
Učte se od expertů! Microchip opět nabízí technikům
šanci navštívit vzrušující semináře v lokalitě ve Vaší
blízkosti. V jednom dni budou uspořádány dva
semináře. Dopolední program je určen pro ty z Vás,
kteří Microchip ještě neznají. Odpolední sekce je
připravena pro ty, kteří značku Microchip již znají
a rovněž pro ty, kteří absolvovali dopolední program.

Dopolední sekce zaměřená na návrh řídicích embedded
obvodů představí typickou aplikaci – měření teploty.
Návrháři, kteří ještě neznají produkty Microchip, se zde
seznámí s tím, jak prostřednictvím mikrokontroléru PIC®

a analogových součástek Microchip jednoduše obohatit
svůj návrh o inteligentní funkce, displej LCD
a jednoduchou konektivitu. Pro předvedení jednotlivých
řešení poslouží snadno použitelné vývojové nástroje
a startovací sady.

Po skončení dopoledního semináře následuje odpolední
sekce. Ta poskytne účastníkům pokročilejší instruktáž
zaměřenou na využití nejnovějších řešení v oblasti
konektivity, jako jsou USB, ZigBee™ a Ethernet, která
můžete ve Vašich řídicích embedded aplikacích
realizovat pomocí špičkových mikrokontrolérů PIC.

I N T E L L I G E N T  E L E C T R O N I C S  S T A R T  W I T H  M I C R O C H I P

Snadná cesta, jak se stát expertem
Nezmeškejte šanci rozšířit si svoje znalosti a dovednosti.
Registrujte se ihned na www.microchip.com/seminars

Jednoduchá cesta jak se seznámit
s analogov ́ ymi produkty

a mikrokontroléry PIC® Microchip

Datum: Místo:
12. květen 2005 Praha

Půldenní semináře zdarma

Ranní seminář pro začátečníky Odpolední seminář – pokročilá konektivita
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Účastníci obdrží slevový kupón na vývojový nástroj společnosti Microchip
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Úvodní semináře o návrhu řešení Embedded Control

Pro koho jsou určeny:
Pro návrháře aplikační inženýry a profesionální konzultanty, pro které jsou 8bitové mikrokontroléry a
analogové součástky firmy Microchip novinkou.

Cena: bezplatné
Místo: • Praha, 12. května 
Čas: 08:30 až 12:30
Slevový kupón: Obdržíte slevový kupón na vývojovou sadu
Microchip
Registrace: www.microchip.com/seminars

Hlavní body programu
• Příklad návrhu: měření teploty
• Rozhraní pro displej LCD
• Pokročilé postupy řízení
• Propojení s vnějším světem

Co se zde naučíte:
Úvodní seminář o návrhu řešení Embedded Control začíná
základním příkladem návrhu obvodu pro měření teploty
s použitím malého mikrokontroléru, k němuž je připojen
termistor. V průběhu dopolední sekce budete mít možnost
sledovat, jak lze tuto jednoduchou aplikaci rozvinout
a realizovat složitější obvody umožňující další funkce.

Získáte přehled o rozsáhlém spektru součástek Microchip
a úspoře času, kterou představuje přechod na návrh 
s využitím mikrokontrolérů PIC®.  Pro názornou demonstraci
těchto koncepcí budou použity různé snadno ovladatelné
vývojové nástroje a začátečnické sady.

Semináře o řešeních pokročilé konektivity Microchip

Pro koho jsou určeny:
Pro současné uživatele mikrokontrolérů PIC©, návrháře, aplikační inženýry a profesionální konzultanty.

Cena: bezplatné
Místo: • Praha, 12. května 
Čas: 13:30 až 17:30
Slevový kupón: Obdržíte slevový kupón na vývojovou sadu Microchip
Registrace: www.microchip.com/seminars

Hlavní body programu
• Řešení a nástroje pro plnorychlostní USB
• Hardwarová řešení pro Ethernet
• TCP/IP stack a související nástroje
• Konektivita ZigBee

Co se zde naučíte:
V průběhu půldenní konference budete mít možnost se
seznámit s tím,, jak jednoduché je začlenit do Vašeho
návrhu systému Embedded Control nejnovější řešení 
z oblasti konektivity. Budou vysvětleny hardwarové 
a softwarové postupy potřebné pro realizaci rozličných

rozhraní a protokolů. Součástí jsou rovněž cvičení, během
kterých se seznámíte s tím, jak optimálně použít protokolové
stacky – včetně TCP/IP a ZigBee™ – poskytované zdarma
firmou Microchip. 

Registrujte se ihned na www.microchip.com/seminars
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