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ВСТУП 
 
 

Промисловий випуск мікропроцесорів (МП), імовірно, на кілька сотень 
порядків більший, ніж випуск персональних комп’ютерів. Багато функцій, 
а також технічні особливості МП такі, що більшість завдань, реалізованих 
на МП, просто неможливо реалізувати на звичайних комп’ютерах.  

Відмінність програмування мікропроцесорних систем (МПС) від кла-
сичного полягає в тому, що крім математичних знань, знання мов програ-
мування, необхідно знати апаратну частину об’єкта, його фізичні або 
електричні властивості.  

Програмування МПС є не менш складною й цікавою галуззю знань, 
ніж написання програмного забезпечення для комп’ютера, а з урахуванням 
роботи з реальними процесами – можна вважати, що ця робота дуже 
наближена до мистецтва.  

Лабораторні роботи є найбільш дорогим видом навчальних занять, 
організація якого на сучасному рівні виявляється практично недоступною з 
економічних причин для більшості навчальних закладів України. Проте 
перехід до фундаментальної освіти припускає відповідну зміну мети 
навчальних лабораторних досліджень. Замість завдань отримання навичок 
практичної роботи з конкретними об'єктами, які виявляються схильними 
до прискореного морального старіння, слід шукати підходи до освоєння 
загальних принципів функціонування, покладених в основу при створенні 
цілих класів об’єктів. 

Фірмою «Open System» [1] випускається навчально-лабораторний 
стенд EV8031/AVR. Він дозволяє виконувати широкий спектр лаборатор-
них робіт під час вивчення курсів «Комп’ютерна електроніка», «Комп’ю-
терна схемотехніка», «Архітектура комп’ютерів», «Моделювання компо-
нентів комп’ютерних сиситем». 

Модульна конструкція стенда максимально скорочує час на підготовку 
устаткування до лабораторних робіт і дозволяє, за необхідності, розши-
рювати його функціональні можливості відповідно до специфіки дис-
циплін, які вивчаються. Стенд забезпечує максимальну доступність та 
наочність процесу обробки даних, що допомагає оволодіти сучасними 
методами програмування та налагодження програм, дослідити принципи 
роботи мікропроцесорних пристроїв (однокристальних ЕОМ серії MSC-51 
та мікроконтролерів архітектури AVR) та особливості узгодження їх з 
периферійними пристроями.  

Стенд побудований на сучасній елементній базі. Наявність системного 
та периферійного інтерфейсів дозволяє використовувати стенд для нала-
годження будь-яких систем.  

4 



Однак придбання та утримання навчальним закладом стенда 
EV8031/AVR для навчальних лабораторій у належній кількості є складною 
задачею, тому альтернативою мають стати віртуальні стенди. Ціле-
спрямоване застосування комп’ютерів як засобів навчання дозволяє карди-
нальним чином підвищити роль самостійної роботи в процесі отримання та 
експериментальної перевірки знань. У роботах [14–16] розглядаються 
особливості застосування пакета схемотехнічного аналізу Proteus VSM  
у навчальному процесі при вивченні курсу «Мікропроцесорна техніка». 

Застосування комплексного підходу, який поєднує комп’ютерне моде-
лювання роботи віртуального стенда для попереднього ознайомлення з 
лабораторним обладнанням та реального стенду EV8031/AVR, є золотою 
серединою, що дозволить у сучасних умовах існування навчальних закладів 
готувати високоякісних фахівців. Такий підхід підвищує ефективність  
проведення лабораторної роботи та дозволяє зменшити матеріальні витрати 
на ремонт лабораторного обладнання.   

Стенд орієнтований на використання мікроконтролера серії MSC-51.  
На даний час дана архітектура є застарілою та малоефективною, тому в наш 
час не має застосування. Але є можливість використовувати мікроконтролер 
з архітектурою AVR – ATmega8515. Однак оригінальні методичні вказівки 
для роботи зі стендом [1] містять лише декілька рядків, що присвячені 
роботі з мікроконтролером з архітектурою AVR, тому самостійне опану-
вання стенду як викладачем, так і студентом викликає певні труднощі.  
На чисельні звернення навчальних закладів, де використовується цей 
стендом, про доопрацювання методичних вказівок фірма «Open System»  
не реагує. Тому більшість навчальних закладів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації 
самотужки вирішує такі проблеми. 

Метою роботи є розробка комплекту методичного забезпечення для 
стенда EV8031/AVR, і призначена вона для студентів технічних спеціаль-
ностей усіх форм навчання, інженерів і вчених, а також для всіх, хто вже 
має певні основні знання про побудову й функціонування мікроконтролерів, 
бажає зрозуміти й вивчити однокристальні мікроконтролери AVR і успішно 
запровадити в життя власні ідеї, щоб не відстати від «потяга», що рухається 
в технологічне майбутнє. 

Робота ґрунтується на досвіді викладання дисциплін «Комп’ютерна 
електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка», «Архітектура комп’ютерів», 
«Моделювання компонентів комп’ютерних сиситем» на факультеті 
інформаційних технологій та компютерної інженерії, пройшла апробацію  
у Вінницькому національному технічному університеті для студентів 
спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі», протягом 2008–2016 років.  

Мікропроцесорна техніка використовується широким спектром інфор-
маційно-вимірювальних систем для обчислення результатів і коригування 
похибок аналого-цифрового та цифроаналогового перетворень. 
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ВИСНОВКИ 
 
 

Підготовка технічних спеціалістів неможлива без організації й 
проведення лабораторних практикумів з базових навчальних дисциплін 
природничо-наукової, загальної професійної й спеціальної підготовки. У 
той же час добре відомо, що лабораторні роботи є найбільш дорогим 
видом навчальних занять, організація якого на сучасному рівні виявляється 
практично недоступної з економічних причин для більшості навчальних 
закладів в Україні. 

Застосування стенда EV8031/AVR для проведення лабораторних робіт 
з дисциплін «Комп’ютерна електроніка», «Комп’ютерна схемотехніка», 
«Архітектура комп’ютерів», «Моделювання компонентів комп’ютерних 
сиситем» дасть змогу студентам на практиці набути навички в програ-
муванні мікроконтролерів, а використання розробленого програмного за-
безпечення пришвидшить цей процес. 

Звичайно, наведені програми не є еталонними. Програміст самостійно 
приймає рішення, яким способом краще реалізувати той чи інший задум, а 
подані програми стануть у пригоді як приклади. 

При потребі будь-яку програму можна модернізувати відповідно до 
потреб.  

Запропонований підхід поєднання реальних і віртуальних аналогів 
стендів та вимірювального обладнання дозволяє покращити якість 
практико-орієнтованої підготовки фахівців за спеціальністю «Комп’ютерна 
інженерія» у технічних коледжах та університетах України. 
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