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Mikrovezérlők alkalmazása projektfeladatok (L01, L02 kurzusok) 

 

Feladatválasztás a gyakorlaton személyesen történik! 

 

Leadási határidő: 

 L01 kurzus: 14. heti szerdai gyakorlat 

 L02 kurzus: 14. heti szerdai gyakorlat 

 póthét (pótleadás – pótdíj ellenében) 

 

Beadandó: 

 Néhány oldalas dokumentáció, amelyben ismertetésre kerül a feladat és a 

felhasznált egységek (pl. perifériák, külső eszközök) leírása 

 Az elkészült program forráskódja (az egyes funkciók legyenek kommentelve) 

 A megtervezésre került nyákterv és Gerber fájlok (a nyákterv bármely nyáktervező 

szoftverben elkészíthető) 

 

Az elkészült feladatot és a működését a leadáskor be kell mutatni! 

 

A félévközi jegy megállapításában a projekt feladat 50%-os arányban számít! 

A feladatok párban végezhetők, a megszerzett pontszám minkét félnél azonos. 

Egyéni feladatok esetén a feladatokat úgy kell kitalálni, hogy a lenti egységek közül 
minimum 2 különböző modul alkalmazva legyen! 

Általános periféria: Analóg periféria: Kommunikáció: 
Timer A/D modul SPI-s eszköz 

Output Compare Comparator I2C-s eszköz 
Input Capture D/A modul UART/Bluetooth 

LCD modul  USB 

RTCC  Rádió 
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L01-es kurzus 

L01-01 .................................................................................................................................  

Egy nyomásmérő modul segítségével mérje meg egy levegővételnél keletkezett 

nyomásviszonyokat. A mérési adatokat azonnal küldje át egy PC-s programnak, amelyben 

jelenítse meg a mért értéket, és ábrázolja egy grafikonon! 

L01-02 .................................................................................................................................  

Készítsen egy PC-s programot, amellyel beállítható az RTCC modul az aktuális idővel. 

Csatlakoztasson a panelhez egy Tiny RTC modult is, amely kikapcsolt állapotban sem veszti 

el az időt. A mikrovezérlő bekapcsoláskor a Tiny RTC idejére szinkronizáljon rá. A PC-s 

programban legyen lehetőség egy Alarm időpont felkonfigurálására is. Kikapcsoláskor ez 

az EEPROM-ba kerüljön elmentésre. 

L01-03 .................................................................................................................................  

Egy 5 emeletes társasház (szintenként 12 lakás) kapucsengőjének a kijelzését kell 

elkészíteni. A lakáscímek és a kapucsengő kódjai tetszőleges kombinációban megadhatók, 

ismétlődés mentesen, pl.: I. em. 6. ajtó – 65. A tulajdonos neve is megjelenhet a kijelzőn, 

ha engedélyezi. Az összes információ az EEPROM-ban kerül letárolásra. A 

felkonfiguráláshoz, és az esetleges változtatások elvégzéséhez készítse egy PC-s 

programot. A kijelzőn egy joystick segítségével lehessen léptetni az adatok között. 

L01-04 .................................................................................................................................  

Készítsen egy autós tolatóradart három HC-SR04 ultrahangos szenzorral. Készítsen egy PC-

s programot, amely felrajzolja, hogy melyik oldalon milyen távolságban érzékel 

objektumot. Használjon buzzer-t a távolság érzékeltetéséhez. 

L01-05 .................................................................................................................................  

Egy NOKIA5110-es LCD-re írassa ki a hőmérsékletet Celsiusfokban. Használjon nagy 

karaktereket az egész fokokra, és kicsiket a tört részekre. Az SW1 gomb megnyomásával 

váltson át a megjelenítés egy oszlop diagrammra 0-40 Celsiusfok közötti tartományon. Az 

SW2 gomb megnyomásával váltson át Fahreinheitre a megjelenítés! 

L01-06 .................................................................................................................................  

Bluetooth modul segítségével illessze az eszközt Androidos telefonhoz vagy PC-hez. 

Készítsen egy alkalmazást, amely a hőméréséklet és az analóg potméter értékét 

szövegesen és grafikusan is megjeleníti. 

L01-07 .................................................................................................................................  

Egy ESP12 wifi modult konfiguráljon fel TCP szerverként. A számítógépen készítsen egy 

olyan programot, amivel az RGB LED színe megadható, és átküldhető wifin keresztül a 

mikrovezérlőnek. 
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L01-08 .................................................................................................................................  

Egy SSD1306 IC-vel ellátott OLED kijelzőn jelenítse meg a feladatot készítők nevét, majd a 

potméteren mért feszültséget írja ki V-ban és jelenítse meg az értéket egy oszlop 

kitöltésével. 

L01-09 .................................................................................................................................  

Egy 12 bites DAC (MCP4725) modul segítségével készítsen egy fűrész vagy szinusz 

jelgenerátort. Az SW1 gombbal lehessen váltani a két jeltípus között. Az SW2/SW3 gombok 

vagy a potméter segítségével lehessen állítani a jel frekvenciáját. A jel típusát és a 

kiszámolt frekvencia értékét jelenítse meg az LCD kijelzőjén. 

L01-10 .................................................................................................................................  

Négy darab sorba kötött MAX7219-es IC-el ellátott 8x8-as dot kijelzőn jelenítsen meg egy 

futó szöveget, amely a PC-ről kerül átküldésre. 

L01-11 .................................................................................................................................  

Egy Weather click modul (BME280-as szenzor) segítségével írja ki az LCD-re az aktuális 

légnyomás, páratartalom vagy hőmérséklet értéket. A kiíratás 250 ms-os frissítéssel 

történjen. Az SW1/SW2-es gombokkal lehessen léptetni a mennyiségek között. 

L01-12 .................................................................................................................................  

Egy (NEC protokollú) IR távirányító jelét olvassa be. A távirányító segítségével adjon meg 

egy 4 jegyű pin kódot. Ha a kód szerepel az EEPROM-ban, akkor 2s-ig világítson a piros LED. 

A gombok segítségével legyen lehetőség törölni, visszalépni és átírni a megadott számot. 

A kód az OK gomb megnyomására kerüljön kiértékelésre. Az EEPROM-ban szereplő 

kódokat egy PC-s alkalmazással lehessen módosítani. 

L01-13 .................................................................................................................................  

Készítsen egy ajtónyitást naplózó rendszert. Az ajtó egy SPI-os RFID kártyaolvasóval 

nyitható. A mikrovezérlő az érzékelt kártya adatait USB-n keresztül átküldi a naplózó 

programnak, amely egy log fájlban időbélyeggel ellátva rögzíti azt. 

L01-14 .................................................................................................................................  

Egy RGB színérzékelő (APDS-9960) digitális szenzor jelei alapján vezérelje az RGB LED-eket, 

hogy az azonosított színt visszaadja. 

L01-15 .................................................................................................................................  

Kössön össze egy-egy uMOGI panelt az SPI modullal. Az egyik oldal legyen a master, a 

másik a slave. A potméterek segítségével vezéreljék egymás piros ledjének a pwm 

kitöltését. Az átküldött feszültség érték jelenjen meg az LCD kijelzőn is. 

L01-16 .................................................................................................................................  

Egy LSM303D-es magnetométer IC-ből olvassa ki az adatokat és jelenítse meg, hogy merre 

van észak. Az irány értékét jelenítse meg az LCD kijelzőn fokban. 
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L02-es kurzus 

L02-01 .................................................................................................................................  

Kössön össze egy-egy uMOGI panelt egy-egy nRF24L01 rádiós modullal. Az egyik oldal 

legyen a master, a másik a slave. A master a nyomógombok segítségével kapcsolgassa a 

slave oldal LED-eit. 

L02-02 .................................................................................................................................  

Kössön össze egy-egy uMOGI panelt SPI modullal. Az egyik oldal legyen a master, a másik 

a slave. A nyomógombok segítségével kapcsolgassák oda-vissza egymás LED-eit, és írják ki 

a másik panel hőmérsékletét. 

L02-03 .................................................................................................................................  

Egy ESP12 wifi modult konfiguráljon fel TCP szerverként. A számítógépen készítsen egy 

programot, amelyre a wifi modul elküldi a potméter aktuális értékét 200 ms-onként. Az 

átküldött adatokat jelenítse meg egy grafikonon. 

L02-04 .................................................................................................................................  

Egy SSD1306 IC-vel ellátott OLED kijelzőn írassa ki a hőmérsékletet Celsiusfokban. 

Használjon nagy karaktereket az egész fokokra, és kicsiket a tört  részekre. Az SW1 gomb 

megnyomásával váltson át a megjelenítés egy oszlop diagrammra 0-40 Celsiusfok közötti 

tartományon. Az SW2 gomb megnyomásával váltson át Fahreinheitre a megjelenítés! 

L02-05 .................................................................................................................................  

Egy enkóder segítségével működtessen egy szervó motort. Bekapcsoláskor az enkóder 

utolsó érétkéről folytatódjon a működés. Az enkóder értékét mentse el az EEPROM-ba. A 

szenvó motor egy PC-s programból is legyen vezérélhető. 

L02-06 .................................................................................................................................  

Egy oxigén és áramlás mérő szenzorból olvassa ki az értékeket és küldje át egy PC-s 

programba, ahol grafikonon ábrázolja a mérési adatokat. 

L02-07 .................................................................................................................................  

Bluetooth modul segítségével illessze az eszközt Androidos telefonhoz vagy PC-hez. 

Készítsen egy alkalmazást, amely átküld egy üzenetet a mikrovezérlő EEPROM-jába. Amit 

a nyomógombok segítségével megjelenít az LCD-n. 

L02-08 .................................................................................................................................  

Egy Earthquake click modul (D7S szenzor) segítségével írja ki az LCD-re az aktuális SI 

(spectral intensit) értéket. A kiíratás 2s-os frissítéssel történjen. Kösse be az Int1, INT2 és 

SETTING lábak is. 

L02-09 .................................................................................................................................  

Két 8 x 7 szegmenses kijelzőt (MAX7219) felhasználva készítsen egy tenisz mérkőzés állását 

kijelző panelt. Az SW1 gombbal az első, az SW2-es gombbal a második játékos nyer. A 
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meccseket két nyert szettre játsszák. Az előnyt az utolsó tizedesponttal jelölje. A paneleket 

helyezze egymás fölé. 

L02-10 .................................................................................................................................  

Készítsen egy PC-s programot, amellyel beállítható az RTCC (MCP79411) modul az aktuális 

idővel. Csatlakoztasson a panelhez egy RTC modult is, amely kikapcsolt állapotban sem 

veszti el az időt. A mikrovezérlő bekapcsoláskor az RTC idejére szinkronizáljon rá. A PC-s 

programban legyen lehetőség egy Alarm időpont felkonfigurálására is. Kikapcsoláskor ez 

az EEPROM-ba kerüljön elmentésre. 

L02-11 .................................................................................................................................  

Készítse el egy VL53L0X TOF szenzor feldolgozó szoftverét. A szenzort kalibrálja be, és a 

mért távolságot írja ki az LCD-re. 

L02-12 .................................................................................................................................  

Készítse el egy 4x4-es billentyűmátrix analóg beolvasását, adjon meg vele egy lakást majd 

a kapukódot (az LCD-n *-ok jelenjenek meg). A lakások kapukódját az EEPROM-ban tárolja. 

Készítsen egy PC-s programot, amellyel módosíthatók az egyes lakások kódjai. A helyes kód 

esetén a zöld LED világítson, helytelen kód esetén a piros. 

L02-13 .................................................................................................................................  

Készítsen egy 2 csatornás oszcilloszkópot az analóg csatornák felhasználásával. Az 

adatokat küldje át a PC-re, és készítsen egy mérésre alkalmas felületet C++/CLI vagy C# 

környezeteben. 

L02-14 .................................................................................................................................  

Készítse el egy Covid labor légzsilip ajtórendszerét. A két ajtóhoz két külön RFID kulcs 

tartozik. Amelyik oldalon előbb érzékel, az az ajtó fog kinyílni. Ugyanazzal a kulccsal vissza 

is kell zárni az ajtót. Az ajtó bezárását követően valamennyi ideig történjen fertőtlenítés. 

Egy piros tag segítségével bármelyik ajtó is van nyitva, azonnal záródjon be, és szólaljon 

meg ez buzzer mindaddig, amig fel nem oldjuk ismét a kulccsal a zárlatot. Egy PC-s 

programmal loggolja az eseményeket. 

L02-15 .................................................................................................................................  

Egy színes LCD-t vezérlő (NEC protokollú) IR távirányító jelét olvassa be. A megnyomott 

gomb funkcióját állítsa be az RGB LED-en. Az utolsó funkció legyen eltárolva az EEPROM-

ba, hogy bekapcsolást követően úgy induljon a mikrovezérlő. 

L02-16 .................................................................................................................................  

Készítse el egy HX711-es mérlegcella mérésének kijelzését, kalibrációját és tárázását. 

Készítsen egy PC-s alkalmazást, amely segítségével elvégezhető a kalibráció és az aktuális 

mérés is kijelzésre kerül. A kalibrációs értékeket tárolja az EEPROM-ban. 


