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Közös tárgyak (MIT, AUT, IIT)
Beágyazott és ambiens rendszerek (MIT)










Beágyazott rendszerek architektúrája, rendszerkomponensek
Analóg jelkondicionálás és SW megoldás összehasonlítása
Szoftverarchitektúrák
Robusztus programozás
Hordozható kód, virtualizáció formái
Hibakeresés, futási idı mérése
DSP specifikus szoftver
Tipikus adatfeldolgozási feladatok SW megoldásai
SW definiált HW: FPGA

Mikrokontroller alapú rendszerek (AAIT)






Mikrokontrollerek architekturális alapjai, tipikus képviselıi
Hardverközeli programok fejlesztése (ASM, C és blokkorientált módszerek)
Mikrokontrollerek tipikus integrált perifériái
Mikrokontrollerek kapcsolódása környezetükhöz, tipikus illesztések
A hardver-tervezés alapelvei és lépései

Ipari irányítástechnika (IIT)








Korszerő elosztott irányítórendszerek felépítése
PLC-k felépítése és mőködési elve
Az IEC-61131-3 szabvány szoftvermodellje
Érzékelık jellemzése, érzékelık kiválasztási szempontjai
Hımérséklet-, elmozdulás-, közelítés- és szintérzékelés, erı- és nyomásérzékelık; áramlásmérés
PLC-k programozása
HMI és SCADA rendszerek, DCS rendszerek
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Ágazati tárgyak (MIT)
Párhuzamos és eseményvezérelt programozás beágyazott rendszereken (MIT)
Megtanítunk a párhuzamos és eseményvezérelt programozás elméleti és gyakorlati alapjaira Linux és
FreeRTOS felett. Témák:
 A párhuzamos és eseményvezérelt programozás architekturális háttere (MMU, védelmi szintek)
 Folyamatok (process), szálak (thread), használatuk és tulajdonságaik
 A kölcsönös kizárás, szinkronizáció, kommunikáció eszközei közös memória és üzenet alapú (pl. TCP/IP
és Unix domain socket) kommunikáció esetén
 A FreeRTOS és Linux memóriakezelés
 Nyomkövetés (trace) hardver és szoftver eszközei, profiling, memóriahasználat ellenırzése
 Rendszer-virtualizáció alkalmazása beágyazott rendszerekben, periféria- és szenzor-virtualizáció

Témalabor
Egy választott egyszerő feldatot (lehet saját is) kell konzulensi segítséggel végigcsinálnod, miközben
megtanulhatod a beágyazott rendszerek területén használt eszközök használatát a gyakorlatban is.
A tématerületek:
Tematikus laborok (egy választható):
 Autóipari beágyazott rendszerek
 Bevezetés az áramkör- és NYÁK-tervezés
alapjaiba, beültetés, bemérés és tesztelés
 Digitális jelfeldolgozás
 Önálló FPGA alapú tervezés a gyakorlatban
 FPGA alkalmazástechnikája
 Bevezetés a jelfeldolgozás alapjaiba, MATLAB,
 Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek
DSP processzorok alkalmazástechnikája
 Orvostechnika

Beágyazott és ambiens rendszerek laboratórium (MIT)






FPGA áramkörök és tervezıi rendszereik ismertetése
Hardver-szoftver funkcionális tervezés
Összetett beágyazott rendszer tervezése
CAN, LIN kommunikáció vizsgálata
Elosztott rendszerek és szenzorhálózatok
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Választható tantárgyaink (MIT)









ARM Cortex magú mikrovezérlık
Autóipari beágyazott rendszerek
AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek
’Big Data’ elemzési módszerek
Bioinformatika
Digitális szőrık
Eclipse alapú technológiák
Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek










Jelfeldolgozás FPGA-val
Korszerő autóipari termékek és fejl. módszereik
Mérési adatok vizuális elemzése
Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete
Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája
Neurális hálózatok
Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése
Zenei jelfeldolgozás

Néhány önálló laboratóriumi és szakdolgozat feladat eredménye:
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