Szakmai tárgyak (szakgimnáziumi):
54 481 03 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető
Elektrotechnika (9, 10)
9. osztály
Villamos alapfogalmak
A villamos kölcsönhatás, villamos töltés, töltésmennyiség.
Az áramerősség fogalma, mértékegysége, áramirány.
A feszültség fogalma, mértékegysége, polaritás.
Az ellenállás és vezetés fogalma, mértékegysége, rajzjelek.
Az I~U, R összefüggés.
A villamos munka és teljesítmény fogalma, mértékegységei és számításai.
Egyenáramú hálózatok
Az áramkör fogalma, alaptörvények (Ohm, Kirchhoff).
Ellenállás-hálózatok (soros, párhuzamos, vegyes) eredő ellenállása.
Feszültség- és áramosztós technikai alkalmazások. Wheatstone-hídkapcsolás.
Energiaforrások jellemzése. Ideális és valódi generátorok, Rb, Uforrás, Ukapocs.
A feszültséggenerátor és áramgenerátor fogalma.
A Thevenin- és Norton-modell.
10. osztály
Villamos erőtér
A nyugvó villamos erőtér fogalma, jellemzői, ábrázolása
Az erőteret jellemző mennyiségek: a villamos térerősség és potenciál. A Coulomb-törvény.
A dielektromos eltolás fogalma; az E~D összefüggés és alkalmazása.
A villamos kapacitás fogalma, jele, mértékegysége, rajzjelei. A síkkondenzátor kapacitása.
Összekapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása.
Mágneses erőtér
A mágneses indukció fogalma. Az erőtér ábrázolása indukcióvonalakkal.
A mágneses gerjesztés fogalma. A gerjesztési törvény. A mágneses térerősség.
Kapcsolat a térerősség és az indukció között, – a mágneses permeabilitás.
Váltakozó mágneses erőtér, energiaáramlás
Az elektromágneses indukció jelenségcsoportja. Az indukciótörvény.
Az önindukciós jelenség
Tekercsek induktivitása. Tekercs mágnes terének energiája.
Az elektromágneses hullám.
Váltakozó áramú hálózatok
A szinuszos váltakozó mennyiségek jellemzői.
Az I, U, R és a Kirchhoff törvények alkalmazási módja; vektorábrák.
Az áramköri elemek impedanciája. Az alkatrészek összetett viselkedése.
Soros és párhuzamos RL kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése.
Valóságos (veszteséges) tekercsek jellemzése, veszteségi ellenállás.
Soros és párhuzamos RC kapcsolás eredő impedanciája és frekvenciafüggése.
A valóságos (veszteséges) kondenzátorok jellemzése. A veszteségi tényező.
Soros RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező.
Párhuzamos RLC kapcsolás. Impedancia és fázismenet. Rezonancia, jósági tényező.
Váltakozó áramú teljesítmények. Teljesítménytényező, fázisjavítás.

Középértékek és számításuk.

Foglalkoztatás I.
Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés
tantárgyával. Lásd: Hiba! A könyvjelző nem létezik.. oldal.

Foglalkoztatás II.
Megegyezik az 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető (szakgimnáziumi) képzés
tantárgyával. Lásd: Hiba! A könyvjelző nem létezik.. oldal.

Hálózatépítés (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Hálózati megoldások
Hálózatok kialakulása.
Hálózatok felosztása, típusai. LAN, MAN, WAN hálózatok tulajdonságai.
Hálózatok átviteli közege (rézalapú, optikai, vezeték nélküli).
Hálózatok tartalékolása, szakasz és útvonal-tartalékolás fogalma és megvalósítása.
Gyűrűs hálózati struktúra kialakítása. Önjavító gyűrűs megoldások.
Távközlési hálózat felépítése.
Gerinchálózati megoldások.
Nagyvárosi hálózatkialakítás.
Access és előfizetői hálózatok.
Vezetékelmélet
Rézalapú kábelek felosztása.
Rézkábelek felépítése. Szerkezeti megoldások, távkábelek, helyi kábelek, légkábelek
tulajdonságai és alkalmazásuk.
Szimmetrikus kábelek villamos paraméterei. Elsődleges és másodlagos paraméterek.
Hurokellenállás, induktivitás, átvezetés, érkapacitás.
Vezetékpár helyettesítő képe.
Légkábelek és méretezésük.
Beltéri kábelek kategóriái. A strukturált hálózat jellemzői..
Kábelek hibái. Szigetelési ellenállás. Csatolások és kiegyenlítésük.
Áthallás fogalma, típusai, kiegyenlítése.
Alépítmények kialakítása
Földmunkák elvégzése (nyomvonal megjelölése, burkolatbontás, földkitermelés,
visszaállítás).
Műanyagcsöves alépítmények építése (csövek fektetése, lezárása, mechanikus védelme).
Íves szakaszok fektetése.
Közműalagút (előre kiépített alagutak, csőhálózatok kihasználási lehetőségei).
Mikrokábel építése.
Megszakító létesítmények fajtái.
Aknák építése, vízgyűjtő kialakítása, kábellétrák elhelyezése, födém kialakítása.
Betonszekrények építése, szerelvényeinek elhelyezése.
Munkavédelmi előírások (gázérzékelés, vízbetörés, dúcolások…).
Földalatti hálózat építése
Közvetlenül földbe fektethető kábelek típusai.Vakondekés fektetés.
Járdaszegélyben elhelyezhető kábelek építése.
Béléscsövezés.

Behúzási technológia (berudalás, behúzószál alkalmazása, csörlős megoldások).
Befúvás technológiái, kompresszorok alkalmazása.
Beúsztatásos módszerek.
Kiépítés közműalagutakban.
Robotok alkalmazása a kábelek kiépítése terén.
Munkavédelmi előírások.
Légkábelek építése
Légkábelek fajtái, jellemzői.
Oszlopépítés (oszlopok típusai, gyámszerkezetek, oszlopépítés folyamata és előírásai,
oszlopmerevítések).
Oszlop szerelvényezése (függesztőelemek, kábeltartók, csigák).
Légkábelek építése (építés folyamata, kábelek felhúzása, kifeszítése, tartalékok elhelyezése).
Koaxiális kábelek építése. Tápellátás biztosítása.
OPGW kábelek építése (nagyfeszültségű vezeték építési szabályai).
Légkábelek építése már kiépített légvezetékre.
Munkavédelmi előírások.
Beltéri hálózatok
Strukturált hálózatok felépítése.
Beltéri kábelek típusai (szimmetrikus, koaxiális, optikai)
Felszálló ágak építési szabályai.
Kábelcsatornák kiépítése (nyomvonal vezetése, falba helyezett és falon kívül vezetett
megoldások, vegyes kábelcsatornák alkalmazása).
Álmennyezet, álpadló építése.
Tűzszakaszolás és kábelvezetés előírásai.
Kábelek kiépítése. Leágazások létesítése.
Visszahúzásos technológia.
Munkavédelmi előírások.
Beruházás folyamata
A beruházás szereplői és feladatai (beruházó, műszaki ellenőr, építésvezető, tervező,
alvállalkozók, beszállítók…)
A beruházás folyamata.
A tervezés menete, a tervek fajtái.
Az engedélyeztetési eljárás.
Építési napló szerepe.
Átadás-átvételi eljárás, a munkák dokumentálása.
Garanciális javítások, üzemeltetési feladatok.

Hálózatmérés gyakorlat (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Munkavédelmi előírások
Berendezések, műszerek üzemeltetési előírásai.
Mérések munkavédelmi szabályai.
Optikai jelek kezelésének szabályai.
Szimmetrikus kábelek mérése
Mérések fajtái, alkalmazásuk (gyári mérések, építés közben alkalmazott mérések, átadásátvételi mérések, üzemeltetés és hibakeresés mérései).
Érpárazonosítás és a vonalak „átbeszélése”.
Érpárazonosító műszerek felépítése, működése és kezelése.

Szigetelési ellenállás mérése.
Hurokellenállás mérése. Előírt szabványos értékek.
Áthallás vizsgálatok.
Hibahelykeresések szimmetrikus hálózaton.
Hídmérések, helymeghatározások.
Reflexiós mérések. Reflexiómérő működése és kezelése.
A kiépített vonal mérései.
Csillapítás és reflexiós csillapítás mérése.
Hibaarány mérése. Hibaaránymérő működése és kezelése.
Jelterjedési késleltetés (jelterjedési aszimmetria).
Koaxiális kábelek mérése
Kábeltelevíziós szabványok.
Szintmérések. Előre- és visszirány mérése.
Referenciaszintek meghatározása
A sweep-mérés elve, alkalmazása a KTV hálózatokon..
Hálózatanalizátor felépítése és működése, kezelése.
Spektrumképen látható hibajelenségek.
Jel/zaj viszonymérések.
Nemlineáris torzítások mérése (harmonikus, intermodulációs torzítások).
Reflektométerek felépítése, működése.
Jelszivárgás mérése (csatlakozási hibák, kábelhibák, készülékhibák).
Optikai hálózatok mérése
Átviteli paraméterek és vizsgálatuk módszerei, felosztása.
Csillapítás mérés elve (átvilágításos, reflexiós).
Beiktatásos csillapításmérés. Szakaszok és eszközök mérései.
Reflexiós csillapításmérés (szakaszcsillapítás mérése, kötések csillapítása, reflexiós
csillapítás, hibahelykeresés).
OTDR (optikai reflexiómérő) felépítése, működése, paramétereinek beállítása.
Beiktatási csillapításmérések.
Hálózatok üzemeltetés fenntartási mérései
Sötétszálak vizsgálatának előírásai.
Mérések tartalék szálakon, csillapításmérések üzem közben.
Mérések működő vonalon kicsatolt jel segítségével.
PON hálózatok mérése OTDR-segítségével.
Optikai berendezések mérései
Optikai kimenőszintek vizsgálata.
Bemeneti (vevő)érzékenység mérése.
Spektrumanalizátor felépítése és működése.
Spektrummérések.
WDM hálózatok minősítése, hullámhosszak szétválasztása splitterek és szűrők segítségével.
Hibakeresés, javítás
Hibafajták és tulajdonságaik.
Hiba típusának megkeresése.
Hibahely meghatározása OTDR segítségével
Hibaelhárítás módszerei.
Tartalékolási eljárások, optikai vonalak átterhelése.
Mérések dokumentálása
Hitelesítési előírások.

Mérés eredményeinek rögzítése és értékelése,.
Számítógépes nyilvántartások kezelése.
Hibajegy kezelése, kitöltése.
Mérési jegyzőkönyvek készítése.
Az átadás-átvételi eljárás dokumentumai.

Hálózatok I. (10, 11)
10. évfolyam
Hálózati infrastruktúra, hálózati operációs rendszerek
- A hálózat elemei
- Csatlakozás az internethez
- Hálózati operációs rendszerek feladata
- Eszközök IP címzése
- Kapcsolatok alapszíntű ellenőrzése helyi hálózatban
IPv4 és IPv6 címzési struktúra, alhálózatok
- IPv4 címzési struktúra
- IPv4 alhálózati maszk
- IPv4 cím dinamikus és statikus hozzárendelése egy állomáshoz
- IPv4 címek típusai (nyilvános és privát), osztályok
- IPv4 hálózat alhálózatokra bontása
- IPv6 címzés
- Alapértelmezett átjáró fogalma, feladata
- Változó méretű alhálózatok
Fizikai és adatkapcsolati réteg feladatai, Ethernet protokoll
- Topológiák
- Adatok fizikai közegen történő átvitelének szabályai
- OSI modell jelentősége, rétegei, szerepe
- TCP/IP modell jelentősége, rétegei, szerepe
- Ethernet technológia működése és jellemzői
- Hálózati vezetékes átviteli közegek jellemzői (rézkábelek, optikai kábelek)
- Vezeték nélküli átvitel típusai
Hálózati és a szállítási réteg feladatai, protokolljai
- IP protokoll jellemzői
- Az IPv4 és az IPv6 csomag felépítése, fejléce és mezői
- Szállítási rétegbeli protokollok (TCP és UDP) bemutatása
11. évfolyam
Alkalmazási réteg protokolljai, hálózatbiztonság
- Egyenrangú hálózatok
- Kliens szerverszolgáltatások
- Alkalmazási rétegbeli protokollok (HTTP, HTTPS, IMAP, POP3, SMTP, DHCP,
DNS, FTP bemutatása
- Hálózati támadások bemutatása
- Biztonsági mentés jelentősége
- Tűzfalak szerepe egy hálózatban
- Hálózati teljesítmény ellenőrzése, tesztelése, elemzése.
Kapcsolt helyi hálózatok és VLAN-ok
- A kapcsoló MAC-címtáblája, felépítése, feladata
- Kapcsolók védelme, portbiztonság konfigurálása

-

Kapcsoló biztonságos távoli elérése, SSH protokoll
VLAN-ok feladata, szerepe, megvalósítása
VLAN trönkök jelentősége

Forgalomirányítási ismeretek
- A forgalomirányító működése, forgalomirányítási döntések
- VLAN-ok közötti forgalomirányítás konfigurálása
- Statikus forgalomirányítás megvalósítása, konfigurálása
- Dinamikus forgalomirányító protokollok típusai, működési elvük
- Távolságvektor alapú forgalomirányítás működése (RIP, RIPv2, RIPng)

Hálózatok I. gyakorlat (10, 11, 12)
10. évfolyam
Csatlakozás egy hálózathoz, a kapcsoló alap konfigurációja
- Hálózati eszközök és hálózati átviteli közegek megválasztása
- Hálózati operációs rendszerek helye, elérésének módjai és lehetőségei (konzol,
telnet, SSH)
- Hálózati operációs rendszer konfigurációs parancsainak felépítése
- Végberendezések automatikus és manuális IP beállítása
- Kapcsolatok, hálózati összeköttetések ellenőrzése (ping, tracert).
IP-címzés a gyakorlatban
- Számrendszerek közötti átváltások (10, 2, 8, 16)
- IPv4 címek azonosítása és osztályozása
- IPv6 címek ábrázolása, rövidítése
- Alhálózatok használata, konfigurálás
- Változó hosszúságú alhálózati maszk (VLSM) kiszámítása
Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolódás helyi hálózathoz
- PDU-k elemzése
- MAC-cím és IP-cím használata, azonos hálózaton található eszközök
kommunikációja
- A megfelelő hálózati átviteli közeg kiválasztása és egy végberendezés
csatlakoztatása egy hálózathoz
- Kereszt- és egyeneskötésű Ethernet kábel készítése
- Kábelek tesztelése
- Kapcsolódás vezetékes LAN-hoz
- Ethernet keret elemzése adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel
- Kapcsolódás vezeték nélküli LAN-hoz
- Vezeték nélküli kliens konfigurálása
Forgalomirányítási alapok, adatfolyam kezelés
- Forgalomirányító csomagtovábbítási döntései
- A forgalomirányító összetevőinek azonosítása
- Forgalomirányító kezdeti konfigurálása
- Statikus és dinamikus forgalomirányítás (RIP, STATIC routing)
- Állomás és kapcsoló alapértelmezett átjárójának beállítása
- TCP és UDP szegmens fejlécének összehasonlítása és elemzése adatforgalom
elfogására alkalmas szoftverrel
- Portszámok szerepe
11. évfolyam
IP-címzés a gyakorlatban

-

Globális egyedi IPv6 cím statikus konfigurálása
Globális egyedi IPv6 cím dinamikus konfigurációja
EUI-64 módszer használata
Dinamikus és statikus link-local címek
Kapcsolatok ellenőrzése (ICMPv4 és ICMPv6), hibaelhárítás

Szerver-kliens kapcsolódás, hálózatbiztonság
- Peer-to-peer alkalmazások használata, fájlmegosztó protokollok
- Web és e-mail szolgáltatások konfigurálása, hálózati kommunikáció elemzése
- FTP parancssori és böngészőben történő használata
- Biztonsági mentések készítése, visszaállítása, frissítés és hibajavítás
- Naplózás
- Eszközök konfigurálása, biztonsági beállítások
- SSH engedélyezése és konfigurálása
Kapcsolás folyamata és a VLAN-ok használata
- Kapcsolók védelme, portjainak beállítása, portbiztonság konfigurálása
- Kapcsolási problémák felismerése és hibaelhárítás
- Kapcsolók felügyeletének megvalósítása
- SSH kapcsolat beállítása és ellenőrzése
- Biztonsági támadások elleni védelem lehetőségei
- Portbiztonság beállítása, ellenőrzése és hibaelhárítás
- Kapcsoló portok VLAN-okhoz rendelése és ellenőrzése
- Trönk kapcsolatok konfigurálása, ellenőrzése
12. évfolyam
Statikus és dinamikus forgalomirányítás
- VLAN-ok közötti hagyományos forgalomirányítás megvalósítása
- VLAN-ok közötti forgalomirányítás megvalósítása többrétegű kapcsolóval és
hibaelhárítás
- IPv4 hagyományos, alapértelmezett, összevont és lebegő statikus útvonalak
konfigurálása
- Következő ugrás címével és kimenő interfésszel megadott statikus útvonalak
konfigurálása
- IPv6 statikus útvonal létrehozása és ellenőrzése
- IPv4 alapértelmezett útvonalak létrehozása és ellenőrzése
- IPv4 és IPv6 hálózati címek meghatározása, konfigurálása, ellenőrzése
- Statikus útvonalak hibaelhárítás
- RIP, RIPv2 és RIPng konfigurációja és beállításainak vizsgálata
- Passzív interfészek konfigurálása
- Hálózati konvergencia vizsgálata
A biztonságos hálózat kialakítása, forgalomszűrés
- Helyettesítő maszkok és kulcsszavak használata
- ACL-ek elhelyezésének tervezése
- Normál IPv4 hozzáférési lista (ACL) konfigurálása és ellenőrzése
- Kiterjesztett IPv4 ACL-ek konfigurálása és ellenőrzése
- IPv4 ACL-ek alkalmazása interfészen
- ACL-ek módosítása
- A VTY vonalak védelmének konfigurálása és ellenőrzése
- IPv4 ACL-ek hibaelhárítása
IP szolgáltatások a gyakorlatban

-

DHCP v4 szerver alapbeállításainak megadása
DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
DHCPv4 konfigurálása több LAN számára
DHCPv4 beállításainak ellenőrzése, hibaelhárítás
DHCPv4 kliens (végberendezés és forgalomirányító) konfigurálása
IPv4 hálózati címfordítás (NAT) jellemzői, típusai, előnyei
Statikus és dinamikus NAT, valamint PAT konfigurálása és ellenőrzése
NAT hibaelhárítás.

Hálózatszerelés gyakorlat (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Munkavédelmi előírások
- Optikai jelkezelés biztonsága.
- Hálózatszereléshez alkalmazott eszközök munkavédelmi előírásai.
- Munkavédelmi eszközök használata.
- Hulladékkezelés előírásai.
Optikai kábelek előkészítése
- Optikai kábelek fajtái, felépítése.
- Optikai kábelek kifejtése, Jokari kés használata.
- Hőlégfúvó alkalmazása.
- Kábelek tisztítása, vegyszerek használata.
- Védőrétegek eltávolítása.
- Optikai szálak rögzítése kötésvédő tálcába.
Optikai kábelek vezetése, behúzása
- Kábelcsatorna kiépítése.
- Hajlítási sugarak, leágazások biztosítása.
- Tartalék kábelek helyének biztosítása.
- Kábelek elhelyezése csatornába.
- Felszálló ágak kiépítése, tűzszakaszolás megoldása.
- Kábelek rögzítése, számozása.
Optikai kötéslezárók szerelése
- Kötőhüvelyek szerelési előírásai, előkészítése.
- Egyenes kötések kialakítása.
- Leágazó kötések kialakítása
- Légkábeles kötések kialakítása.
- Kötőhüvelyek légmentes lezárása, hibajavítási módszerek.
Optikai kábelek kötése
- Hegesztési technológia előírásai.
- Hegesztőgép működése és kezelése
- Optikai szálak hegesztése, előkészítése.
- Pigtail-ek kötése és elrendezése.
- Primer védelem visszaállítása.
- Kötések elrendezése a kötésvédő tálcán.
- Csatlakozószerelési technológiák.
Strukturált hálózatok építése
- Csatlakozók szerelése (egyenes és keresztkábel készítése, RJ45 szerelése)
- Kábelcsatornák építése, leágazások, keresztezések megvalósítása
- Elosztó panelek, rendezők, dobozok kiépítése.

-

Kábelek bekötése a végpontokba.
Rendező szekrények és fiókok előkészítése, szerelése.
Kiépített hálózatok tesztelése.
Földelések kiépítése.

Koaxiális hálózatok építések
- Kábeltévé hálózat kiépítése, kábelek vezetése, rögzítése.
- Csatlakozók szerelése (több típus)
- Passzív eszközök bekötése és rögzítése
- Hálózatok tesztelése.
- Tápegységek rögzítése, szerelése, bekötése.
- Modemek bekötése, programozása.
Építések, szerelések dokumentálása
- Mérési jegyzőkönyv felépítése.
- Mérési jegyzőkönyvek készítése.
- Építési napló vezetésének szabályai.
- Építési napló vezetése.
- Hálózatos tervek olvasása.
- Adatok rögzítése számítógépen, adatbázisok kezelése, nyilvántartó programok
kezelése.

IT alapok (9)
9. évfolyam és 1/13. évfolyam
Munka- és környezetvédelmi alapismeretek
Általános munkabiztonsági előírások, szabályok.
Számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelvei.
Tűzvédelmi irányelvek, elektromos tüzek oltása.
Elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyei.
Tápfeszültség anomáliái és veszélyei, túlfeszültség védelmi eszközök.
Bevezetés a számítógépes architektúrákba
Kettes- és tizenhatos számrendszer.
Neumann-elvű számítógép felépítése.
Hardver és firmware fogalma.
Memóriák típusai, memória modulok.
Illesztőkártyák és csatlakozási felületeik.
BIOS feladatai.
Input perifériák, KVM kapcsolók.
Háttértárak és típusaik.
Megjelenítők típusai, paraméterei, alapvető működési elveik.
Nyomtatók típusai, működési elveik.
Nyomtatók csatlakozási felületei, jellemző paramétereik.
Szkennerek típusai, működési elveik.
Multifunkciós nyomtatók.
Portok és csatlakozók típusai, belső- és külső kábeltípusok.
Hálózati eszközök, hálózati kártya feladata és beállításai.
Hálózati topológiák.
Speciális számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC).
Laptop és asztali számítógép alkatrészek összehasonlítása.
Laptopokra jellemző adapterek, bővítőkártyák.

Dokkoló állomás és portismétlő funkciója.
Hordozható eszközök hardverelemei.
Szoftverismeret
Szoftver fogalma, szoftverek csoportosítása.
Zárt- és nyílt forráskódú rendszerek, GPL.
Operációs rendszer fogalma, feladatai.
Operációs rendszerek típusai és jellemzőik.
GUI és CLI felhasználói felületek.
Megfelelő operációs rendszer kiválasztásának szempontjai.
Partíció fogalma, típusai.
Formázás, fontosabb fájlrendszerek.
Rendszerbetöltés folyamata.
Multi-boot rendszerek.
Archiválási módok.
Kliensoldali virtualizáció, hypervisor.
Adatok szinkronizációja, felhő szolgáltatások.
Hibakeresési folyamat lépései.
Információtechnológia biztonság alapjai
Rosszindulatú szoftverek (vírus, trójai, féreg, adware, spyware).
Védekezési módok a rosszindulatú szoftverek ellen.
Támadástípusok (felderítés, DoS, DDoS, hozzáférési támadás).
Megtévesztési technikák (socialengineering, phishing).
Kéretlen és reklámlevelek, SPAM szűrés lehetőségei.
Biztonsági szabályzat.
Tűzfalak feladata, típusai.

IT alapok gyakorlat (9)
9. évfolyam
Biztonságos labor- és eszközhasználat
Számítógép-szerelés eszközei és használatuk.
Antisztatikus eszközök szabályszerű használata.
Tisztító anyagok és eszközök megfelelő használata.
Diagnosztikai eszközök (multiméter, tápegység tesztelő, kábeltesztelő) használata.
Számítógép összeszerelése
Számítógép szakszerű szétszerelése.
Pontos konfiguráció meghatározása, megfelelő alkatrészek kiválasztása.
Számítógép szakszerű összeszerelésének folyamata.
Tápegység telepítése.
Alaplapi alkatrészek telepítése, alaplap házba helyezése.
Belső alkatrészek telepítése, kábelek csatlakoztatása.
Perifériák csatlakoztatása, telepítése, beállítása..
BIOS funkciója és beállításai.
Memóriabővítés asztali számítógépben és laptopban.
Számítógép alkatrészek cseréje.
Számítógép hálózatra csatlakoztatása, IP cím beállítása.
SOHO útválasztó hálózatra csatlakoztatása.
Laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészei.
Hibakeresési folyamat lépései, kézenfekvő problémák kiszűrése.

Áramellátás zavarai, túlfeszültség levezető bekötése.
UPS típusok, UPS üzembe helyezése.
Telepítés és konfigurálás
Operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározása.
Operációs rendszer hardver kompatibilitásának ellenőrzése.
Partícionálás.
Kötetek formázása.
Operációs rendszerek telepítése.
Meghajtó programok telepítése.
Frissítések és hibajavító csomagok telepítése.
Operációs rendszer upgrade-je, felhasználói adatok költöztetése.
Regisztrációs adatbázis biztonsági mentése, helyreállítása.
Lemezkezelés.
Alkalmazások és folyamatok kezelése, feladatkezelő használata.
Alkalmazások telepítése, eltávolítása.
Levelező program konfigurálása.
Felhasználói fiókok kezelése.
Virtuális memória beállítása.
Illesztőprogramok frissítése, eszközkezelő használta.
Területi és nyelvi beállítások.
Eseménynapló ellenőrzése.
Rendszer erőforrásainak monitorozása, szolgáltatások beállításai.
Kezelőpult (MMC) használata.
Biztonsági másolatok készítése, archiválási típusok.
Személyes tűzfal beállítása.
Antivírus alkalmazás telepítése, frissítése, vírusellenőrzés.
Lemezklónozás.
Virtuális gép telepítése.
Megelőző karbantartás
Megelőző karbantartás jelentősége, karbantartási terv.
Hardver- és szoftverkarbantartás feladatai.
Ház és a belső alkatrészek szakszerű tisztítása.
Monitorok szakszerű tisztítása.
Festékszint ellenőrzése, toner és festékpatron cseréje.
Nyomtatók és szkennerek szakszerű tisztítása.
Alkatrészek csatlakozásának ellenőrzése.
Számítógépek működésének környezeti feltételei.
Operációs rendszer frissítése, javítócsomagok telepítése.
Merevlemez karbantartása, lemezellenőrzés, töredezettség-mentesítés.
Helyreállítási pontok készítése, rendszer visszaállítása korábbi időpontra.
Felhasználói adatok átköltöztetése, archiválása.
Távoli asztalkapcsolat és távsegítség konfigurálása.
Ütemezett karbantartási feladatok.
Laptopok és hordozható eszközök szakszerű tisztítása.

IT hálózatok (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
WAN technológiák és kapcsolatok
- WAN összetevők és eszközök, csatlakozási módok
- Soros kommunikációs szabványok
- PPP működése,hitelesítés megvalósítási lehetőségei
- PPPoE protokoll feladata, működése
- Hálózati címfordítás (NAT) megvalósításai
Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás
- Egyterületű OSPF forgalomirányítás alapfogalmai
- Egyterületű OSPF szomszédsági viszony
- OSPF területek jelentősége
- EIGRP forgalomirányítás alapfogalmai
- BGP tulajdonságai, szerepe, feladata
Vezeték nélküli hálózatok WLAN
- A vezeték nélküli hálózatok alapfogalmai, szabványai, felépítése, működése
- A vezeték nélküli átviteli közeg jellemzői (rádiófrekvenciás jelek tulajdonságai,
jellemzői)
- Antennák típusai, jellemzői
- Vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) jellemző eszközei és kiépítése
- Vezeték nélküli helyi hálózatok biztonsága
Vezeték nélküli hálózatok WWAN
- Vezeték nélküli MAN és WAN kapcsolatok jellemzői, összetevői
- Vezeték nélküli WAN technológiák
- Vezeték nélküli pont-pont és pont-multipont megvalósítások
- Vezeték nélküli nagy távolságú hálózatok kialakításának problémái és megoldásai
VoIP
-

A hagyományos és az IP alapú telefonos rendszer alapfogalmai
Az analóg és digitális hangátvitel alapfogalmai
Az IP telefónia és a VoIP megoldások összetevői és eszközei és szabványai (H.323,
SIP)
A VoIP rendszer kiépítésének hálózati feltételei és eszközei
A VoIP alközpont (PBX) fogalma, megvalósítási lehetőségei

IT hálózatbiztonság
- Hálózati fenyegetések és veszélyek (vírusok, férgek, trójai programok és egyéb
fenyegetések)
- A hálózati támadások kategóriái, védekezési lehetőségek
- Hálózatbiztonság eszközei, biztonsági beállítások a helyi hálózatokban
- A hálózati eszközök monitorozása és menedzselése
- Tűzfal technológiák, tűzfal típusok

IT hálózatok gyakorlat (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
WAN technológiák és kapcsolatok
- PPP kapcsolat konfigurálása, ellenőrzése és hibaelhárítása
- PPP hitelesítés konfigurációja, ellenőrzése és hibaelhárítása

-

Hálózati címfordítása (NAT) konfigurálás és hibaelhárítás

Haladó szintű dinamikus forgalomirányítás
- Egyterületű OSPv2 beállítása
- OSPF hitelesítés konfigurálása, ellenőrzése és hibajavítás
- EIGRP beállításai, konfigurálása, működésének ellenőrzése és hibajavítás
- BGP tulajdonságai, szerepe, feladata és konfigurálása
Vezeték nélküli hálózatok WLAN
- Vezeték nélküli LAN (WLAN) megvalósítása
- WLAN eszközök (AP, kliens) beállítása, konfigurálása
- WLAN biztonsági beállítások (helyi, szerveres)
- Vezeték nélküli kapcsolatok hibáinak felismerése, elhárítása
- Vezeték nélküli hálózatok mérése
- Vezeték nélküli helyi hálózatok kialakítása több hozzáférési ponttal
Vezeték nélküli hálózatok WWAN
- Irányított antennák alkalmazási lehetőségei
- Vezeték nélküli pont-pont kapcsolatok létrehozása, konfigurálása
- Vezeték nélküli pont-pont kapcsolat mérése
- Vezeték nélküli WAN hálózatok hibaelhárítása
VoIP
-

VoIP megoldások előkészítése a hálózaton (kapcsolók, routerek konfigurálása)
VoIP rendszer megvalósítás a helyi hálózaton
Szoftveres és nem szoftveres VoIP telefonok csatlakoztatása a rendszerbe
VoIP megvalósítás több telephely között

IT hálózatbiztonság
- Vírusirtó programok telepítése és konfigurálása
- Biztonsági mentések (operációs rendszer, konfigurációs állományok) készítése,
helyreállítás
- Hálózati eszközök hozzáférésének korlátozása
- Hálózati eszközök biztonságos távelérése (SSH, HTTPS)
- Hálózati eszközök monitorozása és menedzselése (SNMP, syslog, NTP)
- Hardveres vagy szoftveres tűzfalak konfigurálása, beállítása

Optikai hálózatok (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Fénytávközlés alapjai
A fénytávközlés fejlődése (történeti áttekintés).
Az optikai szálak működésének elve, teljes reflexió.
Optikai szálak kialakítása. Multimódusú és monomódusú szálak szerkezete, jellemzői.
Átviteli paraméterek (csillapítás, diszperzió, NA, levágási hullámhossz.)
A paraméterek számítása.
Passzív optikai eszközök
Optikai kábelek kialakítása, kábelszerkezetek.
Légkábelek, behúzó kábelek, páncélos kábelek, beltéri kábelek, speciális kialakítások.
Passzív optikai elemek kialakítása és tulajdonságaik (lencsék, csillapítók, splitterek, szűrők).
Az építésnél alkalmazott eszközök, kötéslezárók, falidobozok, rendezők.

Aktív optikai eszközök
Optikai adók felépítése, működése. Fotodiódák és lézerek működése.
Lézer paraméterei, jelszint, spektruma, karakterisztikái.
Optikai vevők felépítése, működése. PIN diódák, APD jellemzői.
Optikai erősítők fajtái, kialakításuk és működésük. Erősítők jellemzői és alkalmazása.
Optikai hálózatok
Optikai hálózatokkal szembeni előírások.
Aktív és passzív optikai hálózatok.
Gerinchálózati megoldások.
Nagyvárosi optikai hálózatok.
Hozzáférési hálózatok, FTTx hálózatok.
Optikai hálózatok méretezése, csillapításdiagram.
Optikai rendszerek
Duplex optikai rendszerek jellemzői. Gerinchálózati rendszerek.
WDM technológia alkalmazása, DWDM, CWDM.
Passzív optikai hálózatok, GPON rendszer.
OTN hálózatok, NGN megoldások.

Programozás (9, 10, 11, 12)
9 évfolyam
Bevezetés a programozásba
- Scratch.
- Kodu.
- Minecraft.
- Lego vagy más hasonló oktatórobot.
- Arduino.
Weboldalak kódolása
- Meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű
módosításokat elvégezni.
- Önállóan létre tudnak hozni egyszerűbb weboldalakat.
- Stílusok és stíluslapok segítségével el tudják végezni a formázásukat.
- Kész JavaScript kódot beillesztése és felhasználása.
- A HTML szabványok rövid ismertetése.
- HTML5 oldalakat leíró nyelv fontosabb strukturális és formai elemei (tagek),
valamint az elemekhez tartozó fontosabb attribútumok: megjegyzés, !DOCTYPE,
html, head, meta, link, title, script, body, p, h1-h6, b, i, u, strong, sub, sup, style, br,
hr, iframe, table, tr, th, td, dl, dt, dd, ol, ul, li, span, div, fieldset, header, footer,
section, nav, a, img.
- Stílusok és stíluslapok (CSS) szerepe, a CSS3 leírók szintaxisa.
- CSS3 szelektorok: elem, id, class és csoport.
- CSS3 jellemzők: color, opacity, background-color, background-image, backgroundrepeat, background-position, background-attachment, border*, margin*, padding*,
overflow, display, float, clear, visibility, z-index, rel, data*, *width, *height, top,
bottom, left, right, position, letter-spacing, line-height, text-align, vertical-align,
text-justify, text-transform, font, font-family, font-size, font-stretch, font-style, textdecoration, list-style*, cursor. (a *-gal jelölt eleme több jellemzőt jeleznek, pl.
margin-left, margin-right stb.).

-

Böngészőprogramok beépített fejlesztő eszközeinek vagy más hasonló célú beépülő
eszköznek (pl. Chrome DevTools, Firebug) a bemutatása.
A keretrendszerek és a felhasználásukkal járó előnyök bemutatása. A Bootstrap
vagy más hasonló keretrendszer elemeinek és lehetőségeinek bemutatása.
A reszponzív weboldal kialakítás jelentősége és alapelvei. A Bootstrap vagy más
hasonló keretrendszer segítségével kialakított reszponzív weboldalszerkesztés
bemutatása.
JavaScript kód beágyazása weboldalba, „Hello World” alkalmazás készítése alert
függvény segítségével.
Külön fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolása a weboldalhoz mások által
elkészített JavaScript kód és stíluslapok felhasználása módja (például animált
megjelenítések megvalósítására).

10 évfolyam
VA Java vagy C# nyelv alapjai
- Az integrált fejlesztői környezet használatára.
- Konzolos vagy grafikus környezetben futó egyszerűbb alkalmazások létrehozására
egyszerű adattípusok, változók, kifejezések és vezérlési szerkezetek
alkalmazásával.
- Szöveges fájlban található adatok beolvasására és feldolgozására.
- A Java vagy C# fejlesztési környezet (IDE).
- Programkészítés lépéseinek feladat kitűzése, specifikáció, algoritmuskészítés,
kódolás, tesztelés, dokumentálás.
- Számítógépes program fogalma, elemei, a programozás szintjei.
- Változók, kifejezések fogalma, jellemzői, változók deklarálása és definiálása, az
azonosító megválasztásának javasolt gyakorlata a tiszta kód alapelvei szerint.
- Elemi adattípusok: egész, valós, logikai, karakter, felsorolt adattípusok jellemzői,
típuskonverzió.
- Összetett adattípusok: karakterláncok, tömbök (vektorok és mátrixok), struktúrák
(rekordok), lista (szótár), halmaz.
- Értékadás, aritmetikai és logikai műveletek, kifejezések kiértékelésének szabályai.
- Vezérlési szerkezetek (szekvencia, szelekció, iteráció).
- Hibakeresés és tesztelés alapjai.
JavaScript
- JavaScript kód futtatása konzolon.
- Elemi és összetett adattípusok a JavaScriptben, értékadás, aritmetikai és logikai
műveletek, kifejezések kiértékelése.
- Függvényekobjektumok webes környezetben, tulajdonságok és metódusok, DOM
(Document Object Model), node-ok (csomópontok), element (elem), attribute
(tulajdonság) és text (szöveg) node-ok.
- Elemek elérése, módosítása és létrehozása.
- Események és eseményfigyelő eljárások (onClick, onLoad, onBlur, onFocus
események).
- Űrlapelemek (form, input, select, option, textarea, label) elhelyezése weboldalakon,
és azok interaktív kezelése.
- Hibakeresés a JavaScript kódban, a kód tesztelése.
- A jQuery JavaScript könyvtár rövid bemutatása.

11 évfolyam
Programozási típusfeladatok
- Függvény fogalma, hívása.
- Paraméterek fajtái, paraméterátadás módszerei, paraméterátadás folyamata,
visszatérési érték meghatározása.
- Függvény definiálása a tiszta kód alapvető szabályainak betartásával.
- Program fejlesztése iteratív módszerrel.
- Programozási típusfeladatok tárgyalása: összegzés, megszámlálás, eldöntés,
szélsőérték keresés, kiválasztás, kiválogatás; lineáris keresés.
Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven
- A programozási módszerek áttekintése.
- Az objektum fogalma a hétköznapi életben és az OOP környezetben, a két „világ”
kapcsolata.
- Az osztályok fogalma és szerepe.
- meglévő osztályok használata.
- Tagtípusok: mezők, konstansok, jellemzők, metódusok, események, konstruktor,
destruktor.
- Objektum létrehozása osztályok példányosításával.
- Az OOP fontosabb jellemzőinek és fogalmainak rövid áttekintése (egységbezárás,
öröklés, polimorfizmus, interface).
- Az objektum orientált tervezés (OOD) alapjai.
- Kivételkezelés.
- Hibakeresés és naplózás.
- Tesztelés (ismételhetőség, izoláció, automatizálhatóság).
- Grafikus felhasználói felület tervezésének alapvető szempontjai; grafikus felületet
megvalósító technológiák; statikus és reszponzív felület készítését támogató
osztályok, gyűjtemények.
- Vezérlők csoportosítása, ablakok, dialógusablakok.
- Vezérlők: címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb, opciógomb,
kapcsolókeret.
- Vezérlők jellemzői, metódusai és eseményei, vezérlők létrehozása tervezési is futási
időben.
- Felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és érintőképernyővel.
- esemény, eseménykezelő, delegált fogalma, kapcsolatuk.
- Ábrák (rajzok) megjelenítését támogató osztályok, gyűjtemények.
12 évfolyam
Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése
- Relációs adatbázisokkal kapcsolatos fogalmak (elsődleges kulcsok, idegenkulcsok,
indexek, mezők, rekordok, adatintegritás, adatbázis séma)
- Fontosabb mezőtípusok és tulajdonságaik.
- Adatmanipulációs (DML) SQL utasítások (SELECT, INSERT, UPDATE,
DELETE).
- Adatdefiníciós (DDL) SQL utasítások (CREATE, ALTER, DROP).
- SQL utasítások elemei: záradékok, módosítók, függvények.
- Kifejezések, számított mezők SQL utasításokban.
- Adatbázis elérése, adatbázis-kezelésre szolgáló osztályok Java vagy C# nyelven
- Szerver oldali script nyelvek.
- Egyszerű adatbázis-kezelési feladat megvalósítása példaként a kiválasztott szerver
oldali script nyelven.

-

Ajax alapok: egyszerű webes adatbázis-kezelési feladat megvalósításának
bemutatása Ajax segítségével.

Programozás gyakorlat (9, 10, 11, 12)
9. évfolyam
Bevezetés a programozásba
- Összetettebb kóddal megoldott feladat Scratchben
- Játék készítése Koduval
- Minecraft projekt
- Lego robot építés és programozása egy speciális feladat végrehajtására
Weboldalak kódolása
- Meglévő weboldalak vizsgálata: a böngészőprogram beépített vizsgálati eszközével
vagy más hasonló célú beépülő eszközzel (pl Firebug), tesztcélú módosítások
elvégzése a html kódban és a stílusokban.
- Meglévő weboldalak szerkezetében, tartalmában és formázásában célszerű
módosítások végrehajtása;
- Egyszerűbb weboldalak létrehozása
- Stílusok, stíluslapok segítségével a formázásuk elvégzése (fontosabb tagek és a
hozzájuk tartozó jellemzők alkalmazása feladatok megoldásakor; hivatkozások és
képek beillesztése, táblázatok készítése, stílusok és stíluslapok alkalmazása,
fontosabb CSS szelektorok és attribútumok alkalmazása,
- Kész JavaSrcipt kód beillesztése és felhasználása
- JavaScript kódot tartalmazó fájl csatolása stb.). A Bootstrap vagy más hasonló
keretrendszer segítségével egyszerű, de igényes, reszponzív weboldal elkészítése.
10. évfolyam
A Java vagy C# nyelv alapjai
- Integrált fejlesztői környezet (IDE) használata
- Egyszerűbb feladatok algoritmozálása
- Egyszerű és összetett adattípusok használatával változók és konstansok deklarása és
alkalmazása (értékadás, aritmetikai és logikai műveletek elvégzése, karakterláncok
és tömbök kezelése, kifejezések kiértékelése)
- Vezérlési szerkezetek alkalmazására egy feladat vagy részfeladat megoldására
- Szöveges fájlokban tárolt adatok beolvasása, feldolgozása.
JavaScript
- Egyszerűbb problémák megoldására szolgáló interaktív, esemény vezérelt weboldal
készítése JavaScript kód segítségével.
- Dinamikus megjelenésű weblap létrehozása stíluslapok és JavaScript kód
felhasználásával.
- A jQuery ismerete.
11. évfolyam
Programozási típusfeladatok
Típusfeladatok: egy-egy probléma megoldása közben felmerülő programozási típusfeladatok
felismerésére és a megoldás rutinszerű megvalósítására.
Függvényekkel megvalósított strukturált kód készítésére.
Haladó szintű programozás Java vagy C# nyelven
- Beépített osztályok használata feladatmegoldások során

-

Saját osztály definiálása és alkalmazása feladatok megoldásához (konstruktorok,
mezők, jellemzők, metódusok, események készítése, alkalmazása)
Egyszerű grafikus felhasználói felület tervezése
Fontosabb vezérlők (címke, beviteli mező, lista, legördülő lista, parancsgomb,
opciógomb, kapcsolókeret) alkalmazása feladatok megoldására
Vezérlők létrehozása tervezési és futási időben
Felhasználói felület kezelése billentyűzettel, mutató eszközzel és érintőképernyővel
Eseményekhez eseménykezelő metódusok készítése
API dokumentáció használata
Naplózás a nyelv beépített eszközével

12 évfolyam
Adatbázis-kezelő alkalmazások készítése
Adatmanipulációs és adatdefiníciós SQL utasítások készítése és futtatása SQL szerveren
(SELECT, CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, DELETE).
Néhány táblás, redundanciamentes relációs adatbázis tervezése és létrehozása SQL szerveren.
Adatbázisok asztali alkalmazásból történő elérése, lekérdezése és manipulálása, adatbázis
kezelő alkalmazások készítése (Java vagy C# nyelven).
Adatbázisok webes környezetben történő elérése, lekérdezése és manipulálása, egyszerű
webes adatbázis-kezelő alkalmazások készítése szerver oldali script nyelv és Ajax
segítségével.

Projektmenedzsment (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
Szervezeti felépítés, munkaszervezés
Gazdasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), nonprofit szervezetek,
közigazgatási szervek szervezeti, működési jellemzői.
Az eljárásokat leíró szabályozó dokumentumok fajtái, tartalma, helye, szerepe a szervezetek
működésében.
A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre – üzleti tárgyalás,
reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció – vonatkozó viselkedési és
kommunikációs szabályok.
A szervezet működését támogató szoftverek
Gazdasági és munkaszervezési folyamatok.
A munkaszervezési, kommunikációs és ügyviteli folyamatok, eljárások támogatására
alkalmazott szoftverek.
Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások kezelése.
Projektmenedzsment alapjai
A projekt fogalma, csoportosítása és jellemzői.
A projekt szereplői, közreműködői.
A projekt szervezeti formái.
A projektmenedzsment funkciói és területei.
Projektirányítás számítógéppel
Projektkezelő szoftverek és alkalmazásuk.
Tevékenységek és kapcsolatrendszer kialakítása.
Időütemezés, Gantt-diagram felvitele, kezelése, mérföldkövek.
Erőforrások hozzárendelése.

Költségszámítási módszerek.
Projektek nyomkövetése, dokumentálása.
Projektterv létrehozás
Projektterv készítése, tevékenységek rendszerezése.
Hálótervezés alapjai.
Időütemezés, mérföldkövek elhelyezése.
Erőforrások hozzárendelése, kezelése, szabályai.
A projekt nyomon követése, paraméterek, határidők megváltoztatása.
Költségvetés tervezése.
Projekt dokumentálása, lezárása, utómunkálatok.

Projektmenedzsment gyakorlat (5/13, 2/14)
5/13. évfolyam és 2/14. évfolyam
A szervezet működését támogató szoftverek
Információk megosztására, rendszerezésére, tárolására szolgáló alkalmazások kezelése.
Projektirányítás számítógéppel
Projektkezelő szoftverek és alkalmazásuk.
Tevékenységek és kapcsolatrendszer kialakítása.
Időütemezés, Gantt-diagram felvitele, kezelése, mérföldkövek.
Erőforrások hozzárendelése.
Költségszámítási módszerek.
Projektek nyomkövetése, dokumentálása.
Projektterv létrehozása
A projektmenedzser szoftver funkciói, működése, kezelése.
Projektterv készítése, tevékenységek rendszerezése.
Hálótervezés alapjai.
Időütemezés, mérföldkövek elhelyezése.
Erőforrások hozzárendelése, kezelése, szabályai.
A projekt nyomon követése, paraméterek, határidők megváltoztatása.
Költségvetés tervezése.
Projekt dokumentálása, lezárása, utómunkálatok.

Távközlés elektronika (10, 11, 12, 1/13)
10. évfolyam és 1/13. évfolyam
Elektronikai eszközök
Félvezetők szerkezete; tiszta és szennyezett félvezetők; áramok a félvezetőkben.
PN-átmenet; záró- és nyitóirányú előfeszítés; feszültség-áram karakterisztika.
Egyenáramú és differenciális ellenállás (meredekség).
Valóságos pn-átmenet (dióda); Munkapont; a munkapont szerkesztése.
Speciális diódák és alkalmazási területük (varicap-, alagútdióda, z-dióda).
Optoelektronikai eszközök (fénydiódák, optocsatolók, numerikus kijelzők, lézerdiódák).
A bipoláris és a térvezérlésű tranzisztorok felépítése, működése,
Erősítő kapcsolások
Erősítők jellemzése (transzfer karakterisztika, Ubemax, Au, Ai, Ap, Rbe, Rki,
).
Alapkapcsolások (KE, KB, KC) bipoláris tranzisztorral és JFET-tel.
Erősítőláncok; erősítőfokozatok összekapcsolása.
Visszacsatolások;

Műveleti erősítők
A műveleti erősítők felépítése.
Alapáramkörök műveleti erősítővel
A hurokerősítés frekvenciafüggése, frekvenciakompenzálás, Slewrate,
határfrekvenciája.
Pozitívan visszacsatolt erősítők transzfer karakterisztikája; komparátorok.

a

kivezérlés

Elektronikus áramkörök
Oszcillátorok felépítése, működése, jellemzői
Szinuszos RC és LC-oszcillátorok. VCO; astabil multivibrátorok, hullámforma generátorok.
Egyenirányító kapcsolások, C-osztályú egyenirányítók, szűrők; hálózati egyenirányítók.
Feszültségstabilizátorok, referenciafeszültség előállítása, áteresztő tranzisztoros tápegységek.
Túláramvédelem, visszahajló karakterisztika; változtatható és fix feszültségű stabilizátorok.
PLL áramkör felépítése, működése, jellemzői, alkalmazási területe.
11. évfolyam és 1/13. évfolyam
Impulzustechnika
Impulzusok jellemzői
Impulzusformáló áramkörök
Impulzus előállító áramkörök, multivibrátorok.
Logikai alapműveletek
Logikai alapfogalmak, logikai hálózatok csoportosítása a felépítésük szerint.
A Boole-algebra alaptételei, szabályai.
Logikai alapműveletek univerzális logikai kapukkal (NAND, NOR).
Logikai függvények megadása szabályos algebrai alakban (diszjunktív, konjunktív).
Logikai függvények egyszerűsítése algebrai úton.
Logikai függvények
Logikai függvények megadása algebrai alakban.
Minimalizálási módszerek.
Egyszerűsítés grafikusan, V-K tábla.
Kódolás alapfogalmai
Kódolás fogalma.
Komplemens kódok fogalma értelmezése.
Numerikus kódok, BCD kódok, Hamming távolság.„egylépéses” kódok, hexadecimális
kódok.
Alfanumerikus kódok (ASCII-kód).
Kódoló-dekódoló áramkörök tervezése és megvalósítása logikai kapukkal.
Kombinációs hálózatok
Multiplexerek/demultiplexerek funkciója, felépítése, bővítése.
Digitális komparátorok funkciója, felépítése, bővítése.
Bináris összeadók, soros és párhuzamos összeadási algoritmusok.
Tranziens jelenségek, statikus és dinamikus hazárd.
Sorrendi hálózatok
Elemi tárolók, RS tároló, D, JK, T tárolók)
Számlálók frekvenciaosztók.
Regiszterek, tároló- és léptető-regiszterek.
Logikai hálózatok építőelemei
Diódák és tranzisztorok kapcsolóüzemű működése
TTL, CMOS család.

12. évfolyam és 1/13. évfolyam
Villamos jel
A jel és az információ kapcsolatának alapformái; digitális és analóg jelek.
A jel jellemzésmódjai: időfüggvény és spektrum.
Alapvető spektrumformák. Pulzussorozatok spektrumának egyszerű elemzése.
A spektrum és az időfüggvény közötti kapcsolat kvalitatív vizsgálata.
Valóságos jelek jellemzése.
Teljesítmény- és feszültségszint.
Abszolút és relatív szintek.
Viszonyszámok logaritmikus kifejezése.
Zajok és torzítások
A jel és a zaj fogalma. A termikus zaj. A kétpólus, mint zajgenerátor.
A lineáris torzítás fogalma; amplitúdó- és fázistorzítás.
A nemlineáris torzítások fogalma; a harmonikus és intermodulációs torzítás.
Energia terjedése vezetéken
Az energia terjedése végtelen hosszú, veszteségmentesnek tekintett vezetéken. A
haladóhullám.
A vezetéken mérhető hullámhossz. A hullámellenállás fogalma.
Energia terjedése végtelen hosszú, valóságos vezetéken: csillapításállandó és fázisállandó.
A véges hosszúságú, hullámimpedanciával, szélsőségesen és általánosan lezárt vezeték.
A reflexiós tényező és állóhullámarány fogalma, összefüggése, mérhetősége.
Illesztés és illesztetlenség, reflexió.
Modulációk
A transzponálás és a moduláció fogalma.
Szinuszos vivő amplitúdómodulációja.
Szinuszos vivő szögmodulációja (az FM- és a PM-jel időfüggvénye, spektruma.
Billentyűzések és összetett modulációk.
Impulzus vivőjű modulációk.
Analóg-digitális átalakítás
Az analóg-digitális átalakítás lépései.
A mintavételezés fogalma, Nyquist-Shannon tétel.
Lineáris és nemlineáris kvantálás („A” karakterisztika), kvantálási zaj, torzítás.
Kódolás-dekódolás, kódolók fajtái és működésük.

Távközlés elektronika gyakorlat (9, 10, 11, 12, 1/13)
9. évfolyam és 1/13. évfolyam
Egyenáramú mérések
A mérés fogalma, méréstechnikai alapismeretek.
A mérés pontossága, mérési hibák.
Műszerek bemutatása, kezelésének elsajátítása
Áram-, feszültség- és ellenállásmérések.
Ohm törvény igazolása.
Soros és párhuzamos kapcsolások mérése
Feszültség és áramosztók vizsgálata.
Aktív hálózatok mérése, belső ellenállás meghatározása.

10. évfolyam és 1/13. évfolyam
Váltakozó áramú mérések
Az AC mérés eszközei (jelgenerátor, oszcilloszkóp …)
RLC hálózatok vizsgálata, soros RL és RC tagok,
Párhuzamos RL és RC tagok vizsgálata.
Egyreaktanciás vegyes hálózatok mérése.
Rezgőkörök vizsgálata.
Szimulációs mérések (TINA)
A TINA program kezelése.
Egyenáramú vizsgálatok, ellenállásmérések.
Váltakozó áramú RLC hálózatok.
Tranziens vizsgálatok.
11. évfolyam és 1/13. évfolyam
Szimulációs mérések (TINA)
Digitális szimulációs vizsgálatok.
Félvezető eszközök szimulációs vizsgálata (diódák, tranzisztorok)
Analóg áramkörök vizsgálata.
Elektronikai eszközök vizsgálata
Félvezető diódák karakterisztikáinak vizsgálata.
Térvezérlésű tranzisztorok vizsgálata.
Bipoláris tranzisztorok vizsgálata.
Kombinációs hálózatok vizsgálata
Boole-algebrai alapismeretek.
Logikai függvények egyszerűsítése
Egyszerű kombinációs hálózatok építése és vizsgálata
Áramkörök vizsgálata, építése
Forrasztási gyakorlatok. Áramkörök építése.
Tranzisztoros alapkapcsolások vizsgálata (KE, KB, KC, differenciálerősítő)
12. évfolyam és 1/13. évfolyam
Áramkörök vizsgálata, építése
Műveleti erősítők vizsgálata.
Alapkapcsolások műveleti erősítőkkel.
Műveleti erősítők nemlineáris alkalmazásai.
Tápegységek vizsgálata (egyenirányítás, szűrés, stabilizálás).
Impulzustechnikai áramkörök vizsgálata.
Sorrendi hálózatok vizsgálata
Számlálók mérése
Regiszterek vizsgálata
Sorrendi hálózatok építése

