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III. A tantárgy célkitűzései
A tantárgy célja az hogy bevezesse a diákokat az elektronika világába, megismertesse velük az alapvető áramköri elemeket, ezek működésének alapját és felhasználási módjait, illetve bemutassa azt, hogy hogyan oldunk meg elektronikában bizonyos feladatokat ezeknek az áramköri elemeknek a felhasználásával. A kurzus elvégzése után a diák képes kell legyen megérteni az egyszerű áramkörök működését, felismerni a bennük található elemeket és képes kell legyen megépíteni egy áramkört kapcsolási rajz alapján úgy breadboardon mint nyomtatott áramkörre forrasztva. Ezenkívül olyan alapismeretekre tesz szert a legelterjedtebb építőelemek és gyakran előforduló elektronikai feladatokra használt megoldások megismerése által, amivel képes tovább fejleszteni magát a hardware tervezés irányába. A kurzus egy kötelező előzetes alapot biztosít a későbbi mikrokontrollerek és virtuális instrumentáció kurzushoz. 

IV. A tantárgy tartalma
A tantárgy az elektromosságtan és mágnesességtan alapjainak átismétlésével kezd. Elektromos töltés, elektromos áram, Ohm törvénye, Ellenállások, Kirchoff törvényei, Norton és Thevenin ekvivalenciák, hálózatelemzés, kapacitások és induktanciák, váltakozó áramú áramkörök (RL RC RLC), tranziensek és rezonanciák, szűrők bemutatása következik. Ezután rátérünk a p-n átmenetre, majd a diódák, tranzisztorok, erősítők, műveleti erősítők következnek. Bemutatjuk az elemek technológiáját, áram és feszültségforrásokat, léptetőmotorokat. Ezek után rátérünk a digitális elektronikára, oszcillátorokra, billenő áramkörökre, számláló es időzítő áramkörökre, logikai kapukra illetve kombinációs és sorrendi logikai hálózatokra és a regiszterekre. 

V. Könyvészet
1. Tony R. Kuphaldt: Lessons in Electric Circuits 
2. Buzás Gábor, Simon Alpár: Az analóg és digitális elektronika alapai

VI. Az oktatói tevékenység heti tematikája
1. Elektromosságtan alapjai, elektromos töltés, áram, szigetelők, félvezetők és vezetők, 
elektromos potenciál, elektromos energia. Ellenállások. Ohm törvénye, elektromos mérőkészülékek.
2. Kirchoff törvényei, elektromos hálózatok elemzése. 
3. Norton és Thevenin ekvivalenciák, delta és csillagkapcsolás
4. Elem technológia, áram és feszültségforrások, kapacitások, Mágnesesség alapjai, Induktancia, 
RC és RL áramkörök, impedancia, impedancia matching
5. Váltakozó áramú áramkörök, RLC áramkörök, tranziensek, rezonancia.
6. Oszcilloszkóp, szűrők, transzformátorok, léptetőmotorok.
7. A p-n átmenet, diódák és felhasználásuk (Zener, varikap, alagútdióda, shottky, pin diódák)
8. Tranzisztorok (bipoláris, térvezérlésű, MOSFET, nMOS, pMOS, CMOS)
9. Többrétegű félvezetők (tirisztorok), optikai elemek áramkörökben (fotodióda, fotoellenállás)
10. Erősítők, Műveleti erősítők és alkalmazásaik
11. Műveleti erősítők és alkalmazásaik
12. Oszcillátorok, Billenőáramkörök, Modulálás és demodulálás
13. Logikai alapkapcsolások, kombinációs logikai hálózatok
14. Sorrendi logikai hálózatok, számlálók, regiszterek 

VII. Alkalmazott didaktikai módszerek
Bemutatás, felmérők (minden órán, amelyek elősegítik a tananyag folyamatos olvasását és jobb megértését), egyéni laborgyakorlatok végzése (hangsúlyozottan egy emberre szóló laborgyakorlatok)

VIII. Értékelés
60%  az évközi tevékenység (felmérők, laboratóriumi gyakorlatok)
40%  évvégi vizsga (írott, problémamegoldásból)

IX. Kiegészíto könyvészet
1. John Bird: Electrical Circuit Theory and Technology
2. Bezhad Razavi: Fundamentals of Microelectronics
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