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A tananyag 
Oktatási cél:  A hallgató ismerje meg a digitális elektronika alapfogalmait, a logikai függvényekkel kapcsolatos 

számítási elveket, a digitális berendezésekben használatos áramkörfajtákat és azok jellemzőit, valamint a 

mikroszámítógép felépítését és működésének lényegét. 

A tantárgy ismeretanyaga (tematika Számrendszerek, kódok, logikai függvények. A digitális technika 

sajátosságai és jellemzői. A digitális áramkörcsaládok jellemzői. Kombinációs hálózatok. Kódolók, 

multiplexerek. Sorrendi hálózatok. Számlálók és regiszterek. Adat be- és kiviteli eszközök. Digitál – analóg és 

analóg – digitál átalakítók alapvető működési elvei. A mikroszámítógép felépítése, működési elve. 

 

Félévközi követelmények  

A számonkérés tartalma és módja: A félév során két zárthelyit írnak a hallgatók. A hiányzás miatt nem megírt és az 

elégtelen zárthelyik 1 alkalommal javíthatók. Aláírást az kaphat, aki mindkét zárthelyire legalább elégséges 

osztályzatot kapott. A félévközi jegy a zárthelyikre kapott osztályzatok kerekített átlaga.  Akinek a 

foglalkozásokról való hiányzása meghaladja féléves óraszám 40 %-át, félévi értékelése: aláírás megtagadva, 

elégtelen (1) és a kurzust ismételten fel kell vennie. 

A pótlás módja: csak a TVSZ előírásai szerint lehetséges 

Részvétel: A részvétel a foglalkozásokon kötelező.  

Irodalom: 

Kötelező irodalom: 

1. Veres György: Digitális technika I. ZMNE BJKMF jegyzet 

2. Veres György: Digitális technika II. ZMNE BJKMF jegyzet 

3. Veres György: Digitális technika III. ZMNE BJKMF jegyzet 

4. Veres György: Digitális technika IV. ZMNE BJKMF jegyzet 
 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: a félévet követő tanszék oktatói értekezlet visszajelzéseinek 

visszacsatolása. 

 


