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Számonkérés módja 

(s,v,é): é 

   évközi jegy 

A tananyag 

Oktatási cél: A hallgatók folytassák az előző félévben megismert C elemek használatát az alacsony és magas szintű 

fájlkezelés megismerésével. A félév további részében az ATmega128 mikrokontroller programozásának 

megismerése assembly és a C nyelven. 

Tematika:  

Témakör: Hét óra 
Atmel Studio7 fejlesztői környezet telepítése, beállításai. A mikrokontroller működése, 
szimulátor használata, program feltöltése a mikrokontrollerre. Kommunikációs port 
beállítása. Datasheet használata. 

1 1-2 

Assembly program írása, regiszterek, értékadás, aritmetikai, logikai utasítások, 
bitléptetés, bitforgatás. Program végrehajtásának ellenőrzése, debug. 

2 3-4 

Portok beállítása, portkezelés. Egy LED-es futófény és gombok szimulátoron és a 
fejlesztő board-on. Makrók alkalmazása, Feltétel nélküli és feltételes ugró utasítások. 
Ciklusok. Adatmemória címzése, írás, olvasás, másolás. 

3 5-6 

Stack beállítása. Saját szubrutin készítése. Szubrutin hívása. Megszakítások. Timerek 
programozása Datasheet alapján.  

4 7-8 

Hétszegmenses kijelző kezelése, működés bemutatása. Billentyűmátrix működése, 
kezelése. 

5 9-10 

AVR-C környezet bemutatása. Függvények használata. Portok beállítása, LED-ek, 
gombok kezelése, bitműveletek. 

6 11-12 

Bitműveletek, bitmaszkolás előre definiált konstansokkal. Megszakítások. 8 és 16 bites 
timerek programozása. 

7 13-14 

Hétszegmenses kijelző használata, Billentyűzetmátrix kezelése. Állapotok kijelzése a 
LED-eken. 

8 15-16 

Algoritmusok készítése C nyelven mikrokontrollerre.  9 17-18 

Fényerő változtatás kitöltési tényezővel. Közös összetett feladat elkészítése, amelyhez a 
félév során megismert tématerületek kerülnek felhasználása. LCD használata. 

10 19-20 

Soros port kezelése. 11 21-22 

PWM. A/D. 12 23-24 

Feladatbeadás 13 25-26 

Feladatbeadás pótlása 14. 27-28 

Félévközi követelmények  

A félév során az órarendi órák on-line módon az MS Teams-ben létrehozott csatornán keresztül 

kerülnek megtartásra. 

A félévközi jegyet egyéni feladat elégséges osztályzatra történő elkészítése és beadása biztosítja 

VAGY elméleti zárthelyi dolgozat (elektronikusan is teljesíthető) legalább elégséges szinten való 

teljesítése. Az önállóan elkészítendő kódokat mindenkinek a tárgyhoz létrehozott Google 

tanterembe kell feltöltenie, melyhez dokumentációt is mellékelni kell. 

Emellett, a félévközi ellenőrző teszteken és feladatokon elért legalább 50%-os eredmény.  
A pótlás módja 
Pótlás a félév végén, egy alkalommal lehetséges. 

 



A félévközi jegy kialakításának módszere:  

A félévközi jegy 30%-át az ellenőrző tesztek, feladatok eredményeinek átlaga adja, a 70%-át a beadott 

félévközi feladat VAGY a félévzáró elméleti zárthelyi dolgozat eredménye.  

0-50% elégtelen, 51-65% elégséges, 66-75% közepes, 76-90% jó, 91-100% jeles 
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