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Bevezetés az elektronikába: 
Scmitt-trigger kapcsolások 

Hobbi 

Elektronika 



Az NE555 mint Schmitt-trigger 
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Forrás: www.falstad.com/circuit/e-555schmitt.html 

Ha az NE555 trigger és treshold 
bemeneteit közös jellel 
vezéreljük, hiszterézissel 
rendelkező billenő áramkört, 
azaz Schmitt-triggert kapunk, 
melynek bebillenési és 
visszabillenés szintjei 1/3*VCC, 
illetve 2/3*VCC. 
 
 Mivel a kimenőjel alacsony 
bemenő jelnél ugrik magasra és 
magas bemenő jelnél vált 
alacsonyra, invertáló Schmitt-
triggerről van szó.     Rajzjele: 
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Tranzisztoros Schmitt-trigger I. 
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Ez a kapcsolás a bistabil billenőkörökhöz hasonló kialakítású, de most a be- és 
visszabillentés egyetlen, magas illetve alacsony jelszintű bemenőjellel történik. 

A kimenet itt akkor vált magas 
szintre, amikor a bemenő feszültség 
eléri a felső billenési szintet és akkor 
vált alacsonyra, amikor a bemenő jel 
kisebb lesz, mint az alsó billenési szint 
– ez tehát nem-invertáló Schmitt-
trigger 
 
 
 
 
 
Rajzjele: 

R4 

R4 U U U

  50 k 0.35 V 0.75 V 0.4 V 

100 k 0.5 V 0.75 V 0.25 V 

200 k 0.6 V 0.7 V 0.1 V 

File: 09_schmitt_I.txt 



Tranzisztoros Schmitt-trigger II. 
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Ez a kapcsolás differenciálerősítőként is 
értelmezhető, pozitív visszacsatolással (Q2 
bázisa és Q1 kollektora között). 
 

Q1 akkor nyit ki, ha 𝑉𝑖𝑛 >
𝑅𝐸

𝑅𝐸+𝑅𝐶2
∗ 𝑉+ 

(elhanyagolva a VBE nyitófeszültséget). 
 

Q1 akkor zár le, ha 𝑉𝑖𝑛 <
𝑅𝐸

𝑅𝐸+𝑅𝐶1
∗ 𝑉+ 

(elhanyagolva a VBE nyitófeszültséget). 

A felső és alsó billenési feszültség különbségének biztosítására az RC1 > RC2 feltételnek 
teljesülnie kell. Ekkor az RE emitter ellenálláson kisebb feszültség esik, ha Q1 van nyitva, 
ahhoz képest, mint amikor Q2 van nyitva.  
 
Megjegyzések: 
 Az R1 és R2 osztó „kispórolható” az áramkörből (direkt csatolás). 
 A közös emitterellenállásos kapcsolás fő hátránya, hogy a kimenő feszültség nem megy 

le nullára, szinteltoló kiegészítő áramkörre lehet szükség. 



Tranzisztoros Schmitt-trigger II. 
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RE U U U

50 0.6 V 1.1 V 0.50 V 

100 0.65 V 1.4 V 0.75 V 

150 0.65 V 1.9 V 1.25 V 

200 0.7 V 2.2 V 1.50 V 

Paul Falstad áramkör 
szimulátorában vizsgálhatjuk a 
tranzisztoros Schmitt-trigger 
működését. 
 
 
Az eredeti kapcsolást 
egyszerűsítettük, s az RE 
emitter ellenállás különböző 
értékeire meghatároztuk az 
alsó és a felső billenési szintet: 
a bemenetre egy változtatható 
feszültségű feszültségforrást 
rendeltünk, s a feszültség 
változtatása mellett figyeltük a 
hiszterézis görbét. 

File: 09_schmitt_II.txt 
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Tranzisztoros Schmitt-trigger II. 
A megépítéshez 
egészítsük ki a Schmitt-
triggert egy MOSFET 
meghajtású LED-del! 
 
A LED itt akkor világít, 
amikor a Schmitt-trigger 
kimenete (Q2 kollektora) 
magas szinten van. 

A bemenet vezér-
lését itt egy 1 kΩ 
ellenállással sorba-
kötött 1 k Ω-os 
potméter látja el. 



Műveleti erősítő 
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 A visszacsatolás nélküli műveleti erősítő 
erősítési tényezője olyan nagy (𝐴 ≈ 105), 
hogy néhány μV-os bemenőjel már 
telítésbe viszi a kimenetet. 
 

𝑈𝑘𝑖 = 𝐴 ∙ (𝑈𝑏𝑒
+ − 𝑈𝑏𝑒

−) 

Referencia komparátor: 
 
A komparátor ‘+’ bementére a 
figyelendő Ub jelet kötjük, a ‘-’ 
bementére pedig egy beállítható, de 
konstans értékű Ur referenciajelet 
kapcsolunk. 
 
Hátrány: nincs hiszterézis, ezért a 
küszöb környékén zaj hatására sok 
fölösleges oda-vissza kapcsolás lesz. 



Schmitt-trigger kapcsolások 
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A hiszterézist pozitív visszacsatolással lehet megvalósítani.  

Invertáló Schmitt 
trigger kapcsolás 

Neminvertáló 
Schmitt trigger 
kapcsolás 



Invertáló Schmitt-trigger kapcsolás 
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A billenési szint középértéke az 
R1, R2 osztóval állítható be, a 
hiszterézis pedig R3 segítségével 
szabályozható. 
 
Egy online méretező program itt 
található: www.random-science-
tools.com/electronics/inverting-
schmitt-trigger-calculator.htm 
 
Néhány tipikus beállítás 
(Vref = 5V mellett): 

R3 [kΩ] Ulow [V] Uhigh [V] 

1,25 1 9 

3,33 2 8 

7.5 3 7 

20 4 6 

Szimulátor: www.falstad.com/circuit       File: 09_scmitt_OPA_inv.txt 
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Nem invertáló Schmitt-trigger kapcsolás 
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R1 

R2 

R3 R4 

A Vref értéke az R2, R3 osztóval 
állítható, a hiszterézis pedig R1 és 
R4 segítségével szabályozható. 
 
Egy online méretező program itt 
található: www.random-science-
tools.com/electronics/schmitt-
trigger-calculator.htm 
 
Néhány tipikus beállítás 
(Vref = 5V mellett): 

R1 [kΩ] R4 [kΩ] Ulow [V] Uhigh [V] 

8 10 1 9 

6 10 2 8 

4 10 3 7 

2 10 4 6 

Szimulátor: www.falstad.com/circuit       File: 09_schmitt_OPA_ni.txt 
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Relaxációs oszcillátorok 
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A színuszjel előállítása általában 
LC rezgőkört tartalmazó 
áramkörökkel történik.  
 
Más jelalakok (pl. négyszögjelek 

digitális technika, órák és 

számláló áramkörök részére, 

háromszög és fűrészfog alakú 

jelek a katódsugárcsövek – 

analóg oszcilloszkópok, analóg 

televíziók - működéséhez 

szükségesek) előállítása RC 
időzítést tartalmazó 
áramkörökkel is könnyen 
megvalósítható. 



Relaxációs oszcillátor OPA-val 
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Link: www.falstad.com/circuit/e-relaxosc.html 
File: 09_relaxosc_OPA.txt 

A kimenet +15V vagy -15V lehet. 
Ha a kondenzátor feszültsége 
alatta/fölötte van az Ube+ 
osztója által megszabott 
alsó/felső küszöbértéknek, akkor 
a kimenet átbillen az ellenkező 
állapotba. 
 
A töltés/kisütés sebességét az 
RC időállandó, határait pedig a 
neminvertáló bemenet osztója 
és a maximális/minimális 
kimenő feszültség befolyásolja. 

Feladat: változtassuk az RC időállandót vagy a feszültségosztási arányt, s figyeljük meg a 
kimenő jel frekvenciájának változását! 
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Relaxációs oszcillátor NE555-tel 
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File: 09_ne555_square.txt                                          File: 09_ne555_relaxosc.txt 

Az első változatban a feltöltés 
20 kΩ-on, a kisütés pedig  
10 kΩ-on keresztül történik, 
ezért a jel nem szimmetrikus.  

Ebben a változatban a 
feltöltés és a kisütés azonos 
időállandóval történik, ezért 
a jel szimmetrikus.  



Relaxációs oszcillátor invertáló Schmitt-triggerrel 
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TTL (transistor-
transistor logic) 
változat 
A bemenet le- és felhúzási 
áramigénye eltérő, ezért a 
kimenő jel nem 
szimmetrikus. 

 
 
CMOS 
(complementary 
MOS logic) változat 
A bemenet 
feszültségvezérelt (nem 
terhel), ezért a kimenő jel 
szimmetrikus. 

Forrás: www.electronics-tutorials.ws/waveforms/generators.html 
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