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6. KF ERŐSÍTŐ VIZSGÁLATA 
 
1. A méréshez szükséges eszközök: 

• Mérőpanelek: KF erősítő 
 Demodulátor 
 Tápegység 

• Dugaszolható elemek: 22kΩ-os ellenállás, 

  33nF, 68nF, 0,1µF-os kondenzátorok 

• Műszerek: Függvénygenerátor ill. szignálgenerátor 
 Kétcsatornás oszcilloszkóp 

 A KF erősítő mérőpanel műszaki adatai: 
  Szabályozható tranzisztoros erősítő hangolható kétkörös szűrővel. 
  Tápfeszültség: ± 15V DC 
  Középfrekvencia: 455kHz 
  Sávszélesség: 5-17kHz 
  Erősítés: kb. 1,2-25 
 
2. Elméleti alapok 

 A KF erősítő a frekvencia-transzponáló vevőkészülékek jellegzetes egysége. A mérési 
összeállítás az 1. ábrán látható. Mivel meghatározott frekvenciára hangolva működik, a 
bemeneti kört és az oszcillátort ennek megfelelően kell behangolni. Feladata modulált jelek, 
azaz meghatározott frekvenciasáv átvitele (ill. erősítése), így nem egy diszkrét frekvenciát, 
hanem frekvenciasávot kell feldolgoznia (pl. AM esetén 455kHz ± 4,5kHz) úgy, hogy a 
sávszéleken 3dB-nél nagyobb csillapítás ne lépjen fel. 

 Az említett átviteli viszonyok realizálása induktív, kapacitív ill. induktív-kapacitív 
(vegyes) csatolású, kétkörös sávszűrőkkel lehetséges. 

 Lényeges, hogy az átviteli görbe elegendően széles, egyenletes „tetőrésszel” 
rendelkezzen, vagyis az átviteli tartomány csillapítása ne legyen frekvenciafüggő. Ez 
megfelelő csatolással és csillapítással valósítható meg, ami jelentős veszteségeket okozhat. 

 Másik megoldási lehetőség többfokozatú erősítők alkalmazása: a kritikusan csatolt 
sávszűrő átviteli görbéjének „behorpadása” egy egyszerű kiegészítő rezgőkörrel 
kompenzálható (2. ábra). 
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1. ábra 

 
2. ábra 

 A mérőpanel alsó kapacitív csatolású sávszűrőt tartalmaz (3. ábra). A csatolási tényező: 

 
 A sávszűrő átviteli tulajdonságai a csatolási tényező mellett a „d” csillapítási tényezőtől 

is függnek. Ha egy lazán csatolt sávszűrő csatolási tényezőjét növeljük, a szekunder körön 
fellépő feszültség a K=d eléréséig („kritikus” csatolás) növekszik. Tovább növelve „K” értékét 
a feszültség ismét csökken. A csillapítási tényező definíciója a 4. ábra alapján: 
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3. ábra 
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4. ábra 

 A szűrő kimeneti feszültsége kritikus csatolásnál lesz optimális (Uopt). A kimeneti 
feszültség változása: 

 
ahol v = f/f0 és f a változó frekvencia, ill. 
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értékre csökken. 

 A tranzisztorkapacitások a kollektoráram értékének csökkenésével csökkennek. Ez – 
különösen keskenysávú sávszűrők és rezgőkörök esetén – a nagyobb frekvenciákon 
elhangolódást eredményez. Az erősítés szabályozófeszültség-függésének meghatározásához a 
demodulátor mérőpanel szabályozófeszültség előállító áramkörét használjuk, amely finom 
fokozatokban állítható. Ehhez a demodulátor panel bemenetére a mérőjel adót csatlakoztatjuk. 
U1=50mVeff esetén a levehető szabályozófeszültség 0 és -2V között változik. 
 
3. Mérési feladatok 
1. Építse fel a 1. ábra szerinti kapcsolást! A tápfeszültség ±15 V legyen! A demodulátor 

panel csak a szabályozófeszültség előállítására szolgál. 
Kapcsoljon a bemenetre vobulálható (frekvenciamodulálható) jelforrást (a közepes 
frekvencia 455kHz, a frekvencialöket 0, a feszültség U1=100mVpp legyen)! 
Mérje meg oszcilloszkóp segítségével a bemeneti, majd a kimeneti feszültséget (Y1 
csatorna)! 
Kapcsolja az Y2 csatornára a SWEEP-jelet! Növelje maximálisra a frekvencialöketet 
CC = 68nF-os csatolókondenzátor beiktatásával! 
Állítsa be az átviteli görbe „tetejét” a lehető leglaposabbra! 
Határozza meg a frekvencia-együtthatókat: tolja el az átviteli görbét a képernyőn jobbra 
ill. balra 1cm-rel és olvassa le az eltoláshoz szükséges frekvenciaváltozásokat! 

 
2. Határozza meg a csatolást a  

 
összefüggés alapján, ha a rezgőköri kapacitások értéke a forgókondenzátorokat kb. 60o-
ig elforgatva C1 = C2 = 820+80 = 900pF. 
Értékelje a számítási eredményeket az ernyőkép alapján! 

 
3. Határozza meg a sávszélességet! Kb. 8 cm magasságú ernyőképet beállítva olvassa le az 

alsó és a felső határfrekvenciát! 
 
4. Vegye fel az erősítés–szabályozófeszültség karakterisztikát! Kapcsolja ki ehhez a 

vobulációt (a szabályozófeszültséget 0-tól -1 V-ig változtassa!). 
Mi figyelhető meg, ha a szabályozófeszültség kisebb, mint -1V? 


