ha minden tranzisztorra β = 99?   
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3. feladat 
 

A tranzisztorok adatai:   

 

T1:  UBE0 = 0,6 V,    Um = 0,5 V                            

T2:  UEB0 = 0,6 V,  Um = 0,5 V 

B1 = β1 =  B2 = β2 = ∞ 

 

 

 

 

 

Kérdések: 

a.)  Mekkora a szimmetrikus kimeneti kivezérelhetőség (a kimeneti szinuszos feszültségnek 

mekkora lehet a maximális amplitúdója, feltéve, hogy mindkét tranzisztor a normál-aktív 

tartományban marad), ha C = 0 (azaz nincs kondenzátor)? 

b.) Milyen irányban változtassuk R1 ellenállás értékét ahhoz, hogy az áramkör 

kivezérelhetőségét növeljük?  

c.)  Milyen irányban változtassuk R2 ellenállás értékét ahhoz, hogy az áramkör 

kivezérelhetőségét növeljük, mely erősítő paraméter csökkenése lehet ennek az ára? 

d.)  Mekkora a szimmetrikus kimeneti kivezérelhetőség, ha C = ∞ ? 

e.)  Legyen C = 200 nF,  és  uki(t)=Uki0 +Uasin(ωt),  ahol az Ua amplitúdó nem nagyobb a 

kimeneti szimmetrikus kivezérelhetőségnél.  

Határozza meg és rajzolja le (a jellemző adatok meghatározásával) a T2 tranzisztor 

elektromos állapotainak mértani helyét az tranzisztor kimeneti karakterisztikájának síkján 

( ic2 , uec2  koordináták síkján) az alábbi három esetben:  

     ω → 0,     

     ω → ∞  és  

     ω = 1 krad/s ! 
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