
 

Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa 

Nazwa przedmiotu: Elementy techniki mikroprocesorowej 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inżynierskie pierwszego stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 

Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 3/6  3/6   

 Liczba godzin w semestrze   30/12  30/14   

 Forma zaliczenia Egzamin  zal.na ocenę   

 Liczba punktów ECTS 1  3   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze strukturami i zasadami działania systemów 

mikroprocesorowych, przedstawienie ich możliwości informatycznych, pomiarowych 

i sterujących. 

Studenci w trakcie wykładów uzyskują wiedzę z zakresu budowy, zasady działania oraz 

właściwości głównych elementów systemu mikroprocesorowego takich jak: pamięci, portów 

równoległych i szeregowych, układów towarzyszących.  

Jako przykłady systemu omawiane są mikrokontrolery 8-bitowe: firmy Intel (8051) oraz 

firmy Atmel (AVR) - architektura oraz elementy programowania w językach nisko- 

i wysokopoziomowych. 

Oczekuje się, że uczestnictwo w zajęciach umożliwi studentowi uzyskanie podstawowych 

informacji dotyczących architektury mikrokontrolerów, wbudowanych pamięci i układów 

peryferyjnych, zakresu napięć zasilania, poboru mocy, trybów adresowania, listy rozkazów, 

oprogramowania i sprzętu uruchomieniowego, dostępności na rynku krajowym, cen oraz 

innych parametrów mających wpływ na wybór mikrokontrolera do konkretnej aplikacji. 

 

Metody dydaktyczne:  

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów. Rysunki, schematy, zdjęcia są przekazywane 

z użyciem środków audiowizualnych (rzutnik multimedialny, rzutnik światła dziennego). 

Wykładane zagadnienia są ilustrowane za pomocą przykładów. Studenci mają dostęp do 

opracowanych przez wykładowcę materiałów elektronicznych, pokrywających większość 
treści programowych. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

Dwuczęściowy egzamin pisemny (2 razy po 2 godziny). Warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. 

 



 

Treści programowe:  

1. Wstęp, wprowadzenie do wykładu, program, wymagania, literatura. 

2. Klasyfikacja mikroprocesorów – pojęcia podstawowe, technologie wykonania, 

wielkości charakteryzujące. 

3. Architektura logiczna mikroprocesorów i ich parametry. Tryby adresowania. Cykl 

rozkazowy. 

4. Architektury systemów mikroprocesorowych 8-bitowych - pojęcia podstawowe, 

parametry. 

5. Organizacja logiczna mikrokontrolera 8051. Magistrale: adresowa, danych, sterująca. 

Pamięci wewnętrzne. Układy: wejścia/wyjścia, czasowo-licznikowe, przerwań, 

transmisji szeregowej. 

6. Organizacja logiczna mikrokontrolera AVR. Pamięci wewnętrzne. Układy: 

wejścia/wyjścia, czasowo-licznikowe, przerwań, transmisji szeregowej. 

7. Rozbudowa systemu mikroprocesorowego o zewnętrzne układy towarzyszące. 

8. Programowanie mikrokontrolerów w językach nisko- i wysokopoziomowych. 

Podstawowe struktury programowe. 

9. Środki wspomagające programowanie i uruchamianie systemów 

mikroprocesorowych. Monitory i programy śledzące. Symulatory. Emulatory 

sprzętowe. Zintegrowane programy wspomagające uruchamianie. 

10. Przykłady zastosowań układów techniki mikroprocesorowych w urządzeniach 

energetyki i automatyki. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Hadam P., Projektowanie systemów mikroprocesorowych. BTC, Warszawa 2006. 

2. Pełka R., Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowanie. WKŁ, 

Warszawa 1999. 

3. Starecki T., Mikrokontrolery 8051 w praktyce. BTC, Warszawa 2002. 

4. Wiązania M., Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku BASCOM. BTC, 

Warszawa 2004. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Majewski J., Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C pierwsze kroki. BTC, 

Warszawa 2005. 

2. Baranowski J., Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce. BTC, Warszawa 2005. 

 

Efekty kształcenia: 

Uczestnictwo w zajęciach zapewni studentowi znajomość (rozumienie) podstawowych 

zagadnień z zakresu doboru mikroprocesorów i mikrokontrolerów dla potrzeb 

przemysłowych; projektowania układów mikroprocesorowych pod kątem zastosowań 

w energetyce i automatyce; programowania mikrokontrolerów.  

 

Język wykładowy: polski 

 



 

LABORATORIUM 

Wymagania wstępne:  

Brak wymagań wstępnych. 

 

Cele kształcenia:  

Zajęcia laboratoryjne mają na celu zdobycie przez studenta umiejętności pisania prostych 

programów w językach nisko- i wysokopoziomowych, wykorzystujących zasoby 

mikrokontrolerów 8051 i ATmega8. W szczególności poszczególne ćwiczenia dotyczą 

pamięci wewnętrznych i zewnętrznych, portów równoległych i szeregowych, układów 

timerów, a także prostych i złożonych urządzeń wejścia (klawiatury) i wyjścia (wyświetlacze 

LED i LCD).  

Ilustracja praktycznych aspektów projektowania oprogramowania i programowania 

mikrokontrolerów w typowych, reprezentatywnych zastosowaniach związanych z aparaturą 

kontrolno-pomiarową i sterownikami przemysłowymi. 

Zajęcia laboratoryjne realizowane są z wykorzystaniem modułów dydaktycznych 

i mikrokomputerów klasy IBM PC. 

 

Metody dydaktyczne:  

Poszczególne ćwiczenia laboratoryjne są wykonywane na zajęciach (równoległa praca 

studentów) pod kierunkiem nauczyciela akademickiego. Bieżąca kontrola nabytych 

umiejętności i stan przygotowania do zajęć odbywa się w formie krótkich sprawdzianów. 

Studenci wykonują sprawozdania z wykonanych ćwiczeń. 

 

Zasady i kryteria zaliczenia:  

1. Zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych. 

2. Ocena końcowa będzie wyznaczona na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych z 

każdego ćwiczenia. 

Ad.1. Warunkiem zaliczenia ćwiczenia jest: 

a) Przygotowanie się do ćwiczenia, zgodne z wykazem materiału obowiązującego 

wykazanego w instrukcji do ćwiczenia oraz uzyskanie pozytywnej oceny ze 

sprawdzianu weryfikującego przygotowanie do ćwiczenia. 

b) Rozliczenie sprawozdania z ćwiczenia poprzedniego. 

c) Uzyskanie pozytywnej oceny z wykonywania ćwiczenia. 

Uwaga: Niespełnienie warunków, o których mowa w punktach a ÷ c, może spowodować 

usunięcie ćwiczącego z zajęć i równoczesne wykreślenie z listy obecności w danym dniu. 

 

Treści programowe:  

1. Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych: program, wymagania, literatura, zasady 

BHP. 

2. Zapoznanie z zestawami uruchomieniowymi wyposażonymi w mikrokontrolery 8051 

i ATmega8. 

3. Zintegrowane środowiska programowe IDE 51 oraz Bascom AVR. 

4. Podstawowe operacje arytmetyczno-logiczne oraz wymiana danych w systemie 

mikroprocesorowym. 

5. Dołączanie do mikrokontrolera 8051 układów WE-WY. 

6. Układy czasowo-licznikowe. 

7. System przerwań. 

8. Klawiatura. 

9. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD. 

10. Szeregowa transmisja informacji. 



 

11. Termin dodatkowy - obróbczy i poprawkowy. 

12. Termin zaliczeniowy. 

 

Literatura podstawowa:  

1. Janiczek J., Stępień A., Laboratorium systemów mikroprocesorowych cz. I i II. 

Systemy mikroprocesorowe. Wydawnictwo Centrum Kształcenia Praktycznego, 

Wrocław 1996.  

2. Dziuda A., Krupa W., Laboratorium systemów mikroprocesorowych. Wydawnictwo 

Kolegium Karkonoskiego, Jelenia Góra 2007. 

3. Wiązania M., Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku BASCOM. BTC, 

Warszawa 2004. 

 

Literatura uzupełniająca:  

1. Hadam P., Projektowanie systemów mikroprocesorowych. BTC, Warszawa 2006. 

2. Pełka R., Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowanie. WKŁ, 

Warszawa 1999. 

 

Efekty kształcenia: 

Praktyczna umiejętność wykonania pełnego cykl projektowania oprogramowania w językach 

nisko- i wysokopoziomowych dla mikrokontrolerów rodziny ’51 i AVR. Poznanie zasad 

działania i przeznaczenia programów wspomagających projektowanie oprogramowania. 

Umiejętność eliminacji błędów syntaktycznych na poziomie źródłowym oraz błędów 

logicznych na poziomie programu wynikowego i zademonstrowanie efektów działania 

napisanego oprogramowania. 

 

Osoba(y) prowadząca(e): 
mgr inż. Waldemar Krupa 

mgr inż. Aleksander Dziuda 

 


