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ul. Dzielna 58, bud.8, Warszawa

Zapraszamy do zapisania się na zorganizowane we współpracy
z ST Microelectronics jednodniowe seminarium technologiczne.
Podczas warsztatów:
- nauczysz się w jaki sposób łatwo zacząć programować STM32
- dowiesz się jak dobrać mikrokontroler do wymagań oraz jakie
  są techniki szukania informacji o mikrokontrolerze
- zaprezentujemy strukturę dokumentacji oraz etapy uruchamiania 
  mikrokontrolera
- dowiesz się jak tworzyć projekt i debugować programy
- pokażemy techniki programowania oraz charakterystykę bibliotek HAL i LL

STM32 - przejście z 8 na 32
bity, seminarium

08:30 Rejestracja

10:00 Uruchomienie STM32

10:30 Przerwa kawowa

11:00 Rozpoczęcie pracy z oprogramowaniem

13:00 STM32 aplikacja z użyciem rejestrów mikrokontrolera

16:30 Zakończenie seminarium / pytania od uczestników

Wprowadzenie do tematu i rozpoczęcie pracy ze sprzętem09:00

12:15 Lunch

14:30 STM32CubeMX i biblioteki

15:30 Aplikacje z wykorzystanem STM32CubeMX

15:00 Przerwa kawowa

Uczestnicy dostają slajdy treningowe, dokumentację i dodatkowe materiały przydatne
do ćwiczeń. Większość ćwiczeń będzie wykonywana równolegle przez trenera 
i uczestników. W razie problemów z uruchomieniem programu uczestnik może liczyć
na pomoc trenera. Poniżej harmonogram:
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Podczas warsztatów przeprowadzimy cztery ćwiczenia
praktyczne na platformie Nucleo-F072:
1. Miganie diodą LED - program w asemblerze + debug
2. Program prostego termostatu z wykorzystaniem 
     przetwornika A/C. Programowanie bezpośrednio
     na rejestrach. 
3. Program prostego termostatu - wykorzystanie przetwornika A/C 
    oraz portu szeregowego do wysyłania informacji do komputera PC. 
    Programowanie z wykorzystaniem programu STM32CubeMX 
    oraz bibliotek LL. 
4. Program prostego termostatu j.w. z wykorzystaniem bibliotek HAL

CZTERY ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

1. Laptop z systemem Windows 
    (wersja 7,8 lub 10)

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników organizator zastrzega
sobie prawo do zmiany harmonogramu szkolenia oraz miejsca szkolenia. 
O wszystkich istotnych zmianach uczestnicy zostaną poinformowani 
mailowo. Aktualne informacje dostyczące szkoleń znajdują się na
www.masters.com.pl/szkolenia

3. Zainstaluj
a) program Keil wersja powyżej 5.0
     z pakietem dla STM32F0xx
https://www.keil.com/demo/eval/arm.htm

b) STM32CubeMX 
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html

2. Terminal portu szeregowego
     (np. RealTerm, TeraTerm)
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