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A Témalaboratórium tantárgy alapvető célja, hogy 
felkészítsen az önálló, gyakorlatias mérnöki munkavégzésre. 
A tantárgy első felében egy rádiós áramkör elkészítésének lé-
pésein haladtok végig (építés, élesztés, bemérés), majd a fél-
év második felében csoportosan egy-egy választott témakört 
ismerhettek meg részletesebben. Egy-egy ilyen válsztható 
témakört több oktató is konzultál párhuzamosan, így
kötetlenebb, személyes formában kaptok segítséget. Ha a 
Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazatot vá-
lasztjátok, a Témalaboratórium tárgyban ezen témák közül 
választhattok:

TÉMALABORATÓRIUM

HVT.BME.HU

• Rádiós témakör: Rádió adó-vevő áramkörök tervezése és 
építése, antennák tervezése, megvalósítása és mérése. 

• Optikai eszközök és hálózatok: Optikai hálózatok 
elemeinek mérése, mérésvezérlés. Egyszerű optikai ada-
tátviteli áramkörök tervezése, építése. Az elkészült áram-
körök bemérése. 

• Szimuláció: Vezetéknélküli energiaátvitel. Roncsolás-
mentes anyagvizsgálat. A szimulációkat a legfejlettebb 
térszámító szoftverek segítségével lehet végezni (Comsol, 
CST). 

• Űrtechnológia: Műhold fedélzeti berendezések és kísér-
letek, valamint a földi rendszerek és teszteszközök megis-
merése és vizsgálata.
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Szélessávú Hírközlés
és Villamosságtan Tanszék

TERVEZD VELÜNK A JÖVŐNKET!

Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások ágazat
Infokommunikációs rendszerek specializáció



A specializáció közös tantárgyai
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INFOKOMMUNIKÁCIÓS 
RENDSZEREK SPECIALIZÁCIÓ

Az infokommunikáció, mint szakterület a kommunikációs 
hálózatokat (hardveres, és szoftveres szempontból is) és a 
rajtuk megvalósítható szolgáltatásokat és alkalmazásokat 
foglalja magában. A modern társadalom növekvő kommu-
nikációs igénye miatt (pl. Internet of Things, multimédi-
ás szolgáltatások stb. ) ezen a területen igen sok magasan 
képzett mérnökre van szükség. A specializációban részlete-
sen megismerkedtek:
• a hálózati rendszerek és szolgáltatások kialakításával, konfi g-

urációjával és üzemeltetésével, 
• a vezetékes és vezeték nélküli technológiákkal, médiatartalom-

terjesztés és -feldolgozás technológiáival,
• a nagyfrekvenciás és műholdas rendszerek elveivel, rádiós 

mérőrendszerekkel és alkalmazásokkal.

Nagyfrekvenciás rendszerek (VIHVAC04)
Nagysebességű vezetéknélküli és vezetékes hálózatok, rádiós 
hálózatok tervezése, rádiós rendszerek frekvencia-erőforrásá-
nak tervezése, műholdas távközlő rendszerek, navigációs rend-
szerek, műsorszóró hálózatok
Mobil kommunikációs rendszerek (VIHIAC04)
Korszerű mobil és vezetéknélküli rendszerek (4G, 5G), személyes 
hálózatok, rádiós interfészek, berendezések hardveres felépíté-
se és működése, gyártói megvalósítások ismertetése és alkal-
mazása
Hálózati technológiák és alkalmazások (VITMAC05)
Hálózati rétegbeli kommunikáció alapelvei, útvonalválasztási 
algoritmusok, hálózati alkalmazások architektúrái, felhő alapú 
kommunikáció, Internet of Things

Sok szeretettel meghívunk az idei tanszéki 
nyílt napunkra, melyet a V1 épületben tartunk 

az 501-es teremben, 2019. május 6-án 16:00-tól 
kezdődően.

NAGYFREKVENCIÁS RENDSZEREK 
ÉS ALKALMAZÁSOK ÁGAZAT

Az ágazat tantárgyai
• Nagyfrekvenciás rendszerek (VIHVA342)
• Űrtechnológia (VIHVAC05)
• Nagyfrekvenciás rendszerek és alkalmazások 

laboratórium (VIHVA344)

Szabadon választható tárgyaink
• Antennák gyakorlati alkalmazásai
• Elektromágneses metaanyagok és alkalmazásaik
• Elektronikus áramkörök szimulációja
• Mezőszimuláció végeselem módszerrel
• Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban
• Mikrohullámú áramkörök tervezése, és szimulációja
• Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja
• Nagyfrekvenciás elektromágneses eszközök számítógépes 

szimulációja
• Relativisztikus elektrodinamika mérnököknek
• Űrtechnológia a gyakorlatban
• Vezeték nélküli energiaátvitel
• Windows native programozása

A Nagyfrekvenciás Rendszerek és Alkalmazások ágazat ke-
retein belül elsősorban azzal a szemlélettel ismerkedtek, 
amely minden rádiófrekvenciás tervezőmérnök számára 
alapvető fontosságú. Megismeritek a nagysebességű ana-
lóg, és digitális kommunikációs rendszerek építőköveit, a 
nagy megbízhatóságú áramkörök tervezésének lépéseit, és 
ezen eszközök egymásra gyakorolt hatásait is (Elektromág-
neses Kompatibilitás, EMC). Ezt segíti elő a Nagyfrekven-
ciás rendszerek, valamint Űrtechnológia tantárgy, illetve a 
gyakorlati ismeretek megszerzésére a laboratóriumi foglal-
kozások. Az ágazaton számos jövőbe mutató hírközléshez 
kapcsolódó téma közül választhattok, melyek ismeretével 
az iparban, és a K+F szektorban is könnyen elhelyezked-
hettek.

MILYEN TÉMÁKKAL 
FOGLALKOZUNK A HVT-N?

Válasszatok minket, és ismerkedjetek meg ezekkel az érde-
kes témákkal:
•  Mikrohullámú rendszerek felépítése, tervezése, megvaló-

sítása és méréstechnikája
•  Nagysebességű optikai adatátvitel, optikai 

méréstechnika, optikai hálózatok egységei
•  Fix és mobil vezetéknélküli hálózatok felépí-

tése, 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, hullámter-

jedés, EMC
•  Anyagparaméterek mérése, roncsolásmentes 

anyagvizsgálat, speciális tulajdonságú meta-anyagok 
tervezése (szuperlencsék, elektromágneses elrejtés és 
árnyékolás)

•  Elektromágneses térszámítás, eszköz- és áramkör- szimu-
láció

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

•  Vezetéknélküli energiaátviteli rendszerek
• Űrtechnológia, mechanika és konstrukció
• Energiaellátó rendszerek, tápegységek, 

adatgyűjtő rendszerek
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