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A tananyag 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgató megismerje a hírközlő csatorna felépítésének és működésének elvi 

alapjait, legfontosabb műszaki jellemzőit. A tantárgy feladata a hallgatót felkészíteni arra, hogy képes legyen 

eligazodni a hírközlő csatornában előforduló jelek idő- és frekvenciatartománybeli leírásában, a különböző 

modulációs eljárások elvének és megvalósításának elméleti és gyakorlati módjaiban, azok alkalmazásában.  
A tantárgy ismeretanyaga (tematika):  
Jelek osztályozása, függvény transzformációk. A spektrum fogalma. Mintavételezés, kvantálás fogalma, kódolás. 

Az információelmélet alapjai. A híradástechnikai csatorna kialakításának módszerei. Modulációs módszerek. 

Zajok és zavarok osztályozása. Multiplex rendszerek. 

 

Félévközi követelmények  

A számonkérés tartalma és módja: A félév során három zárthelyit írnak a hallgatók. A hiányzás miatt nem megírt és az 

elégtelen zárthelyik 1 alkalommal, előre megbeszélt időpontban javíthatók. Aláírást az kaphat, aki mindhárom 

zárthelyire legalább elégséges osztályzatot kapott. Akinek a foglalkozásokról való hiányzása meghaladja féléves 

óraszám 40 %-át, félévi értékelése: aláírás megtagadva, elégtelen (1) és a kurzust ismételten fel kell vennie. 
 

A pótlás módja: csak a TVSZ előírásai szerint lehetséges. 

 

Részvétel: A részvétel a foglalkozásokon kötelező. 

 

Irodalom: 

Kötelező irodalom: 

1. Pap Károly: Hírközlés 1. BJKMFK jegyzet (biztonságtechnikai levelező), 2002 

2. Pap Károly: Hírközlés 2. ZMNE jegyzet (biztonságtechnikai levelező), 2003 
Ajánlott irodalom: 

1. Szász - Kun - Zsigmond: Kommunikációs rendszerek LSI Oktatóközpont, 1999 

2.   Dr. Ferency Pál: Hírközléselmélet, Tankönyvkiadó, 1975 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: a félévet követő tanszék oktatói értekezlet visszajelzéseinek 

visszacsatolása. 

 


