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Student posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:
Znajomość podstawowych zastosowań mikrokontrolerów w przemyśle i specyfiki ich
użytkowania
Warunki i zasady użytkowania mikrokontrolerów
Współpraca z urządzeniami z urządzeniami zewnętrznymi
Obsługa urządzeń peryferyjnych
Architektura komputerów
Komputerowe sterowanie w elektronice przemysłowej
WYKŁAD:
1.
Specyfika i warunki pracy mikroprocesorowych układów elektronicznych w
środowisku przemysłowym
a.
Zakres temperatur pracy, niezawodność termiczna
b.
Zaburzenia elektromagnetyczne, metody zwiększania odporności na zakłócenia
c.
Wstrząsy i udary, mechaniczna odporność układów z cyfrowymi obwodami
sterującymi
d.
Lokalna transmisja danych w warunkach przemysłowych
2.
Rodzaje i parametry mikrokontrolerów przeznaczonych do pracy w przemyśle
a.
Mikrokontrolery ogólnego przeznaczenia
b.
Mikrokontrolery specjalizowane
c.
Architektura i parametry użytkowe
d.
Metody mapowania urządzeń na przestrzeń adresową
3.
Struktury specjalizowane wykorzystywane w mikrokontrolerach
a.
Przetworniki AC i CA
b.
Interfejsy komunikacyjne: CAN, SPI
c.
Zegar czasu rzeczywistego
d.
Układy nadzoru (watchdog)
e.
Układy sterujące silników
4.
Współpraca mikrokontrolerów z układami peryferyjnymi, czujnikowymi i
wykonawczymi w warunkach przemysłowych
a.
Wejścia dwustanowe: izolacja galwaniczna, wejścia o dużej częstotliwości
przełączania
b.
Sterowanie wyjściami dwustanowymi, sterowanie obwodami prądu zmiennego
c.
Wejścia i wyjścia analogowe, zabezpieczenia, wyjścia analogowe o dużej
obciążalności
d.
Pętle prądowe
5.
Metody budowy oprogramowania dla procesorów wykorzystywanych w przemyśle
a.
Niezawodność
b.
Optymalizacja kodu dla krytycznych ścieżek

c.

Wybrane algorytmy dla specyficznych urządzeń stosowanych w przemyśle
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