Microcontrollers met aangepaste geautomatiseerde opstellingen
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Microcontroller-ontwikkelingssystemen
Twee leersets voor microcontrollers
•

•

•

•

Deze sets zijn een platform om te leren hoe je
microcontroller gebaseerde projecten kunt
ontwikkelen.
Het systeem stelt gebruikers in staat om
functieborden van hun keuze aan te sluiten en in
enkele minuten een compleet systeem op te
bouwen.
De sets worden geleverd op een voorgemonteerde
montageplaat met een vast stuurbord en een
combo-print met beschermkap, deze opstelling
vormt de basis voor de voorgeprogrammeerde
leerdoelstellingen.
Een universele voeding en USB-kabel worden
meegeleverd.
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Bijkomende lesopdrachten met de MecLab ® interface
•

De microcontrollerontwikkelingssystemen
kunnen aan de hand van een aangepaste
interface gekoppeld worden aan kleine
geautomatiseerde opstellingen, de
MecLab ® -stations.

•

Hierdoor worden studenten in staat
gesteld om een microcontroller sturing
toe te passen op een reële toepassing.

Microcontroller-ontwikkelingssystemen
Het systeem is in 2 varianten beschikbaar.
•
•

TP1515 - Systeem met PIC 8 bit Microcontroller.
TP1516 - Systeem met Arduino Microcontroller.

Deze robuuste en meest gebruikte microchips zijn ideaal voor
toepassing met geïntegreerde intelligentie, de educatieve
omgeving, geavanceerde prototyping, maar ook voor ingenieurs in
de industriële wereld.

4

Microcontroller-ontwikkelingssystemen:
Ontdek de wereld van de microcontroller

Basisbord met PIC 8 of Arduino
Het systeem bestaat uit een basisbord met
microcontroller dat kan uitgebreid worden met een
assortiment van functiemodules.

Functiemodules
Het basisbord kan uitgebreid worden met
functiemodules.
Elke functiemodule is operationeel.
Elke module vervult een specifieke functie die je in een
systeem met geïntegreerde elektronische intelligentie
kunt terugvinden.
Er zijn processorborden met een specifieke microchips
en er zijn downstream modules, elk met een specifieke
functie.
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Microcontroller-ontwikkelingssystemen
Ontworpen voor het onderwijs
De modules worden in elkaar geklikt op een
montagepaneel waardoor het hele systeem overzichtelijk
is en snel kan worden gemonteerd.
De modules zijn ontworpen voor gebruik in een
laboratoriumomgeving en zijn geschikt om de strenge
onderwijsomgeving te weerstaan. Ze zijn uitgerust met
robuuste HarFlex connectoren.

Flexibiliteit
Het ontwerp is modulair. Elke module is uitgerust met
een connector die het vermogen en de signalen
overdragen.
De mogelijkheden zijn legio met de functieborden,
prototypeborden en patchboards voor uw projecten.
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Microcontroller-ontwikkelingssystemen

Besturingskaarten
De processorborden bevatten alle nodige schakelingen
om te werken: voeding, USB-programmeerpoort,
instelbare klok en toegang tot I/O-aansluitingen.
Ze beschikken over Ghost, een krachtig
debuggingsinstrument.

I/O functiemodules
Elke functiemodule is voorzien van een AutoID waarmee
complete systemen vooraf kunnen worden
geconfigureerd.
Er zijn meer meer dan 50 printplaten in het assortiment,
van eenvoudige LED-kaarten tot meer complexe borden
zoals sensorkaarten, Bluetooth-kaarten en TCP/IPkaarten.
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Microcontroller-ontwikkelingssystemen
• TP 1515 – PIC Microcontroller
• TP 1516 – Arduino Microcontroller
Leerdoelen:
• Microcontroller chip architectuur en hardware
• Coderingsstructuren: if-else, variabel type, while,
vertragingen, pauze, lezen/schrijven, enz....
• Eenvoudige programmering van I/O, LED, schakelaar
• Analoge en digitale signaalverwerking
• Communicatie en apparaten
• Sensorsignaalverwerking, motorbesturing

• Interrupts, timers, loops

Microcontroller-ontwikkelingssystemen
De kern
De sets worden geleverd op een
montageplaat die voorgemonteerd is met een
vast programmeerbord en een combo-board
met beschermkap.
Een universele voeding en een USB-kabel
worden meegeleverd.

Microcontroller-ontwikkelingssystemen
De kern: Het stuurbord
Het programmeerbord is, indien gebruikt met FlowCode,
voorzien van Ghost technologie die de volgende functies
aanbiedt:
• In-Circuit-Test, In-Circuit-Debug.
• Software-oscilloscoop, logic analyzer(real time pin
monitoring).
• Busdecodering.
• Auto-ID voor de hardware.
De voeding is afkomstig van de connector of de USBpoort. De bedrijfsspanning is instelbaar op 3,3V of 5V.

Downloaden van programma’s via USB-poort.
I/O-toegangen via separate poorten (4 Arduino, 5 PIC).

Microcontroller development system
De combo print.
De perfecte partner om te starten.
De combo print is voorzien van:

•
•
•
•
•
•
•

2 x 8 schakelaars.
2 x 8 LEDs.
1 x LCD.
4 x 7 segment display.
1 LDR (photo-resistor).
1 Potentiometer.
1 Audio output jack
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De sets worden aangeboden met:
TP 1515 PIC development systeem
De set bestaat uit:
1x
PIC bord (inclusief combo bord)
1x
USB Cable
1x
Universele voeding

8085562

TP1516 Arduino development systeem
De set bestaat uit:
1x
Arduino bord (inclusief combo bord)
1x
USB Cable
1x
Universele voeding

8085563

Functiemodules

LED module 8083404

Relay module 8083419

Switch module 8083405

LCD module 8083407

Keypad module 8083408

CGLCD module 8089821

Functiemodules

Bluetooth module 8089815

WiFi module 8089816

Prototype set 8083406
SD Card module
8083409

Actuatormodule 8083413

Mogelijke uitbreidingen: Grove sensors

Grove sensor module 8083414

IO uitbreidingsmodule 8089820

Andere modules op aanvraag

Bijkomende lesopdrachten met de Meclab ® interface
De leermogelijkheden van de
microcontroller sets kunnen
uitgebreid worden door de
microcontrollers te koppelen aan
MecLab ® -stations.

MecLab® – Het leersysteem dat toelaat de basisbegrippen uit de
automatisering aan te leren

De MecLab ® werkstations zijn kleine
geautomatiseerde opstellingen.
De werkstations kunnen gestuurd worden door
een PC, een PLC of een microcontroller set.

MecLab® Werkstations
3 MecLab® werkstations kunnen gekoppeld worden aan de microcontroller sets
• Station stapelmagazijn
• Station transportband
• Station handling

MecLab® Werkstations
Leerdoelstellingen MecLab®
• Begrippen uit de industriële productie aanleren.
• Correct gebruik van technische termen aanleren.
• Voorstelling, ontwerp en productie van technische systemen
aanleren.
• Technische documentatie leren hanteren.
• Basisbegrippen uit de stuurtechniek aanleren.
• Systemen en subsystemen leren onderscheiden.
• Elektrische, elektronische en pneumatische aansluitschema’s
ontwerpen en simuleren.
• Pneumatische en elektrische aandrijvingen, sensoren en
sturingen leren gebruiken.

De nieuwe MecLab® interface
De MecLab ® interface geeft de
mogelijkheid om de microcontroller sets
te verbinden met de MecLab®
Werkstations.
De MecLab ® -interface is er in twee
varianten: complete set of alleen een
adapter.
De complete set is inclusief voeding en
adapter (8136430).
De adapter maakt gebruik van een
beschikbare EasyKit Mini en bevat
alleen de aansluitkabel (8127367).
Details:
• 6 in/6 out
• 3.3/5 V naar 24 V
• Geïsoleerde en beschermde I/O’s

FlowCode v8
Een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving
FlowCode is een geïntegreerde ontwikkelingsomgeving (Integrated
development environment – IDE) voor de ontwikkeling van
elektronische en elektromechanische systemen. zowel
professionele als academische Ingenieurs gebruiken FlowCode om
besturingssystemen te ontwikkelen op basis van microcontrollers
die gebruik maken van Windows compatibele personal computers.
FlowCode stelt u in staat om snel en eenvoudig complexe
elektronische en elektromechanische systemen te ontwikkelen. De
grafische programmeertool stelt mensen met weinig ervaring in
staat om in enkele minuten systemen te ontwikkelen.
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FlowCode v8
Grafische programmering.
De grafische pictogrammen die gebruikt worden om
een systeem binnen FlowCode te ontwikkelen zijn
eenvoudig te gebruiken.
Als u weinig ervaring hebt met het ontwikkelen van
elektronische systemen, maakt FlowCode het voor u
gemakkelijk om de basisprincipes onder de knie te
krijgen en met het ontwerp te starten.
Voor versie 8 kunnen gebruikers nu ook hun
projecten aanpassen met kleurgecodeerde secties,
zodat complexe projecten gemakkelijker te volgen
zijn.
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FlowCode v8
Componentenbibliotheek
De bibliotheek van onderdelen bevat een hele reeks
elektromechanische componenten, van eenvoudige schakelaars en
LED's tot meer complexe communicatiemodules.
Deze componenten zijn uitgerust met "macro's" om ervoor te
zorgen dat u alles heeft wat u nodig heeft om uw elektronische
systemen te ontwikkelen.
Communicatiemodules
De ontwikkeling van de communicatie vormt een groot deel van de
moderne elektronica in het onderwijs; SPI, I2C, CAN bus, Bluetooth,
USB, Ethernet en WIFI, TCP/IP worden wereldwijd op grote schaal
bestudeerd.
Al deze componenten zijn beschikbaar binnen de FlowCode
omgeving met hun "macro".
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FlowCode v8 IDE
Leer en programmeer in C-code

Als u meer geavanceerde programmering wil
toepassen of als u vooraf geschreven code hebt die u
wilt integreren in uw ontwerp, dan kunt u dat met
FlowCode doen.
Bovendien, als je grafische pictogrammen gebruikt,
kun je de C-code naast je ontwerp bekijken.

Cursusmateriaal
Na het voltooien van de oefeningen uit het werkboek, begrijpt de
student de basis van het programmeren van de microcontroller.
Leerdoelen:
• Microcontroller chip architectuur en hardware.
• Eenvoudig programmeren van I/O’s, LED’s, schakelaars.
• Coderingsstructuren: if-else, types van variabelen , while,
vertragingen, onderbrekingen, read/write, enz.…
• Verwerken van analoge en digitale signalen.
• Compileren en downloaden
• Types van variabelen
• Instructies en berekeningen
• Communicatie met apparaten.
• Verwerken van sensorsignalen.
• Interrupts, timers, loops.
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Cursusmateriaal
programmeeroefeningen:
Oefening 1: Uitgangen creëren.
Oefening 2: Vertragingen gebruiken.
Oefening 3: Gebruik van verbindingspunten.
Oefening 4: Berekeningen uitvoeren.
Oefening 5: Gebruik van lussen.
Oefening 6: Data indragen.
Oefening 7: Beslissingen maken.
Oefening 8: LCD’s Programmeren.
Oefening 9: Gebruik van het toetsenbord.
Oefening 10: Analogue Ingangen en de EEPROM.
Oefening 11: Gebruik van Software Macros.
Oefening 12: Gebruik van Externe Interrupts.
Oefening 13: Gebruik van Timer Interrupts.
Oefening 14: Extra uitdagingen.
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