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III. A tantárgy célkituzései
A tantárgy célja az hogy gyakorlati ismereteket adjon át a diákoknak a mikrokontrollerek kezelését és felhasználását illetően. Az elméltei alapok átismétlése után a gyakorlati megvalósításon van a hangsúly és a laborgyakorlatok megbeszélésén es megértésén. A laborgyakorlatok több példán keresztül mutatják be a mikrokontrollerek alkalmazási lehetőségeit, ezáltal megteremtve az alapot a diákoknak arra hogy effektív rendszereket tudjanak építeni különböző problémák megoldására. 

IV. A tantárgy tartalma
Hálózatelemzés, műveleti erősítők, analóg és digitális elektronika, logikai kapuk, multiplexerek, demultiplexerek, alapáramkörök, triggerek, 7-szegmens és LCD kijelzők, ADC (több típusú, részletesen tárgyalva), DAC, gyakorlati megvalósítás Atmel ATMega 16al (EvB 4.3 boardon), kommunikációs protokollok (RS232, USART, TWI (I2C), SPI, One-wire, MMC és SD kártyák olvasása.

V. Könyvészet
1. Steven F. Barret, Daniel J. Pack: Microcontrollers fundamentals for Engineers and Scientists
2. Atmel AVR Microcontroller primer: programming and interfacing
3. Atmel ATMega 16 detailed description
4. EvB 4.3 User’s Manual

VI. Az oktatói tevékenység heti tematikája
1. Az elektomosságtan alapjainak átismétése (hálózatelemzés, )
2. Műveleti erősítők átismétlése, áramkörök műveleti erősítőkkel
3. Bipoláris, MOSFET tranzisztorok, logikai kapuk megvalósítása
4. Digitális elektronika, multiplexerek, demultiplexerek, alapáramkörök (astabil, monostabil, bistabil), triggerek, 7-szegmens kijelző és az ezt meghajtó áramkörök
5. Számlálók, analóg digitális átalakítók (flash, ramp, SAR, tracking, slope, delta-szigma)
6. Ismerkedés az Atmel ATMega 16 mikronoktrollerrel (EvB 4.3 board felszerelésben), lábkiosztás, memóriatípusok, megszakítások, újraindítás
7. Soros portok, RS232 protokoll, USART. Kommunikálás a mikrokontrollerrel az USBn keresztül, programozás, programok írása, kompilálása, feltöltése a mikrokontrollerre. 
Laborgyakorlat: USBn keresztül megvalósított kommunikáció a mikrokontrollerrel 
8. Lábkiosztás, kimenetek és bemenetek beállítása, megszakítás definiálása bemenetre. 
Laborgyakorlat: kimenetek és bemenetek kezelése - kapcsolók és LEDek 
9. Számlálók használata az Atmel ATMega 16 chipen
Laborgyakorlat: számláló és óra programozás és megjelenítés 7-szegmens kijelzővel  
9. LCD kijelző (példa: HD44790U), IR kommunikáció (pl. NEC protokoll)
Laborgyakorlat: távirányító jelének olvasása, információ megjelenítése LCDn.
10. TWI protokoll (példák: real time clock és eeprom memória kezelése)
Laborgyakorlat: real time clock beállítás, kiolvasás, memória írás/olvasás
11. SPI protokoll (példa: TLV5638 DAC), One wire interface, CRC checksum
Laborgyakorlat: analóg jel generálása
12. Analóg komparátor, ADC az Atmel ATMega chipen
Laborgyakorlat: pontenciométerekkel beállított feszültségek olvasása és megjelenítése
13. Léptetőmotorok, ULN2003
Laborgyakorlat: léptetőmotor meghajtása
14: MMC, SD kártyák olvasása és írása
Laborgyakorlat: SD kártya írás/olvasás

VII. Alkalmazott didaktikai módszerek
Bemutatás, tesztek, laboratóriumi gyakorlat, laboratóriumi beszámolók készítése, egyéni kísérletek végzése

VIII. Értékelés
60%  az évközi tevékenység (tesztek,laboratóriumi beszámolók)
40%  évvégi vizsga (írott, teszt stílusú)
10%  laboratóriumi tevékenységre adott bónusz

IX. Kiegészíto könyvészet
1. Behzad Razavi: Fundamentals of Microelectronics
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