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A tananyag 

Oktatási cél: 

Az analóg és digitális elektronikával és a digitális jelfeldolgozással kapcsolatos ismeretek bővítése, 

műszertechnikai kiterjesztése.. 

Tematika:  

Témakör: Hét  

AM, FM és kapcsolóüzemű moduláció a frekvencia és az időtartományban. 

Modulátorok, demodulátorok. FSK moduláció. Fázis-zárt hurok áramkör. PLL 

alkalmazások. 

1.  

2.  

3.  

Átlag-, csúcs- effektív-érték mérő áramkörök. A hőmérséklet mérés áramkörei. 

Kristályoszcillátorok. Hálózatról működő tápegységek teljesítménytényezőjének 

növelése. 

4. 

 
 

Magas minőségi jellemzőjű erősítők (műszer-, szigetelt bemenetű, chopperstabilizált, 

varactor hidas erősítők.) 
5.  

Jelkondicionálás, mérőátalakítók, híd-erősítők jelének feldolgozása, hídátvitel, 

árnyékolás, intelligens AZ rendszerek, smart érzékelők. 
6. 

7. 
 

Diszkrét idejű jelek és rendszerek vizsgálata, mintasorozatok, idő- és 

frekvenciatartománybeli vizsgálat. Z transzformáció 
         8.  

Diszkrét idejű hálózatok, hálózati topológiák, együtthatók tulajdonságai 9.  

Diszkrét Fourier transzformáció. DFT algoritmus, ablakozás. DFT spektrum 

interpolációja. 
10  

FIR szűrő tervezés: tervezés ablakozással, Kaiser FIR szűrő tervezés, A lineáris 

fázismenet, késleltetési idő. 
11. 

 
12. 

IIR szűrőtervezés, bilineáris transzformáció és előtorzítás, zérusok, pólusok 

összeválogatása, kaszkád alaptag méretezése 
13.  

Digitális jelfeldolgozó processzorok, programozás alkalmazások. 14.  

Félévközi követelmények  

Az ÉVKÖZI JEGY két részből áll: 

1.  áramköri témák ismerete (ÁK), előre megadott tétel-sorból három téma egyenként is sikeres 

írásbeli kidolgozása (a 9....11. hét valamelyikén, egyeztetett időpontban és teremben), 

2.  DSP témák ismerete (DSP), három tétel-szerű kérdés írásbeli kidolgozása, vagy pl. szűrő-

tervező program írása. 

Mind két jegy-összetevő a szorgalmi időszakban írásbeli munkával szerezhető meg és csak 

akkor sikeres, ha legalább elégséges minősítésű. A szorgalmi időszakban egy összevont pótlási 

lehetőség van elégtelen részeredmény(ek) esetén. 

                       Évközi jegy:   0,6 (ÁK) + 0,4 (DSP) 
. 
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A tárgy minőségbiztosítási módszerei:  

Az ellenőrzés írásbeli dolgozattal történik, ez biztosítja az egységes elbírálást. A dolgozatokat hallgatónként 

megbeszéljük, értékeljük, közben a hallgatók elmondják szakmai véleményüket a kurzusról. A ZH tapasztalatok 

és a technikai fejlődés eredményeitől függően a tantárgy anyagának módosítását folyamatosan elvégezzük. A 

tantárgy mindenkori előadóját a hallgatók folyamatosan véleményezik. 

 


