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Cel przedmiotu
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i zdobycie umiejętności praktycznych niezbędnych
w realizacji zadań projektowania nowoczesnych układów automatyki i pomiarów.
Przedmiot poświęcony jest przedstawieniu podstawowych zagadnie związanych
z systemami operacyjnymi czasu rzeczywistego ze szczególnym uwzględnieniem ich
aplikacji obejmujących sieci przemysłowe i rozproszone układy automatyki.
Treść przedmiotu
1. Rys historyczny
Rozwój systemów sieciowych
Systemy rozproszone, systemy czasu rzeczywistego
Ewolucja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego
Rozproszony system przemysłowy
Dystrybucja funkcji
Struktura hierarchiczna systemu rozproszonego
Sieci przemysłowe
Determinizm protokołów w dostępie do warstwy fizycznej
Kolizje i arbitraż
Sprawność i przepustowość efektywna sieci przemysłowych
Typowe obszary zastosowań
.
Tendencje rozwojowe
2. Charakterystyka systemów operacyjnych czasu rzeczywistego:
- procesy, algorytmy szeregowania zadań i podziału czasu
Proces i wątek
Wielozadaniowość i wieloprogramowość
Podstawy projektowania procesów współbieżnych
Tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego
Budowa jądra systemu
Mikrojądro QNX i RT-Linux
Systemy wbudowane i firmware
Przykład zastosowań
3. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu technik telekomunikacyjnych:
- kanał podkładowy, kanał pierwotny, typy kanałów
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Urządzenia komunikacyjne danych i urządzenia końcowe
Przepływność binarna
Elementowa stopa błędów
Zabezpieczenia przed błędami komunikacyjnymi
Wielomiany generacyjne
Ramki transmisyjne
Protokoły komunikacyjne
Model ISO/OSI.
Rodzaje i topologie sieci:
- topologie sieci, zalety i wady topologii
Systemy z jedną i wieloma jednostkami nadrzędnymi
Typy protokołów komunikacyjnych
Typowe aplikacje
Sieć typu HART:
- kanały podkładowe, ramka informacyjna
Sposoby zabezpieczania przed skutkami wystąpienia błędów
Przykłady zastosowań w inteligentnych przetwornikach pomiarowych
Sieci typu PROFIBUS:
- odmiany sieci, właściwości sieci, kanały podkładowe
Definicja warstw wspólnych protokołu PROFIBUS
Sposób kodowania informacji
Unikanie kolizji
Klasy jednostek nadrzędnych
Profile urządzeń
Pliki GSD
Sposoby zabezpieczania przed skutkami wystąpienia błędów
Wady i zalety sieci
Przykłady zastosowań
.
Sieci typu FOUNDATION FIELDBUS:
- odmiany sieci, warstwy fizyczne
Definicja cech wspólnych sieci PROFIBUS i FOUNDATION FIELDBUS
Sposób kodowania informacji
Stos FOUNDATION FIELDBUS
Przykłady zastosowań
.
Sieć CAN:
- warstwa fizyczna, zabezpieczenia przed błędami transmisji
CANOpen i DeviceNet
Przykłady zastosowań
.
Sieć AS:
- właściwości sieci
Aspekty bezpieczeństwa przesyłu informacji w sieci
Możliwości przesyłania informacji analogowych kodowanych cyfrowo
Zastosowania sieci do automatyzacji procesów dyskretnych
Sieć MODBUS RTU:
- funkcje sieci, ograniczenia komunikacyjne, sprawność informacyjna
Przykłady zastosowania sieci w pomiarach, sterowaniu i robotyce mobilnej
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11. Sieć Ethernet:
- sposoby rozwiązywania konfliktów w sieci, IP, ramka komunikacyjna
Ograniczenia komunikacyjne
Ethernet przemysłowy
Sprawność informacyjna
Przykłady zastosowań
12. Sieć LonWorks:
- NeuronChip, funkcje sieci, ograniczenia komunikacyjne
Możliwości przesyłania informacji analogowych
Przykład zastosowania sieci w systemach kontroli dostępu i realizacji systemów
klimatyzacji
13. Wybrane zagadnienia integracji sieci:
- poziomy integracji sieci
Urządzenia i oprogramowanie wspierające integrację
(repeater, bridge, hub, switch, gateway)
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