
Egylapkás rendszer
System on Chip – SoC

 1 Definíció
Az egylapkás rendszer (System on Chip SoC) egyfajta integrált áramkör (IC), amely egy
elektronikai  rendszer  összes  releváns  elemét  egyetlen  félvezetőlapkára  sűrítve
tartalmazza.

Léteznek  általános  felhasználhatóságú,  vagy  konkrét  céllal  készített  egylapkás
rendszerek.

Nem  azonos  az  egylapkás  rendszer  a  mikrokontrollerrel.  A mikrokontroller  is  integrál
magába funkciókat, de önmagában még nem tartalmazza az összes szükséges elemét
egy rendszernek. Az egylapkás rendszer épülhet egy mikrokontroller köré.

Illetve csak elvében és nem megvalósításában azonos az egykártyás számítógéppel, ami
egy közel hitelkártya méretű nyomtatott áramköri lapon (NYÁK) tartalmazza egy rendszer
összes  szükséges  elemét.  Az  egykártyás  számítógép  nevének  megfelelően  egy
számítógép teljes funkcionalitását szolgáltatja.

 2 Miért jött létre?
Üzleti,  gazdasági  igény  által  támasztott  követelmény  az  integráltság  fokának  és  a
számítási  kapacitásnak  a  növelése.  Technológiailag  ezt  a  célt  szolgálja  az  egylapkás
rendszerű megoldás. Ez a kialakítás teszi lehetővé hogy kis méretben sok funkcionalitást
megvalósító eszközök készüljenek.

 3 Mire használható?
• Nagy „tudású”, sok funkcióval rendelkező miniatürizált rendszerek készítése. Ilyen

például az okostelefon, laptop, táblagépek.

• Intelligens  elemekből  kialakított  elosztott  rendszerek.  Nagy  bonyolultságú
berendezések, vagy hálózatok, mint a Nagy Hadron Ütköztető (LHC: Large Hadron
Collider) mérő és ellenőrző rendszerének megoldásai.

• Beágyazott rendszerekben egyre többször alkalmazzák a mikrokontrollerek helyett
az olcsósága miatt.

• Tömeggyártás és olcsóság miatt  hobbi célokra is használatos. Ilyen például egy
dron működtetése.

 4 Hogy épül fel?

 4.1 Kialakítása szerint négy fajtája ismert:
1. Mikrokontroller alapú (SOC MCU). A lapkán egy mikrokontroller köré ültetik a plusz

funkciókat.



2. Mikroprocesszor  alapú  (SOC  MPU).  A  lapkán  egy  mikrokontrollernél  nagyobb
teljesítményű mikroprocesszor köré ültetik a plusz funkciókat.

3. Programozható megoldás (SOC FPGA). Ebben az esetben a funkciók egy része
kötött  a  lapkán,  de  egy  része  átprogramozhatóra  lett  kialakítva.  Ez  hasonló
megoldás mint az FPGA esetén.

4. Speciális  cél  megoldások.  Jellemzőjük,  hogy  az  eltervezett  célon  kívül  más
környezetben  nem  használhatók.  Ilyen  megoldásra  példa  a  légvédelmi  rakéta
vezérlése.

 4.2 Általános felépítés

 4.2.1 Részegységek

• Központi számítási egység: mikrokontroller, vagy mikroprocesszor.

• Belső memória: program és szabad felhasználású memória.

• Interfészek rendszere: HDMI, USB, I2C, SPI, stb.

• Belső elemek kommunikációját megvalósító megoldás a BUSZ (BUS) rendszer.

• Hálózatkezelési alrendszer

• Órák, időzítők (Timers, RTC -Real Time Clock)

• Átalakítók: ADC (Analóg Digitális Átalakító), DCA (Digitális Analóg átalakító)

• Speciális alrendszerek:

◦ Grafikai processzor (GPU Graphical Processor Unit)

◦ Adatfeldolgozó processzor (DSP – Digital Signal Processor)

◦ Hálózatkezelés és kommunikáció: Ethernet, WiFi, LoRa, Bluetooth, stb.

 4.2.2 Blokkvázlat

A rendszerek a tervezési szempontok szerint kialakított fizikai és programozott tartalommal
rendelkeznek.

Az alábbi példa az Intel Xeon-D sorozatának felépítését mutatja



 4.3 Milyen szempontok játszanak szerepet tervezéskor?
Az alábbi szempontok függőségben vannak egymással és általában az egyik kívánatos
értéke  egy  másik  szempontot  negatívan  befolyásol.  Éppen  ezért  tervezéskor  a
felhasználás körülményei döntik el hogy melyik szempont érvényesül erősebben.

 4.3.1 Sebesség, kapacitás

A sebességet jellemzően a processzorok órajele határozza meg. Ugyanakkor a feldolgozó
kapacitást a processzorok magszáma, párhuzamos feldolgozó képességük is növelheti.
Mindkét paraméter növelése a rendszer fogyasztását és melegedését növeli.

 4.3.2 Fogyasztás

A fogyasztást a processzor magok száma és az órajel,  ami leginkább befolyásolja. De
jelentős  fogyasztók  lehetnek  a  teljesítmény  igényes  kimenetek,  mint  például  a  rádió
kommunikációs eszközök.

Vannak  kifejezetten  alacsony  fogyasztású  megoldások  napelemes  és  akkumulátoros
üzemi környezetre.

 4.3.3 Méret

A méretet befolyásolja a funkciók száma, a kivezetett lábak száma és a szükséges hűtési
felület mérete.

Általában  véve  is  a  mai  technológiai  szinten  a  rendszerek  alig  néhány
négyzetcentiméteres tokozásúak.

 4.3.4 Integrált funkciók száma

Az  általános  megoldások  több  funkcióval  rendelkeznek.  Ez  nagyobb  méretet  és  több
fogyasztást és ezzel együtt a hűtés problémáját is jelenti.

 4.3.5 Gyártási költség

A cél  eszközök kivételével  a  gyártási  költség olyan szinten  van,  hogy tömegtermékek
gyártásában felhasználható legyen a megoldás.

 5 Rokon fogalmak
MCU - Mikrokontroller

IC - Integrált áramkör

ASIC – Application Specific Integrated Circuit – Alkalmazás specifikus integrált áramkör.

FPGA – Field Programable Gate Array.
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