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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu PROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERÓW, PG_00041820

Kierunek studiów Elektrotechnika

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

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

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 4.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Elektrotechniki i Automatyki -> Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych -> Zakład 
Przekształtników i Magazynowania Energii

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

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

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 15.0 15.0 0.0 0.0 60
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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

60 5.0 35.0 100

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_W10] zna podstawy 
przetwarzania, użytkowania i 
racjonalnego wykorzystywania 
energii elektrycznej, w tym zasady 
trakcji elektrycznej w różnych 
systemach transportowych

Student potrafi opracować i 
zaimplementować 
oprogramowanie dla systemu 
mikroprocesorowego

[SW3] Ocena wiedzy zawartej w 
opracowaniu tekstowym i 
projektowym

[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.

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

Treści przedmiotu Programowanie mikrokontrolera STM32L496ZGT6 w języku C w środowisku IDE STM32CubeIDE. Obsługa 
przerwań. Oprogramowanie interfejsów komunikacyjnych: SPI, I2C, USART, 1-wire. Programowa obsługa 
czujnika temperatury STLM75M2F z interfejsem I2C. Programowa obsługa wbudowanych PWM, ADC i 
zegara czasu rzeczywistego. Programowa obsługa pamięci flash W25Q80DV z interfejsem 
QSPI. Programowa obsługa trójosiowego akcelerometru i magnetometru LSM303C z interfejsami I2C i SPI. 
Programowa obsługa czujnika temperatury DS18B20 z interfejsem 1-wire.Komunikacja pomiędzy 
komputerem PC i mikrokontrolerem poprzez interfejs USB. Realizacja projektów w grupachdwuosobowych 
lub trójosobowych.

 

 

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

Kontynuacja przedmiotu Techniki mikroprocesorowe z semestru czwartego

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Projekty oprogramowania 60.0% 100.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Kernighan B. W., Rietchie D. M. Język ANSI C. WNT, Warszawa 
1998

2. Galewski. M.: STM32. Aplikacje i ćwiczenia w języku C z biblioteką 
HAL. BTC; Legionowo 2019

3. Kurczyk A.: Mikrokontrolery STM32 dla początkujących. BTC; 
Legionowo 2019

 

Uzupełniająca lista lektur 1. Paprocki. K.: Mikrokontrolery STM32 w praktyce. BTC; Legionowo 
2009

2. Dokumentacje firmowe modułów elektronicznych
3. Materiały firmowe STMicroelectronics (dokumentacje dla 

STM32L496ZGT6)

 

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Opracowanie oprogramowania umożliwiającego:

 

  - obsługę czujnika temperatury STLM75M2F z interfejsem I2C,
  - obsługa wbudowanych PWM, ADC i zegara czasu rzeczywistego,
  - obsługa trójosiowego akcelerometru i magnetometru LSM303C z interfejsami I2C i SPI,
  - komunikację pomiędzy komputerem PC i mikrokontrolerem poprzez interfejs USB

2. Realizacja projektu oprogramowania wykorzystującego kilka poznanych wcześniej bibliotek obsługi 
modułów.

 

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


