
Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny 

Kierunek studiów: Zarządzanie i inŜynieria produkcji  

Nazwa przedmiotu: Podstawy techniki mikroprocesorowej 

 

Charakter przedmiotu: kierunkowy, obowiązkowy 

Typ studiów: inŜynierskie I-go stopnia, stacjonarne/niestacjonarne 

Formy dydaktyczne i terminarz: 
Forma przedmiotu Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 

 Rok studiów/Semestr 2/4  2/4   
 Liczba godzin w semestrze  30/15  30/20   
 Forma zaliczenia zal.na ocenę  zal.na ocenę   
 Liczba punktów ECTS 2  2   
 

WYKŁAD  

Wymagania wstępne:  
Brak wymagań wstępnych. 
 
Cele kształcenia:  
Celem kursu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu techniki mikroprocesorowej, 
budowy, zasady działania oraz właściwości głównych modułów systemu 
mikroprocesorowego takich jak: procesory, pamięci, układy interfejsu równoległego i 
szeregowego, układy towarzyszące. Podanie podstaw metodyki konstruowania i uruchamiania 
uŜytkowych systemów mikroprocesorowych oraz wskazanie ich zastosowań.  
Jako przykład systemu omawiany jest mikrokomputer jednoukładowy Intel 8051 
(architektura, lista rozkazów i elementy programowania w języku asemblera).  
 
Metody dydaktyczne:  
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów. DuŜe rysunki i schematy są przekazywane z 
uŜyciem środków audiowizualnych (rzutnik multimedialny, ew. rzutnik folii). Wykładane 
zagadnienia są ilustrowane za pomocą przykładów. Studenci mają dostęp do opracowanych 
przez wykładowcę materiałów elektronicznych, pokrywających większość treści 
programowych. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie pisemne. Zaliczenie ma postać testu otwartego. Podstawą zaliczenia przedmiotu 
jest zdobycie 50 % maksymalnej liczby punktów. 
 
Treści programowe:  

1. Klasyfikacja mikroprocesorów – pojęcia podstawowe, technologie wykonania, 
wielkości charakteryzujące. 

2. Architektura logiczna mikroprocesorów i ich parametry. Tryby adresowania. Cykl 
rozkazowy. 

3. Organizacja logiczna systemu mikroprocesorowego. Magistrale: adresowa, danych, 
sterująca. Pamięci programu: ROM, PROM, EPROM, EEPROM, FLASH. Pamięci 



danych: statyczna, dynamiczna, z podtrzymaniem. Układy wejścia/wyjścia. Układy 
towarzyszące. 

4. Programowanie mikroprocesorów. Podstawowe struktury programowe. Języki 
programowania. Rozkazy mikroprocesora. 

5. Środki wspomagające programowanie i uruchamianie układów mikroprocesorowych. 
Monitory i programy śledzące. Symulatory. Emulatory sprzętowe. Zintegrowane 
programy wspomagające uruchamianie. 

6. Mikrokontrolery (mikrokomputery jednoukładowe) klasyfikacja oraz cechy 
charakterystyczne. Mikrokontrolery rodziny ’51. Mikrokontrolery AVR. Wbudowane 
peryferia. Rozbudowa systemu opartego na mikrokontrolerze 8051. 

7. Przykłady zastosowań układów techniki mikroprocesorowych w urządzeniach 
energetyki i automatyki. 

 
Literatura podstawowa:  

1. Starecki T., Mikrokontrolery 8051 w praktyce. BTC, Warszawa 2002. 
2. Pełka R., Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowanie. WKŁ, 

Warszawa 1999. 
3. Hadam P., Projektowanie systemów mikroprocesorowych. BTC, Warszawa 2006. 
4. Kalisz J., Podstawy techniki cyfrowej. WKiŁ, Warszawa 2002. 

 
Literatura uzupełniająca:  

1. Dziuda A., Krupa W., Laboratorium Systemów Mikroprocesorowych. Wydawnictwo 
Kolegium Karkonoskiego, Jelenia Góra 2007. 

2. Janiczek J., Stępień A., Laboratorium systemów mikroprocesorowych cz. I. Systemy 
mikroprocesorowe. Wydawnictwo Centrum Kształcenia Praktycznego, Wrocław 1996.  

3. Janiczek J., Stępień A., Laboratorium systemów mikroprocesorowych cz. II. Systemy 
mikroprocesorowe. Wydawnictwo Centrum Kształcenia Praktycznego, Wrocław 1996.  

 
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 mikroprocesorów i 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 języku asemblera Intel 8051, wykorzystujących zasoby mikrokontrolera 8051 i 
dostępne w zestawie dydaktycznym urządzenia wejścia – wyjścia. W szczególności 
poszczególne ćwiczenia dotyczą pamięci wewnętrznych i zewnętrznych, portów 
równoległych i szeregowych, układów timerów, a takŜe prostych i złoŜonych urządzeń 
wejścia (klawiatury) i wyjścia (wyświetlacze LED i LCD). 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. BieŜąca kontrola nabytych 
umiejętności i stan przygotowania do zajęć odbywa się w formie krótkich sprawdzianów. 
Studenci wykonują sprawozdania z wykonanych ćwiczeń. 
 
Zasady i kryteria zaliczenia:  
Zaliczenie wszystkich ćwiczeń, pozytywna ocena (średnia) ze wszystkich sprawdzianów i 
sprawozdań. 
 
Treści programowe:  

1. Zajęcia organizacyjno – wprowadzające. 
2. Moduł dydaktyczny µM-DYD. 
3. System programów IDE 51. 
4. Elementy programowania w języku asemblera cz. I. 
5. Elementy programowania w języku asemblera cz. II. 
6. Wymiana danych w systemie mikroprocesorowym. 
7. Operacje arytmetyczne i logiczne. 
8. Dołączanie do mikrokontrolera prostych układów WE-WY. 
9. Liczniki T0 i T1. 
10. System przerwań. 
11. Klawiatura. 
12. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD. 
13. Szeregowa transmisja informacji. 
14,15 Dodatkowe terminy poprawkowe, odróbcze i zaliczenie przedmiotu. 

 
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. Starecki T., Mikrokontrolery 8051 w praktyce. BTC, Warszawa 2002. 
 
Literatura uzupełniająca:  

1. Gałka P., Podstawy programowania mikrokontrolera 8051. MIKOM, Warszawa. 
1995. 

2. Pełka R., Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowanie. WKŁ, 
Warszawa 1999. 

 
Efekty kształcenia: 
Praktyczna umiejętność wykonania pełnego cykl projektowania oprogramowania w języku 
asemblera dla mikrokontrolerów rodziny ’51. Poznanie zasad działania i przeznaczenia 
programów wspomagających projektowanie oprogramowania: asemblera i linkera. 
Umiejętność zademonstrowania efektów działania napisanego oprogramowania oraz 
eliminacji błędów za pomocą programu śledzącego (debuggera). 
 
Osoba(y) prowadząca(e):   
mgr inŜ. Waldemar Krupa 
mgr inŜ. Aleksander Dziuda 


