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Elõszó
Ez a jegyzet a saját mûegyetemi órai jegyzeteim kidolgozásait
tartalmazza kis kiegészítéssel. Olyan dolgokkal, amiket az
egyetemen nem tanultam, de amikrõl úgy véltem, hogy szükség
lehet rájuk a szakirányos tanulmányaimhoz, illetve a késõbbi
munkához.
Ami itt le van írva azt érdemes tudni annak, aki elektronikus
berendezéseket akar tervezni. Persze ezen kívül még sok mást
is, mert ezek csak alapismeretek. Nagyrészt.
A könyv használható tanulásra, ismeretek felfrissítésére, és
kézikönyvként. Tanulásra, hiszen a vizsgákra ezekbõl a
kidolgozásokból készültem fel. (mindbõl átmentem)
Kézikönyvként is, mivel nem lehet mindent fejben tartani, és
utánanézni a dolgoknak egy könyvben sokkal egyszerûbb, és
gyorsabb, mint egy egész könyvgyûjteményt átböngészni
mindig mindenért, ha keresünk valamit.
A szövegekben hibák valószínûleg elõfordulnak, ezért ha
valaki ezek alapján tévútra kerül valamiben, azért felelõsséget
nem vállalok.
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