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Informacje o przedmiocie
Nazwa przedmiotu

Technika mikroprocesorowa

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Microprocessor technology

Kod przedmiotu
Kategoria przedmiotu

Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS

3.00
3

Semestry

2

3

WIEiK INFOR_W_INZ_KOMP oIN PK9 20/21

Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr

Wykłady

Ćwiczenia

Laboratoria

Laboratoria
komputerowe

Projekty

3

10

0

10

0

0

0

Cele przedmiotu

Cel 1 Wprowadzenie pojęć i zagadnień dotyczących mikroprocesora oraz budowy i funkcjonowania systemów mikroprocesorowych
Cel 2 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi programowania układów mikroprocesorowych i urządzeń
peryferyjnych

Kod archiwizacji:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Cel 3 Wprowadzenie studentów do tematyki dotyczącej specjalizowanych układów scalonych w systemach mikroprocesorowych
Cel 4 Zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi programowania mikroprocesorów w sterownikach przemysłowych.
Cel 5 Nabycie umiejętności pracy w zespole

4

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Zaliczenie Podstaw elektrotechniki, Podstaw elektroniki, Techniki cyfrowej

5

Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Student zna i wyjaśnia pojęcia dotyczące mikroprocesora oraz budowy i funkcjonowania systemów
mikroprocesorowych
EK2 Umiejętności Student potrafi programować układy mikroprocesorowe i urządzenia peryferyjne
EK3 Wiedza Student objaśnia budowę, działanie i zasady programowania specjalizowanych układów scalonych
w systemach mikroprocesorowych
EK4 Umiejętności Student potrafi programować mikroprocesory w sterownikach przemysłowych
EK5 Kompetencje społeczne Student współpracuje w zespole
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Treści programowe
Laboratoria
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

L1

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne w mikrokontrolerach oraz
programowanie portów WE/WY

3

L2

Układy czasowo-licznikowe i przerwania sprzętowe w mikrokontrolerach

2

L3

Specjalizowane układy scalone w systemach mikroprocesorowych (PLD)

2

L4

Programowalne sterowniki logiczne (PLC)

3

Wykłady
Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1

Podstawowa struktura systemu mikroprocesorowego (szyna danych, szyna
adresowa, szyna sterująca, zegar, CPU, pamięć programu, pamięć danych,
urządzenia wejścia/wyjścia), cykl zegarowy, cykl maszynowy, mikroprocesor,
mikrokontroler, mikrosterownik, procesor jednoukładowy, rodzaje pamięci
programu, rodzaje pamięci danych
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Wykłady

7

Lp

Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

W2

Rodzaje urządzeń wejścia/wyjścia (porty równoległe I/O, liczniki, zegary, porty
szeregowe I/O, generatory PWM, struktura wewnętrzna CPU (jednostki
centralnej), (układ sterujący i układ wykonawczy), przerwania sprzętowe (rodzaj
przerwań, obsługa przerwań, wektor przerwań)

2

W3

Zasady programowania układów mikroprocesorowych, elementy języka Assembler,
programowanie urządzeń wewnętrznych i układów we/wy

2

W4

Specjalizowane układy scalone w systemach mikroprocesorowych PLD struktury
PAL, PLA, GAL, FPGA, programowanie układów PLD. Pakiet CUPL

2

W5

Programowalne sterowniki logiczne PLC - budowa, działanie, parametry
elektryczne i funkcjonalne, architektura, moduły WE/WY cyfrowe i analogowe,
programowanie mikroprocesorów w układach PLC (języki LD, IL, FBD)

2

Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady
N2 Dyskusja
N3 Prezentacje multimedialne
N4 Ćwiczenia laboratoryjne
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Obciążenie pracą studenta
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności

Forma aktywności
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:
Godziny wynikające z planu studiów

20

Konsultacje przedmiotowe

2

Egzaminy i zaliczenia w sesji

0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:
Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury

38

Opracowanie wyników

20

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji

10

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta

90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu

9

3.00

Sposoby oceny

Ocena formująca
F1 Odpowiedź ustna
F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego
Ocena podsumowująca
P1 Kolokwium
P2 Średnia ważona ocen formujących
Warunki zaliczenia przedmiotu
W1 Poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych
W2 Zaliczenie wszystkich sprawozdań
W3 Zaliczenie kolokwium

Kryteria oceny
Efekt kształcenia 1
Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych pojęć dotyczących systemów mikroprocesorowych
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Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące systemów mikroprocesorowych

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące systemów mikroprocesorowych oraz
budowę wewnętrzną systemu mikroprocesorowego

Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące systemów mikroprocesorowych oraz
budowę wewnętrzną systemu mikroprocesorowego a także zna sposoby dołączania
urządzeń zewnętrznych

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące systemów mikroprocesorowych oraz
budowę wewnętrzną systemu mikroprocesorowego a także zna sposoby dołączania
urządzeń zewnętrznych. Objaśnia działanie systemu mikroprocesorowego

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące systemów mikroprocesorowych oraz
budowę wewnętrzną systemu mikroprocesorowego a także zna sposoby dołączania
urządzeń zewnętrznych. Objaśnia działanie systemu mikroprocesorowego. Potrafi
zaprojektować przykładowy system mikroprocesorowy
Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0

Student nie umie zastosować podstawowych zasad dotyczących programowania
systemów mikroprocesorowych

Na ocenę 3.0

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
systemów mikroprocesorowych

Na ocenę 3.5

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
systemów mikroprocesorowych. Potrafi programować operacje arytmetyczno
logiczne, porty wejścia/wyjścia

Na ocenę 4.0

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
systemów mikroprocesorowych. Potrafi programować operacje arytmetyczno
logiczne, porty wejścia/wyjścia. Umie zaprogramować układy czasowo licznikowe

Na ocenę 4.5

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
systemów mikroprocesorowych. Potrafi programować operacje arytmetyczno
logiczne, porty wejścia/wyjścia. Umie zaprogramować układy czasowo licznikowe
i obsługę systemu przerwań

Na ocenę 5.0

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
systemów mikroprocesorowych. Potrafi programować operacje arytmetyczno
logiczne, porty wejścia/wyjścia. Umie zaprogramować układy czasowo licznikowe
i obsługę systemu przerwań. Programuje urządzenia peryferyjne
Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0

Student nie zna podstawowych zasad dotyczących działania i programowania
specjalizowanych układów scalonych w systemach mikroprocesorowych

Na ocenę 3.0

Student zna podstawowe zasady dotyczące działania i programowania
specjalizowanych układów scalonych w systemach mikroprocesorowych

Na ocenę 3.5

Student zna podstawowe zasady dotyczące działania i programowania
specjalizowanych układów scalonych w systemach mikroprocesorowych.
Rozróżnia i omawia budowę układów PAL, PLA, GAL, FPGA
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Na ocenę 4.0

Student zna podstawowe zasady dotyczące działania i programowania
specjalizowanych układów scalonych w systemach mikroprocesorowych.
Rozróżnia i omawia budowę układów PAL, PLA, GAL, FPGA. Zna obsługę
programu CUPL

Na ocenę 4.5

Student zna podstawowe zasady dotyczące działania i programowania
specjalizowanych układów scalonych w systemach mikroprocesorowych.
Rozróżnia i omawia budowę układów PAL, PLA, GAL, FPGA. Zna obsługę
programu CUPL. Wie jak zaprogramować układy kombinacyjne

Na ocenę 5.0

Student zna podstawowe zasady dotyczące działania i programowania
specjalizowanych układów scalonych w systemach mikroprocesorowych.
Rozróżnia i omawia budowę układów PAL, PLA, GAL, FPGA. Zna obsługę
programu CUPL. Wie jak zaprogramować układy kombinacyjne i sekwencyjne
Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0

Student nie umie zastosować podstawowych zasad dotyczących programowania
mikroprocesorów w sterownikach przemysłowych

Na ocenę 3.0

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
mikroprocesorów w sterownikach przemysłowych

Na ocenę 3.5

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
mikroprocesorów w sterownikach przemysłowych. Potrafi programować operacje
logiczne dotyczące odczytu wejść i ustawiania wyjść sterownika

Na ocenę 4.0

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
mikroprocesorów w sterownikach przemysłowych. Potrafi programować operacje
logiczne dotyczące odczytu wejść i ustawiania wyjść sterownika. Umie
programować działania wyzwalane impulsem

Na ocenę 4.5

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
mikroprocesorów w sterownikach przemysłowych. Potrafi programować operacje
logiczne dotyczące odczytu wejść i ustawiania wyjść sterownika. Umie
programować działania wyzwalane impulsem. Potrafi zaprogramować układy
czasowe i licznikowe

Na ocenę 5.0

Student umie zastosować podstawowe zasady dotyczące programowania
mikroprocesorów w sterownikach przemysłowych. Potrafi programować operacje
logiczne dotyczące odczytu wejść i ustawiania wyjść sterownika. Umie
programować działania wyzwalane impulsem. Potrafi zaprogramować układy
czasowe i licznikowe. Stosuje wybrane instrukcja programowania zaawansowanego
Efekt kształcenia 5

Na ocenę 2.0

Student nie angażuje się w prace zespołu

Na ocenę 3.0

Student wykonuje fragment przydzielonego zadania w ramach grupy, nie
konsultuje i nie weryfikuje z grupą swojego stanowiska

Na ocenę 3.5

Student współpracuje w grupie, nie zawsze potrafi bronić swojej opinii

Na ocenę 4.0

Student dobrze współpracuje w grupie, jest aktywny i zaangażowany
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Na ocenę 4.5

Student bardzo dobrze współpracuje w grupie, wykazując dużą aktywność
w aspekcie kierowania praca grupy

Na ocenę 5.0

Student doskonale współpracuje i kieruje praca w grupie
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Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegółowych efektów
zdefiniowanych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1

K_W05 K_W13

Cel 1

W1 W2

N1 N2 N3

P1 P2

EK2

K_U02 K_U11

Cel 2

L1 L2 W3

N1 N2 N3 N4

P1 P2

EK3

K_W05 K_W21

Cel 3

L3 W4

N1 N2 N3 N4

P1 P2

EK4

K_U03 K_U13

Cel 4

L4 W5

N1 N2 N3 N4

P1 P2

EK5

K_U02 K_U03
K_K02 K_K03
K_K05

Cel 5

L1 L2 L3 L4 W1
W2 W3 W4 W5

N1 N2 N4

P1 P2
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Wykaz literatury

Literatura podstawowa
[1 ] T. Starecki — Mikrokontrolery 80C51 w praktyce, Warszawa, 2002, BTC
[2 ] M. Pawłowski, A. Skorupski — Projektowanie złożonych układów cyfrowych, Warszawa, 2010, WKŁ
[3 ] J. Kwaśniewski — Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej, Warszawa, 2008, BTC

Literatura uzupełniająca
[1 ] R. Pełka — Mikrokontrolery, architektura, programowanie, zastosowania, Warszawa, 2001, WKŁ
[2 ] T. Łuba, K. Jasiński, B. Zbierzchowski — Specjalizowane układy cyfrowe w strukturach PLD i FPGA,
Warszawa, 1997, WKŁ
[3 ] Z. Seta — Wprowadzenie do zagadnień sterowania. Wykorzystanie programowalnych sterowników logicznych
PLC, Warszawa, 2002, Mikom
[4 ] A. Rydzewski — Mikrokomputery jednoukładowe rodziny MCS-51, Warszawa, 1999, WNT
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[5 ] J. Pasierbiński , P. Zbysiński — Układy programowalne w praktyce, Warszawa, 2004, WKiŁ
[6 ] R. Sałat, K. Korpysz, P. Obstawski — Wstęp do programowania sterowników PLC, Warszawa, 2009,
WKiŁ
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Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę
dr inż. Sławomir Żaba (kontakt: szaba@pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot
1 dr inż. Sławomir Żaba (kontakt: szaba@pk.edu.pl)
2 dr inż. Andrzej Drwal (kontakt: adrwal@pk.edu.pl)
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Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data)

(odpowiedzialny za przedmiot)

(dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
................................................
................................................
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