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A specializáció közös tantárgyai 

 Nagyfrekvenciás rendszerek (VIHVAC04) 
nagysebességű vezetéknélküli és vezetékes hálózatok, rádiós hálózatok 
tervezése, rádiós rendszerek frekvencia-erőforrásának tervezése, műholdas 
távközlő rendszerek, navigációs rendszerek, műsorszóró hálózatok 

 Mobil kommunikációs rendszerek (VIHIAC04) 
korszerű mobil és vezetéknélküli rendszerek (4G, 5G), személyes hálózatok, 
rádiós interfészek, berendezések hardveres felépítése és működése, gyártói 
megvalósítások ismertetése és alkalmazása 

 Hálózati technológiák és alkalmazások (VITMAC05) 
jövőbe mutató vezetékes hozzáférési technológiák, hálózati rétegbeli 
kommunikáció alapelvei, útvonalválasztási algoritmusok, hálózati 
alkalmazások architektúrái, felhő alapú kommunikáció, tárgyak internete 

 Az alkalmazásaink jelentős része használhatatlan hálózati 
kommunikáció nélkül, akár népszerű multimédiás szolgáltatásokról, a 
kommunikáló eszközök hálózatáról (Internet of Things), vagy 
űrtechnológiákról van szó. 
Az infokommunikáció szakterület a hálózatokat és a rajtuk 
megvalósítható szolgáltatásokat és alkalmazásokat foglalja magában. A 
specializáció gyakorlatias megközelítésben foglalkozik: 
 

 hálózati rendszerek és szolgáltatások kialakításával, 
konfigurációjával és üzemeltetésével, 

 vezetékes és vezeték nélküli technológiákkal, 

 médiatartalom-terjesztés és -feldolgozás technológiáival, 

 nagyfrekvenciás és műholdas rendszerek elemeivel, 

 rádiós mérőrendszerekkel és alkalmazásokkal. 



 

hvt.bme.hu 

Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat (HVT) 

 
A HVT tanszék alapképzéses 
szakiránya az Infokommunikációs 
rendszerek specializáción belül a 
Nagyfrekvenciás rendszerek és 
alkalmazások ágazat. 
Tanszékünkön folytatott oktatási 
tevékenység a hírközlés, a 
telekommunikáció, a távérzékelés, 
az optikai távközlés és az 
űrtechnológia területeire terjed ki.  

A szakirányú képzésünk során az alapok ismeretére építve egy erősen 
gyakorlatorientált képzést kínálunk a hallgatóink számára, mely lehetővé teszi 
számukra az iparban való gyors elhelyezkedést, valamint a továbbtanulást is. 

A tanszék számos hazai és külföldi egyetemmel és kutatóintézettel, valamint 
ipari partnerrel ápol szoros kapcsolatot. Ennek megfelelően hallgatóink külsős 
cégek által támogatott témákon dolgozhatnak, és ezáltal kapcsolatotokat is 
kiépíthetnek. 

Az ágazat tantárgyai 

 Nagyfrekvenciás rendszerek (VIHVA342) 

 Űrtechnológia (VIHVAC05) 

 Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások laboratórium (VIHVAC06) 

 Szakmai gyakorlat (VIHVASZ6) 

 Témalaboratórium (VIHVAL02)  

 Önálló laboratórium (VIHVA346) 

 Szakdolgozat (VIHVA409) 

Tanszéki nyílt nap 

  Időpont: május 3, 13:00-17:00 

Helyszín: V1 épület, 5. emelet 501-es terem 
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Az ágazat keretein belül megszerezhető ismeretek 

 Mikrohullámú rendszerek felépítése, tervezése, 
megvalósítása és méréstechnikája. 

 Nagyfrekvenciás rendszerszemlélet. 

 Nagysebességű optikai adatátvitel, optikai 
méréstechnika, optikai hálózatok egységeinek 
megismerése. 

 Fix és mobil vezetéknélküli hálózatok felépítése, 
hálózatok tervezése, minőségi és valósidejű átvitel 
biztosításának módszerei. 

 Csatorna- és forráskódolás, analóg és digitális 
(FM/AM/DVB/DAB/DRM) műsorszórás. 

 Nagysebességű adatátviteli jelfeldolgozás. 
 

• Távérzékelés, radartechnika: aktív, passzív, 
képalkotó, felderítő és szekunder radarok.  

 Antennák, antennarendszerek, hullámterjedés, 
EMC. 

 Anyagparaméterek mérése, roncsolásmentes 
anyagvizsgálat, speciális tulajdonságú meta-
anyagok tervezése. (szuperlencsék, 
elektromágneses elrejtés és árnyékolás) 

 Elektromágnes térszámítás, eszköz- és áramkör- szimuláció.  

 Nagy megbízhatóságú, űr- és autóipari 
elektronikus eszközök tervezése, szélsőséges 
körülmények között üzemelő berendezések 
tervezése és gyakorlati megvalósítása. 

 Vezetéknélküli energiaátvitel. 
 

 

 Űrtechnológia, mechanika és konstrukció. 

 Energiaellátó rendszerek, tápegységek, 
adatgyűjtő rendszerek. 

 Fedélzeti kommunikáció és számítógép. 
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Témalaboratórium (HVT) 

A Témalabor tantárgyat a korábbi években 

meghirdetett, és nagy sikernek örvendő 

Rádiós-építő szakkör-höz hasonló 

szemléletben szervezzük. A hallgatók 

csoportosan dolgoznak egy-egy összetettebb 

feladaton az alábbi témakörökben. Egy-egy 

témát több oktató is konzultál 

párhuzamosan, így a hallgatók kötetlenebb, 

személyes formában kapnak segítséget. 

 Rádiós témakör: Rádió adó-vevő áramkörök tervezése és építése. 

Antennák tervezése, megvalósítása és mérése. 

 Optikai eszközök és hálózatok megismerése: Optikai hálózatok 

elemeinek mérése, mérésvezérlés. Egyszerű optikai adatátviteli 

áramkörök tervezése, építése. Az elkészült áramkörök megmérése. 

 Szimuláció: Vezetéknélküli energiaátvitel. Roncsolásmentes 

anyagvizsgálat. A szimulációkat a legfejlettebb térszámító szoftverek 

segítségével lehet végezni (Comsol, CST). 

 Űrtechnológia: Műhold fedélzeti berendezések és kísérletek, valamint a 

földi rendszerek és teszteszközök megismerése és vizsgálata. 

Ipari partnerek, szakmai gyakorlat elhelyezkedés 

 


