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Szkolenia 

i warsztaty

Mikrokontroler STM32L0  

Mikrokontroler STM32F0 

Mikrokontroler STM32F4xx 

Mikrokontroler STM32F429 + TFT 

Mikrokontroler SPC56 

Mikrokontroler STLUX 

Mikrokontroler STM32 + JAVA

Moduły GSM firmy Telit 

Mikrokontroler STM32 + TouchGFX

Itacoil - Transformatory rezonansowe
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Zespół szkoleniowy Masters  to 

profesjonaliści obdarzeni wiedzą 

konstrukcyjną, specjaliści elektronicy –

inżynierzy- praktycy, którzy na co dzień 

wykonują własne projekty. 

Nasz zespół

Codzienna praca nad innowacyjnymi 

projektami, doradztwo i ciągły kontakt z 

producentem jest najlepszym dowodem 

profesjonalizmu, zdobytego doświadczenia 

i najwyższych kwalifikacji.
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SMT32L0 to najnowszy mikrokontroler firmy 

STMicroelectronics oparty o rdzeń Cortex-M0+ wyposażony w 

szereg nowoczesnych peryferii idealnie dobranych do aplikacji 

o ultra niskim poborze mocy.

Mikrokontroler STM32L0

Agenda:

09:00 - Wprowadzenie

09:15 - Nowości w ekosystemie STM32

09:45 - Architektura STM32 L0

10:45 - Przerwa kawowa

11:00 - Tryby Low-Power (wraz z praktycznymi ćwiczeniami)

12:00 - Przerwa kawowa, poczęstunek

13:00 - Peryferia ultra low power w STM32 L0 (wraz z praktycznymi ćwiczeniami)

14:30 - Typowe profile apliakcji ultra-low-power (wraz z praktycznymi ćwiczeniami)

15:30 - Przerwa kawowa

15:45 - Praktyczne ćwiczenia i demonstracje rozwiązań RF (M24SR NFC shield, BLE Nucleo 

shield, itp.)

17:00 - Podsumowanie, pytania i odpowiedzi. 
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SMT32F0 to nowa rodzina 32-bitowych mikrokontrolerów, 

charakteryzująca się wysoką wydajnością, niskim poborem 

energii i atrakcyjną ceną, co umożliwia stosowanie tych 

układów w aplikacjach, gdzie obecnie dominują rozwiązania 8 i 

16-bitowe.

Mikrokontroler STM32F0

Agenda:

09:00 - Rozpoczęcie warsztatów

- Portfolio STM32

- Omówienie architektury STM32F0: 

* Rdzeń ARM Cortex-M0

* System zasilania, tryby pracy

* Peryferia systemowe: FLASH, DMA, EXTI

* Peryferia standardowe: GPIO, ADC, DAC, TIMERY, TSC, itd.

* Peryferia komunikacyjne: USART, I2C, SPI

- Ćwiczenia praktyczne w oparciu o STM32F0-Discovery i 

środowisko IDE Keil uVision

15:00 - Zakończenie warsztatów
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STM32F4 to nowoczesne mikrokontrolery oparte o rdzeń ARM 

Cortex-M4 zoptymalizowane pod kątem wydajności. Szereg 

nowoczesnych peryferii, FPU oraz wsparcie dla DSP 

umożliwiają stosowanie STM32F4 w aplikacjach 

multimedialnych, przemysłowych oraz komunikacyjnych.

Mikrokontroler STM32F4xx

Agenda:

09:00 - Rozpoczęcie warsztatów

- Portfolio STM32

- Omówienie architektury STM32F4: 

* Rdzeń ARM Cortex-M4

* Jednostka FPU

* Zasilanie mikrokontrolera

* Tryby niskiego poboru energii

* Peryferia systemowe: DMA, FLASH, CRC

* Peryferia standardowe: GPIO, EXTI, ADC, DAC, TIMERY, RTC, FSMC itd.

* Peryferia komunikacyjne: I2C, USART, SPI, USB itd.

- Ćwiczenia praktyczne w oparciu o STM32F4-Discovery i środowisko IDE Keil  

uVision

15:00 - Zakończenie warsztatów
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STM32F429I to nowoczesny mikrokontroler z serii STM32F4 

zawierający między innymi kontroler TFT LCD, sprzętowy 

akcelerator graficzny Chrom-ART oraz interfejs obsługi 

pamięci SDRAM.

Mikrokontroler STM32F429 + TFT

Agenda:
09:00 - Rozpoczęcie warsztatów

- Prezentacja teoretyczna: 

Portfolio STM32

Omówienie głównych różnic pomiędzy STM32F42(3)x a STM32F40(1)x

Kontroler LCD-TFT (LTDC)

Akcelerator graficzny DMA2D - Chrom-ART Accelerator

Kontroler pamięci (FMC)

Biblioteka graficzna STemWin

- Ćwiczenia praktyczne: 

LTDC - przesuwanie obrazu (jedna warstwa)

LTDC - dwie warstwy i alpha blending

Chrome ART - tworzenie interfejsu użytkownika

STemWin - tworzenie podstawowych obiektów

STemWin - fonty

STemWin - menadżer okien

STemWin - urządzenia wejściowe

16:00 - Zakończenie warsztatów
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SPC56 - rodzina mikrokontrolerów przeznaczonych dla aplikacji 

samochodowych. Rozwiązanie to łączy technologię Power 

Architecture z pamięcią Flash. Sercem układu jest wydajny rdzeń 

e200 wraz z innowacyjnymi peryferiami dopasowanymi do takich 

aplikacji jak ECU, urządzenie bezpieczeństwa oraz 

zaawansowane instrumenty pokładowe.

Mikrokontroler SPC56

Agenda:

Dzień 1: 09:00 - 17:00

Marketing SPC56 Family introduction

Roadmap for Body, Powertrain and 

Chassis and Safety

Power Architecture

Basic functionality of SPC560 families

Micro startup - BAM, Boot, ECC

Lunch break (12:30 - 13:30)

Tools installation (30 min)

PowerPC Architecture - (60min) 

Core

Clock distribution

Reset

Mode Entry

Standard peripherals (30 min) 

GPIO - SIUL

Example LED + IRQ (90 min)

Dzień 2: 09:00 - 17:00

Networking / Communication - (60 min) 

SPI

CAN

LIN / UART

ADC + CTU - (90 min) + 

Example

Lunch break (12:30 - 13:30)

Timers (150 min) 

FlexPWM

PIT

eMIOS

Example

Bolero Low Power (45 min)
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STLUX to nowoczesna cyfrowa platforma zawierająca szereg 

rozwiązań dla innowacyjnych układów zasilania AC/DC oraz 

DC/DC.

Kontroler STLUX

Agenda:

Prezentacja marketingowa STLUX

STLUX - przegląd, główne cechy i peryferia

Maszyna stanów STLUX (SMEDs)

SMED Konfigurator

Ćwiczenia praktyczne: 2 przykłady z płytą demo
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STM32 + JAVA

Agenda:

• Prezentacja oraz demo MicroEJ

• Wprowadzenie do technologii MicroEJ

• Zastosowanie MicroEJ SDK w rozwoju oprogramowania dla systemów 

wbudowanych

• Demonstracja UI (interfejsu użytkownika) oraz rozwiązań IoT (Internet 

rzeczy) w oparciu o mikrokontrolery ARM Cortex-M

• Prezentacja koncepcji programowej oraz ćwiczenia praktyczne

• Wprowadzenie do koncepcji platformy MicoEJ oraz SDK

• Konfiguracja i generowanie platformy

• Przenoszenie platformy na różne rozwiązania sprzętowe

• Łączenie kodu C i JAVA (Java to C interface, SNI, Shielded Plug)

• Połączenie Java/C - ćwiczenia praktyczne

• Tworzenie własnej platformy

• Tworzenie funkcji w języku C

• Wywołanie funkcji C z poziomu Java sterujących diodą LED

• Prezentacja UI

• Wprowadzenie do MicroUI oraz bibliotek MWT (widget framework)

• UI - ćwiczenia praktyczne (stosowanie widgetów)

• Opracowanie aplikacji Java wykorzystującej widgety w środowisku 

MicroEJ

• Używanie symulowanej platformy oraz wbudowanej (rzeczywistej) 

platformy sprzętowej

•Wymagania sprzętowe:

•Podczas szkolenia firma Masters udostępni zestawy STM3240G-EVAL lub STM32F429I-

EVAL

•Wymagania programowe:

•Uczestnicy proszeni są o pobranie i zainstalowanie oprogramowania:

•MicroEJ 3.0 for GCC - http://www.is2t.com/step-step-guide-microej-installation-microej-

installation/

•Eclipse CDT (kompilator GCC): https://is2t.microej.com/

http://www.is2t.com/step-step-guide-microej-installation-microej-installation/
https://is2t.microej.com/
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Zapraszamy na jednodniowe 

warsztaty poświęcone modułom 

GSM firmy Telit i STM32F0 

(rdzeń ARM Cortex-M0). 

Seminarium będzie miało 

charakter techniczny.

STM32F0 + GSM

Agenda:

Tetil

informacje o firmie

prezentacja oferty modułów i usług firmy

Moduły GSM/GPRS/3G/LTE

Moduły GPS/GLONASS

Moduły RF

AppZone, Phyton

Usługi m2mAIR, Connectivity

Prezentacja oferty mikrokontrolerów STM32 

Wprowadzenie do aplikacji STM32CubeMX

Konfiguracja wyprowadzeń mikrokontrolera

Konfiguracja zegarów

Konfiguracja peryferii do sterowania 

modułami firmy Telit – UART, USB

Konfiguracja podstawowych parametrów modułu 

Wysyłanie SMS
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STM32 + TouchGFX

TouchGFX to unikalny framework pozwalający na zastosowanie efektownych rozwiązań 

graficznych w urządzeniach o niewielkich zasobach sprzętowych. Dzięki TochFGX czas 

wdrożenia nowoczesnych rozwiązań graficznych można znacząco zredukować.

Szkolenie składa się z dwóch części. W pierwszej omówione zostaje rozwiązanie 

TouchGFX a w drugiej części realizowane są praktyczne warsztaty w oparciu o zestawy 

ewaluacyjne STM32Discovery.

Zapraszamy na jednodniowe warsztaty poświęcone rozwiązaniu TouchGFX

Agenda:

•Prezentacja teoretyczna: Nowoczesne GUI na efektywnym kosztowo sprzęcie

•Środowisko TouchGFX

•Wprowadzenie do programowania z TouchGFX

•Ćwiczenia praktyczne: Konfiguracja środowiska (setup & build)

•Praktyczne ćwiczenia z tworzeniem GUI

•Kompilacja dla wybranego sprzętu

•Rozwój aplikacji wraz z TouchGFX

Wymagania sprzętowe:

Zestaw STM32F429I-Discovery – zestaw zostanie udostępniony przez firmę Masters

Wymagania programowe:

•Laptop z systemem Windows Xp/Vista/7/8 z uprawnieniami administratora

•Własny kabel Mini-USB

•Zainstalowana pełna wersja pakietu Keil MDK-ARM (bez ograniczeń rozmiaru kodu) lub 

wersja pełna / demonstracyjna IAR EWARM pobrana z 

http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL

http://supp.iar.com/Download/SW/?item=EWARM-EVAL
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Transformatory rezonansowe

Seminarium prezentujące zalety rozwiązań rezonansowych cechujących się takimi zaletami jak m.in. 

•Większa wydajność i mniejszy rozmiar dla mocy >50-70W

•Lepsza wydajność dla aplikacji, w których urządzenie jest często wprowadzane w tryb czuwanie.

Spotkanie będzie miało charakter techniczny.

Agenda:

•Teoria transformatorów rezonansowych

•Zalety i wady transformatorów rezonansowych w stosunku do innych rozwiązań

•Prezentacja firmy Itacoil

•Omówienie specyficznych parametrów transformatora

•Narzędzia spierające projektowanie

•Wsparcie firmy dla projektantów

•Omówienie przykładów 

Zapraszamy na jednodniowe 

seminarium poświęcone 

transformatorom rezonansowym!
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Z ogromną przyjemnością zapraszamy 

Państwa do udziału w programie Centrum 

Szkoleniowego Masters!

Szanowni Państwo..

Najbliższe szkolenia odbędą się już: 
http://www.masters.com.pl/cs/pl,home

http://www.masters.com.pl/cs/pl,home
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Pozdrawiamy zespół Masters
www.masters.com.pl

Dziękujemy za 

uwagę!


