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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW, PG_00057832

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć
Forma studiów niestacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 3.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr inż. Artur Cichowski
Prowadzący zajęcia z przedmiotu dr inż. Artur Cichowski

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 10.0 0.0 20.0 10.0 0.0 40
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW [Niestacjonarne][2022/23] - Moodle ID: 28468
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=28468

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

40 5.0 30.0 75

Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy i kompetencji w zakresie programowania mikrokontrolerów.

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U05] ma przygotowanie 
niezbędne do pracy w środowisku 
przemysłowym, stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy

Student zna podstawowe zasady 
bezpieczeństwa przy pracy z 
urządzeniami elektrycznymi.

[SU1] Ocena realizacji zadania

[K6_W09] zna podstawy 
wytwarzania, przesyłania i 
rozdziału energii elektrycznej

Student potrafi sterować 
przetwornicą obniżającą napięcie.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[K6_W10] zna podstawy 
przetwarzania, użytkowania i 
racjonalnego wykorzystywania 
energii elektrycznej, w tym zasady 
trakcji elektrycznej w różnych 
systemach transportowych

 

[K6_K01] ma świadomość 
potrzeby ciągłego dokształcania 
się i samodoskonalenia w 
zakresie wykonywanego zawodu 
elektryka oraz zna możliwości 
dalszego kształcenia się

Student docenia znaczenie 
samodzielnego poszerzania 
wiedzy w zakresie programowania 
mikrokontrolerów. Ma świadomość 
bardzo szybkiego postępu w 
rozwoju techniki 
mikroprocesorowej na świecie.

[SK4] Ocena umiejętności 
komunikacji, w tym poprawności 
językowej
[SK5] Ocena umiejętności 
rozwiązywania problemów 
występujących w praktyce
[SK1] Ocena umiejętności pracy 
w grupie
[SK2] Ocena postępów pracy

Treści przedmiotu Programowanie mikrokontrolera ATmega128 w języku C. Obsługa przerwań. Oprogramowanie interfejsów 
komunikacyjnych: SPI, I2C, RS-232, 1-wire, optycznego- RC5. Wykorzystanie mikrokontrolera do 
sterowania przetwornicą obniżającą napięcie z regulatorem prądu obciążenia. Programowa obsługa czujnika 
temperatury DS18B20 z interfejsem 1-wire. Programowa obsługa  zegara czasu rzeczywistego DS1305 z 
interfejsem SPI. Programowa obsługa  przetwornika cyfrowo-analogowego MCP4921 z interfejsem SPI. 
Programowa obsługa wyświetlacza graficznego LGMBG12864D6WLW ze sterownikiem T6963C. 
Komunikacja pomiędzy dwoma mikrokontrolerami z wykorzystaniem interfejsu RS-232. Komunikacja 
pomiędzy komputerem PC i mikrokontrolerem poprzez interfejs USB. Realizacja projektów w grupach 
dwuosobowych lub ewentualnie trójosobowych.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Kontynuacja przedmiotu Techniki mikroprocesorowe (kod PG_00038402) z semestru czwartego.
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Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekty oprogramowania 60.0% 100.0%

Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Kernighan B. W., Rietchie D. M. Język ANSI C. WNT, Warszawa 
1998

2. Witkowski A.: Mikrokontrolery AVR programowanie w języku C 
przykłady zastosowań, Katowice 2006

3. M. Kardaś: Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy 
programowania wyd. II, Atnel Szczecin 2013

Uzupełniająca lista lektur 1. T. Francuz: Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do 
zaawansowanych aplikacji. Wydanie II, Helion 2015

2. T. Francuz: AVR. Praktyczne projekty, Helion 2013
3. Cichowski A., Śleszyński W., Szczepankowski P.: Technika 

cyfrowa i mikroprocesorowa, Politechnika Gdańska, Wydział 
Elektrotechniki i Automatyki, Gdańsk 2010.

4. Dokumentacje firmowe modułów elektronicznych
5. Materiały firmowe Microchip Technology (karta ATmega128)

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Opracowanie oprogramowania umożliwiającego:
• zadawanie konfigurowalnych wartości prądu zadanego dla regulatora prądu regulującego prąd 

wyjściowy przetwornicy obniżającej napięcie, do której podłączono diodę mocy LED. 
• przełączania wartości zadanych prądu
• zmiany wartości zadanych w sposób cykliczny z możliwością konfiguracji czasów trwania określonych 

wartości prądu zadanego.
1. Programowa obsługa zegara czasu rzeczywistego DS1305 z interfejsem SPI.
2. Programowa obsługa przetwornika cyfrowo-analogowego MCP4921 z interfejsem SPI
3. Programowa obsługa czujnika temperatury DS18B20 z interfejsem 1-wire.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


