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A tananyag 

Oktatási cél: Megismertetni a hallgatókkal az alábbi témákat, bevezetni őket az elmondott elméleti anyag 

alkalmazásába: A beágyazott számítógép fejlesztésének folyamata és eszközei (logikai analizátor, végrehajtás 

analizátor, mikroprocesszor-emulátor). Peremfigyeléses vizsgálat. Flash-memória és PLA programozása. 

Peremfigyeléses vizsgálat. Flash-memória és PLA programozása. Interfészek, programozható készülékek 

alkalmazása, rendszerbe integrálása, programozása. A laboratóriumi mérések célja ezen témakörök élő, gyakorlati 

tapasztalatot adó bemutatása. 

Témakör: Óraszám: 

Elméleti témakörök:   

Az előadások 2 órás tömbökben kerülnek megtartásra!   

Peremfigyeléses vizsgálat, IEEE 1149.1 1. 2 

Kevert jelű peremfigyelés, IEEE 1149.4 2. 2 

Interfészek fogalmai, rendszerezése. IEEE 488.1 – GPIB interfész 3. 2 

IEEE 488.1 – GPIB interfész, IEEE 488.2 – SCPI nyelv és alkalmazása 4. 2 

Programozható mérőrendszerek összeállítása, programozása 5. 2 

A beágyazott számítógép fejlesztésének folyamata és eszközei. Logikai analizátor. 6. 2 

Végrehajtás analizátor, mikroprocesszor-emulátor. 7. 2 

Labor témakörök: Hét Óra 

A labormérések 3 órás tömbökben kerülnek megtartásra, az első alkalom kivétel!   

Mérések és a méréshez használt eszközök, szoftverek ismertetése. 1. 1 

Rohde & Schwarz TSVP ICT mérések 2. 3 

Rohde & Schwarz TSVP funkcionális mérések 3. 3 

CAN buszos mérőrendszer fizikai és logikai szintű vizsgálata 4. 3 

IEEE 488. interfész megismerése, műszerek programozása 5. 3 

IEEE 488 interfészre kapcsolódó műszerekből mérőrendszer kialakítása adott 

funkcióra 

6. 3 

Műszerek programozása LabVIEW-ban 7. 3 

Peremfigyelés, infrastruktúra teszt, összeköttetés vizsgálat, funkcionális vizsgálat 8. 3 

Hibakeresés analóg áramkörökben 9. 3 

Tesztelési célú rendszertervezési feladat megoldása 2 fős csoportokban 10. 3 

Félévközi követelmények 



   

Foglalkozásokon való részvétel előírásai: 

Az előadások látogatása kötelező! A laborok látogatása kötelező, a hiányzás pótolandó! A laborfoglalkozások 

didaktikai megalapozása miatt az előadások tömbösítve is megtarthatóak. 

 

Aláírás megszerzésének feltétele: 

Az aláírás megadásának egyik feltétele, hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket és a 

hallgató az összes laboron részt vegyen, vagy azt pótolja. Amennyiben a hallgató túllépi ezt az értéket, letiltásra 

kerül. 

Az aláírás megadásának másik feltétele: Minden elvégzett mérésről digitális mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. 

A jegyzőkönyvek „megfelelt”, vagy „nem felelt meg” minősítést kaphatnak. Minden mérési jegyzőkönyv 

megfelelt minősítésű kell legyen. A félév során a felkészültség szintje a labormérések alkalmával is zárthelyi 

dolgozattal ellenőrizhető. 

A félév során egy számítógépes tervezési feladatot is végre kell hajtani, amelynek a szorgalmi időszakon belüli 

elkészítése is az aláírás feltétele. 

 

Aláírás pótlása szorgalmi időszakban: Az aláírás pótlása:  

A félév során maximum 1 mérésről való hiányzást, vagy 3 „nem felelt meg” minősítésű jegyzőkönyvet a 

szorgalmi időszakban pótolni lehet, ennél több hiányosság esetén a hallgató letiltásra kerül. A félév során a 

felkészültség szintje zárthelyi dolgozattal ellenőrizhető, amelyeket egy alkalommal pótolni lehet a labormérések 

alkalmával. Az aláírás feltétele az összes előírt mérés és az összes zárthelyi „megfelelt” szintű teljesítése. 

A zárthelyi dolgozatot egy alkalommal pótolni lehet a labormérések alkalmával. 

Aláírás pótlása vizsgaidőszakban: A megtagadott aláírást a vizsgaidőszak első 10 munkanapja során egy 

alkalommal lehet pótolni az évközi pótlás feltételeinek megfelelően. 

Amennyiben az aláírás megszerzése nem sikerült, a hallgató az adott vizsgaidőszakban vizsgára nem bocsátható. 

 

Vizsga módja, anyaga: A vizsga valamennyi, az adott telephelyen tanuló hallgató számára egységes. A vizsga 

formája írásbeli. 

A vizsga anyaga az előadáson elhangzott anyag, az előírt jegyzet törzsanyaga, példamegoldás, továbbá a 

méréseken elsajátítandó ismeretek. 

A vizsga értékelése: 

A feladatok megoldásának értékelése pontozással történik. 

A vizsga érdemjegye az elért eredmények alapján a következőképp alakul: 

   0 – 50%        elégtelen(1) 

 51 – 65%        elégséges(2) 

 66 – 80%        közepes(3) 

 81 – 90%        jó(4) 

 91 – 100%      jeles(5) 

A vizsgák és a zárthelyik anyaga szerzői jogvédelem alatt állnak, nem másolhatók, nem fényképezhetők le és nem 

terjeszthetők. 

 

A COVID-19 pandémiás időszakban a labormérések gyakorlati része bemutató mérésként is 

végrehajtható, ahol az oktató bemutatja a mérést és a hallgató ez, és az eszköz dokumentációi alapján írja 

meg a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvre vonatkozó szabályok változatlanok. 

 

Irodalom: 

- Ronald J. Tocci, Neal S. Widmer: Digital Systems – Principles and Applications 

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith: Microelectronic Circuits 

- Clayton R. Paul: Introduction to Electromagnetic Compatibility 

- Az órán kiadott segédanyagok (adatlapok, alkalmazási példák, stb.) 

 

  


