
Szakdolgozat, önálló labor téma lehetőség  

 

NFC alkalmazás fejlesztése i.MX 6 környezetben 

A Gamma Műszaki Zrt. 1920 óta működő, budapesti székhelyű, magyar tulajdonban lévő műszaki fejlesztő cég. 
Katonai, katasztrófavédelmi és környezetvédelmi rendszerek fejlesztésével foglalkozik, az elmúlt időszakban az egyik 
jelentősebb fejlesztésünk a Komondor ABV felderítő jármű volt. 
 
A feladat részletezése: 

A feladat egy olyan NFC áramkör fejlesztése, amely egy intelligens mérőműszerbe építve lehetővé teszi a 
mérőműszer egyszerű csatlakozását (azonosítását) más vezeték nélküli eszközhöz, mint pl.: mérődetektorok, helyi 
infrastruktúra. 

A csatlakozás Wifi, BT, illetve Zigbee-n keresztül történhet a mérőműszer és az infrastruktúra, illetve a mérőműszer 
és más vezeték nélküli detektorok között. NFC érintéskor a mérőműszer adatokat olvas, és az abban meghatározott 
csatornán (Wifi vagy BT vagy Zigbee) keresztül csatlakozik az érintéssel kiválasztott eszközhöz. Az eszközoldali NFC 
megvalósítás tag alkalmazásával történik. A csatlakozáshoz (párosításhoz) szükséges azonosítók egyedi formában, 
titkosítva vannak tárolva a programozható tag-en. 

Infrastruktúra szintű csatlakozás (helyi Wifi hálózat) szintén, a munkaállomásra ragasztott előre programozott tag 
segítségével egyszerűen elvégezhető. 

A mérőműszerbe integrálható áramkör képes legyen MIFARE NFC tag-re csatlakozási adatokat kiírni, hogy azokat 
visszaolvasva automatikusan csatlakozni tudjon a tag-el azonosított eszközökhöz. 

A proto panelen megépített NFC áramkört I2C-n keresztül egy fejlesztő kártyához (i.MX6 SABRE Eval board) kell 
csatlakoztatni, innen történik a panel tápellátása is. A feladat részeként a SABRE board-ra egy alkalmazást is kell 
készíteni, ami az NFC panelt kezeli. Előre programozott tag-ek használatával a SABRE board-t automatikusan 
csatlakoztatni kell Wifi-n keresztül a helyi hálózathoz, BT-n keresztül laptophoz és Zigbee-n keresztült PC-hez. 
 
Jellemzők: 

 Ipari környezet (-40oC … +85oC) 

 Tápfeszültség: 3.3 VDC 

 I2C interfész 

 Panel vagy külső antenna 

 Vezeték nélküli párosítás 

 Vezeték nélküli azonosítás 

 Tag írás 

 Egyedi, titkosított tagformátum 

 SABRE board, Debian Linux operációs rendszer 

 Diagnosztika 
 

Hallgató által elvégzendő feladatok: 

 Alkalmazásnak megfelelő NFC modul vagy áramkör kiválasztása. 

 NFC Tag kiválasztása. 

 NFC proto panel, áramkör és panel (Altium) tervezés. 

 Proto gyártás, élesztés, programírás. 

 NFC proto panel illesztés SABRE board-hoz. 

 SABRE board-ra NFC alkalmazás készítés. 

 Tesztelés: csatlakozási-kommunikációs tesztek (NFC - Wifi, BT, Zigbee), hőmérséklet, rázás– a cég 
telephelyén. 

 Dokumentáció készítés. 
 

További fejlesztési lehetőség: 

 Tag kiváltása NFC áramköri modullal. 
 

Megfelelő munkavégzés esetén lehetőség van gyakornoki pozíció betöltésére. 
Részletekről érdeklődni a gamma@gammatech.hu címen lehet. 
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