
Áramkörszámítás 

 

1. Thevenin tétel alkalmazása sorba kötött ellenállásosztókra 

a. két felező osztó sorbakötése, azonos ellenállásokkal 

b. az első osztó 10k, a következő fokozat 100k ellenállásokból áll 

2. Jelskálázás 

a. -10V..10V skálázása 0V..2,5V tartományba passzív hálózattal 

b. -5V..5V skálázása 0V..5V tartományba 

c. 0V..10V skálázása -1V..1V tartományba 

d. 0V..1V skálázása -5V..5V tartományba (Vref=2,1V) 

e. C8051F120 mikrovezérlő be- és kimenő analóg jeleit konvetáljuk -10V..10V 

tartományba. 

 

Nyílhurkú erősítés hatása 

 

1. MC33201-el felépített 2-szeres invertáló erősítő sávszélessége mennyi? 

2. TL071 -2-szeres erősítő sávszélessége mennyi? 

3. Mekkora az erősítés hibája 10Hz, 1kHz, 100kHz frekvencián 100-szoros egyenes erősítőnél 

LMC6484, OP27, LM358 erősítő esetén? 

4. Mekkor a sávszélessége egy összegző erősítőnek, ami 3 feszültség kétszeres invertáló 

összegét képezi LM324 erősítővel? 

5. Mekkora az Uki=10(U2-U1) kivonó erősítő sávszélessége OPA350 műveleti erősítő használata 

esetén? 

6. -100mV..100mV jeltartományt skálázzuk 0..2V tartományba OPA350 erősítővel. Mekkora a 

sávszélesség? 

 

Jelváltozási sebesség hatása 

● Mekkora a legnagyobb megengedhető frekvencia egy 5V-os amplitúdójú szinuszos jel 

torzításmentes előállításához LM324 műveleti erősítő használata esetén? 

● Mekkora a legnagyobb megengedhető amplitúdó egy 20kHz-es szinuszos jel torzításmentes 

előállításához OP27 műveleti erősítő használata esetén? 

 

Offszetfeszültség hatása 

1. 10-szeres Invertáló erősítő kimentén mekkora az offszethiba LM324 erősítő esetén? 

2. K-típusú termoelem (38uV/K) erősítőnél mekkora az offszethiba, ha az erősítés utáni 

érzékenység 10mV/K? 

3. Differenciálerősítő eseténe az erősítés 20(U2-U1). Mekkora az offszethiba? 

 

Bemeneti áram hatása 

1. 10-szeres invertáló erősítő kimentén mekkora a bemeneti áramok okozta hiba OP27 erősítő 

esetén? A visszacsatoló köri ellenállás 10kOhm. 

2. Differenciálerősítő esetén az erősítés 20(U2-U1), az ellenállások értéke 200kOhm és 10kOhm.. 

Mekkora a bemenő áramok miatt fellépő hiba a kimeneten TL071 műveleti erősítő használata 

esetén? 



 

Zaj számítása 

1. Differenciálerősítő esetén az erősítés 20(U2-U1), az ellenállások értéke 200kOhm és 10kOhm.  

a. Mekkora a zajspektrum a kimeneten OP07 műveleti erősítő használata esetén? 

b. Mekkor a zaj 100Hz-10kHz sávszélességben? 

2. 250-szeres termoelem erősítőt építünk fel egy OP07 műveleti erősítővel. Mekkora a kimeneti 

zaj nagysága a 0,1Hz-10Hz tartományban? 

3. Műveleti erősítő 10nV/sqrt(Hz) és 1pA/sqrt(Hz) bemeneti feszültség- illetve áramzajú. Mekkora 

lehet a maximális nem-invertáló bemeneti impedancia és a visszacsatolóköri impedancia ahhoz, 

hogy az áramzaj miatti járulák kisebb maradjon, mint a feszültség zaj okozta járulék? 

 

Szenzorok illesztése 

1. Mikrovezélrő 10-bites A/D konvertere 2,1V referenciafeszültségű, 1uA bemeneti áramú és 10pF 

mintavételi kapacitással rendelkezik. 

a. Adjon meg egy kapcsolást, ami -1V..1V feszültségtartományt illeszt az A/D konverter 

bemenetére! 

b. Adjon meg egy kapcsolást, ami -10V..10V feszültségtartományt illeszt az A/D konverter 

bemenetére! 

c. Adjon meg egy kapcsolást, ami egy fotodiódát illeszt az A/D konverter bemenetére! A 

fotoáram áram maximális értéke.100uA. Válasszon olyan műveleti erősítőt, melyenk 

bemenő árama nem okoz 1LBS-nél nagyobb hibát! 

d. Adjon meg egy kapcsolást, ami egy 10kOhm termisztort illeszt a bemenetre -20-80 C 

tartományban! A B értéke 40001/K. R(T)=R(To)*exp(B(1/T-1/To)), To=297K 

e. Adjon meg egy AD623 műszererősítőt alkalmazó megoldást, ami az MPX2100 szenzort 

illeszti a bemebnethez! 

f. Mekkora lehet a maximális bemeneti ellenállás, ha 1LSB bemenő áram okozta hibát 

engedhetünk meg? 

g. Mekkora lehet a maximális bemeneti ellenállás 10kHz mintavételi frekvencia és 22nF 

külső kapacitás esetén ahhoz, hogy a dinamikus bemeneti áram okozta hiba 1LBS alatt 

maradjon? 

 

 

 

 

  



 

1. Mikrovezérlő 12-bites A/D konvertere 3,3V referenciafeszültségű, 1uA bemeneti áramú és 10pF 

mintavételi kapacitással rendelkezik.  

a. Adjon meg egy passzív elemekből álló kapcsolást, ami -10V..10V feszültségtartományt 

illeszt az A/D konverter bemenetére!  

b. Úgy válassza meg az ellenállások értékeit, hogy a bemenő áramok okozta hiba ne 

legyen nagyobb 1LSB értéknél 10kHz mintavételi frekvencia esetén. 

2. Mekkora a sávszélessége egy összegző erősítőnek, ami két feszültség négyszeres invertáló 

összegét képezi? Az erősítés-sávszélesség szorzat 3MHz. 

3. 20-szoros invertáló erősítő kapcsolásban alkalmazott műveleti erősítő zaja 20nV/sqrt(Hz), a 

visszacsatoló köri ellenállás 100kOhm.  

a. Mekkora a kimeneten a zajspektrum nagysága? A bemeneti áram zaja elhanyagolható. 

b. Mekkora az effektív zajamplitúdó, ha az erősítéssávszélesség szorzat 1MHz? 

4. Adjon meg 10-szeres differenciálerősítő kapcsolást, melynél a bemenő áramok miatt fellépő 

hiba a kimeneten 1mV alatti értékű. A műveleti erősítő bemeneti árama 10nA. 

 

 

1. Mikrovezérlő 12-bites D/A konvertere 1,5V referenciafeszültségű 

a. Adjon meg egy kapcsolást, ami -10V..10V feszültségtartományt előállítására alkalmas!  

b. Vegye figyelembe, hogy a D/A konverter és referenciafeszültség maximális terhelési 

árama 100uA. 

2. Mekkora a legnagyobb megengedhető frekvencia egy 10V-os amplitúdójú szinuszos jel 

torzításmentes előállításához 2-szeres invertáló erősítő esetén? A jelváltozási sebesség 5V/us. 

3. Adjon meg 10-szeres különbségképző erősítő kapcsolást, melynek a kimenetén 

100nV/sqrt(Hz)-nél nem nagyobb a műveleti erősítő 1pA/sqrt(Hz) bemenő áramának zajának 

hatása. Mekkora az áramzaj okozta effektív zajamplitúdó, ha az erősítéssávszélesség szorzat 

1MHz? 

4. Mekkora lehet a maximális offszetfeszültsége egy 10-szeres neminvertáló kapcsolású műveleti 

erősítőnek, ami egy 10-bites 2,5V referenciafeszültségű A/D konverter bementét hajtja meg 

1LSB-nél kisebb offszethibával? 

 

  



1. OP27-el felépített 2-szeres invertáló erősítő sávszélessége mennyi? 

2. Mekkora az erősítés hibája 20kHz frekvencián 10-szeres egyenes erősítőnél OP27 erősítő 

esetén? 

3. 20-szoros differenciálerősítő esetén az ellenállások értéke 200kOhm és 10kOhm. Mekkora az 

offszetfeszültség és bemenő áramok miatt fellépő hiba a kimeneten OP27 műveleti erősítő 

használata esetén? 

4. Írja fel a kimeneti zaj képletét egy invertáló erősítő esetére! 

5. Adjon meg egy kapcsolást, ami alkalmas -10V..10V feszültség mérésére C8051F410 A/D 

konverterével. A referenciafeszültség értéke 2,2V. 

 

 
 

  



1. 10-szeres differenciálerősítő esetén az ellenállások értéke 100kOhm és 10kOhm.  

a. Mekkora az offszetfeszültség és bemenő áramok miatt fellépő hiba a kimeneten OP27 

műveleti erősítő használata esetén?  

b. Mekkora a sávszélesség?  

c. Mekkora az erősítés hibája 50kHz frekvencián? 

2. Tervezzen egy ötödfokú 1dB ingadozású Csebisev szűrőt 2kHz határfrekvenciára. Készítse el a 

kapcsolási rajzot és végezze el az átviteli függvény szimulációját. 

 

 
 



 


