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Droga Studentko, Drogi Studencie,
W Twoich rękach znajduje się szóste już wydanie Przewodnika dla Studentów Politechnik. Staraliśmy się, aby ten
Przewodnik wspierał Ciebie w podejmowaniu pierwszych
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decyzji na rynku pracy. Znajdziesz tu prezentacje firm
z wielu branż. Praca w każdej z nich może być początkiem
wspaniałej kariery.
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Ponadto znajdziesz w Przewodniku kilka pomocnych mate-
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riałów technicznych:
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Rozeznanie na rynku pracy dla inżynierów ułatwią także
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prezentacje branż. Znajdziesz tam aktualne trendy oraz
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perspektywy rozwoju. Jest z czego wybierać!

28

PGNIG T E RMIKA

29

R OCKW EL L AUTO M AT I O N

30

U RZ Ą D DOZ ORU T E C H N I C Z N E G O

32

ST RA B A G

33

TES T ER BAT ERII Z A R D U I N O

36
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Na pierwszych stronach prezentujemy raport wynagrodzeń
– pamiętaj jednak, że bez względu na wybrany sektor gospodarki, wysoko wykwalifikowani specjaliści są zawsze
w cenie.

•
•
•

Projekt korbowodu w Solidworks;
Omówienie współbieżności w programowaniu;
Projekt testera baterii z Arduino.

Zapraszamy Ciebie także do odwiedzin w portalu Strefainzyniera.pl. Przygotowaliśmy tam mapę ofert pracy dla
inżynierów. Mamy nadzieję, że ułatwi ona znalezienie najlepszej pracy!
Powodzenia!
Karol Kołowski
Redaktor naczelny

Podziel się notatkami
ze studiów i wygraj książki Helionu
o wartości 300 zł!

Redakcja i Wydawca:
NET Portal
ul. Poprzeczna 13
05-840 Brwinów

1. Udostępnij swoje notatki – zrób to samodzielnie rejestrując się na
STREFAINZYNIERA.PL lub wysyłając je na adres:
notatki@strefainzyniera.pl

www.strefainzyniera.pl
DTP:

2. Notatki powinny być napisane na komputerze (nie 		
odręcznie) w formacie pdf lub word (doc.)

www.afiszu.pl

3. Minimalna długość notatki to 3000 znaków ze spacjami.

Nakład: 20 000 egzemplarzy
Za treść reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych

4. Notatki nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich 		
(sprawdź REGULAMIN na strefainzyniera.pl)

redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Reklama: reklama@strefainzyniera.pl.
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WYNAGRODZENIA MAGISTRÓW
INŻYNIERÓW W 2019 ROKU

►
►

Mediana wynagrodzeń całkowitych
magistrów inżynierów
wynosiła 6 300 PLN brutto.

25%
zarabiało
poniżej

mediana

4 500
PLN

25%
zarabiało
powyżej

6 300
PLN

9 200
PLN

►
►

!

W 2019 roku w Ogólnopolskim
Badaniu Wynagrodzeń wzięło
udział 21 696 magistrów
inżynierów. Wśród nich było
15 050 mężczyzn i 6 636 kobiet.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Mediany wynagrodzeń całkowitych magistrów inżynierów
w wybranych branżach w 2019 roku (brutto w PLN)
Bankowość

8 525

Technologie informatyczne

8 400

Energetyka

6 700

Przemysł cieżki

6 600

Przemysł lekki

6 367

Handel

6 000

Transport i logistyka

5 850

Budownictwo

5 645

0 tys.

1 tys.

2 tys.

3 tys.

4 tys.

5 tys.

6 tys.

7 tys.

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
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8 tys.

9 tys.

Zarobki magistrów inżynierów
o różnym stażu pracy (brutto w PLN)
staż pracy

25%
zarabiało
poniżej

mediana

25%
zarabiało
powyżej

1 lub mniej

3 300

4 000

5 000

2–3

4 000

4 927

6 220

4–5

4 400

5 800

7 641

6–8

4 900

6 506

9 000

9–10

5 000

7 000

10 000

11–15

5 286

7 700

11 500

powyżej 16

5 500

8 000

12 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Zarobki magistrów inżynierów zatrudnionych
na różnych szczeblach organizacji (brutto w PLN)
poziom zatrudnienia

25%
zarabiało
poniżej

mediana

25%
zarabiało
powyżej

pracownik szeregowy

3 184

4 000

5 150

brygadzista/mistrz

4 200

5 200

6 362

specjalista

4 300

5 603

7 655

team leader/koordynator

6 000

8 000

11 000

kierownik

6 200

8 305

11 900

dyrektor

10 100

15 000

21 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
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Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)
25%
zarabiało
poniżej

mediana

25%
zarabiało
powyżej

Kierownik budowy

6 500

8 301

10 625

Inżynier sprzedaży

5 188

7 458

9 900

Kierownik ds. planowania produkcji

5 806

7 614

10 409

Automatyk

5 000

6 237

8 000

Inżynier produktu

5 600

7 177

9 014

Kierownik laboratorium

5 494

7 203

9 079

Projektant konstrukcji budowlanych

5 027

6 485

8 171

Inżynier serwisu

5 188

6 793

9 347

Projektant instalacji elektrycznych

4 929

6 210

8 107

Inżynier ds. jakości

5 000

6 412

8 286

Inżynier produkcji

5 188

6 513

8 244

Specjalista ds. utrzymania ruchu

4 906

5 966

7 511

Specjalista ds. energetyki

4 943

6 192

7 920

Architekt

4 210

5 644

7 560

Doradca techniczno-handlowy

4 821

6 106

8 256

Konstruktor

4 580

5 731

7 263

Inspektor nadzoru (budownictwo)

4 985

5 971

7 866

Specjalista ds. zaopatrzenia

4 540

5 478

7 000

Automatyk

5 000

6 237

8 000

Specjalista ds. planowania produkcji

4 271

5 381

6 748

Specjalista ds. badań i rozwoju

4 609

5 800

8 015

Specjalista ds. BHP

3 753

4 725

6 300

Technolog produkcji

4 025

4 995

6 145

Specjalista ds. logistyki

4 236

5 038

6 183

Inżynier budowy

4 150

4 927

5 971

Specjalista ds. jakości

3 999

4 840

5 979

Specjalista ds. ochrony środowiska

3 566

4 271

5 339

Specjalista ds. jakości

3 999

4 840

5 979

Asystent projektanta (budownictwo)

3 423

4 090

4 929

Asystent architekta

3 091

3 737

4 497

Laborant chemiczny

3 032

3 607

4 250

stanowisko

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
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WYNAGRODZENIA
PROGRAMISTÓW W 2019 ROKU
Mediana ogólnopolska dla programistów czterech języków – Java, C/C++, .NET oraz Javascript w 2019 roku
wyniosła 7 641 PLN brutto miesięcznie. Na poniższych
wykresach przedstawiamy jak różniły się wynagrodzenia
na stanowiskach, biorąc pod uwagę różne czynniki.

W 2019 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 2 107 osób posługujących się
językami programowania: Java, C/C++, .NET, Javascript. Spośród tej grupy zdecydowaną większość
stanowili mężczyźni. W badaniu uczestniczyło
1 942 mężczyzn (92%) i 165 kobiet (8%).

Mediana wynagrodzenia programistów w 2019 roku posługujących
się różnymi językami programowania (brutto w PLN)
Wiele osób zastanawia się czy sama znajomość języka programowania bez posiadania wyższego wykształcenia zapewni im wysokie wynagrodzenie. Dane wykazały jednoznacznie, że w przypadku programistów
lepiej wykształconych wynagrodzenia były wyższe.

10 tys.

Wykształcenie

8 tys.

policealne

6 tys.

wyższe magisterstkie
wyższe magisterskie

8 500
7 320

7 000 6 887

9 951 9 300

8 900 8 600

8 336 8 500

5 450

6 326

4 tys.
2 tys.
0 tys.

inżynierskie

programista
javascript

programista.net

programista
c/c++

programista java

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Pracodawcy cenią doświadczenie programistów
Im wyższy poziom stanowiska, tym wyższe wynagrodzenie (brutto w PLN)
Poziom
zatrudnienia

12 911

młodszy specjalista
specjalista
starszy specjalista

8 000

7 000
4 767

5 359

12 400

11 700

10 684

10 tys.

7 898
5 968

8 516
5 500

0 tys.
programista
javascript

programista.net

programista
c/c++

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl

6

programista
java

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach (brutto w PLN)
25%
zarabiało
poniżej

mediana

25%
zarabiało
powyżej

Dyrektor działu IT

15 210

20 610

25 950

Architekt - projektant systemów IT

10 760

14 270

17 180

Kierownik projektu IT

8 180

11 650

15 230

Kierownik działu IT

8 590

11 960

15 750

Inżynier oprogramowania

7 800

10 650

13 400

Konsultant SAP

6 630

9 450

12 920

IT Quality Assurance

5 340

7 750

10 140

Programista C/C++

6 190

8 310

11 060

Programista baz danych

5 950

8 410

10 680

Programista Java

5 880

8 330

11 560

Inżynier ds. sieci IT

6 100

7 790

11 030

Inżynier ds. testów automatycznych

6 000

7 790

10 510

Programista .NET

5 730

7 870

10 680

Programista Python

5 390

7 570

10 660

Programista Android

5 100

7 250

10 320

Programista (stanowisko ogólne)

5 310

7 480

10 380

UI/UX Designer

5 270

7 220

10 810

Analityk ds. IT

6 000

8 010

10 510

Programista Javascript

4 670

6 500

9 100

Programista PHP

4 600

6 230

8 440

Administrator systemów IT

5 160

6 800

9 110

Konsultant ds. IT (stanowisko ogólne)

4 380

6 410

10 180

Tester oprogramowania

4 360

5 710

7 650

Administrator sieci informatycznej

4 090

5 320

7 450

Webdeveloper

4 000

5 300

7 370

Inżynier wsparcia technicznego IT (helpdesk)

4 280

5 310

7 100

Grafik komputerowy

3 280

4 160

5 270

stanowisko

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku
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PROJEKT KORBOWODU W SOLIDWORKS
Poniżej został przedstawiony rysunek prostego
korbowodu (rysunek 5.34), który zostanie zamodelowany w tym artykule. W pliku Rozdział
05\A_Korbowód przedstawiono przykład ukończonego modelu części.
(ftp://ftp.helion.pl/przyklady/sw2017.zip)

RYSUNEK 5.35.
Kolejne etapy rysowania szkicu

RYSUNEK 5.34.
Uproszczony rysunek modelu korbowodu

RYSUNEK 5.36.
Zastosowanie relacji Symetryczne

Pomimo podkreślenia, że należy podejmować starania, aby
uzyskać w trakcie modelowania dokładnie te same wymiary
co założone, zdarza się, że zastosowana technika dostępna w
programie utrudnia osiągnięcie celu. Tak będzie w przypadku
uzyskania kąta 4 stopnie.

•

RYSUNEK 5.37.
Zwymiarowany szkic

W modelu korbowodu będą występować elementy już poznane. Na przykład grupa wymiarów 120, R30, R45, 15 prezentuje
geometrię podobną do wykonanej wcześniej części o nazwie
Górna półpanewka.
Model jest symetryczny względem płaszczyzn pionowych
w każdym rzucie.
Szkic (rysunek 5.35):
• Utwórz szkic na wybranej płaszczyźnie (np. Płaszczyzna
przednia).
• Wykonaj szkic jak na rysunku 5.35 z lewej. Zdarza się, że
w trakcie rysowania linii ukośnych program narzuca relację
styczności, ale można to obejść, rysując jak w przykładzie.
• Narysuj linię środkową.
• Przytnij linie, nadaj relacje Równe liniom 1. i 2. oraz Wspólne jednej z tych linii i początkowi układu współrzędnych.
• Dodaj relację Symetryczne liniom ukośnym (rysunek 5.36).
W tym celu zastosuj zaznaczenie prostokątne, przeciągając w lewo (punkt 1. i 2.), a następnie zwolnij przycisk myszy i wybierz Ustaw jako symetryczne.
Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl

Zwymiaruj szkic jak na rysunku 5.37.
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Trzy wyciągnięcia (w modelu występują różne
grubości, zatem należy wykonać trzy wyciągnięcia, współdzieląc szkic):

Rozejście ścian pod kątem 4 stopni:

•

•

•

•

Wyciągnięcie pierwsze Symetrycznie od płaszczyzny, głębokość 32 mm (rysunek 5.38 z lewej).
Wyciągnięcie drugie Symetrycznie od płaszczyzny, głębokość 20 mm (rysunek 5.38 środkowy). Wyciągnięcia nie
muszą tworzyć brył połączonych. Po wykonaniu drugiego
wyciągnięcia pojawi się w drzewie przeglądarki informacja o liczbie brył (jeżeli nie wyłączono wyświetlania brył
w drzewie).
Wyciągnięcie trzecie. Ustawienia jak na rysunku 5.38.
Zwróć uwagę na Scalaj wyniki (rysunek 5.38 z prawej).

Wstaw płaszczyznę konstrukcyjną (menu Wstaw/Geometria odniesienia/Płaszczyzna). Wybierz krawędzie jak na
rysunku 5.39.

RYSUNEK 5.39.
Wstawienie nowej płaszczyzny

RYSUNEK 5.38. Kolejne wyciągnięcia: z lewej — wyciągnięcie pierwsze, środkowe — wyciągnięcie drugie, z prawej — wyciągnięcie trzecie
z właściwościami operacji

•

Na pasku Operacje kliknij Pochylenie. Wybierz ściany do
pochylenia, płaszczyznę oraz kąt 2 stopnie. Każda ściana zostanie pochylona o kąt 2 stopnie. Zwróć uwagę na
kierunek strzałki — w położeniu jak na rysunku ściany
zostaną pochylone w kierunku „pogrubienia” materiału
(rysunek 5.40).

RYSUNEK 5.40.
Właściwości operacji Pochylenie

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl
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Otwory Φ10 (poniżej zostanie przedstawiona
metoda uzyskania symetrii za pomocą geometri
konstrukcyjnej oraz zostanie zastosowane polecenie Lustro):
•

Utwórz szkic na dolnej powierzchni (rysunek 5.41).
Dodanie „kołnierzy” (w przykładzie zostaną
zaprezentowane widoki przestrzenne w celu
zwiększenia czytelności; oczywiście można
ustawić szkic Normalny do):

RYSUNEK 5.41. Z lewej — szkic na ścianie płaskiej,
z prawej — relacje szkicu

•

Utwórz szkic na płaszczyźnie Płaszczyzna przednia (rysunek 5.44).

RYSUNEK 5.44.
Z lewej — płaszczyzna
szkicu, z prawej — krawędzie do konwertowania na szkic

•
•

Na pasku Szkic kliknij narzędzie Konwertuj elementy.
Zaznacz krawędzie jak na rysunku 5.44. Kliknij OK.
Dorysuj brakujący okrąg i przytnij zbędne fragmenty, następnie zwymiaruj szkic (rysunek 5.45).

RYSUNEK 5.45. Z lewej — dodatkowy okrąg,
z prawej — przycięty i zwymiarowany łuk

•
•
•

•

Narysuj dwa okręgi i trzy linie środkowe jak na rysunku
5.41.
Nadaj relacje jak na rysunku 5.41.
Zwymiaruj szkic jak na rysunku 5.42. Wymiar 105 jest
wymiarem podwojonym — w trakcie wymiarowania kliknij środek okręgu i pionową linię środkową przechodzącą
przez środek układu i przemieść mysz w prawo, następnie kliknij w celu ustawienia wymiaru i wpisz wartość.
Wykonaj wyciągnięcie wycięcia (Do następnej) i powiel
operację lustrem (rysunek 5.43).

•
•

RYSUNEK 5.42.
Wymiary szkicu

Wyciągnij symetrycznie na 40 mm.
Zapisz plik pod nazwą Korbowód.

Fragment pochodzi z książki:
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji.
Praktyczne przykłady. Autor:
Jerzy Domański, wyd. Helion
Niewygórowana cena, wygodny interfejs, duże możliwości i szereg dodatkowych narzędzi sprawiły, że środowisko
SolidWorks szybko zyskało sobie uznanie użytkowników na całym świecie.

RYSUNEK 5.43.
Wykonane otwory powielone lustrem

Książka „SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady” przedstawia podstawy pracy
w najnowszej wersji, umożliwiając rozpoczęcie korzystania z
narzędzi do modelowania części, tworzenia złożeń, parametryzacji projektów, przygotowywania dokumentacji technicznej oraz sprawdzania poprawności konstrukcji. Jeśli zamierzasz zostać inżynierem albo już nim jesteś, ta książka jest
dla Ciebie!
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W jakim celu stosować współbieżność?
Współbieżność jest strategią rozdzielania. Pomaga nam oddzielić to, co jest
wykonywane, od tego, kiedy jest wykonywane. W aplikacji jednowątkowej
co i kiedy są tak ściśle powiązane, że stan całej aplikacji może być często
określony wyłącznie na podstawie zapisu stosu. Programista debugujący taki
system może ustawić punkty zatrzymania lub ich sekwencję i będzie wiedział,
jaki jest stan systemu w czasie, gdy zostanie zatrzymany.

Mity i nieporozumienia
Mamy więc kuszące powody stosowania współbieżności. Jednak jak wcześniej wspomnieliśmy, współbieżność jest trudna. Jeżeli nie będziemy ostrożni, możemy doprowadzić do wielu nieprzyjemnych sytuacji. Przeanalizujmy
poniższe często spotykane mity i nieporozumienia:

Rozłączenie tego, co jest wykonywane, od tego, kiedy jest wykonywane,
może znakomicie poprawić zarówno wydajność, jak i strukturę aplikacji. Ze
strukturalnego punktu widzenia aplikacja jest podobna do wielu współpracujących ze sobą komputerów zamiast jednej wielkiej pętli głównej. Pozwala to
łatwiej zrozumieć system i oferuje wiele wydajnych sposobów na rozdzielenie
problemów.

•

•

Jako przykład weźmy standardowy model aplikacji WWW z użyciem serwletów. Systemy te działają pod parasolem kontenera WWW lub EJB, który
częściowo zarządza za nas współbieżnością. Serwlety są wykonywane asynchronicznie w momencie przyjęcia żądania WWW. Programista serwletu nie
musi zarządzać wszystkimi przychodzącymi żądaniami. W zasadzie każdy
serwlet wykonuje się w osobnym małym świecie i jest odłączony od działania
innych serwletów.

•

Oczywiście, jeżeli byłoby to proste, rozdział ten byłby niepotrzebny. W rzeczywistości oddzielenie zapewniane przez kontenery WWW jest dalekie od
doskonałości. Programiści serwletów muszą być uważni i ostrożni przy programowaniu, aby ich współbieżne programy były prawidłowe. Pomimo tego
strukturalne zalety modelu serwletów są znaczne.

Dalej mamy kilka bardziej wyważonych stwierdzeń związanych z pisaniem
programów współbieżnych:

Jednak struktura nie jest jedynym motywem wykorzystywania współbieżności.
Niektóre systemy mają narzucone ograniczenia na czas odpowiedzi i przepustowość, które wymagają ręcznego kodowania rozwiązań współbieżnych. Dla
przykładu weźmy jednowątkowy agregator informacji, który zbiera informacje
z wielu różnych witryn WWW i łączy te informacje w dzienne podsumowanie.

•
•
•

Ponieważ system jest jednowątkowy, odpytuje kolejne witryny, kończąc przeszukiwanie jednej przed rozpoczęciem następnej. Jedno uruchomienie musi
się zakończyć w czasie krótszym niż 24 godziny. Jednak gdy dodawanych
jest coraz więcej witryn WWW, czas ten rośnie, i w końcu zebranie wszystkich
danych zajmuje ponad 24 godziny. Aplikacja jednowątkowa potrzebuje bardzo dużo czasu na oczekiwanie zakończenia operacji wejścia-wyjścia przez
gniazdo WWW. Możemy poprawić wydajność takiej aplikacji przez użycie
algorytmu wielowątkowego, który jednocześnie przegląda więcej niż jedną
witrynę WWW.

•

Współbieżność wymaga pewnych narzutów, zarówno na wydajność, jak
i na pisanie dodatkowego kodu.
Prawidłowa obsługa współbieżności jest złożona, nawet w przypadku
prostych problemów.
Błędy współbieżności często nie są powtarzalne, więc zwykle są
ignorowane jako jednorazowe2, choć w rzeczywistości są prawdziwymi
defektami.
Współbieżność często wymaga podstawowych zmian w strategii
projektu.

Wyzwania

Innym przykładem zastosowania współbieżności może być system obsługujący jednego użytkownika jednocześnie, wymagający tylko sekundy na obsłużenie użytkownika. Taki system dosyć szybko reaguje w przypadku wielu
użytkowników, ale wraz ze wzrostem ich liczby czas odpowiedzi systemu
zwiększa się. Żaden użytkownik nie ma ochoty czekać w kolejce za 150 innymi! Możemy poprawić czas odpowiedzi takiego systemu przez obsługę wielu
użytkowników jednocześnie.

Co powoduje, że programowanie współbieżne jest tak trudne? Weźmy jako
przykład taką prostą klasę:
public class X {
private int lastIdUsed;
public int getNextId() {
		return ++lastIdUsed;
}
}

Współbieżność może również znaleźć zastosowanie w systemie interpretującym duże zbiory danych, który może dać pełne rozwiązanie po przetworzeniu
wszystkich zbiorów. Prawdopodobnie każdy zbiór danych jest przetwarzany
przez inny komputer, więc wiele zbiorów danych jest przetwarzanych równolegle.

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl

Współbieżność zawsze poprawia wydajność.
Współbieżność może czasami poprawić wydajność aplikacji, ale tylko
w przypadkach, gdy program traci dużo czasu na oczekiwaniu na wykonanie pewnych procesów i gdy ten czas można podzielić pomiędzy
wiele wątków lub wiele procesorów.
Projekt nie zmienia się, jeżeli piszemy programy
współbieżne.
W rzeczywistości projekt algorytmu współbieżnego może być całkowicie inny niż projekt systemu jednowątkowego. Rozdzielenie co od
kiedy zwykle ma ogromny wpływ na strukturę systemu.
Zrozumienie problemów ze współbieżnością nie jest
ważne w przypadku korzystania z takiego kontenera
jak WWW lub EJB.
W rzeczywistości powinniśmy doskonale wiedzieć, co robi nasz kontener i jak chronić się przed problemami współbieżnej modyfikacji oraz
zakleszczeń działania kodu, które zostaną przedstawione w dalszej
części rozdziału.

Załóżmy, że tworzymy obiekt X, ustawiamy pole lastIdUsed na 42, a następnie współdzielimy ten obiekt między dwa wątki. Załóżmy teraz, że oba te wątki
wywołują metodę getNextId(); istnieją trzy możliwe wyniki:
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•
•
•

•

wątek I otrzymuje wartość 43, wątek II otrzymuje wartość 44, lastUsedId
jest równe 44;
wątek I otrzymuje wartość 44, wątek II otrzymuje wartość 43, lastUsedId
jest równe 44;
wątek I otrzymuje wartość 43, wątek II otrzymuje wartość 43, lastUsedId
jest równe 43.

•
•

Zaskakujący trzeci wynik występuje, gdy dwa wątki napotkają się. Dzieje się
to, ponieważ istnieje wiele możliwych ścieżek, które mogą być wybrane przez
te dwa wątki w czasie wykonywania jednego wiersza kodu Java, a część z
tych ścieżek generuje niewłaściwe wyniki. Ile jest takich różnych ścieżek?
Aby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, musimy zrozumieć, co robi kompilator JIT z wygenerowanym kodem i co w modelu pamięci Java jest uznawane za atomowe.

Zalecenie: Należy wziąć sobie do serca zagadnienie hermetyzacji danych i w znacznym stopniu ograniczyć dostęp do
danych, które mogą być współużytkowane.

Wniosek - korzystanie
z kopii danych
Dobrym sposobem na eliminowanie współużytkowanych danych jest... unikanie ich współużytkowania. W niektórych przypadkach możliwe jest kopiowanie obiektów i traktowanie ich jako tylko do odczytu. W innych przypadkach
może być możliwe kopiowanie obiektów, zbieranie wyników z wielu wątków w
tych kopiach, a następnie łączenie wyników w jednym wątku.

Dla tych dwóch wątków wykonujących metodę getNextId na podstawie właśnie wygenerowanego kodu bajtowego występuje 12 870 różnych możliwych
ścieżek wykonania. Jeżeli zmienimy typ zmiennej lastIdUsed z int na long,
liczba możliwych ścieżek zwiększy się do 2 704 156. Oczywiście, większość
ścieżek wygeneruje prawidłowe wyniki. Problemem jest jednak, że niektóre
nie dadzą prawidłowych wyników.

Jeżeli istnieje prosty sposób na uniknięcie współużytkowania obiektów, wynikowy kod będzie ze znacznie mniejszym prawdopodobieństwem powodował
błędy. Można się jednak obawiać o koszt tworzenia dodatkowych obiektów.
Warto poeksperymentować w celu określenia, czy faktycznie jest to problemem. Jednak jeżeli wykorzystanie kopii obiektów pozwala na uniknięcie
synchronizacji, oszczędności na uniknięciu koniecznej blokady zwykle będą
większe niż narzut wymagany na dodatkowe tworzenie i usuwanie obiektu.

Zasady obrony współbieżności
Przedstawimy teraz serię zasad i technik obrony naszych systemów przed
problemami ze współbieżnym kodem.

Wniosek - wątki powinny być na tyle
niezależne, na ile to tylko możliwe

Zasada pojedynczej
odpowiedzialności

Warto rozważyć pisanie kodu wątków w taki sposób, aby każdy wątek działał we własnym świecie, nie współużytkując danych z pozostałymi wątkami.
Każdy wątek przetwarza jedno żądanie klienta, a wszystkie wymagane dane
pochodzą z niewspółużytkowanego źródła i są przechowywane jako zmienne
lokalne. Powoduje to, że wątki te działają tak, jakby były jedynym wątkiem na
świecie, i dlatego nie potrzebują synchronizacji.

Zasada SRP mówi, że dana metoda (klasa, komponent) powinna mieć jeden
powód do zmiany. Projekt współbieżności jest na tyle złożony, aby być powodem do zmiany, i dlatego warto go oddzielić od reszty kodu. Niestety, zbyt
często implementacja szczegółów współbieżności jest wbudowywana bezpośrednio w pozostały kod produkcyjny. Warto wziąć pod uwagę następujące
zagadnienia:

•
•
•

Na przykład klasy dziedziczące po HttpSevlet otrzymują wszystkie dane jako
parametry przekazane do metod doGet oraz doPost. Powoduje to, że każdy serwlet działa jako osobna maszyna. Dopóki kod w serwlecie korzysta
wyłącznie ze zmiennych lokalnych, nie ma możliwości, aby wystąpiły błędy
synchronizacji. Oczywiście, większość aplikacji korzystających z serwletów i
tak korzysta ze współużytkowanych zasobów, na przykład połączeń z bazą
danych.

Kod związany ze współbieżnością ma własny cykl produkcji, zmian i
dostrajania.
Kod związany ze współbieżnością ma własne wyzwania, które różnią
się od tych z kodu niewspółbieżnego i często są trudniejsze.
Liczba sposobów, na które źle napisany kod współbieżny może zawieść, powoduje, że jest on wystarczającym wyzwaniem, nawet bez
otaczającego go kodu aplikacji.

Zalecenie: Warto spróbować podzielić dane na niezależne
podzbiory, na których mogą działać niezależne wątki, być
może działające na różnych procesorach.

Zalecenie: Kod związany ze współbieżnością powinniśmy
oddzielić od pozostałego kodu.

Fragment pochodzi z książki Czysty kod.
Podręcznik dobrego programisty, Autor: Robert C. Martin, wyd. Helion

Wniosek — ograniczenie
zakresu danych
Jak widzieliśmy, dwa wątki modyfikujące to samo pole współużytkowanego
obiektu mogą wpływać na siebie, powodując nieoczekiwane działanie. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie słowa kluczowego synchronized w celu
ochrony sekcji krytycznej kodu wykorzystującego współużytkowane obiekty.
Ważne jest, aby ograniczać liczbę takich sekcji krytycznych. Im więcej mamy
miejsc, w których modyfikowane są wspólne dane, tym większe prawdopodobieństwo, że:

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl

zapomnimy ochronić jedno lub więcej takich miejsc — w efekcie powodując uszkodzenie całego kodu modyfikującego te wspólne dane;
wystąpi powtórzenie zadań wymaganych do upewnienia się, że wszystko jest efektywnie chronione (naruszenie zasady DRY);
trudno będzie określić źródło awarii, które i tak jest wystarczająco trudne
do znalezienia.
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O tym, ile problemów sprawia niedbale napisany kod, wie każdy programista. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak napisać ten świetny,
„czysty” kod i czym właściwie powinien się
on charakteryzować. Co więcej – jak odróżnić dobry kod od złego? Odpowiedź na te
pytania oraz sposoby tworzenia czystego,
czytelnego kodu znajdziesz właśnie w tej książce. Podręcznik jest obowiązkową pozycją dla każdego, kto chce poznać techniki rzetelnego i efektywnego
programowania.

Budownictwo

Rok 2019 to kontynuacja dynamicznego rozwoju branży
budowlanej. Pojawiają się jednak nowe wyzwania. O ile
bowiem nie brakuje zamówień, to problemem dla firm
są rosnące koszty materiałów. Z punktu widzenia osób
wchodzących na rynek pracy jest to dobry czas na rozpoczęcie kariery w budownictwie z uwagi na zapotrzebowanie na nowych pracowników.

Dużo inwestycji w całej Polsce
Główne motory wzrostu rynku budowlanego to budownictwo inżynieryjne
oraz budownictwo typu niemieszkaniowego. Segment ten obejmuje przede
wszystkim realizację budynków przemysłowo – magazynowych. Trzeci obszar to budownictwo mieszkaniowe, które stanowi najmniejszą część całej
branży budowlanej pod względem wartości robót. Ważne jest jednak to, że
każdy z tych segmentów odnotowuje wzrost.

Nowe technologie w budownictwie
Jednym z interesujących zjawisk jakie zachodzą obecnie w branży budowlanej jest cyfryzacja procesów budowlanych.
Służy do tego koncepcja BIM, czyli modelowanie informacji o budynku
(ang. Building Information Modeling). Jej sercem jest cyfrowy model budynku, który przyśpiesza, ułatwia i poprawia jakość prac nad przedsięwzięciem
budowlanym. Taki model jest wykorzystywany przez wszystkie zespoły
zaangażowane do prac nad budynkiem, co pozwala na lepszą koordynację prac, redukcję kosztów, a później także usprawnia zarządzanie nowo
powstałą budowlą.

Jeśli chodzi o prognozy w średnim horyzoncie czasowym to w ciągu najbliższych lat za najbardziej perspektywiczne uznaje się budownictwo drogowe,
budownictwo energetyczne oraz budownictwo kolejowe. Kluczowym bodźcem do rozwoju rynku budowlanego w Polsce są nadal fundusze unijne,
a co za tym idzie – nacisk na inwestycje infrastrukturalne. Obecnie ma miejsce kumulacja inwestycji infrastrukturalnych zarówno
w segmencie drogowym, jak i kolejowym. Dla inżynierów budownictwa są
to bardzo dobre wiadomości, bo oznaczają świetną koniunkturę na rynku
pracy. Już teraz trwają prace nad dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi finansowanymi z budżetu unijnego.Sukces
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Warto wiedzieć

Do praktycznej realizacji koncepcji BIM służy oprogramowanie, które pozwoli przygotować model cyfrowy inwestycji. Już teraz firmy budowlane
zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą potrafili obsługiwać programy oparte na koncepcji BIM.
Ważną kompetencją takich osób powinna być także umiejętność pracy zespołowej, tak aby korzystając z modelu BIM koordynować działania wszystkich osób zaangażowanych w budowę – od projektantów, przez wykonawców, a kończąc na inwestorze.

Działalność STRABAG
jako generalnego wykonawcy skupia się na kilku
filarach, w związku z tym
na zatrudnienie u nas mogą liczyć głównie absolwenci politechnik z kierunków związanych z budownictwem: kubaturowym, drogowym, mostowym oraz kolejowym. Najczęściej
poszukujemy kierowników budów, bądź robót, kierowników
projektu, a także inżynierów, czy specjalistów ds. kalkulacji.

STRABAG Sp. z o.o, 05-800 Pruszków, ul.Parzniewska 10, Tel. +48 22 7144-800, pl_office.strabag@strabag.com

Branża budowlana jest w dużym stopniu zależna od zamówień publicznych i przetargów odbywających się dla ich realizacji. Te z kolei mają swoje
odbicie w harmonogramie unijnych dofinansowań. W rezultacie wszelkie
przesunięcia w planowaniu i rozliczaniu dotacji mają wpływ na bieżącą koniunkturę na rynku budowlanym.

Uprawnienia budowlane
Aby wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie konieczne jest zdobycie uprawnień budowlanych. Uprawnienia te nadaje Polska
Izba Inżynierów Budownictwa.

Na pracę u nas mogą także liczyć studenci czy absolwenci
ekonomii, gdyż każda budowa jest obsługiwana również pod
względem finansowym.

Aby zdobyć uprawnienia budowlane należy:
• posiadać odpowiednie wykształcenie techniczne
• odbyć praktykę zawodową
• zdać egzamin ze znajomości procesu budowlanego.

Zatrudniamy również osoby mające wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawa budowlanego czy administracji kontraktem. Na przełomie marca i kwietnia trwa rekrutacja na
praktyki, które odbywają się na budowach i biurach w całej
Polsce.

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl
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Bożena Czekajska, Dyrektor działu HR

Energetyka
Energetyka w Polsce jest jedną z tych branż która zmienia się bardzo dynamicznie. Na naszych oczach dokonują się istotne zmiany, które wpływają na produkcję
i zużycie energii. Przede wszystkim mowa tu o polityce klimatycznej prowadzonej
nie tylko przez Unię Europejską, ale również przez takie przemysłowe mocarstwa
jak Chiny. Najbardziej uprzemysłowione państwa świata aktywnie walczą z globalnym ociepleniem poprzez ograniczenie emisji gazów powstających w wyniku spalania paliw kopalnych. Dla Polski ma to pierwszorzędne znaczenie bowiem nasza
energetyka jest oparta na węglu. Jeśli więc jego zużycie zostanie ograniczone, to
pojawi się problem zastąpienia węgla innymi nośnikami energii.
Od kilku lat w dyskusji o polskiej energetyce mocno akcentowany jest wątek smogu. Źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest wiele, ale niewątpliwie jednym z istotnych jest spalanie niskiej jakości węgla w domowych kotłach. Proponowane są różne rozwiązania które miałyby rozwiązać ten problem, takie jak zakaz
opalania paliwem stałym w domach, promowanie alternatywnych źródeł energii
czy wreszcie nacisk na termomodernizację budynków mieszkalnych.
W sytuacji ograniczenia zużycia paliw stałych pojawi się w publicznej dyskusji
wiele tematów, które do tej pory były odsuwane na dalszy plan. Kluczowym zagadnieniem będzie tu określenie priorytetowych nośników energii. Najbardziej prawdopodobny jest wariant rozbudowy tzw. miksu energetycznego, czyli uwzględnienia w strukturze produkcji energii różnych źródeł jej wytwarzania.

Kierunki rozwoju branży energetycznej

W krajach, gdzie duża część energii pochodzi ze źródeł odnawialnych już
teraz ważne jest elastyczne zarządzanie przesyłem energii. O ile wiatr
nie zawsze wieje, to już prąd w gniazdku wszyscy odbiorcy potrzebują mieć cały czas. Optymalne gospodarowanie energią mogą zapewnić właśnie inteligentne sieci. Będą one tym bardziej potrzebne, że w
przypadku wdrożenia energetyki rozproszonej cały system wytwarzania,
przesyłu i konsumpcji energii elektrycznej stanie się zdecydowanie bardziej złożony.

Modernizacja istniejących elektrowni węglowych. Stare bloki energetyczne trzeba będzie zastąpić nowymi – bardziej wydajnymi i ekologicznymi.
Budowa nowych elektrowni opartych na gazie. Elektrownia gazowa z
uwagi na łatwość uruchomienia i zatrzymania jest bardzo dobrze oceniana jako rezerwowe źródło energii w stosunku do energii uzyskiwanej
ze słońca lub wiatru.

Nacisk na energooszczędność. Wszystkie zmiany w energetyce będą
dodatkowo wspierane przez upowszechnienie technologii energooszczędnych. Już teraz wiele nowych budynków biurowych budowanych jest
zgodnie z wyśrubowanymi wymaganiami energetycznej efektywności.
Oszczędzanie energii będzie motorem wielu zmian zarówno w zakresie
wytwarzania, jak i konsumowania energii.

Uruchomienie pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Prace przygotowawcze nad budową elektrowni już trwają i choć trudno jest określić datę
uruchomienia, to w dłuższej perspektywie czasowej elektrownia atomowa w Polsce jest raczej pewna.
Upowszechnienie rozwiązań z zakresu energetyki odnawialnej (OZE).
W przyszłości każda osoba będzie mogła być zarówno odbiorcą, jak i
producentem energii elektrycznej. Powstało nowe pojęcie określające
taki podmiot – prosument, czyli producent i konsument jednocześnie. Te
zmiany już się zresztą zaczęły – już dziś można sprzedawać do sieci samodzielnie wyprodukowany prąd, a jednocześnie pobierać go w sytuacji
deficytu energii.

Nowoczesne miejsca pracy
Postępujące zmiany w branży energetycznej będą wiązać się z rosnącym
zapotrzebowaniem na specjalistów od instalacji i utrzymania farm wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, wykorzystania energii atomowej, a także
obsługi sieci. Zajęcie znajdą specjaliści od zaawansowanych systemów zarządzania energią, a także informatycy wdrażający systemy IT w energetyce. Upowszechnią się też zagadnienia takie jak rolnictwo energetyczne oraz
efektywne wykorzystanie odpadów. Pracy będzie więc dużo. Specjaliści z
różnych obszarów powinni zwracać uwagę na rozwój sektora energetycznego w Polsce, ponieważ w najbliższych latach może on stać się pracodawcą
dla wielu inżynierów.

Smart grids. Idea tego rozwiązania zasadza się na zastosowaniu sieci,
które pozwolą kierować energię elektryczną, w ten sposób, aby docierała
ona tam, gdzie będzie w danym momencie potrzebna. W rezultacie możliwe będzie optymalne zarządzanie energią elektryczną.

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl
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Produkcja
Przedsiębiorstwa o charakterze produkcyjnym są naturalnym środowiskiem pracy dla inżynierów wielu specjalności. Zwykle najwięcej miejsc pracy jest dla specjalistów
zajmujących się procesem produkcyjnym.

Stanowiska w branży

•
•
•
•
•

Są to stanowiska takie jak: specjalista ds. produkcji, utrzymania ruchu, inżynier produkcji, inżynier procesu czy automatyk. Trzeba też jednak pamiętać, że inżynierowie są
potrzebni także w innych obszarach – na przykład jako
specjaliści od zarządzania łańcuchem dostaw oraz organizacji logistyki.
Głównym wyzwaniem w branży jest troska o optymalizację produkcji. Zadanie to dotyczy kilku głównych obszarów, takich jak:

•
•
•
•
•

Produkcja w branży FMCG
FMCG to angielski skrót fast-moving consumer goods, oznaczający produkty szybkozbywalne. W praktyce są to produkty, które są często i regularnie
sprzedawane. Codziennie korzysta z nich każdy z nas. FMCG obejmuje
wyroby takie jak żywność, napoje, środki do higieny, kosmetyki czy też wyroby tytoniowe.

optymalizacja zużycia surowców i materiałów;
efektywne gospodarowanie energią elektryczną
i wodą;
właściwa organizacja pracy;
ograniczenie liczby awarii i skrócenie czasu napraw;
standaryzacja procesów.

Inżynierowie znajdą w przedsiębiorstwach FMCG wiele możliwości i szans
rozwoju zawodowego. Najbardziej intuicyjnym wyborem jest praca w fabrykach i zakładach produkujących towary. Inżynierowe mogą tam nadzorować
i optymalizować procesy produkcji, dbać o utrzymanie linii produkcyjnych,
jak również każdego z urządzeń z osobna. Kolejny istotny obszar to logistyka – zadaniem inżyniera jest organizowanie i nadzorowanie łańcucha
dostaw. Trzeci ciekawy obszar to budowa produktów – czyli szukanie odpowiedzi na pytania: co chcemy produkować, w jaki sposób, jak to zapakować
i jak dostarczyć do klienta.

Tym celom służą metody zarządzania jakością takie jak Six Sigma oraz
koncepcje zarządzania produkcją takie jak Lean manufacturing. Dodatkowo, dla wielu branż opracowane zostały szczególne atesty – przykładowo
dla przemysłu spożywczego został opracowany standard ISO 22000. Wybierając pracę w konkretnej gałęzi przemysłu należy znać typowe, wykorzystywane w niej metody zarządzania.
Praca nad poprawą jakości procesów w zakładzie to także jedno z podstawowych zadań. Każde, nawet najmniejsze usprawnienie w procesie
produkcji może przełożyć się na duże oszczędności, a tym samym na wyniki finansowe całego przedsiębiorstwa. Praca w zakładzie produkcyjnym
otwiera więc szerokie pole do kreatywnego poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów na optymalizację.
Inżynier procesu
Typowym stanowiskiem oferowanym inżynierom w zakładzie produkcyjnym
jest inżynier procesu. Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się
projektowaniem oraz wdrażaniem procesów produkcyjnych. Obejmuje to
także nadzorowanie uruchomienia maszyn i linii produkcyjnych. Kolejny
obszar to optymalizowanie procesów produkcyjnych pod kątem bezpieczeństwa, wydajności i kosztów wytwarzania oraz jakości produktu. Stałym
elementem pracy na stanowisku inżyniera procesu jest aktywne zaangażowanie w rozwiązywaniu bieżących problemów technicznych. Do obowiązków inżyniera procesu należy również kontrola przebiegu procesu produkcyjnego oraz definiowanie parametrów produkcyjnych. W miarę rozwoju
kariery zawodowej dużego znaczenia nabiera umiejętność obsługi maszyn
i urządzeń linii technologicznej stosowanych w wybranej branży.
Wykształcenie wymagane do pracy na stanowisku inżyniera procesu obejmuje zwykle następujące kierunki: automatyka i robotyka, mechatronika,
elektrotechnika i elektronika, mechanika i budowa maszyn. Oczywiście
wykształcenie oraz zakres poszczególnych zadań są zależne od uwarunkowań konkretnego stanowiska, określonego w ofercie pracy.
Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl

Kierownik produkcji
Inżynier procesu
Inżynier produkcji
Automatyk – elektryk
Inżynier jakości

Nowoczesna produkcja w FMCG
Przedsiębiorstwa FMCG stoją przed szeregiem wyzwań. Ich celem jest dostarczenie wysokiej jakości produktów dla milionów konsumentów, często
zamieszkujących różne kraje. Kluczowe znaczenie mają tu procesy produkcyjne. W celu optymalizacji produkcji stosowane są nowoczesne rozwiązania. Przyjrzyjmy się kilku z nich.
Połączenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem (klasy ERP) z maszynami produkcyjnymi. W rezultacie zlecenia produkcyjne do maszyn przesyłane są bezpośrednio i automatycznie. Otwiera to kolejne możliwości elastycznego planowania produkcji i stawia nowe wyzwania przed inżynierami.

1
2
3

Automatyzacja linii produkcyjnych umożliwia zbieranie szczegółowych danych i parametrów. Pozwala to na dogłębną analizy procesów produkcyjnych, ich optymalizację i poprawę wydajności. Co więcej, automatyzacja
pozwala też na szczegółowe śledzenie parametrów finansowych produkcji,
co jest bardzo istotne dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.
Rynek produktów FMCG jest bardzo konkurencyjny. Firmy muszą stale pracować nad atrakcyjną ofertą dla konsumentów. Przekłada się to na procesy
produkcyjne. Przykładem jest tu produkcja w krótkich seriach bądź częste
zmiany opakowań. To co jest obecnie niezbędne aby przekonać klienta
do zakupu w sklepie, stwarza nowe wyzwania dla działów produkcji. Konieczne są bowiem odpowiednie modyfikacje procesów produkcyjnych – na
przykład zaprogramowanie innej pracy robota paletyzującego związanej z
nowym kształtem opakowań produktu. Produkcja w FMCG jest więc bardzo
dynamiczna i stale musi optymalizować procesy.
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IT

I TELEKOMUNIKACJA

Branża IT już od kilku lat rozwija się bardzo dynamiczne.
Obecnie jest to już wielki wachlarz możliwości. Kandydat
do pracy w tym sektorze może wybierać wśród wielu specjalizacji i stanowisk w projektach IT. Jest kilka obszarów
na które warto zwrócić obecnie większą uwagę.
Big Data – od kilku lat bardzo modna specjalizacja, zapotrzebowanie na
specjalistów z tego zakresu ciągle rośnie – zarówno w Polsce, jak i na świecie.
Analizy Big Data pozwalają zbadać zachowania klientów i na tej podstawie
prognozować trendy i przyszłe zdarzenia. Jest to szczególnie ważne w sektorze finansowym, ale przykładowo również branża energetyczna może na
tej podstawie szacować szczyty zapotrzebowania na energię. Potrzebni będą
więc specjaliści Big Data, którzy wykorzystując algorytmy będą potrafili usystematyzować dane i prognozować trendy.
Cyberbezpieczeństwo – gwałtowny rozwój Internetu oprócz wielu korzyści, niesie także zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa. Świadomość ryzyka ataków hackerskich jest już właściwie standardem wśród osób zarządzającymi systemami IT. Odpowiedzią na te zagrożenia jest zapotrzebowanie na
specjalistów, którzy będą potrafili ochronić i zabezpieczyć firmową sieć i dane,
które często są kluczowym aktywem firmy – zaczynając od danych klientów,
aż po poufne dokumenty wewnętrzne.
Projektowanie systemów IT – to zadanie dla architektów IT, którzy
działając na pograniczu świata IT i relacji biznesowych opracowują założenia
systemów IT. Ich zadaniem jest określenie potrzeb klienta i przygotowanie
wytycznych dla całego zespołu wytwarzającego oprogramowanie. Trzeba bowiem pamiętać, że system IT zamówiony przez firmę ma za zadanie rozwiązywać konkretny problem lub poprawić pozycję tego przedsiębiorstwa na rynku.
Ważny jest więc nie tylko technicznie poprawny system IT, ale również to w
jaki sposób będzie on wpływać na działanie firmy, która będzie go używać.

Instytucje finansowe

Firmy doradcze

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale banki i firmy ubezpieczeniowe to bardzo interesujący pracodawcy dla specjalistów IT. Instytucje finansowe posiadają wielkie
działy IT, w którym pracuje się nad budową i utrzymaniem systemów transakcyjnych, wdrażaniem zabezpieczeń, obsługą infrastruktury aż po projektowanie aplikacji mobilnych. Szczególnie w Polsce praca w dziale IT instytucji
finansowej może być atrakcyjna ponieważ w naszym kraju wiele z firm ma tu
swoje centra IT, które obsługują oddziały działające w różnych państwach.

Specjalista IT nie musi pracować w firmie informatycznej. Absolwent informatyki i kierunków pokrewnych może również próbować swoich sił w
firmach doradczych, gdzie może objąć rolę konsultanta w zakresie wyboru i wdrażania rozwiązań IT. Będąc specjalistą który rozumie jak działa
konkretne rozwiązanie informatyczne możesz doradzać firmom i wspierać
je w zakresie wyboru i wykorzystania systemów IT. Na rynku jest duże
zapotrzebowanie na specjalistów IT, którzy potrafią w przystępny sposób
mówić o sprawach technicznych i jednocześnie umieć je przełożyć na
uwarunkowania i cele biznesowe.

Może być więc tak, że pracując w dziale IT banku w Polsce będziesz pracował
nad aplikacją, którą będą się posługiwać miliony ludzi na całym świecie. Tak
duży pracodawca daje też szansę rozwoju w ramach różnych obszarów, ale
także zgłębiania niszowych kompetencji.

Firmy potrzebują narzędzi IT, ale nie zawsze wiedzą jakie konkretne
rozwiązanie będzie optymalne oraz jak się nim posługiwać. Jeśli dobrze
poruszasz się w zagadnieniach technicznych, a jednocześnie rozumiesz
biznesowe zastosowanie systemów IT, to ta ścieżka może być dobrym
wyborem dla Ciebie.
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Dostawcy usług IT

Telekomunikacja

Praca u dostawcy rozwiązań IT to zwykle pierwszy wybór absolwenta
informatyki i kierunków pokrewnych. W Polsce działa wiele firm informatycznych które dostarczają kompleksowe i różnorodne usługi IT. Najlepszy
obraz wielkości tego rynku daje lista usług jakie świadczą tego rodzaju
firmy. Wymienić należy tu co najmniej:

Branża telekomunikacyjna jest kolejnym atrakcyjnym pracodawcą dla inżynierów.
Jednym z ciekawych procesów jakie zachodzą na rynku telekomunikacyjnym jest
zwiększenie ilości przesyłanych danych przez użytkowników. Korzysta z tego zarówno biznes, jak i każdy z nas oglądając filmy na urządzeniach mobilnych. W
odpowiedzi na te zjawiska firmy telekomunikacyjne rozbudowują infrastrukturę
techniczną – na przykład budują sieć 5G.

•
•
•
•
•
•

Budowa oprogramowania dedykowanego
Zarządzanie bezpieczeństwem IT
Utrzymanie i serwis infrastruktury IT
Przetwarzanie danych
Testowanie oprogramowania
Zarządzanie systemami przechowywania danych

To są tylko hasła. W rzeczywistości za każdym z nich kryją się zespoły
liczące kilkadziesiąt osób.Praca w takiej firma to nieograniczone możliwości. Dotyczy to zarówno możliwości nauki od najlepszych, rozbudowanych
i różnorodnych ścieżek kariery, aż po wielość obszarów merytorycznej
specjalizacji. W grupie dostawców usług IT znajdziesz firmy polskie i zagraniczne, działające na rynku lokalnym, jak i globalnie, duże korporacje i
małe przedsiębiorstwa. Tu każdy znajdzie coś dla siebie.

To z kolei otwiera pole do oferowania następnych usług na rynku. Do obsługi tych
procesów firmy potrzebują wysokiej klasy specjalistów. Potrzebni są także inżynierowie, którzy będą potrafili przedstawić jak rozwiązania techniczne otwierają
konkretne możliwości dla firm, nabywców usług telekomunikacyjnych.
Jeśli weźmiemy pod uwagę także takie innowacje jak powszechny cloud computing czy inteligentne miasta staje się widocznym, że branża telekomunikacyjna
ma przed sobą wielką przyszłość. Jeśli masz w sobie duszę odkrywcy, lubisz
kreatywne działania i do tego rozumiesz prawa jakimi rządzi się biznes, to firmy
z tego sektora to idealny wybór dla Ciebie.

Software house
Firmy produkujące oprogramowanie są oczywiście jednym z dostawców usług IT.
Warto jednak nieco odrębnie potraktować tę grupę bo jest to samodzielny obszar
rynku IT. Zwykle tego rodzaju firmy specjalizują się w technologiach webowych.
Często też pracują w oparciu o jedną główną technologię np. Python lub Ruby
on Rails.

Agata - Software Test Senior
Engineer
Swoją karierę w Rockwellu rozpoczęłam jeszcze
na studiach. W ciągu kilku lat miałam okazję
pracować w różnych projektach, działach
i lokalizacjach.
To, za co najbardziej cenię pracę tutaj, to
przede wszystkim przyjazna atmosfera - zawsze mogłam liczyć na pomoc
i wsparcie współpracowników, otwartą komunikację i konstruktywną
krytykę. Bardzo ważna jest dla mnie również duża możliwość rozwoju
jaką daje firma - dostęp do materiałów, szkoleń, możliwość zmian
w ścieżce kariery.
Praca w międzynarodowym zespole umożliwia z kolei doskonalenie
znajomości języka angielskiego, umiejętności komunikacyjnych
i wymianę kulturową. Kolejną ważną zaletą pracy w Rockwellu jest
elastyczny czas pracy. Zachęcam do dołączenia do zespołu RA!
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W Polsce działają różnego rodzaju Software house’y, ale większość z nich liczy
kilkanaście osób. Z uwagi na fakt braku rozbudowanej hierarchii i płaską strukturę typowy pracownik takiego przedsiębiorstwa to właśnie programista. Takie
środowisko ułatwia przepływ wiedzy i wzajemne uczenie się. Jeśli więc pociąga
Ciebie praca w mniejszych organizacjach, a dodatkowo jesteś fanem konkretnej
technologii webowej, to Software house może być pracodawcą dla Ciebie.

Informatyk wewnętrzny
Oprócz firm zaprezentowanych powyżej wielu informatyków znajdzie pracę również w przedsiębiorstwach, które na pierwszy rzut oka mogą się nie kojarzyć z
usługami IT. Rozwiązania informatyczne są obecne w każdej firmie. W dużej
części z nich strona internetowa to nie jest jedyne narzędzie IT wykorzystywane
w pracy. Coraz powszechniejsze stają się zaawansowane rozwiązania takie jak
systemy zarządzania firmą, centra danych, aplikacje mobilne, dedykowane oprogramowanie czy własna rozbudowana infrastruktura informatyczna. Do obsługi i
utrzymania tego całego konglomeratu narzędzi IT konieczni są fachowcy.
To miejsce dla programistów, analityków, administratorów – pracy nie zabraknie dla
wielu specjalistów. Zaawansowane technologie są powszechnie obecne w wielu
firmach z różnych branż, nie tylko u typowych dostawców IT. Jest to również okazja
do tego aby pracować z najnowszymi technologiami dla osób które mieszkają w
mniejszych miastach, gdzie często nie ma zbyt wiele firm z branży IT.
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Przemysł
elektromaszynowy

Dynamiczne zmiany jakie zachodzą w przemyśle elektromaszynowym
wpływają bezpośrednio na specyfikę pracy w tej branży. Od pracowników wymagane jest, aby dostrzegali trendy panujące na rynku, a także umieli je przewidywać i wyprzedzać. Jako członek zespołu możesz
bowiem projektować rozwiązania czwartej lub piątej generacji w sytuacji, gdy w sklepach są dostępne dopiero urządzenia drugiej generacji.
Warto więc mieć otwarty umysł i rozwijać kreatywność – to mogą być
czynniki sukcesu. Ważne są także umiejętności interpersonalne – będąc członkiem dużych zespołów projektowych efektywna komunikacja
jest niezbędnym warunkiem skutecznej współpracy.

Przemysł elektromaszynowy jest jednym z głównych filarów nowoczesnej gospodarki. Produkuje
on wysoko przetworzone dobra zaczynając od obróbki metali, przez produkcję silników, a kończąc na
układach scalonych i sprzęcie elektronicznym.

Niezbędna jest więc także znajomość co najmniej jednego języka obcego. Pracując nad urządzaniami które będą wykorzystywane na całym
świecie konieczne jest utrzymywanie kontaktu z członkami zespołu z
zagranicznych oddziałów firmy. Warto wskazać jeszcze jeden istotny
element, który może zdecydować o sukcesie w pracy w tej branży.
Jest nim wyobraźnia. Urządzenie zawsze ma służyć konkretnemu odbiorcy. Jeśli sprzęt nie będzie odpowiadał jego oczekiwaniom, to firma
straci klienta. Projektując więc urządzenia trzeba patrzeć na nie oczami użytkownika. Dotyczy to zarówno designu, funkcjonalności, a także
oprogramowania i interfejsu. Przykład firmy z jabłkiem w logotypie jest
tu cennym drogowskazem.

W ramach przemysłu elektromaszynowego wyróżnia się
mniejsze sektory:

•
•
•
•
•

Przemysł metalowy
Przemysł maszynowy
Przemysł precyzyjny
Przemysł środków transportu
Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny

Przemysł elektromaszynowy obejmuje więc bardzo zróżnicowane dziedziny. To co je łączy, to fakt, że każda z nich potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów - inżynierów oraz znacznych nakładów kapitałowych, aby móc dostarczyć produkty na rynek.

Wyzwania w branży
Jednym z ciekawszych wyzwań jakie stoją przed przemysłem elektronicznym jest budowa Internetu Rzeczy. Czemu lodówka nie może
sama zrobić zakupów w sklepie internetowym? Dlaczego maszyny na
linii produkcyjnej w fabryce nie mogą same zgłosić, a najlepiej i usunąć nadchodzącej awarii? Wdrożenie i upowszechnienie inteligentnych
urządzeń to jedna z wielu nadchodzących rewolucyjnych zmian, które
mogą uczynić nasze życie prostszym. Pomysł połączenia wszystkich
urządzeń w jedną sieć już od kilku lat funkcjonuje w głowach naukowców. Prawdopodobnie otwiera to też kolejne, dalsze możliwości o których obecnie nawet nie mamy pojęcia.

Przemysł elektromaszynowy jest oparty na wysoko zaawansowanych technologiach. Dotyczą one różnych obszarów. Część z nich pozwala obniżyć
koszty produkcji, inne z kolei zwiększają funkcjonalność produktu. Przykładowo jedną z takich technologii jest ekran dotykowy, który zmienił możliwości telefonów komórkowych.
W przedsiębiorstwach działających w ramach przemysłu elektromaszynowego dużą rolę odgrywają działy badań i rozwoju. Innowacje wprowadzone
do produkcji decydują o tym, czy dany produkt zdobędzie klientów, a tym
samym decydują także o sukcesie rynkowym całego przedsiębiorstwa.
Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl
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Produkcja w przemyśle elektromaszynowym

Kariera inżyniera jako eksperta technologii

Gdy produkt już został opracowany, pozostaje finalny etap – produkcja. Z uwagi na wysoki stopień zaawansowania technologicznego również sam proces produkcji w przemyśle elektromaszynowym wymaga
specjalistycznych umiejętności i kwalifikacji. Za prawidłowy przebieg
prac odpowiadają między innymi właśnie inżynierowie procesu. Jeśli
fascynuje Ciebie droga od pomysłu do przemysłu to praca w fabrykach przedsiębiorstw z branży elektromaszynowej będzie dla Ciebie
idealna.

Jedną ze ścieżek kariery dla inżyniera może być rola eksperta technologii, jako
znawcy rozwiązań technicznych w określonej branży. Trudno jest stworzyć uniwersalną definicję eksperta, ale zwykle będzie to osoba, której mocnym atutem
jest ugruntowana wiedza – tak też jest w przypadku eksperta technicznego.
Jak może wyglądać praca eksperta technicznego?
Osoby zainteresowane karierą wysoko wykwalifikowanego specjalisty mogą rozważać kilka ścieżek kariery. Wymieńmy kilka z nich:
praca akademicka – dla wielu zainteresowanych teoretycznymi analizami, ciekawa może być praca na uczelni wyższej lub w jednym z licznych
państwowym instytutów naukowych. W zależności od konkretnych uwarunkowań może wiązać się z działalnością dydaktyczną, ale także może oznaczać współpracę z przedsiębiorstwami, na przykład poprzez opracowywanie
specjalistycznych ekspertyz.

Centra badawczo - rozwojowe
Rozwój przemysłu elektromaszynowego wspierają centra badawczo – rozwojowe, które licznie powstają w największych miastach
w Polsce. Międzynarodowe korporacje poważnie traktują nasz kraj
jako miejsce, gdzie warto pracować nad nowymi technologiami. Również polskie firmy co raz częściej wychodzą na światowe rynki, co
dodatkowo motywuje do inwestycji w badania. Dzięki temu polscy
inżynierowie zyskują wielki obszar do rozwoju i specjalizacji. Jeśli więc
chcesz projektować rozwiązania, które będą stosowane na całym
świecie, to Polska jest świetnym miejscem aby urzeczywistnić te plany.

praca w instytucji publicznej takiej jak Urząd Dozoru Technicznego. W tym przypadku obok wiedzy teoretycznej ważna jest umiejętność zastosowania jej w praktyce. W przypadku pracy jako inspektor w
Urzędzie Dozoru Technicznego jednym z Twoich głównych zadań będzie
analiza stanu technicznego urządzeń, w szczególności pod kątem bezpieczeństwa pracy.
praca w centrum badawczo – rozwojowym. Bardzo często
zaawansowana wiedza teoretyczna jest dobrą podstawą do rozwiązywania
problemów praktycznych, szczególnie w przypadku zadań polegających na
opracowywaniu nowych rozwiązań technologicznych. Interesująca może tu
być praca w centrum R&D firmy właśnie z sektora elektromaszynowego, w
którym powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych. Często firmy
z tej branży produkują nawet niewielkie, ale bardzo zaawansowane technicznie komponenty, które później są wykorzystywane na przykład w motoryzacji
lub lotnictwie.

Ilona Kanas - Marketing & HR
Manager w B&R
Dlaczego warto związać przyszłość zawodową z Urzędem Dozoru Technicznego?

Dla studentów kierunków technicznych takich jak Automatyka i Robotyka, Mechatronika czy Elektrotechnika firma B&R jest idealnym
wyborem.

W UDT funkcjonują ścieżki rozwoju dla
poszczególnych grup pracowników. Dla
pracowników technicznych ścieżka ta jest
powiązana z grupą urządzeń technicznych i uzyskiwaniem kolejnych uprawnień.

Dlaczego? Dostarczamy innowacyjne rozwiązania dla przemysłu i u nas
będziesz mieć kontakt z innowacyjnymi rozwiązaniami dla automatyzacji
maszyn i zakładów. Zdobędziesz wiedzę na temat sterowania, tworzenia wizualizacji oraz techniki napędowej oraz w kameralnej atmosferze
i pod okiem przyjaznego opiekuna praktyk zrealizujesz projekt praktyk.
Niewykluczone, że będą to też Twoje pierwsze kroki z pracą projektową
i pod okiem doświadczonego inżyniera rozwiniesz swoje umiejętności pracy
w zespole.

Postęp techniki i technologii wykorzystywanej w
przemyśle stymuluje wzrost wymagań rynku. Rozwój metod badawczych,
nowe grupy urządzeń i powszechna automatyzacja są motorem dla rozwoju dozoru, a tym samym stałego podnoszenia kompetencji personelu
technicznego. Wyzwaniem jest też czynny udział we wdrażaniu w przemyśle najnowszych rozwiązań techniki oraz zapewnienie ich bezpieczeństwa.

Angażujemy się we współpracę z uczelniami i środowiskami studenckimi
praktycznie od początku swojego istnienia w Polsce. Zależy nam na tym, aby
studenci kierunków technicznych zdobywali swoje pierwsze doświadczenia
inżynierskie w pozytywnym i twórczym miejscu pracy oraz aby mogli swobodnie korzystać z pomocy naszych ekspertów. Takim pracodawcą jesteśmy,
więc warto wysłać do B&R swoje CV na praktyki i staże.
Zapraszamy!

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl

Kadra techniczna bierze udział w szkoleniach i konferencjach, również zagranicznych. Rozwój kompetencji przekłada się na jakość usług i zakres
szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa technicznego w ofercie
Akademii UDT. Inspektorzy oprócz czynności dozorowych i prowadzenia
szkoleń dla Klientów, realizują audyty, ekspertyzy techniczne, uczestniczą
w pracach legislacyjnych, a także reprezentują UDT w krajowych i zagranicznych gremiach.
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Transport i logistyka
Branża TLS - transport, logistyka i spedycja to ważny pracodawca
w Polsce. Rozwój branży logistycznej wspiera sam fakt położenia naszego kraju w centrum Europy. Polska znajduje się na przecięciu szlaków
komunikacyjnych z północy na południe i ze wschodu na zachód. Jest
krajem tranzytowym dla połączeń z Europy przez Rosję do Chin, ale także łączy Morze Bałtyckie z Adriatyckim. Każdy z tych szlaków to miliony
ton towarów przepływających we wszystkich kierunkach. Jednocześnie
to wielki ocean możliwości zawodowych dla specjalistów od transportu,
spedycji i logistyki.

Praca w logistyce
Logistycy zatrudnienie znajdą przede wszystkim w firmach transportowych i spedycyjnych, w których głównym obszarem działania jest zarządzanie przepływem towarów. Specjaliści z zakresu logistki mogą szukać
pracy także w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. Staje
przed nimi zadanie organizacji efektywnego i ekonomicznego łańcucha
dostaw. Praca w logistyce wymaga odporności na stres i dobrej organizacji. Ważna jest także znajomość języków obcych z uwagi na konieczność
organizacji międzynarodowych przewozów towarów.
Perspektywy branży
►►
Ciekawe możliwości wiążą się uruchomieniem kolejowego
połączenia pomiędzy Polską a Chinami. Dla wielu firm może stać się to
interesującym sposobem, aby dotrzeć ze swoją ofertą do Państwa Środka. Tym samym, to transkontynentalne połączenie kolejowe może okazać
się kolejnym bodźcem, który będzie wspierał wzrost liczby przewozów w
Polsce, a tym samym – rozwój branży TLS w naszym kraju.
►►
W Polsce powstają kolejne centra magazynowo – logistyczne.
Takie inwestycje przekładają się na zwiększoną liczbę operacji logistycznych. Rozwój rynku logistycznego, w tym wzrost powierzchni magazynowych buduje więc silną pozycję firm z branży TLS jako solidnego pracodawcy na rynku.
►►
Pozytywny wpływ na branżę logistyczną będzie miała z pewnością rozbudowa polskich portów. Trwają prace nad budową portowej
infrastruktury, która pozwoli zwiększyć wolumen przeładowywanych towarów. Z kolei więcej towarów w polskich portach to więcej pracy dla firm
transportowych w Polsce. Z nadmorskimi inwestycjami skorelowane są
prace związane z rozbudową infrastruktury drogowej, szczególnie tej o
przebiegu południkowym. Idea jest czytelna – połączyć polskie porty z
krajami Europy Środkowej. Najwięcej uwagi poświęca się budowie dróg
łączących nasz kraj z Czechami. Niewątpliwie inwestycje te napotykają
szereg trudności, jednak sam fakt, iż są one w centrum zainteresowania
opinii publicznej oraz władz pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość.
Rozbudowa portów i dróg to dobry prognostyk jeśli chodzi o perspektywy
branży logistycznej.
►►
Silnym bodźcem do rozwoju branży logistycznej są dobre perspektywy rynku e-commerce. Rozwój handlu w Internecie bezpośrednio
przekłada się na wzrost przewozów. Dla firm oznacza to konieczność
zwiększenia zespołu dostawców. Z drugiej strony większa skala działania
zachęca do szukania oszczędności i obszarów do optymalizacji działalności.
Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl

Produkcja w branży
farmaceutycznej
W ramach szeroko pojętego sektora produkcyjnego należy
wyróżnić produkcję w branży farmaceutycznej. Spróbujmy
określić kluczowe wyzwania jakie stoją przed produkcją w
branży farmaceutycznej oraz jakie zadania mają pracujący w
niej inżynierowie.
Wyzwania w branży
Produkcja w przedsiębiorstwach farmaceutycznych jest zdeterminowana kilkoma
istotnymi czynnikami. Pierwszym z nich jest czas. Dlaczego? Przedsiębiorstwa
farmaceutyczne inwestują ogromne środki w opracowywanie nowych leków. Rezultatem tych prac jest uzyskanie patentu, który można porównać do monopolu
– tylko to przedsiębiorstwo ma prawo produkować lek chroniony patentem. Zasadniczo patenty na produkty lecznicze są przyznawane na okres 20 lat. W tym czasie
przedsiębiorstwo musi wprowadzić produkt na rynek i uzyskać zwrot z inwestycji,
zanim inne firmy będą mogły produkować ten sam lek. Wbrew pozorom okres 20
lat nie jest zbyt długi i cenne są wszelkie metody, które poprawią efektywność.
Kluczowym z tych obszarów jest właśnie optymalizacja produkcji. Ważne jest, aby
skrócić czas cyklu produkcyjnego oraz zwiększyć wydajność produkcji. Celem jest
szybkie dostarczenie wyrobów medycznych na rynek, tak aby pacjenci mieli możliwość z nich skorzystać.
Kolejny istotny aspekt produkcji to zgodność z przepisami prawnymi, normami jakościowymi i wymaganiami rynku i klientów. Tutaj kluczowe znaczenie ma „Dobra
Praktyka Produkcyjna” (z ang. Good Manufacturing Practice, GMP). GMP to zbiór
zasad stosowany w skali globalnej, a pierwsze z nich zostały opublikowane w 1968
roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Warto wiedzieć, że GMP są
stosowane nie tylko w branży farmaceutycznej, ale również w spożywczej.
W Polsce wymagania GMP określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania. Zgodnie z tym Rozporządzaniem:
„Operacje produkcyjne są przeprowadzane zgodnie z uprzednio opracowanymi
instrukcjami i procedurami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym
rozporządzeniu. W celu skutecznej kontroli procesu wytwarzania zapewnia się właściwe i wystarczające środki techniczne oraz organizacyjne. Odchylenia od ustalonego przebiegu procesu oraz wady produktu leczniczego są udokumentowane, a
ich przyczyny dokładnie wyjaśnione.”
W skrócie można więc powiedzieć, że zasady GMP mają na celu osiągniecie wysokiej jakości produkcji w celu wyprodukowania bezpiecznych wyrobów dla konsumentów.
Warto wiedzieć: Walidacja
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Wytwarzania krytyczne etapy procesu wytwarzania produktów leczniczych podlegają walidacji. Co to jednak znaczy?
Zgodnie z Rozporządzeniem walidacja to udokumentowany program dający wysoki stopień pewności, że określony proces, metoda lub system będzie w sposób
powtarzalny prowadzić do otrzymania wyników spełniających określone kryteria
akceptacji. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorstwo produkujące wyroby farmaceutyczne powinno zapewnić stałą zdolność do dostarczania wyrobów określonej jakości. Konieczna jest więc analiza procesów produkcyjnych, opracowanie
odpowiednich procedur, a następnie ciągła kontrola ich realizacji w praktyce.
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Przemysł
W Polsce przemysł motoryzacyjny jest silnie reprezentowany. W kraju funkcjonuje nie tylko wielu znanych
producentów samochodów, ale są również obecne firmy
produkujące części oraz podzespoły samochodowe. Co
ciekawe, wiele z tych przedsiębiorstw prowadzi w Polsce centra badawczo – rozwojowe. Jeśli masz w sobie
żyłkę innowatora to firmy z branży motoryzacyjnej są dla
Ciebie idealnym pracodawcą.

motoryzacyjny

Nie wszyscy wiedzą o tym, że przemysł motoryzacyjny składa się dwóch
dużych sektorów. Pierwszy z nich to bardzo znane koncerny samochodowe. Drugi bardzo duży segment to producenci części i podzespołów, które
są następnie wykorzystywane w samochodach produkowanych przez
koncerny. Pracując w koncernie motoryzacyjnym możesz uczestniczyć
w produkcji samochodu od produkcji podwozia do zjazdu z linii montażowej. Z kolei praca w firmie produkującej części to możliwość poznania od
podszewki procesu produkcji konkretnych podzespołów, które mogą być
później stosowane w większości samochodów na świecie.

Rynek pracy w Polsce
W przedsiębiorstwach motoryzacyjnych jest zatrudnionych w Polsce około
160 000 pracowników i liczba ta rośnie. Inżynierów poszukują szczególnie
koncerny otwierające nowe fabryki, jak i producenci części, którzy uruchamiają centra badawczo – rozwojowe. Wszystko to powoduje, że przemysł
motoryzacyjnych w Polsce to perspektywiczny sektor gospodarki.

Rafał Sperling - szef działu chłodzenia
akumulatorów w samochodach hybrydowych
i elektrycznych.
W Ostrowie intensywnie pracujemy nad systemami wymienników ciepła zarówno dla
samych akumulatorów jak i stacji ładowania
samochodów elektrycznych. Te zagadnienia
mają rosnący udział w pracach naszych inżynierów.
Zestawy baterii w samochodach generują spore ilości ciepła zarówno w fazie rozładowywania, jak i ładowania, szczególnie gdy
odbywa się to z pomocą szybkich ładowarek (supercharger).
Same stacje ładowania również wymagają systemów chłodzenia projektowanych i produkowanych w Ostrowie Wielkopolskim.
Z drugiej strony akumulatory w samochodach nie powinny pracować
w zbyt niskiej temperaturze.
Dodatkowo dążymy do maksymalnej efektywności i optymalizacji
procesów produkcji w zakładzie. Daje to podstawowy obraz wyzwań, z którymi mierzymy się na co dzień w MAHLE.
Cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć!
Więcej o pracy w MAHLE na pl.mahle.com

Globalne perspektywy branży
Motoryzacja jest dziś nieodłącznym elementem współczesnego
świata. Samochód staje się niezbędnym narzędziem do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie, a to z kolei stanowi silny
bodziec do wprowadzania innowacji. Spójrzmy na rozwój technologii motoryzacyjnych w kluczowych obszarach.

1
2
3

Po pierwsze bezpieczeństwo. Standardem jest kilka poduszek
powietrznych oraz konstrukcja samochodu ograniczająca ryzyko
poważnych uszkodzeń ciała pasażerów w przypadku wypadków
drogowych. Bezpieczeństwo wspierają także systemy elektroniczne takie jak asystent pasa ruchu czy czujniki badające odstęp
od innych uczestników ruchu drogowego.
Drugi obszar to właśnie różnorodne rozwiązania ułatwiające
kierowcy prowadzenie samochodu. Czujniki parkowania, inteligentne tempomaty, zintegrowany GPS – wszystko to podnosi
komfort podróżowania samochodem. Jednakże cel ostateczny
producentów to zastąpienie kierowcy komputerem, który będzie
bezbłędnie prowadził pojazd. Eksperymentalne pojazdy już jeżdżą po publicznych drogach i choć jest to ciągle faza testów, to
wielu producentów pracuje nad seryjną technologią, która będzie
dostępna dla każdego z nas. Dotyczy to również samochodów
ciężarowych – zastąpienie lub wsparcie kierowcy komputerem
ma w założeniu podnieść bezpieczeństwo oraz obniżyć koszty
transportu.
Trzeci obszar innowacji w świecie motoryzacji to wprowadzenie napędu elektrycznego. Główne zalety tego napędu to niski
koszt paliwa oraz niskie koszty eksploatacji z uwagi na prostszą
konstrukcję silnika. Wady – to głównie wysoki koszt baterii i jej
ograniczona pojemność, co przekłada się na niezadowalający
zasięg samochodu. W praktyce oznacza to konieczność częstego ładowania baterii, co dodatkowo trwa obecnie dużo dłużej niż
tankowanie benzyny.
Wszystkie te innowacje ułatwią użytkowanie samochodu i obniżą
jego koszt. Inżynierowie mogą się z tego tylko cieszyć, bo oznacza to mnóstwo szans rozwoju zawodowego i bardzo obiecujące
perspektywy.
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MAPA PRACODAWCÓW

Urząd Dozoru Technicznego
W strukturę organizacyjną UDT, oprócz warszawskiej Centrali
i Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego wchodzi 10 oddziałów terenowych z siedzibą w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie,
Wrocławiu oraz 22 biura z siedzibą w: Białymstoku, Bielsku-Białej,
Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Koszalinie, Olsztynie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Płocku, Piotrkowie Trybunalskim, Puławach, Radomiu,
Rzeszowie, Siedlcach, Tarnowie, Toruniu, Wałbrzychu, Włocławku,
Zielonej Górze. Preferowane kierunki studiów kandydatów to mechanika, automatyka i energetyka.

Strabag
Nasza oferta skierowana jest do absolwentów i specjalistów różnych branż sektora budowlanego, ale w STRBAG zatrudnienie
mogą znaleźć również ekonomiści, np. na stanowiskach specjalistów ds. finansowych. Obecnie w związku z rozwojem infrastruktury
kolejowej i inwestycjami w tym sektorze poszukujemy specjalistów
właśnie tej branży, szczególnie na wyższych stanowiskach, związanych z zarządzaniem dużymi kontraktami. Zapotrzebowanie jest
również na inżynierów ds. instalacji sanitarnych czy elektrycznych,
inżynierów i kierowników robót o specjalizacji drogowej, czy kierowników budowy. Rekrutacje prowadzimy na projekty realizowane
w całej Polsce.

Rockwell Automation
Warszawa, Gdańsk, Katowice
informatyka, automatyka, elektronika
Credit Suisse
Wrocław
IT, mathematics, physics
B&R Automatyka Przemysłowa
Poznań, Warszawa, Kraków, Szczecin
automatyka i robotyka, mechatronika, elektrotechnika

Eurovia
Siedziba główna Eurovia mieści się w Bielanach Wrocławskich. Oddziały wykonawcze mieszczą się na terenie:
Bielsko-Białej, Bydgoszczy, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Krakowa, Łodzi, Mysłowic, Rybnika, Rzeszowa,
Szczecina oraz Wrocławia. W strukturę Eurovia wchodzą
również Kopanie, Wytwórnie mieszanek mineralno-asfaltowych i Wytwórnie emulsji i asfaltów modyfikowanych rozmieszczone na terenie całej Polski. Preferowane kierunki
studiów kandydatów to budownictwo i ekonomia.

PGNiG TERMIKA
Warszawa, Pruszków
mechanika, energetyka, elektryka
MAHLE
Ostrów Wielkopolski, Krotoszyn, Wrocław
mechanika i budowa maszyn, finanse i rachunkowość, informatyka,
logistyka, zarządzanie jakością
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Znajdź na mapie swojego pracodawcę!
Przy nazwie każdej firmy znajdziesz informację o kierunku wykształcenia poszukiwanych kandydatów. Są to oczywiście główne obszary, więc w celu uzyskania kompletnej informacji należy zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy
w danym przedsiębiorstwie.

GDAŃSK
KOSZALIN
B&R AUTOMATYKA
PRZEMYSŁOWA

SZCZECIN

ROCKWELL
AUTOMATION

OLSZTYN

BYDGOSZCZ
BIAŁYSTOK
B&R AUTOMATYKA
PRZEMYSŁOWA
PGNIG TERMIKA

POZNAŃ
WARSZAWA

MAHLE

MAHLE

PRUSZKÓW
ROCKWELL
AUTOMATION

PGNIG TERMIKA

KROTOSZYN
CREDIT SUISSE

B&R AUTOMATYKA
PRZEMYSŁOWA

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

STRABAG

URZĄD DOZORU
TECHNICZNEGO

MAHLE

WROCŁAW
BIELANY
WROCŁAWSKIE

LUBLIN

ROCKWELL
AUTOMATION

EUROVIA

B&R AUTOMATYKA
PRZEMYSŁOWA

KATOWICE
KRAKÓW

23

Kim jesteśmy?

Dlaczego B&R?
Firma B&R Automatyka Przemysłowa Sp. z o.o. wspiera studentów oraz pracowników uczelni technicznych w procesie
edukacji oraz przy pracach nad projektami. Studenci pracujący nad pracą dyplomową lub projektem z koła naukowego
w oparciu o nasz system mogą otrzymać bezpłatne szkolenia
oraz wsparcie techniczne. W każdym regionie kraju znajdziecie dedykowaną osobę zajmującą się działaniami edukacyjnymi, która pomoże Wam w adaptacji wiedzy o naszych rozwiązaniach automatyzacji do Waszego procesu kształcenia.

B&R to innowacyjna firma z branży automatyzacji z siedzibą
w Austrii i przedstawicielstwami na całym świecie. Od 2017
stanowi jednostkę biznesową w grupie ABB. Jako globalny
lider w automatyce przemysłowej, oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyki maszyn i automatyki
zakładowej. Z oferty naszej firmy korzystają producenci
maszyn, firmy inżynierskie, integratorzy systemów, a także
klienci końcowi z wielu branż przemysłu.

Nasza oferta:

Czego Cię nauczymy?

Proponujemy odbycie praktyk oraz płatnego stażu
z możliwością zatrudnienia w naszych biurach regionalnych w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Krakowie

Odbędziesz kilkudniowe szkolenie z zakresu obsługi naszego środowiska programistycznego Automation Studio
Nauczysz się programowania sterowników PLC
firmy B&R

Gwarantujemy zdobycie cennego doświadczenia
w międzynarodowej firmie oraz przyjazną atmosferę

Zdobędziesz podstawy programowania napędów

Kogo szukamy?

Będziesz tworzył intrerfejsy człowiek-maszyna
na panelach operatorskich
Poznasz sposoby komunikacji za pomocą sieci
przemysłowych

Studentów oraz absolwentów kierunków:
Automatyka i robotyka, Mechatronika, Elektrotechnika
lub pokrewnych

Zrealizujesz indywidualny lub grupowy projekt
końcowy praktyk

Dołącz do nas!
Więcej informacji na stronie:
https://www.br-automation.com/pl/kariera/studenci/
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About Credit Suisse
Credit Suisse is a leading global wealth manager
with strong investment banking capabilities.
Headquartered in Zurich, Switzerland, we have
a global reach with operations in about 50 countries
and employ more than 45,000 people from over 150
different nations.
Embodying entrepreneurial spirit, Credit Suisse
delivers holistic financial solutions to our clients,
including innovative products and specially tailored
advice.
Striving for quality and excellence in our work, we
recognize and reward extraordinary performance
among our employees, provide wide-ranging training
and development opportunities, and benefit from
a diverse range of perspectives to create value for our
clients, shareholders and communities.
We are Credit Suisse.

Internship Programs
Our 12 week Internship Program will provide you with
the opportunity to complete a project that concludes
with a presentation to senior management and
is implemented in the real production environment.
The program offers opportunities to meet with senior
managers, colleagues and peers at all levels across
the bank. You will gain insight into the bank and its
culture, as well as build your professional network.
The practice gives us a tangible framework for
assessing you for a full-time position after your
graduation in 2020. The internship is our core-hiring
channel for our full- time graduate program.

How to apply
Apply online credit-suisse.com/
Select Careers, Search and apply,
Campus Recruiting
then choose the program you are interested
in and then click on Apply.
Then, log in with your username and password,
or register under New Users.
credit-suisse.com/wroclawcareers

Full-Time Graduate Programs
We offer full-time employment for recent graduates,
combining technical and project management training with
practical experience. We connect you with peer mentors
to support your development at the beginning of your
professional career.
We are looking for graduates for the following roles:
Application Developer, System Engineer, IT Infrastructure,
Business Analyst and Testers. We will evaluate your
preferences prior to your start date and consider them when
making desk allocation decisions.

Program start:
•

IT Graduate Technical Analyst: June 2020

•

Risk Analyst Graduate Program: August 2020

•

Swiss Universal Bank Graduate Program: August 2020

For the first two years we offer a comprehensive technical
training program and a suite of career development
opportunities, including:
•

Role change after first year;

•

Hands-on experience and the ability to work
on impactful projects from the start;

•

A collaborative environment where creativity, problem
solving and drive are recognized and encouraged.

Contact
If you are interested in receiving information,
please contact: students.wroclaw@credit-suisse.com
25
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Nowe wyzwania dla inżynierów
w branży motoryzacyjnej
MAHLE jest jednym z kluczowych dostawców takich firm jak BMW,
VW czy Ferrari, dla których oferuje części do silników, układów
chłodzenia, filtry, elektrykę i mechatronikę. W Polsce zaawansowane części do aut produkowane są w Krotoszynie i Ostrowie
Wielkopolskim. We Wrocławiu działa natomiast obsługa księgowa
i informatyczna europejskich oddziałów firmy.

MAHLE w Polsce intensywnie się rozwija i wszystkie 3 lokalizacje zwiększają zatrudnienie. Polskie zakłady przejmują też część
zadań od zagranicznych placówek MAHLE, stąd stale zwiększające się zapotrzebowanie na inżynierów i specjalistów z zakresu
projektowania, mechaniki i budowy maszyn, materiałoznawstwa,
procesów produkcyjnych, logistycznych, księgowych i IT.

„O wyjątkowości Ostrowa stanowi to, że zajmujemy się całym procesem powstawania produktu, od fazy koncepcji i projektowania,
przez stworzenie prototypów i ich testy, aż do wdrożenia produkcji
seryjnej, która również odbywa się w zakładzie w Ostrowie Wielkopolskim” – podkreśla Krzysztof Wawrocki, dyrektor centrum technologicznego.

Szczególnie mocno rozwijane jest ostrowskie Centrum Badań
i Rozwoju (R&D), w którym obecnie pracuje ponad 400 specjalistów
z obszaru chłodzenia samochodów spalinowych, hybrydowych
i elektrycznych. Wszystkie te rodzaje napędów wymagają od
inżynierów opracowywania i optymalizacji technologii kontroli
temperatury. Silniki elektryczne, elementy sterujące i elektronika, wymagają chłodzenia, aby mogły działać w optymalnej temperaturze i uzyskiwać najlepszą wydajność. Układy ogrzewania
i klimatyzacji muszą zużywać możliwie mało energii, co pozwala
na wydłużenie zasięgu aut elektrycznych lub obniżenie zużycia
paliwa wersji spalinowych. Kolejnym wyzwaniem w samochodach hybrydowych i elektrycznych, jest chłodzenie baterii, które
podczas jazdy, czy ładowania samochodu, generują duże ilości
ciepła.

MAHLE we Wrocławiu daje z kolei duże możliwości rozwoju dla
specjalistów IT i finansów, a Krotoszyn optymalizuje produkcję najwyższej jakości komponentów do silników spalinowych, które trafiają m.in. do najbardziej wymagających sportów motorowych, w
tym do F1.
MAHLE może być zatem ciekawym i pełnym wyzwań miejscem
pracy, zwłaszcza dla inżynierów i techników, którzy chcą wiązać
swoją przyszłość z motoryzacją i chcą mieć swój udział w opracowywaniu nowych rozwiązań dla największych producentów samochodów na świecie.
Najnowsze oferty pracy można znaleźć na stronie jobs.mahle.com
Kontakt dla kandydatów:
rekrutacja.ostrow@pl.mahle.com,

Te tematy szczególnie angażują ostrowskich inżynierów. Projektowane tutaj komponenty są testowane w lokalnych laboratoriach
i później wdrażane do produkcji seryjnej.

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl
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Studenci!
Technicy!
Inżynierowie!

Szukacie praktyk, staży, pracy?
Czekamy na WAS!
Jesteśmy:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wiodącym producentem ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji
Wytwórcą 11% ciepła produkowanego w Polsce
Ósmym producentem energii elektrycznej w Polsce
Firmą, w której powstaje najnowocześniejszy blok gazowo-parowy
Firmą, która dba o środowisko
Firmą odpowiedzialną i wiarygodną, dla której ważne są partnerstwo i jakość
Firmą dającą możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
Jednym z najbardziej pożądanych pracodawców na rynku

Najnowsze informacje i oferty pracy:
www.termika.pgnig.pl
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DOŁĄCZ DO FIRMY POSZERZAJĄCEJ
MOŻLIWOŚCI CZŁOWIEKA!
W Rockwell Automation łączymy wyobraźnię ludzi z potencjałem technologii, aby uczynić świat
bardziej inteligentnym, zjednoczonym i wydajniejszym. Jesteśmy światowym liderem w automatyce przemysłowej i transformacji cyfrowej.
Z siedzibą w Milwaukee, Wisconsin, zatrudniamy około 23 000 osób rozwiązujących problemy
i wprowadzających innowacje, dedykowanych
klientom w ponad 100 krajach.

Na terenie Polski mamy trzy lokalizacje, w tym Warszawę,
Gdańsk i Katowice, w których możesz znaleźć szybko rozwijający się dział oprogramowania, który tworzy i testuje nasze
rozwiązania programowe, dział usług finansowych wspierający transakcje na całym świecie lub dział Research & Development pomagający projektować i rozwijać nasze przyszłe
produkty i rozwiązania.
Obecnie poszukujemy absolwentów studiów informatycznych,
Automatyki Przemysłowej, Informatyki Przemysłowej, Elektroniki, Mechatroniki, Robotyki i innych pokrewnych dziedzin.

DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ DLA ROCKWELL AUTOMATION?
OFERUJEMY SZEREG BENEFITÓW I KORZYŚCI, W TYM:

APLIKUJ JUŻ DZIŚ
Jeśli chcesz dołączyć do dynamicznej społeczności, w której możesz zbudować dobrze prosperującą karierę, rozwiązując złożone, rzeczywiste problemy, które poszerzają ludzkie możliwości,
zaaplikuj już dziś:
http://bit.ly/ROKcareerspl
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ponad 1800 pracowników
10 oddziałów terenowych
22 biura

1 450 000

165 600

290 000
600
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UMOWA O PRACĘ

DOFINANSOWANIE
DO WCZASÓW

OPIEKĘ MEDYCZNĄ

KARTĘ MULTISPORT

PROFESJONALNE
SZKOLENIA
I KURSY JĘZYKOWE

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE
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Tester baterii
z Arduino
Mimo że popularność tradycyjnych baterii
spada, większość użytkowników nadal posługuje się w domu urządzeniami zasilanymi bateriami AA, AAA, C lub D, na przykład
pilotami do telewizorów, zegarami czy zabawkami dla dzieci. Baterie oferują dużo
niższe napięcie niż 5 V, zatem możemy
wykorzystać system Arduino do mierzenia
dostarczanego napięcia i — tym samym —
stanu sprawdzanej baterii. W ramach tego
projektu zbudujemy prosty tester baterii.

Sprzęt
Oto lista urządzeń potrzebnych do realizacji tego projektu:
• trzy rezystory 560 (od R1 do R3);
• jeden rezystor 2,2 kΩ (R4);
• zielona dioda LED (LED1);
• żółta dioda LED (LED2);
• czerwona dioda LED (LED3);
• płytka uniwersalna;
• różne przewody;
• płytka Arduino i przewód USB.

Schemat
Schemat obwodu dla tego prostego testera baterii pokazano na rysunku 4.31.
Warto zwrócić uwagę na dwie końcówki po lewej stronie oznaczone znakami +
i –. Właśnie do tych końcówek należy podłączyć odpowiednie strony testowanej
baterii. Stronę dodatnią należy połączyć z końcówką oznaczoną plusem, natomiast stronę ujemną należy połączyć z końcówką oznaczoną minusem.

Cel
Napięcie dostarczane przez typową nową baterię AA zwykle wynosi około 1,6 V
i z czasem spada wraz ze zużyciem baterii. System budowany w ramach tego
projektu będzie mierzył napięcie i prezentował stan baterii za pomocą diod
LED. Stan baterii będzie odczytywany za pomocą funkcji analogRead() i konwertowany na wartość wyrażoną w woltach. Ponieważ maksymalne napięcie
obsługiwane przez analogowy pin wejściowy wynosi 5 V, należy podzielić 5
przez 1024 (czyli liczbę możliwych wartości) — w ten sposób otrzymujemy
wartość 0,0048. Oznacza to, że jeśli funkcja analogRead() zwróci na przykład
wartość 512, należy pomnożyć tę liczbę przez 0,0048, zatem wskazanie pinu
analogowego wyniesie 2,4576 V.

Ostrzeżenie
W żadnym razie nie wolno podejmować prób używania tego obwodu do mierzenia napięcia przekraczającego 5 V. Nie należy też łączyć strony dodatniej ze stroną
ujemną (i odwrotnie). Każda taka próba spowoduje uszkodzenie płytki Arduino.

Algorytm

Szkic

Oto algorytm przygotowany dla systemu testera baterii:
1. Odczytaj stan pinu analogowego nr 0.

Oto szkic dla danego projektu
// Projekt nr 6 — tester baterii

2. Pomnóż odczytaną wartość przez 0,0048, aby uzyskać wartość napięcia.
3. Jeśli napięcie jest większe lub równe 1,6 V, włącz na krótko zieloną diodę

#define newLED 2 // zielona dioda LED (nowa bateria)

LED.

#define okLED 4 // żółta dioda LED (sprawna bateria)

4. Jeśli napięcie jest większe niż 1,4 V, ale mniejsze niż 1,6 V, włącz na krótko

#define oldLED 6 // czerwona dioda LED (zużyta bateria)

żółtą diodę LED.

int analogValue = 0;

5. Jeśli napięcie jest mniejsze niż 1,4 V, włącz na krótko czerwoną diodę LED.

1 float voltage = 0;

6. Powtarzaj ten proces w nieskończoność.

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl
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Działania arytmetyczne
w systemie Arduino
System Arduino może być używany do zadań typowych dla kieszonkowych
kalkulatorów i może wykonywać na przykład operacje mnożenia, dzielenia,
dodawania i odejmowania. Oto kilka przykładów działań zapisanych w kodzie:
a = 100;
b = a + 20;
c = b - 200;
d = c + 80; // d będzie równe 0

Zmienne typu float

pinMode(newLED, OUTPUT);

W sytuacji gdy program musi operować na liczbach z punktem dziesiętnym (i
częścią ułamkową), wystarczy zastosować zmienną typu float. Wartości przechowywane w zmiennych tego typu mieszczą się w przedziale od −3,4028235
× 1038 do 3,4028235 × 1038, a ich precyzja najczęściej jest ograniczona do
sześciu lub siedmiu miejsc po przecinku. W obliczeniach można dowolnie
łączyć liczby całkowite z liczbami zmiennoprzecinkowymi. Szkic może na
przykład zawierać operację dodawania liczby zmiennoprzecinkowej f do liczby całkowitej a, przypisującą wynik zmiennej g typu float

pinMode(okLED, OUTPUT);

int a = 100;

pinMode(oldLED, OUTPUT);

float f;

Rysunek 4.31.
Schemat dla projektu nr 6
int ledDelay = 2000;
void setup()
{

}

float g;

void loop()

f = a / 3; // f = 33,333333

{

g = a + f; // g = 133,333333
analogValue = analogRead(0);

2
3
4

voltage = 0.0048*analogValue;

Operatory porównania liczb

if ( voltage >= 1.6 )
{

Operatory porównania liczb Podstawowe operatory porównania, czyli == i
!=, były już stosowane w wyrażeniac if do obsługi cyfrowych sygnałów wejściowych w projekcie nr 5. Oprócz wymienionych operatorów istnieją jeszcze
następujące operatory umożliwiające porównywanie liczb i zmiennych numerycznych:
<
mniejszy niż
>
większy niż
<=
mniejszy lub równy
>=
większy lub równy
Wymienione operatory były już używane do porównywania liczb w szkicu
dla projektu nr 6, w wierszach 4 , 5 i 6 .

digitalWrite(newLED, HIGH);
delay(ledDelay);
digitalWrite(newLED, LOW);
}
5

else if ( voltage < 1.6 && voltage > 1.4 )
{
digitalWrite(okLED, HIGH);
delay(ledDelay);
digitalWrite(okLED, LOW);
}

6

Fragment pochodzi z książki:
Arduino. 65 praktycznych projektów, Autor: John Boxall, Wyd.
Helion

else if ( voltage <= 1.4 )
{
digitalWrite(oldLED, HIGH);
delay(ledDelay);

Sukces Arduino przełożył się na ilość dostępnych akcesoriów oraz instrukcji, dzięki
którym możesz zbudować dowolny układ
elektroniczny.

digitalWrite(oldLED, LOW);
}
}
W szkicu dla projektu nr 6 system Arduino odczytuje wartość zmierzoną przez
pin analogowy nr 0 2 i konwertuje ją na wartość reprezentującą rzeczywiste
napięcie 3 . W szkicu zastosowano też nowy typ zmiennej, float 1 , który
zostanie omówiony w następnym podrozdziale. W kodzie zastosowano też
znane konstrukcje, jak wyrażenia if-else, oraz kilka nowych elementów, w tym
operacje arytmetyczne i operatory porównujące wartości liczbowe. Wszystkie
te nowe elementy zostaną opisane w następnym i kolejnych podrozdziałach.

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl

W tej książce zebrano 65 interesujących
projektów o zróżnicowanym stopniu trudności. Dzięki nim błyskawicznie opanujesz
zasady wykorzystania platformy. Pierwsze projekty pozwolą Ci zapoznać się
z Arduino. Wykonanie kolejnych pozwoli Ci osiągnąć wyższy stopień wtajemniczenia. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich, którzy chcą
poznać tajniki platformy i zbudować niesamowite układy elektroniczne, na
przykład: odbiornik GPS, termometr cyfrowy i stoper.
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Wartości R1 i R2 mają wpływ na napięcie referencyjne zgodnie z poniższym
wzorem:

Poprawa precyzji pomiarów
sygnału analogowego za pomocą napięcia referencyjnego
Jak wspomniałem przy okazji omawiania projektu nr 6, funkcja analogRead()
zwraca wartość proporcjonalną do odczytanego napięcia, które może wynosić
od 0 do 5 V. Górna granica (5 V) to tzw. napięcie referencyjne (ang. reference
voltage), czyli maksymalne napięcie akceptowane na pinie analogowym płytki
Arduino, dla którego funkcja analogRead() zwraca najwyższą możliwą wartość (równą 1023).

Vwy to napięcie referencyjne, Vwe to napięcie wejściowe (w tym przypadku 5
V). R1 i R2 to wartości oporności obu rezystorów wyrażone w omach.
Najprostszym sposobem dzielenia napięcia jest dwukrotne obniżenie Vwe
poprzez zastosowanie dwóch takich samych oporników R1 i R2, na przykład
o wartości 10 kΩ każdy. W takim przypadku warto zastosować rezystory z
możliwie najniższym poziomem tolerancji (na przykład 1%) oraz sprawdzić
rzeczywiste wartości rezystancji przy użyciu multimetru, a następnie potwierdzić wszystkie parametry za pomocą przytoczonego wzoru. Warto też
umieścić kondensator 100 nF pomiędzy pinami AREF i GND, aby uniknąć
zakłóceń na pinie AREF, które mogą powodować niestabilne wskazania analogowego pinu wejściowego.

Aby podnieść precyzję pomiarów niższych napięć, należy obniżyć napięcie
referencyjne. Jeśli napięcie referencyjne wynosi 5 V, funkcja analogRead()
reprezentuje odczytany poziom za pomocą wartości od 0 do 1023. Gdyby
jednak budowany system miał służyć na przykład do mierzenia napięcia,
które nie przekracza 2 V, i gdyby także ten przedział napięcia był reprezentowany przez wartości z przedziału od 0 do 1023, precyzja pomiarów byłaby
dużo wyższa. Okazuje się, że można to osiągnąć, stosując zewnętrzne lub
wewnętrzne napięcie referencyjne (obie techniki zostaną omówione w poniższych punktach).

W przypadku zastosowania zewnętrznego napięcia referencyjnego należy
umieścić w funkcji void setup() w szkicu następujący wiersz:

Stosowanie zewnętrznego napięcia
referencyjnego

analogReference(EXTERNAL); // wskazuje pin AREF jako

Pierwsza metoda stosowania napięcia referencyjnego polega na
użyciu pinu analogowego AREF
(od ang. analog reference); patrz
rysunek 4.32.

Stosowanie wewnętrznego napięcia
referencyjnego

źródło napięcia referencyjnego

Płytka Arduino Uno oferuje także wewnętrzne napięcie referencyjne na poziomie 1,1 V. Jeśli ten poziom napięcia jest wystarczający, nie ma potrzeby
stosohelion wania żadnych dodatkowych urządzeń. Wystarczy umieścić w
ciele funkcji

Nowe napięcie referencyjne można
wprowadzić, łącząc odpowiednie
Rysunek 4.32.
źródło napięcia z pinami AREF
Pin AREF na płytce Arduino Uno
i GND na płytce Arduino. W ten
sposób można obniżyć napięcie
referencyjne, ale nie można go podnieść, ponieważ napięcie referencyjne
podłączone do płytki Arduino Uno nigdy nie może przekraczać 5 V. Jednym
z najprostszych sposobów obniżenia napięcia referencyjnego jest utworzenie
dzielnika napięcia złożonego z dwóch rezystorów (patrz rysunek 4.33).

void setup() następujący kod:
analogReference(INTERNAL);
// wskazuje wewnętrzne źródło napięcia 1,1 V jako
// napięcie referencyjne

Rysunek 4.33. Obwód dzielnika napięcia

Nowość! Mapa ofert pracy dla inżynierów – sprawdź na Strefainzyniera.pl
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