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Mindennapjaink használati tárgyaiban és az ipari irányító
rendszerekben is egyre nagyobb számban jelennek meg
különböző intelligens funkciókat megvalósító
elektronikus vezérlők. Gondoljunk itt egy okostelefonra,
internetes televízióra, digitális vezérlésű rádióra, zenei és
játékvezérlő szórakoztató eszközökre, a programozható
mikrohullámú sütőre, mosó- és mosogatógépre, a
vezetőt segítő intelligens autóra – folytassuk még a sort?
Ezek az elektronikus „agyak” mind-mind valamilyen
digitális vezérlésű irányító egység felhasználásával
készülnek. Egy napjainkban végző, szakmáját szerető és
abban elhelyezkedni kívánó villamosmérnök számára
elengedhetetlen, hogy a mikrokontrollerek színes
világában eligazodjon, felhasználásukkal további
eszközöket készítsen, egyre okosabb programokat
fejlesszen rájuk.
A Számítógép alapú rendszerek ágazat kifejezett célja,
hogy használható elméleti és gyakorlati tudást adjon a
hallgatóknak a beágyazott rendszerek, a
mikrokontrollerek és alkalmazásaik világához
kapcsolódóan.
A specializáció előadásai az elméleti alapokat mutatják
be a hallgatóknak, melyeket az ágazati laboratórium, az
önálló laboratórium, a szakmai gyakorlat és a
szakdolgozat készítés keretei között a gyakorlatban is
kipróbálhatnak.

A specializáció közös (minden ágazat számára azonos)
tantárgyai:
- Beágyazott és ambiens rendszerek (MIT)
- Ipari irányítástechnika (IIT)
- Mikrokontroller alapú rendszerek (AUT).
A specializáció ágazatai egy-egy saját elágazó
tantárggyal is kapcsolódnak a fenti ismeretekhez, a
Számítógép-alapú rendszerek ágazat negyedik
előadásként a
- Beágyazott operációs rendszerek és
kliensalkalmazások (AUT)
tantárgyat kínálja az ágazat hallgatói számára.

A Mikrokontroller alapú rendszerek c. tantárgy
célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókat az
iparban legelterjedtebben használt mikroprocesszor és
mikrokontroller architektúrákkal, azok felhasználás
szempontjából legfőbb tulajdonságaival, belső
felépítésükkel és alkalmazásuk szinte valamennyi
részletével.
A tárgy keretében az alábbi témakörökkel ismerkedünk
meg:
- Architektúrális alapok
- Hardverközeli programok fejlesztése
- Mikrokontrollerek integrált perifériái
- Mikrokontrollerek környezete, illesztések
- Beágyazott rendszerek tervezésének alapelvei,
lépései

A Beágyazott operációs rendszerek és
kliensalkalmazások c. tantárgy bemutatja azokat a
platformokat, technikákat és eszközöket, amelyek
szükségesek a beágyazott rendszerek alkalmazás és
rendszer szintű szoftverének megírására és futtatására.
Egy célorientált hardvereszköz elkészítése és
felprogramozása után általában szükségünk lesz egy PCről elérhető felhasználói felületre, amely egy vastag
kliens vagy webes alkalmazáson keresztül teszi lehetővé
az új hardvereszköz kezelését, monitorozását és
tulajdonságainak beállítását. Napjainkban egyre inkább
teret hódítanak a mobil eszközök, mint kliens oldali
megoldások is, így a tantárgy bepillantást nyújt a mobil
kliensek fejlesztési lehetőségeibe is.
A tárgy keretében az alábbi témakörökkel ismerkedünk
meg:
- Beágyazott operációs rendszerek (uC/OS-II,
FreeRTOS)
- C#, vastagkliens alkalmazásfejlesztés alapok
- Szoftvertervezés és architektúrális alapok
- Alkalmazásfejlesztés (többszálú alkalmazások,
hálózati kommunikáció, webes és mobil
alkalmazások)

A két tantárgyhoz ágazati laboratóriumként kapcsolódó
Témalaboratórium és Mikrokontroller laboratórium az
elméleti tantárgyak anyagát hozza abszolút „fogható”
közelségbe: itt mindenki megtanulja az elméletben
elsajátított ismereteket alkalmazni is a gyakorlatban!
A Témalaboratórium keretében a hallgatók
megismerkednek azokkal a fejlesztőeszközökkel,
berendezésekkel, melyek segítségével munkájukat 3
félév során végezni fogják. Team munkában kezdik meg
első önálló projektjük megvalósítását, amelyben
mindenkire személyre szabott feladat is vár. A kétheti
gyakorisággal zajló foglalkozások főbb témakörei:
- Hardvertervezés CAD támogatással – kapcsolási
rajz készítése, szimulációk, nyomtatott áramkörök
megtervezése
- Mintaáramkör építése, élesztése – az áramkörök
gyártás utáni ellenőrzése, felületszerelt áramkörök
első mintapéldányának manuális megépítése,
áramkörök első élesztése
- Mikrokontrollerek programozása assembly és C
nyelven – betekintés a gépközeli
szoftverfejlesztésbe
- Önállóan megoldandó feladat csoportmunkában,
ARM Cortex fejlesztő kitek segítségével
A Mikrokontroller laboratórium keretében végigvezetjük
a hallgatókat a mikrokontroller alapú rendszerek
tervezésének és elkészítésének lépésein, kezdve a
mérnök számára megfogalmazott feladattól, az
áramkörök megtervezésén majd fizikai megépítésén
keresztül a beágyazott szoftverrendszerek elkészítéséig.
A hetente zajló mérések főbb témakörei a következők:
- ARM mikrokontrollerek programozása C nyelven –
32 bites nagyteljesítményű mikrokontrollerek
programozása magasszintű programozási nyelven
- Mikrokontrollerek kommunikációjának vizsgálata –
a leggyakrabban használt kommunikációs
csatornák vizsgálata – CAN, UART, I2C, SPI
- Illesztési feladatok mikrokontrollerekre – DC motor
fordulat és pozíciószabályzása FPGA alapú illesztés
és mikrokontroller segítségével
- Programozható logikai vezérlők használatának
alapjai (Simatic S7 alkalmazása irányítási
feladatokra)
- Desztillációs oszlop irányítása PLC-vel – kitekintés
az ipari automatizálás világába
- Egyszerű feladatok megoldása beágyazott
operációs rendszerek alkalmazásával – uC/OS-II,
FreeRTOS operációs rendszerek felhasználásával
- Alkalmazásfejlesztés vastag kliens megoldásokkal,
webes és mobil alkalmazások fejlesztése.

A vezetett mérések mellett minden hallgatónak egy
egyszerű házi feladatot is el kell készítenie. Ezzel a
célunk az, hogy az ágazat hallgatói önállóan
megtervezzék és elkészítsék életük első
mikrokontrolleren alapuló áramkörét, ezen keresztül
betekintést szerezzenek a beágyazott rendszerek
tervezésének és megvalósításának folyamatába is. Ezáltal
az önálló laboratórium, a szakmai gyakorlat, majd a
szakdolgozat témaválasztáshoz – valamint a további
tanulmányaikhoz – stabil, kipróbált alapokat biztosítunk.

Önálló laboratórium, szakmai gyakorlat, szakdolgozat
Mindazt a tudást, melyet az órarendi tárgyak keretében elsajátítanak hallgatóink, alkalmazhatják egy, akár több féléven is
átnyúló önálló munka formájában. Az önálló laboratórium és szakdolgozat tárgyak keretében a hallgatóknak lehetőségük
nyílik az ágazathoz szorosan kapcsolódó – tanszéki és ipari partnereink által kiírt – nagyobb lélegzetű témák részletes
kidolgozására. Mivel ezen tárgyak kreditértéke is magas, ebből következően a megvalósítható feladatok is kellően nagyok
ahhoz, hogy a hallgatók első komoly mérnöki alkotásának nevezhessük őket. Természetesen a választható témák nem
korlátozódnak csak az ágazathoz szorosan kapcsolódó témákra, hanem a tanszék profiljába illeszkedő egyéb témák közül
is szabadon lehet választani – a hallgatók érdeklődésének megfelelően.

A specializáció és az ágazat alaposabb megismeréséhez tanszékünk ágazati nyílt napot tart

2019. május 3-án (pénteken) 14:15-kor.
Szeretettel várunk valamennyi érdeklődő hallgatót a Q épület QBF 15. termébe, akik kíváncsiak a specializáció, az
ágazat, vagy tanszékünk bármely tevékenységének további részleteire. Minden kérdésükre igyekszünk válaszolni!
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