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Beágyazott és ambiens rendszerek (MIT)
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A beágyazott rendszerek felépítése, fő jellemzői, alkalmazási területei, az ambiens rendszerek sajátosságai
Egy konkrét alkalmazás: aktív zajcsökkentő rendszer
Analóg jelfeldolgozás, jelkondicionálás
Feldolgozó eszközök: az architektúra-választás szempontjai, processzor-típusok, tipikus perifériák,
a mikrokontrollerek sajátosságai
Jelfeldolgozás célú programozható eszközök (DSP)
Újrakonfigurálható eszközök (FPGA)
A digitális jelfeldolgozás speciális kérdései

-
Jelátalakítók (A/D és D/A)
Kommunikáció beágyazott rendszerekben
Tápellátás: elemes és akkumulátoros táplálás, tápfeszültségszűrés, túlfeszültség- és tranziensvédelem,
környezet- és energiatudatos tervezés
Rendszerintegráció

Szoftver architektúra tervezése, döntési szempontok

Ipari irányítástechnika (IIT)
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A folyamatirányítás szintjei, fejlődési fokozatai, az információszerzés eszközei és fogalmai
Szenzorok, távadók, beavatkozó és végrehajtó szervek
Jelkapcsolatok ipari irányító rendszerekben
Folyamatirányító rendszerek felépítése
PLC-k hardverfelépítése, működési elve, programozásának alapjai
Elosztott irányítórendszerek
HMI és SCADA rendszerek

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

Beágyazott és irányítórendszerek specializáció ( , IIT, AAIT)MIT



Választható tantárgyak
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Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája
AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek
Jelfeldolgozás FPGA-val
Digitális jelfeldolgozás a gyakorlatban
Zenei jelfeldolgozás
Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete
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Autóipari beágyazott rendszerek
ARM Cortex magú mikrovezérlők
Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek
Digitális szűrők
Orvosi készülékek gyártmányfejlesztése

Beágyazott és ambiens rendszerek laboratórium

A laboratórium keretén belül a hallgatók támogatást kapnak az összetett hardverkomponenseket is tartalmazó rendszerek tervezési
módszereinek megismeréséhez, a tervezést támogató fejle alkalmazásához

A tematikus mérések során a hallgatók gyakorlati tapasztalatokat szereznek a komplex
beágyazott és ambiens rendszerek témaköréhez kapcsolódó ismeretek megalapozására, reprezentatív példákkal az autóipari,
jelfeldolgozási és

sztői környezetek , a hatékony tervezői módszerek és
eszközök használatának elsajátításához.

különböző méréstechnikai területekről.

Alaboratórium tematikus mérései:
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FPGA áramkörök és tervezői rendszereik ismertetése
Hardver-szoftver funkcionális tervezés
Összetett beágyazott rendszer tervezése
CAN kommunikáció vizsgálata
LIN kommunikáció vizsgálata
Elosztott rendszerek és szenzorhálózatok

Párhuzamos és eseményvezérelt programozás beágyazott rendszereken (MIT)
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A párhuzamos és eseményvezérelt programozás architekturális háttere (MMU, védelmi szintek)
Folyamatok (process), szálak (thread) és tulajdonságaik
Folyamatok és szálak alkalmazása Linux és FreeRTOS példákkal
A kölcsönös kizárás, szinkronizáció, kommunikáció eszközei közös memória és üzenet alapú
kommunikáció esetén
Lock bit, szemaforok, mutexek, a multiple-reader single writer mutex használata

A FreeRTOS memória-modellje, memóriafoglalás és -felszabadítás, MPU
Virtuális memória és használata beágyazott rendszerekben (Linux)
Nyomkövetés (trace) hardver és szoftver eszközei, profiling, memóriahasználat ellenőrzése
Rendszer-virtualizáció alkalmazása beágyazott rendszerekben (seL4), periféria- és szenzor-virtualizáció

TCP/IP és Unix domain socket, távoli eljáráshívás (Linux példák)

Témalabor

Tanszéki műhelyek, ahonnan a témakiírások érkeznek:

Autóipari rendszerek labor
Digitális jelfeldolgozás labor
FPGA labor
Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek labor
Orvostechnika labor
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Kompetenciák, melyeket közösen oktatunk:

Áramkörtervezés, NYÁK-tervezés, “élesztés”
Fejlesztőrendszerek (DSP, FPGA, mikrokontroller)
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Szoftvertechnológiai alapok
Jelfeldolgozás

Beágyazott információs rendszerek ágazat ( )MIT



Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

S Fehpecializáció felelős: dr. ér Béla (feher@mit.bme.hu)

www.mit.bme.hu

Néhány önálló laboratórium és szakdolgozat téma
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Orvostechnikai alkalmazások
Autós hálózatok fejlesztése
Otthoni hálózatok fejlesztése
Automatikus validációs környezet fejlesztése
Automatizált teszter fejlesztése mérő távadókhoz
Beágyazott operációs rendszerek portolása
Nagyteljesítményű digitális tápegységek
Linux és Android alkalmazása beágyazott rendszerekben

Telemetria készítése Formula Student versenyautóhoz
Prezentációs eszköz
Fizikai alapú hangszintézis
Szűrőbankok hatékony implementációja MATLAB-ban
Aktív zajcsökkentés nagyszámú referenciajellel

Mintaalkalmazások készítése a LOGSYS rendszerre
C alapú hardverleíró nyelv vizsgálata
DDR2/3 Memóriavezérlő vizsgálata
FPGA alapú PCI Express gyorsító tervezése
Hardverarchitektúrák PC alapú szimulációja
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció
Sejtfelismerés GPU-val
Vezeték nélküli videóátvitel

Ipari partnereink


