
Törekedjen az áttekinthető munkára! Olvashatatlan munkát nem javítunk ki! Tömör érthető 
válaszokat várunk. Beágyazott rendszerek ZH Rendelkezésre álló idő: 50 perc 
Felhasználható segédeszköz: -------- Maximális pontszám: 18 pont Elégséges szint: 9 pont  
 
1. Milyen feldolgozóegység (mikrokontroller, FPGA, DSP) segítségével valósítanád meg a 
következő funkciókat: a) lift kezelői felülete, b) 32-csatornás, 10 MHz-es mintavételi 
frekvenciájú, szinkron mintavételező adatgyűjtő egység. Egy-egy mondatban magyarázd a 
választást. 2 pont  
 
a) 
Egy mezei mikrokontroller megfelelő, nem bonyolult a feladat, nem is időkritikus. 
 
b) 
A DSP konkrétan ilyesmire lett kitalálva, így “könnyen” elvégezhető a feladat vele, de 
FPGA-val is megoldható csak, hosszabb a fejlesztési idő, egyébként az is megoldja. 
Mikrokontroller nem javasolt, túl drága mikrokontroller lenne, meg bonyolult.  
 
 
2. Ismertesd az EFM32 Giant Gecko STK kártyán található xxx periféria működési elvét! 4 
pont  
 
Dialife: 







 



Többi már bonyolult 4 pontért... 
 
3. Egy alkalmazási szintű programban melyik utasítást használnád egy LED bekapcsolására 
strukturált programszervezés irányelveit szem előtt tartva? Választásodat indokold.  
a) SetLED();  
b) GPIO->P[5].DOUT |= 1 << LED_BIT; 2 pont  
 
Az a) verziót ugyanis, itt nem kell ismerni magát a hardware-t a program hordozhatóbb lesz, 
hasonló kártyákon is tud futni. 
 
4. Mi a profiler? 2 pont  
 

 
 
 
5. Ismertesd a makefile-ok szerkezetét! Milyen esetben futnak le az utastások? 2 pont  
 



 
 
6. Miért kell egy megszakítás engedélyezése előtt törölni a hozzá tartozó megszakítás 
flaget? 2 pont  
 
Lehetséges, hogy reset-után vagy bármikor, bent ragad egy flag, így ha előbb 
engedélyezzük akkor egyből egy hamis megszakítás jut érvényre, ezért először töröljük a 
flaget, majd engedélyezünk. 
 
7. Ismertesd rövid pszeudokóddal a súlyozott körforgó programszervezést! 2 pont  
 



 
 
8. Adott a következő kódrészlet:  
 
SendMessage(&dataPacket);  
ProcessNewData(); 
 
 Rajzold le, hogy az adatküldés és ProcessNewData() függvény futása időben hogyan 
viszonyul egymáshoz, ha a SendMessage függvény blokkoló, illetve nem blokkoló jellegű. 2 
pont 
 

 
 
Jobban belegondolva, lehet, hogy a nem blokkoló azt jelenti, hogy a két folyamat futhat 
párhuzamosan, ha a uP tud ilyet... 
 
Ide ilyesmire gondol??? 
 



 


