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ПЕРЕДМОВА 

Мікропроцесорні системи становлять основу більшості сучасних тех-
нологічних процесів, які використовуються в промисловості, сільському 
господарстві, на транспорті, в комунальному господарстві – у всіх сферах 
людської діяльності. Більшість виробничих механізмів функціонують за 
рахунок мікропроцесорних систем. 

Мікропроцесорна система являє собою функціонально закінчений ви-
ріб, який складається із одного або декількох пристроїв, головним чином, 
мікропроцесорних. 

Основні переваги мікропроцесорних систем порівняно з цифровими 
системами на «жорсткій логіці». 

– багатофункціональність: більшу кількість функцій може бути реалі-
зовано на одній елементній базі; 

– гнучкість: можливість виправлення і зміни файлів мікропроцесора 
для реалізації різних режимів роботи системи; 

– компактність: мініатюрні габарити мікросхем і зменшення їх кількос-
ті порівняно з реалізацією на «жорсткій логіці» дозволяють зменшити га-
барити пристроїв; 

– підвищення завадостійкості: менша кількість з’єднувальних провід-
ників сприяє підвищенню надійності пристроїв; 

– продуктивність: можливість застосування великих робочих частот і 
більш складних алгоритмів обробки інформації; 

– захист інформації: можливість захистити програму мікропроцесора 
від зчитування дозволяє захистити авторські права розробників. 

Мікропроцесорний пристрій являє собою функціонально і конструкти-
вно закінчений виріб, який складається із декількох мікросхем, до складу 
яких входить мікропроцесор або мікроконтролер; призначений він для ви-
конання певного набору функцій. 

Мікропроцесором називається програмно-апаратний пристрій, який 
здійснює процес обробки цифрової інформації. Головна особливість – мо-
жливість програмування логіки роботи. 

Мікроконтролером називається мікросхема, призначена для керування 
електронними пристроями. Типовий мікроконтролер містить в собі функції 
мікропроцесора, периферійних пристроїв та пам’яті. 

До складу структури мікроконтролера можуть входити такі додаткові 
периферійні пристрої: 

– різні інтерфейси введення-виведення, такі як UART, I²C, SPI, CAN, 
USB, ETHERNET; 

– аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі; 
– компаратори; 
– широтно-імпульсні модулятори; 
– таймери-лічильники; 
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– генератор тактової частоти; 
– контролери дисплеїв і клавіатур; 
– масиви вбудованої флеш-пам’яті. 
В навчальному посібнику розглянуто питання розробки та імплемента-

ції логіки роботи мікропроцесорного пристрою. Навчальний посібник при-
значений для організації самостійної роботи та допомоги студентам на-
пряму підготовки «Електромеханіка» денної та заочної форм навчання при 
виконанні курсової роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та про-
грамування» та буде корисним при виконанні частини мікропроцесорної 
реалізації в бакалаврських роботах, дипломних проектах та кваліфікацій-
них магістерських роботах. Навчальний посібник може бути використаний 
студентами електротехнічних спеціальностей при вивченні дисциплін 
«Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів», «АСК 
технологічними процесами та комплексами», «Застосування інформацій-
них технологій в електромеханіці», «Діагностичні комплекси в електроме-
ханічних системах». 

Метою курсової роботи є:  
– систематизація і закріплення знань з дисципліни «Обчислювальна те-

хніка та програмування»; 
– аналіз та обґрунтування вибраної програмно-апаратної реалізації; 
– закріплення навичок побудови алгоритмів для мікропроцесорних 

пристроїв; 
– розробка схем електричної структурної та принципової мікропроце-

сорного пристрою; 
– засвоєння навичок реалізації заданих алгоритмів роботи мікропроце-

сорних пристроїв із використанням мов програмування Assembler та С; 
– перевірка проектних рішень методами комп’ютерного моделювання 

або за допомогою фізичної реалізації. 
Передбачені варіанти завдань охоплюють типові реалізації, що дозво-

ляє набути практичних навичок розробки програм мікропроцесорних при-
строїв із застосуванням мікроконтролерів AVR, основаних на сучасній 
RISC архітектурі, використовуючи мови програмування низького та висо-
кого рівнів. 

В 1996 році корпорація Atmel представила своє сімейство чипів на но-
вому прогресивному ядрі AVR. Більш продумана архітектура AVR, швид-
кодія, більш розвинена система команд, що налічує до 133 інструкцій, про-
дуктивність, Flash ПЗУ програм з можливістю перепрограмування в схемі 
пристрою. Багато чипів мають функцію самопрограмування. AVR-
архітектура оптимізована під мову високого рівня С. Величезну роль у ши-
рокому розповсюдженні мікроконролерів Atmel мала доступність програ-
много забезпечення і засобів підтримки розробки (в т. ч. безкоштовного). 
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