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Mål
För att en studerande ska kunna påbörja Hårdvarunära C-programmering och
mikrodatorarkitektur krävs att kursen ”Introduktion- Uppstart och repetition”, är
avslutad med lägst betyget G. Kursen ska ge kunskaper om hårdvarunära Cprogrammering, debugging och nedladdning av konstruktioner till ett målsystem.
Kursen ska även ge kunskaper om de vanligaste komponenterna vilka ingår i ett
inbyggt system som RTOS, CPU, RAM, bussar och olika I/O komponenter. Inom
industrin är det viktigt att lära sig att jobba mot ”deadlines”. Ett av kursens mål är att
den studerande ska kunna leverera ett jobb till en fiktiv kund enligt tidplan. Därmed
påverkar förmågan att hålla tiden betygsnivån.

Lärandemål
Efter genomgången utbildning ska den studerande:
– Kunna utföra grundläggande hårdvarunära C-programmering,
– kunna konstruera, optimera och exekvera C-kod på ett inbyggt system,
– kunna hantera ”board support package, (bsp)”,
– kunna testa och felsöka på ett separat målsystem,
– kunna beskriva de ingående delarna i ett datorsystem och hur de samverkar,
– kunna beskriva hur en dator är uppbyggd samt veta vilka periferienheter vilka
används i inbyggda system,
– kunna beskriva hur en drivrutin konstrueras i C för en periferienhet,
– förståelse för standard realtidskärnor och operativsystem,
– förstå och hantera de grundläggande operativsystembegreppen,
– förstå och kunna beskriva realtidsproblematiken,
– kunna optimera programkod,

– känna till begrepp som enkapseldatorer, programmerbara kretsar, olika typer
av CPUer, assembler, maskin kod, datorbussar och I/O enheter,
– känna till processorns beteende och vilka delar som påverkar exekveringen,
– känna till metoder för energibesparing och hållbar utveckling,
– veta vad en tidplan är och vad den används till,
– förstå vikten av att hålla en tidplan.

Undervisning
Undervisningen ges i form av distansutbildning. Undervisningen sker på svenska
och engelska. Dessutom arrangeras frivilliga träffar kontinuerligt under
utbildningen.

Former för kunskapskontroll
Inlämningsuppgifter där en större examinerande uppgift (Ingenjörsjobb) utförs som
sista uppgift i kursen. Alla uppgifter utförs som kundprojekt där den studerande får
en kravspecifikation från en fiktiv kund och ska leverera det som är beställt. TEIS
konstruktionsregler ska följas i alla uppgifter.

Betygskriterier och Examination
Betyg: Icke godkänd (IG), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG)
För betyget godkänd (G) ska:
– Samtliga i kursen ingående inlämningsuppgifter vara utförda och godkända,
– kursens ”Ingenjörsjobb” vara godkänt.
För betyg väl godkänt (VG) ska:
– Kraven på betyget godkänt vara uppfyllt och alla deluppgifter levererade
enligt aktuell tidplan. Eventuella kompletteringar levererade inom en vecka
efter rättning,
– samtliga extra uppgifter vara godkända och levererade enligt aktuell tidplan
samt eventuella kompletteringar levererade inom en vecka efter rättning,
– en individuell uppgift utföras självständigt och vara godkänd och levererad
enligt aktuell tidplan samt eventuella kompletteringar levererade inom en
vecka efter rättning.
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