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1. Опис навчальної дисципліни 
 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  Мікропроцесорна техніка ) 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

галузь знань 

15 Автоматика та 

приладобудування 

Нормативна 

Модулів – 1 
 Спеціальність 6.050801 

Мікро- та наносистемна 

техніка 

Рік підготовки: 

3-й 

Змістових модулів – 2 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Семестр 

5-й 

Курсова робота – немає 
Лекції 

32 год. 

Загальна кількість годин – 

90 

Практичні 

0 год 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

Аудиторних: 

V семестр – 4 

Самостійної роботи 

студента: 

V семестр – 1,5 

Лабораторні 

 32 год. 

Самостійна робота 

26 год. 

Вид контролю: іспит 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою і завданням навчальної дисципліни "Мікропроцесорна техніка" є 

ознайомлення студентів з основами мікропроцесорної техніки, одержання знань по 

принципам побудови, функціонування сучасних мікроконтролерів, про введення, 

оброблення і виведення інформації в мікропроцесорних системах, про програмування 

мікроконтролерів з використанням середовища розробки Keil Vision, про вимірювання 

різних фізичних величин з допомогою сучасних давачів. 

Предмет навчальної дисципліни "Мікропроцесорна техніка": мікропроцесори і 

мікроконтролери, периферійні пристрої мікропроцесорних систем та їх використання в 

виробничій діяльності фахівця. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати:  

 структуру, функціональне призначення, принципи побудови та логіку роботи 

мікропроцесорів та мікроконтролерів; 

 сучасну елементну базу для побудови мікропроцесорних систем; 

 мови програмування та програмне забезпечення, що використовується при 

програмуванні мікропроцесорів та мікроконтролерів; 

 методи вимірювання фізичних величин (напруги, струму, опору, температури) 

з допомогою давачів. 

Студент повинен вміти:  

 читати структурні та принципові схеми мікропроцесорних пристроїв на основі 

мікропроцесорів та мікроконтролерів; 

 реалізовувати введення, оброблення та виведення інформації в 

мікропроцесорні системи в різних режимах їх роботи;; 

 програмувати та тестувати програмне забезпечення мікропроцесорних 

пристроїв; 

 виконувати налаштування мікропроцесорних систем; 

 використовувати одержані знання при експлуатації мікропроцесорної техніки. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна 

"Мікропроцесорна техніка" є складовою циклу професійно – орієнтованих дисциплін 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Для вивчення дисципліни 

необхідні знання з таких предметів: “ Вища математика ”, “ Загальна фізика ”, “ Теорія 

електричних і електронних кіл ", " Аналогова і цифрова схемотехніка ", " Програмування і 

алгоритмічні мови ", " Персональні комп’ютери . 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Мікропроцесори і мікроконтролери. Їх архітектура. 

Тема 1. Історія розвитку мікропроцесорної техніки. Архітектура 

мікропроцесорів. 

Основні характеристики мікропроцесорів. Принципи побудови мікропроцесорних 

систем. Організація шин. Типи архітектур. Фон Неймановська та Гарвардська архітектури 

мікропроцесорів. Мікропроцесори з CISC та RISC системами команд. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 3 год. Разом - 7 год. 

Тема 2. Представлення інформації в мікропроцесорах та мікроконтролерах. 

Позиційні системи числення. Двійкова, вісімкова, шістнадцяткова, десяткова 

системи числення, двійково-десятковий код,. Прямий, обернений та доповнюючий коди. 

Представлення цілих і дробових чисел в мікропроцесорах. Елементи кодування інформації. 
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Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 2 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 6 год. 

Тема 3. Модулі пам’яті мікропроцесорних систем. 

Класифікація систем пам’яті. Постійні запам’ятовуючі пристрої. Оперативні 

запам’ятовуючі пристрої статичного режиму. Оперативні запам’ятовуючі пристрої 

динамічного типу. Принципи організації кеш пам’яті. Принципи організації стекової пам’яті. 

Лекції - 2 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 6 год. 

Тема 4. Однокристальні мікрокомп’ютери. Мікроконтролери фірми Intel 

сімейства MCS-51, їх архітектура. 

Однокристальні мікрокомп’ютери. Основний склад сімейства мікроконтролерів 

MCS-51, основні технічні характеристики сімейства, архітектура мікроконтролерів. 

Організація програмної пам’яті і пам’яті даних мікроконтролерів MCS-51. Внутрішня і 

зовнішня програмна пам'ять і пам'ять даних. Регістри спеціальних функцій (SFR). Порти 

введення/виведення. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 10 год. 

Тема 5. Система команд мікроконтролерів сімейства MCS-51. Етапи розробки 

прикладного програмного забезпечення. 

Основні типи команд сімейства MCS-51 (команди пересилання даних, команди 

арифметичних операцій, команди логічних операцій, команди роботи з бітовими змінними, 

команди умовного і безумовного переходів). Типи адресацій в мікроконтролерах сімейства 

MCS-51. Програмне забезпечення (інтегрована оболонка; мова програмування A51; 

симулятор), необхідне для розробки прикладних програм для мікроконтролерів сімейства 

MCS-51. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 3 год. Разом - 11 год. 

Тема 6. Таймери/лічильники і система переривань мікроконтролерів сімейства 

MCS-51. 

Організація таймерів/лічильників мікроконтролерів сімейства MCS-51. Режими 

роботи таймерів/лічильників (регістр TMOD), керування таймерами/лічильниками (регістр 

TCON). Основні використання таймерів/лічильників. Переривання та їх використання в 

мікропроцесорах та мікроконтролерах. Організація переривань в мікроконтролерах сімейства 

MCS-51. Архітектура системи переривань. Структура програм з використанням переривань. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 2 год. Разом - 10 год. 

Змістовий модуль 2. Мікропроцесорні системи на основі мікроконтролерів 

сімейства MCS-51. 

Тема 7. Введення і виведення інформації в мікропроцесорних системах. 

Стандартні інтерфейси. 

Введення і виведення цифрової інформації в мікроконтролерах сімейства MCS-51. 

Інтерфейси. Зв’язок мікроконтролерів з РС з допомогою інтерфейсів RS232 та USB 

Послідовний порт введення/виведення в мікроконтролерах сімейства MCS-51. Введення і 

виведення аналогової інформації в мікропроцесорних системах. АЦП та ЦАП, їх основні 

характеристики. Структура мікропроцесорної системи з АЦП та ЦАП. Алгоритми обміну 

інформацією між АЦП, ЦАП та мікроконтролерами. 

Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 6 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 14 год. 

Тема 8. Індикація та клавіатура в мікропроцесорних системах. 

Структура мікропроцесорної системи з динамічною та статичною індикацією, з 

клавіатурою. Особливості програмної реалізації функцій клавіатури та динамічної індикації 

(через переривання). Алфавітно-цифрові рідкокристалічні індикатори (РКІ). Схеми 

підключення РКІ до мікроконтролерів. Основні операції при роботі з рідкокристалічними 

індикаторами. 
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Лекції - 4 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 12 год. 

Тема 9. Мікропроцесорні системи вимірювання фізичних величин. Керування 

виконавчими пристроями 

Методи вимірювань фізичних величин (напруги, струму, опору, частоти та періоду). 

Алгоритм та особливості вимірювання напруги, частоти та періоду сигналів з допомогою 

мікроконтролерів. Давачі. Під’єднання давачів до мікроконтролерів та мікропроцесорів. 

Давачі температури та тиску. Алгоритми вимірювання температури та тиску. Двигуни 

постійного струму. Крокові двигуни. Керування роботою двигунів з допомогою 

мікроконтролерів.  

Лекції - 6 год; лабораторні заняття - 4 год; самостійна робота - 4 год. Разом - 14 год. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  у тому числі 

лек. пр. лаб. інд. сам. роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Мікропроцесори і мікроконтролери. Їх архітектура. 

Тема 1. Історія розвитку мікропроцесор-

ної техніки. Архітектура мікропроцес-

сорів. 

7 2 - 2 - 3 

Тема 2. Представлення інформації в 

мікропроцесорах та мікроконтролерах 
6 2 - 2 - 2 

Тема 3. Модулі пам’яті мікропроцесор-

них систем 
6 2 - 2 - 2 

Тема 4. Мікроконтролери сімейства 

MCS-51, їх архітектура. 
10 4 - 4 - 2 

Тема 5. Система команд мікроконтро-

лерів сімейства MCS-51. Етапи розробки 

прикладного програмного забезпечення. 

11 4 - 4 - 3 

Тема 6. Таймери/лічильники і система 

переривань мікроконтролерів сімейства 

MCS-51. 

10 4 - 4 - 2 

Разом – змістовний модуль 1 50 18 - 18 - 14 

Змістовий модуль 2. Мікропроцесорні системи на основі мікроконтролерів сімейства 

MCS-51. 
Тема 7. Введення і виведення інформації 

в мікропроцесорних системах. Стандар-

тні інтерфейси. 

14 4 - 6 - 4 

Тема 8. Індикація та клавіатура в 

мікропроцесорних системах. 
12 4 - 4 - 4 

Тема 9. Мікропроцесорні системи 

вимірювання фізичних величин. 

Керування виконавчими пристроями. 

19 6 - 4 - 4 

Разом – змістовий модуль 2 40 14  14  12 

Усього годин 90 32  32  26 

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

п/п 
Тема лекційного заняття 

Кількість 

годин 

1. 
Історія виникнення та розвитку мікропроцесорної техніки. Архітектура 

мікропроцесорів. 
2 

2. Представлення інформації в мікропроцесорах та мікроконтролерах. 2 
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3. Модулі пам’яті мікропроцесорних систем. 2 

4. 
Однокристальні мікрокомп’ютери. Архітектура мікроконтролерів 

сімейства MCS-51, їх характеристики. 
2 

5. 
Організація програмної пам’яті і пам’яті даних мікроконтролерів 

сімейства MCS-51. 
2 

6. Режими адресації, система команд мікроконтролерів сімейства MCS-51. 2 

7. Програмне забезпечення для розробки мікропроцесорних систем. 2 

8. Таймери/лічильники мікроконтролерів сімейства MCS-51. 2 

9. Система переривань в мікроконтролерах сімейства MCS-51. 2 

10. 
Стандартні інтерфейси. Послідовний порт мікроконтролерів сімейства 

MCS-51. 
2 

11. АЦП і ЦАП в мікропроцесорних системах. 2 

12. Індикація і клавіатура в мікропроцесорних системах. 2 

13. Рідкокристалічні індикатори в мікропроцесорних системах. 2 

14. Мікропроцесорні системи вимірювання фізичних величин. 2 

15. Давачі. Підключення давачів до мікропроцесорів. 2 

16. Мікропроцесорні системи керування виконавчими пристроями. 2 

  32 

 

6. Теми лабораторних занять 

 

№п/п Назва лабораторної роботи 
Кількість 

годин 

1. Вивчення і тестування лабораторного стенду з мікропроцесорної 

техніки. (Вступне заняття з техніки безпеки. Структура 

лабораторного стенду та його тестування. Вивід інформації на 

статичний індикатор лабораторного стенду.) 

2 

2. Представлення інформації в мікропроцесорах і мікроконтролерах. 

(Двійкова, вісімкова, шістнадцяткова, десяткова системи числення, 

двійково-десятковий код,. Прямий, обернений та доповнюючий коди. 

Представлення цілих і дробових чисел в мікропроцесорах. Елементи 

кодування інформації.) 

2 

3. Реалізація модулів пам’яті мікропроцесорних систем. (Постійні 

запам’ятовуючі пристрої. Оперативні запам’ятовуючі пристрої 

статичного режиму.) 

2 

4. Вивчення інструментальних засобів розробки програмного 

забезпечення для мікроконтролерів сімейства MCS-51. (Інтегроване 

середовище розробки µVision-3, текстовий редактор, симулятор 

програм середовища розробки) 

2 

5. Вивчення основ програмування на мові Асемблера A51 в середовищі 

Keil μVision-3 та команд пересилки даних мікроконтролерів сімейства 

MCS-51. (Загальні характеристиками системи команд, типи операндів 

та режимами адресації, реалізація алгоритмів і програм конкретних 

завдань з використанням команд пересилки даних.) 

2 

6. Вивчення системи команд мікроконтролерів сімейства MCS-51. 

(Команди арифметичних операцій, команди логічних операцій, команди 

умовного та безумовного переходів, команди роботи з бітовими 

змінними.) 

2 

7. Введення і виведення інформації через паралельні порти 

мікроконтролерів сімейства MCS-51. (Особливості роботи паралельних 

портів мікроконтролерів сімейства MCS-51, підключення кнопок до 

мікроконтролера, реалізація алгоритмів і програм введення дискретної 

інформації в мікроконтролер.) 

2 

8. Вивчення роботи таймерів/лічильників мікроконтролерів сімейства 

MCS-51. (Режими роботи таймерів/лічильників, реалізація часових 
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затримок з допомогою таймерів.) 

9. Вивчення системи переривань мікроконтролерів сімейства MCS-51. 

(Архітектура системи переривань мікроконтролерів сімейства MCS-

51. Структура програм з використанням переривань.) 

2 

10. Передача даних по послідовному порту мікроконтролерів сімейства 

MCS-51. (Режими роботи послідовного порта мікроконтролерів 

сімейства MCS-51, алгоритми передачі/прийому даних з 

використанням переривань.) 

 

11. Введення аналогової інформації в мікроконтролери сімейства MCS-51. 

(Реалізація АЦП в лабораторному стенді. Розробка алгоритмів 

послідовного рахунку та послідовних наближень, програми 

вимірювання напруги аналогових сигналів з допомогою АЦП.) 

 

12. Виведення аналогової інформації в мікроконтролерах сімейства MCS-

51. (Під’єднання ЦАП до мікроконтролера в лабораторному стенді. 

Розробка алгоритму та програми формування з допомогою ЦАП 

аналогових сигналів довільної форми.) 

2 

13. Відображення інформації в системах з мікроконтролерами сімейства 

MCS-51. (Програмна реалізація виведення інформації на статичний і 

динамічний індикатор лабораторного стенду. Світлодіодна лінійка, 

знакосинтезуючий індикатор лабораторного стенду та алгоритми і 

програмна реалізація виведення інформації на них.) 

2 

14. Виведення інформації на рідкокристалічні індикатори з допомогою 

мікроконтролерів сімейства MCS-51. (Схеми підключення 

рідкокристалічних індикаторів до мікроконтролерів сімейства MCS-

51. Реалізація алгоритму і програми виводу текстової інформації на 

рідкокристалічний індикатор.) 

2 

15. Вимірювання частоти та періоду сигналів з допомогою 

мікроконтролерів сімейства MCS-51. (Методи і алгоритми 

вимірювання частоти та періоду сигналів з допомогою 

мікроконтролерів MCS-51.) 

2 

16. Мікропроцесорні системи вимірювання температури з допомогою 

цифрових давачів DS18B20. (Схеми під’єднання давачів температури 

DS18B20 до мікроконтролерів сімейства MCS-51. Алгоритм і 

програмна реалізація вимірювання температури.) 

2 

 

7. Самостійна робота 

Для закріплення теоретичного матеріалу, виконання звітів з лабораторних робіт з даної 

дисципліні в позаучбовий час студентам надається можливість користуватися бібліотеками 

Львівського національного університету, книгами бібліотек факультету електроніки та 

університету, можливостями комп’ютерних класів факультету електроніки. Студенти мають 

можливість отримати консультації з питань дисципліни в лектора. Час відведений на 

самостійну роботу, можна розподілити на виконання наступних завдань: 

- закріплення теоретичного матеріалу при підготовці до лекцій, контрольних робіт; 

- підготовка до лабораторних робіт та написання звітів з лабораторних робіт; 

- перегляд періодичної літератури та ознайомлення з технічними характеристиками та 

параметрами мікроконтролерів через мережу Internet. 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Вивчення теоретичного матеріалу лекцій. 4 

2. Підготовка до лабораторних робіт, оформлення звітів. 8 

3. Підготовка до контрольних робіт №1 і №2. 6 

4. Мікроконтролери сімейства АТ89 фірми Atmel. 1 

5. 

Директиви асемблера A51. (Директиви резервування пам’яті і 

ініціалізації даних. Використання виразів в операндах. Директиви 

керування введенням/виведенням.) 

1 
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6. 
Програмування і налагодження програм в середовищі Keil µVision-3. 

Створення програм в Keil А51. Формати деяких файлів. 
1 

7. Будова паралельних портів мікроконтролерів сімействаMCs-51. 1 

8. Програмування взаємодії мікроконтролерів з зовнішніми пристроями. 1 

9. Давачі тиску, вологості. Зв'язок давачів з мікроконтролерами. 1 

 

10. Методи контролю 

 

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна 

"Мікропроцесорна техніка" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона 

складається з 1 модуля і 2 змістових модулів. 

Результати навчальної діяльності студентів на протязі семестру оцінюються за 100-

бальною шкалою. Курс поділяється на 2 змістові модулі: за перший модуль студент може 

отримати 27 балів, а за другий – 23 бали. Разом модуль оцінений у 50 балів. 

Підсумкова кількість балів виставляється за результатами поточного контролю знань 

студентів, який включає результати виконання 16 лабораторних робіт, написання двох 

контрольних робіт, здачі іспиту. 

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу – 2,0 бали. При оцінюванні 

лабораторної роботи враховується підготовка до виконання лабораторної роботи, хід 

виконання лабораторної роботи (1,0), своєчасна здача і якість оформлення звіту, отримані 

результати та захист звіту про виконану лабораторну роботу (1,0). 

Контрольні роботи проводяться після кожного змістового модуля. Максимальна 

кількість балів за першу і другу контрольні роботи – 9. 

Іспит проводиться в письмовій формі з наступною усною співбесідою. Білет з іспиту 

включає в себе п’ять питань з програми даного курсу. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

№ 

п/п 
Змістовий модуль Види контролю К-ть 

видів 
Сума балів 

1 
Мікропроцесори і мікроконтро-

лери, їх архітектура. 

Контрольна робота №1 

Лабораторні роботи  

1 

9 

9,0 

9,0 - 18,0 

2 

Мікропроцесорні системи на 

основі мікроконтролерів сімей-

ства MCS-51. 

Контрольна робота №2 

Лабораторна робота  

1 

7 

9,0 

7,0 – 14,0 

 

Рейтингове оцінювання контролю знань студентів (у балах) 

№ 

п/п 
Види контролю К-ть видів Бали Сума балів 

1 

2 
Контрольна робота 

Виконання і захист лабораторної роботи 

2 

16 

9,0; 9,0 

1,0-2,0 

18,0 

16,0-32,0 

Загальна сума балів за семестр  50,0 

Іспит 1  50,0 
 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення Оцінка за національною шкалою 

90-100 A Відмінно 5 Відмінно 

81-89 B Дуже добре 
4 Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 
3 Задовільно 

51-60 E Достатньо 
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26-50 FX Недостатньо 
2 Незадовільно 

0-25 F Незадовільно 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Рабик В. Г. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу 

“Мікропроцесорна техніка”. Електронна версія. 

2. Учебно-отладочный стенд EV8031/AVR. Техническое описание. Инструкция по 

эксплуатации. – http://www.opensys.com.ua - 27 c. 

3. Учебно-отладочный стенд EV8031/AVR (V3.2). Методические указания к 

лабораторным работам. – http://www.opensys.com.ua - 62 c. 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Мікропроцесорна техніка: Підручник / Якименко Ю.І., Терещенко Т.О., Сокол Є.І., 

Жуйков Ю.С., Петергеря Ю.С.; за ред.. Т.О. Терещенко. – 2-ге вид. переробл. та допов. 

–К.: ІВЦ “Видавництво ”Політехніка”; “Кондор”, 2004. 440 с. 

2. Каспер Э. Программирование на языке Ассемблера для микроконтроллеров семейства 

i8051. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 191 с. 

3. Однокристальные микро-ЭВМ. /Боборыкин А.В., Липовецкий Г.П., Литвинский Г.В. и 

др. –М.: Бином, 1994, 400 с. 

4. Сташин В. В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф., Проектирование цифровых устройств 

на однокристальных микроконтроллерах. –М.: Энергоатомиздат, 1990, -224 с. 

5. Фрунзе А.В., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 1. – М.: ООО “ИД СКИМЕН”, 

2002. -336 с. 

6. Фрунзе А.В., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 2. – М.: ООО “ИД СКИМЕН”, 

2002. -392 с. 

7. Фрунзе А.В., Фрунзе А.А., Микроконтроллеры? Это же просто! Т. 3. – М.: ООО “ИД 

СКИМЕН”, 2003. -224 с 
 

Допоміжна 

1. Агуров П.В., Интерфейсы USB. Практика использования и программирования. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. 576 с. 

2. Агуров П.В., Последовательные интерфейсы ПК. Практика программирования. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2004. 496 с. 

3. Григорьев В.Л., Программирование однокристальных микропроцессоров. –М.: 

Энергоатомиздат, 1987, 288 с. 

4. Каган Б.М.,  Сташин В.В.  Основы проектирования микропроцессорных устройств 

автоматики. -М.: Энергоатомиздат,1987, 304 с. 

5. Современные микроконтроллеры. Архитектура, средства проектирования, примеры 

применения, ресурсы сети Интернет. /Под ред. Коршуна И.В.–М.: “Аким”, 1998, 272 с. 
 

14. Інформаційні ресурси 

1. http://electronics.wups.lviv.ua/archiv 
 

15. Питання контролю знань студентів з дисципліни “Мікропроцесорна техніка” 

 

1. Позиційні та непозиційні системи числення. 

2. Перетворення з десяткової системи числення в двійкову, вісімкову, шістнадцяткову 

та навпаки. 

3. Представлення чисел в прямому, оберненому і доповнюю чому кодах. Переваги і 

недоліки цих кодів. 

4. Діапазони значень додатних, від’ємних чисел у прямому, оберненому і 

доповнюючому кодах при n=8. 

5. Коди Хеммінга. Корекція помилок при передачі даних. 

6. Основні визначення мікропроцесора, мікроконтролера, мікропроцесорної системи, 

7. Мікропроцесори фон- Нейманівської архітектури. 

http://www.opensys.com.ua/
http://www.opensys.com.ua/
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8. Мікропроцесори гарвардської архітектури. 

9. Основні відмінності між мікропроцесорами фон- Нейманівської та гарвардської 

архітектур. 

10. Мікропроцесори CISC архітектури. 

11. Мікропроцесори RISC архітектури. 

12. Організація шин в мікропроцесорних системах. 

13. Принципи побудови мікропроцесорних систем. 

14. Класифікація систем пам’яті. 

15. Постійні запам’ятовуючі пристрої. 

16. Оперативні запам’ятовуючі пристрої статичного типу. 

17. Оперативні запам’ятовуючі пристрої динамічного типу. 

18. Принципи організації кеш пам’яті. 

19. Принципи організації стекової пам’яті. 

20. Однокристальні мікроконтролери з CISC архітектурою. 

21. Особливості архітектури мікроконтролерів сімейства MCS-51, що відрізняють її від 

класичних типів. 

22. Співвідношення між частотою вбудованого таrтового генератора мікроконтролера 

сімейства MCS-51 та часом виконання одного машинного циклу. 

23. Функціональне призначення паралельних портів MCS-51 та їх функціональні 

можливості. 

24. Функціональне призначення таймерів-лічильників MCS-51 та їх функціональні 

можливості. 

25. Функціональне призначення послідовного порта MCS-51 та його функціональні 

можливості. 

26. Схеми включення MCS-51 в мінімальній конфігурації з використанням 

внутрішнього та зовнішнього генераторів. 

27. Організація пам’яті даних (ПД) мікроконтролерів сімейства MCS-51. 

28. Організація програмної пам’яті мікроконтролерів сімейства MCS-51. 

29. Призначення вказівника DPTR та випадки його використання. 

30. Пряма адресація комірок ПД, адресний простір, де вона можлива. 

31. Комірки пам’яті, що входять до області регістрів спеціальних функцій, способи 

адресації цих регістрів. 

32. Відмінність порта P0 мікроконтролерів сімейства MCS-51 від інших портів. 

33. Відмінність порта P3 мікроконтролерів сімейства MCS-51 від інших портів. 

34. Основні типи команд мікроконтролерів сімейства MCS-51. 

35. Команди, якими здійснюється введення/виведення інформації через паралельні 

порти. 

36. Джерела переривань в мікроконтролерах сімейства MCS-51 та регістри, що задають 

їх пріоритет та дозвіл. 

37. Режими роботи таймерів/лічильників мікроконтролерів сімейства MCS-51. 

38. Режими роботи послідовного порта PS мікроконтролерів сімейства MCS-51. 

39. Способи реалізації часових затримок в мікроконтролерах сімейства MCS-51. 

40. ЦАП. Реалізація ЦАП в мікропроцесорних системах. 

41. АЦП. Реалізація АЦП в мікропроцесорних системах. 

42. Статична та динамічна індикація. 

43. Світлодіоди та основні схеми їх підключення до мікроконтролерів. 

44. Семисегментні індикаторі. Основні типи і схеми підключення до мікроконтролерів. 

45. Рідкокристалічні індикатори та їх підключення до мікроконтролерів. 

46. Матрична клавіатура. Алгоритми розпізнавання натиснутих кнопок. 

47. Методи вимірювання частоти і періоду сигналів в мікропроцесорних системах. 

48. Давачі температури. Цифровий давач температури DS18B20. 

49. Двигуни постійного струму. Алгоритм регулювання обертів цих двигунів з 

допомогою мікроконтролерів. 

50. Крокові двигуни. Основні області їх використання. Керування кроковими 

двигунами з допомогою мікроконтролерів. 

 


