
Elektrotechnika alapjai 

6. mérés 

Villamos hálózatok szimulációja a frekvenciatartományban 

1. Ismertesse a komparátor működését! 

A komparátornak két bemenő kapcsa van. Az egyikre (a „+” kapocsra) az up, a másikra 

(a „-” kapocsra) az un feszültséget kapcsoljuk. A kimenetén jelenik meg az uk kimeneti 

feszültség. 

A komparátor két feszültség pillanatértékének, up-nek és un-nek az összehasonlítására 

szolgáló elektronikus elem. Ha up > un, akkor a komparátor kimenetén Ukp > 0, ha up < 

un, akkor a komparátor kimenetén Ukn < 0 állandó feszültség jelenik meg. 

A komparátor jelképi jelölése: 

 

és jelleggörbéje: 

. 

 

2. Ismertesse a soros RC kör fázisszög mérését komparátorokkal! 

A soros RC kört egy szinuszos feszültségforrás táplálja. A jobb leolvashatóság 

érdekében továbbfejlesztjük az áramkört úgy, hogy komparátorok segítségével a 

szinuszjeleket négyszögjellé alakítjuk. A komparátorokat úgy állítjuk, illetve kötjük be, 

hogy 0 V legyen a kimenetén akkor, amikor a „+” bemenetén lévő feszültség kisebb, 

mint nulla és 5 V legyen a kimenetén akkor, amikor a „+” bemenetén lévő feszültség 

nagyobb, mint nulla. 



 

XOR kapuval előállítunk egy olyan impulzust, amelynek a hossza a fáziskülönbséggel 

arányos. Ez az impulzus már alkalmas lesz arra, hogy pl. digitális módon megmérjük a 

hosszát. 

3. A komparátorok kimenő jeleiből milyen logikai kapcsolattal lehet a fázisszöggel arányos 

szélességű impulzusokat kapni? 

XOR kapuval. 

4. Adja meg az egytárolós hálózat definícióját! 

Egytárolós villamos hálózatról akkor beszélünk, ha az egy energiatároló elemet 

tartalmaz.  Energiát tárolni csak a kapacitások és induktivitások képesek, ezért az 

egytárolós hálózat tartalmaz egy kapacitást vagy induktivitást és bármennyi nem 

energiatároló elemet (pl. ellenállást). 

5. Adja meg a frekvenciafüggvény definícióját! 

A villamos hálózaton definiálunk egy bemeneti és egy kimeneti kapcsot. Továbbá 

megválasztjuk, hogy a be- és kimenő mennyiségek feszültségek vagy pedig áramok. 

Ezek ismeretében a kimenő és a bemenő mennyiségek hányadosaként definiálhatjuk a 

frekvenciafüggvényt: 

. 

6. Adja meg a frekvenciafüggvényt egy soros RC körre, ahol a bemenő mennyiség az RC 

körre kapcsolt feszültség, kimenő mennyiség pedig a kondenzátor feszültsége! 

, 

ahol Xki(jω) a kimenő (feszültség), Xbe(jω) pedig a bemenő mennyiség (feszültség). 

7. Adja meg a frekvenciafüggvényt egy soros RL körre, ahol a bemenő mennyiség az RL 

körre kapcsolt feszültség, kimenő mennyiség pedig a tekercs feszültsége! 

, 

ahol Xki(jω) a kimenő (feszültség), Xbe(jω) pedig a bemenő mennyiség (feszültség). 



8. Adja meg a frekvenciafüggvényt egy párhuzamos RC körre, ahol a bemenő mennyiség 

az RC körre kapcsolt feszültség, kimenő mennyiség pedig a kondenzátor árama! 

, 

ahol Xki(jω) a kimenő (áram), Xbe(jω) pedig a bemenő mennyiség (feszültség). 

9. Adja meg a frekvenciafüggvényt egy párhuzamos RL körre, ahol a bemenő mennyiség 

az RL körre kapcsolt feszültség, kimenő mennyiség pedig a tekercs árama! 

, 

ahol Xki(jω) a kimenő (áram), Xbe(jω) pedig a bemenő mennyiség (feszültség). 

10. Mi a Bode-diagramm? 

Ha az amplitúdó- és fáziskarakterisztikát a frekvencia logaritmikus függvényében úgy 

ábrázoljuk, hogy az amplitúdókarakterisztika decibelben (dB) van feltüntetve, akkor 

Bode-diagramról beszélünk. 

11. Határozza meg a soros RC körre vonatkozó határfrekvenciát! 

. 

12. Határozza meg a soros RL körre vonatkozó határfrekvenciát! 

. 

13. Ismertesse a soros RC szűrő mérését ELEKTRONICS WORKBENCH-el! 

1. Összeállítjuk az alábbi áramkört a WORKBENCH program segítségével és 

ábrázoljuk annak Bode-diagramját! 

 

2. Leolvassuk a Bode-diagramról a -3 dB-es átvitelhez tartozó vágási frekvenciát. 

3. Felcseréljük az előző áramkörben az R és C elemeket. A Bode-diagramot 

minőségileg helyesen lerajzoljuk. 

4. Összeállítjuk az alábbi áramkört, kiszámoljuk az egyes elemek értéke alapján az 

elméleti törésponti frekvenciát, majd a függvénygenerátor használatával 

megállapítjuk az áramkör gyakorlati törésponti frekvenciáját. 



 

5. Megmérjük UR és UC értékét a törésponti frekvenciától lejjebb, illetve feljebb egy 

oktávval és egy dekáddal. 

14. Hogyan alakul az eredő We frekvenciafüggvény, ha a W1 és a W2 frekvencia-

függvényekkel leírt két egységet sorba kapcsoljuk? 

. 

15. Adja meg a kondenzátor feszültségét a frekvencia függvényében soros RLC kör esetén, 

ha a bemenő feszültség frekvencia függvénye ismert! 

 

16. Adja meg a induktivitás feszültségét a frekvencia függvényében soros RLC kör esetén, 

ha a bemenő feszültség frekvencia függvénye ismert! 

 

 


