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A tananyag
Oktatási cél:
A tárgy keretében a hallgatók tanulnak a számítógépes perifériák működésének elméletéről, a felhasznált optikai, 
elektronikai, mechanikai megoldásokról, a vonatkozó fizikai effektusokról. A hallgatók alkalmazói, felhasználói 
megközelítéssel  megismerik  a  perifériák  klasszifikálásának  szempontjaival,  az  alkalmazott  fogalmakkal, 
felhasználási lehetőségeikkel, korlátaikkal, a fejlődési trendekkel.
Témakörök: 

1. A  perifériák  rendszertechnikai  felosztása.  Beviteli  és  kimeneti  perifériák  matematikai  modellje, 
mátrix-elméleti leírás. 
2. Beviteli  eszközök;  zárókapcsolós,  Hall-,  kapacitiv  billenty k,  a  kapcsolódó  fizikai  elektronikaiű  
effektusok, áramköri megoldások.
3. GM, raszter-, optikai-, ultrahangos egerek, piezo-,effektus, magnetostrikcio. Forgásirány-érzékelés.
4. Tabletek. One touch-, multitouch-, érint képerny . Szkennerek, additív színkeverés. Léptet motor éső ő ő  
mikro-lépéses vezérlése.
5. Vonalkódolvasók, a PLL alkalmazása. A CCD m ködése és alkalmazása.ű
6. A kimeneti perifériák, kétdimenziós leírási mód. Az LCD, a TFT és vezérlése. MEMS, MOEMS, 
projektorok. 
7. A  mátrixnyomtató,  pontraszter  elv.  A  mikrofej  felépítése.  A  piezo-,  szelepkamrás-,  termo-, 
elektrosztatikus tintasugaras nyomtatók.
8. A  fotoxerografikus  és  korotron  effektus.  A  lézer-,  a  LED-,  és  az  LCS-,  nyomtatók.  A  h  éső  
termotranszfer nyomtatók.
9. Jelrögzítés mozgó mágneses-, optikai-, és magnetooptikai rétegen.
10. A merevlemezes háttértárak, a GMR technológia.
11. A CD-ROM, a DVD. WORM (CD-W), BR. 
12. Magnetooptikai háttértár (MO, CD-R/W). A holografikus háttértároló.
13. Fejl dési irányok, trendek.ő
Irodalom:
http://www.arek.uni-obuda.hu/~gyorok/Informatikai_rendszerelemek/
Egyéb segédletek: 
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