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Mål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna
1. redogöra för en mikrokontrollers arbetssätt och funktion
2. utföra programmering av mikrokontroller i ett inbyggt mät- och styrsystem
3. koppla periferienheter, givare och sensorer till en mikrokontroller
4. tyda informationen i ett datablad för en mikrokontroller.

Kursens innehåll

Orientering om mikrokontrollers, grundläggande C-programmering, analog anpassning till
mikrokontroller, seriella kommunikationsprotokoll och periferienheter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av lektioner, övningar och laborationer. Kursen innehåller ett
projektarbete där studenterna enskilt eller i grupp genomför en konstruktions- och
programmeringsuppgift.

Förkunskaper

Programmeringsmetodik 7,5 hp, Styrteknik med digitalteknik 7,5 hp alternativt Datorsystem
7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform

Skriftlig tentamen, laborationer och projektarbete

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Inslag av hållbar utveckling är inte relevant för kursen.

Moment
0010 Skriftlig tentamen

4 hp

Betyg: AF

0020 Laborationer och obligatoriska moment

2 hp

Betyg: UG

1,5 hp

Betyg: AF

0030 Projektarbete

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

