
  

Кафедра смарт технологій 
з'єднань та інженерії 
поверхні 

МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Автоматизовані технологічні системи в зварюванні 

Статус дисципліни Нормативна 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, 
семестр 

4 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 135 годин / 4,5 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ 
контрольні заходи 

Рейтингова система оцінювання, екзамен 

Розклад занять 1-й тиждень- лекції, лабораторні роботи; 2-й тиждень- лекції, 
практичні заняття. Час і місце проведення занять див. на сайті 
http://rozklad.kpi.ua 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Скачков Ігор Олегович, i.skachkov@kpi.ua 

Практичні заняття та лабораторні роботи: к.т.н.,  доцент 
Скачков Ігор Олегович i.skachkov@kpi.ua 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни і методичні вказівки до практичних занять і 
лабораторних робіт висилаються кожному студенту по 
електронній пошті. Контрольні примірники передаються 
методисту кафедри для збереження в електронній бібліотеці 
кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 
1 Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Мікропроцесорні системи керування" розроблена відповідно до освітньої  програми 

підготовки бакалавра “Технологічні системи інженерії з’єднань і покриттів”. Вивчення 

дисципліни забезпечує конкурентні переваги фахівця при роботі на підприємствах України. 

Мета дисципліни - формування у студентів здатностей використовувати знання та навички в 

галузі теорії автоматичного керування, електроніки та електротехніки, а також технології 

зварювання та споріднених процесів для вибору та програмування типового устаткування для 

реалізації технології зварювання, наплавлення та створення покриттів. 

Предмет дисципліни — мікропроцесорні системи автоматичного керування технологічним 

процесами зварювання плавленням, тиском та створення покриттів. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 

продемонструвати такі результати навчання: 

Компетентності: 

http://rozklad.kpi.ua/Schedules/ViewSchedule.aspx?g=a8bf5ebe-b00e-4dcf-9aa2-ef0b0773f06d


ФК 2  Здатність робити оцінки параметрів  машин в експлуатаційних умовах та знаходити 

відповідні рішення для забезпечення заданого рівня надійності конструкцій і процесів, в 

тому числі і за наявності деякої невизначеності. 

ФК 4 Здатність здійснювати оптимальний вибір технологічного обладнання, комплектацію 

технічних комплексів, мати базові уявлення про правила їх експлуатації. 

ФК 13 Здатність використовувати знання в галузі механіки, електротехніки та 

автоматичного керування, а також технології зварювання та споріднених процесів 

для призначення типового устаткування для реалізації технології зварювання  та 

методів інженерії поверхні 

ФК 14 Здатність використовувати знання основ прикладного застосування ресурсів 

програмного і апаратного забезпечення обчислювальної техніки, джерел живлення, 

електричних машин та електроприводу для проектування вузлів технологічного 

устаткування, математичного моделювання процесів тощо 

ФК 17 Здатність створювати інноваційні рішення технічних проблем в галузі зварювання, 

інженерії поверхні та споріднених технологій зварювання 

 

Знання: 

 схемотехніки типових мікропроцесорних систем для автоматичного керування; 

 методів програмування мікропроцесорних систем. 

Уміння: 

 використовуючи дані про умови роботи зварювальної установки, за допомогою 

відомостей щодо особливостей їх складу, обирати мікропроцесорні системи автоматичного 

керування технологічним процесом зварювання  

 використовуючи результати конструкторських розробок, за допомогою набутих 

знань щодо технологічних особливостей конструкцій установок та способів зварювання, 

програмувати мікропроцесорні системи автоматичного керування технологічною 

установкою та процесом зварювання; 

Навички: 

 програмування мікропроцесорних систем автоматичного керування технологічною 

установкою та процесом зварювання; 

Досвід: 

 розробки функціональних схем і циклограм систем автоматичного керування 

зварювальними процесами; 

 програмування мікропроцесорних систем автоматичного керування. 

 

2 Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі 
навчання за відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння "Мікропроцесорні системи керування" студент повинен мати базові 
знання з дисциплін: 

 Інформатика та обчислювальна техніка 

 Електротехніка та електроніка  

 Теорія автоматичного керування 

 Теорія процесів зварювання  

 Технологія та устаткування зварювання плавленням 



 Зварювальні джерела живлення  

 Напруження та деформації при зварюванні 

 Технологія та устаткування зварювання тиском. 
На результатах навчання з "Мікропроцесорні системи керування" базуються дисципліни: 

 Технологічне устаткування 

 Дипломне проектування. 
 

3 Зміст навчальної дисципліни  

1 Мікропроцесорні системи. Основні поняття. Терміни та визначення. 

2 Програмування мікропроцесорних систем 

3 Універсальні однокристальні мікропроцесори   

4 Периферійні пристрої мікропроцесорних систем 

4 Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1 Мікропроцесорна техніка [Електронний ресурс] : підручник для студентів спеціальності 

«Електроніка» / В. Я. Жуйков, Т. О. Терещенко, Ю. С. Ямненко, А. В. Заграничний ; НТУУ 

«КПІ» ; ред. О. В. Борисов. – Електронні текстові дані (1 файл: 6,28 Мбайт). – Київ : НТУУ 

«КПІ», 2016. – 440 c. – Назва з екрана. 

 Слід читати повністю. 

 Навчальний посібник можна знайти в бібліотеці КПІ ім. Ігоря Сікорського. Слід 

ознайомитись. 

 

Додаткова література: 

1  Мікропроцесорна техніка: Підручник/ Ю. І. Якименко, Т. О. Терещенко, Є. І. Сокол та ін. За 
ред. Т. О. Терещенко. – 2-ге вид., – К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»; «Кондор», 2004. – 
416 с. 

2 https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega640-1280-1281-2560-2561-
Datasheet-DS40002211A.pdf 

3 https://www.microchip.com/en-us/development-tools-tools-and-software/microchip-studio-for-
avr-and-sam-devices 
 

Навчальний контент 
5 Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Загальна структура мікропроцесорного пристрою для систем керування 

Основні терміни і визначення. Класифікація мікропроцесорних систем. Гарвардська и Фон-

Неймовська архітектура пам'яті контролера. Магістрально – модульна структура 

мікропроцесорного пристрою. Структура програмного забезпечення. 

Лекція 2 Системи числення і кодування інформації 

Типи систем числення. Двійкова система числення. Двійкова арифметика. Подання чисел у 

мікропроцесорах. Кодування інформації. 

Лабораторна робота 1 Керування дискретними виконавчими пристроями  

Структура мікроконтролера. Засоби програмування мікроконтролера. Порти вводу/виводу.  

 



2-й тиждень 

Лекція 3 Однокристальні мікроконтролери 

Периферійні (інтерфейсні) однокристальні мікроконтролери. Універсальні 8-розрядні 

однокристальні мікроконтролери. Універсальні 16-розрядні однокристальні мікроконтролери. 

Спеціалізовані 32-розрядні однокристальні мікроконтролери. Цифрові сигнальні процесори. 

Основні архітектури однокристальних мікроконтролерів. 

 

Лекція 4 Макроасемблер  

Принцип роботи асемблера. Синтаксис асемблера.  Директиви асемблера. Зміст заголовного 

файлу. Структура програми. Макроси. Структура HEX-файлу. 

Лабораторна робота 2 Визначення стану дискретних сенсорних пристроїв технологічних 

систем 

Конструкції дискретних датчиків. Схеми підключення датчиків до мікроконтролера. 

Програмування опитування вхідних портів мікроконтролера на асемблері. 

3-й тиждень 

Лекція 5 Програмування мікроконтролерів на C 

Компілятори С. Середовища програмування.  Елементи мови С. Типи даних. Вирази та 

присвоєння. Оператори. Функції. 

Лекція 6 Програмування мікроконтролерів на C 

Структура програми та класи пам’яті. Вказівники та адресна арифметика. Директиви 

препроцесора. Компіляція програм. 

Лабораторна робота 3 Ведення інформації в мікропроцесорну систему через матричну 

клавіатуру 

Конструкція матричної клавіатури. Алгоритм роботи матричної клавіатури. Програмування 

опитування матричної клавіатури мовою С. 

4-й тиждень 

Лекція 7 Система команд AVR 

Способи адресації. Арифметичні та логічні команди. Команди пересилання даних. Команди 

передачі керування. Команди операцій з бітами. Команди керування процесором. Переривання. 

Лекція 8 Універсальні однокристальні 8-розрядні мікроконтролери AVR 

Особливості архітектури мікроконтролерів AVR. Пам’ять FLASH, SRAM, EEPROM. Комірки 

конфігурації, захисту, калібрувальні, ідентифікаторів. Арифметично-логічний пристрій. Стек. 

Переривання. Підключення мікроконтролерів. 

Лабораторна робота 4 Визначення стану дискретних сенсорів із використанням системи 

переривань  

Конструкції кінцевих вимикачів. Схеми підключення кінцевих вимикачів до мікроконтролера. 

Програмування визначення моменту спрацьовування кінцевого вимикача із застосуванням 

переривань мовою С. 

 

 



5-й тиждень 

Лекція 9 Введення інформації в контролер 

Порти вводу-виводу. Матрична клавіатура. Кнопкове введення через АЦП. Аналоговий введення 

з використанням лінії введення-виведення. Введення інформації через аналоговий компаратор. 

Таймери. Компаратори. АЦП.  

Лекція 10 Виведення інформації з контролеру 

Світлодіодний індикатор. РКІ на базі контролера HT1611  та РКІ MT-10T8. Символьний РКІ на 

базі контролера HD44780. Аналогове виведення. 

Лабораторна робота 5 Виведення інформації на рідкокристалічний дисплей 

Програмування виведення символів, введених з матричної клавіатури, на рідкокристалічний 

дисплей. 

6-й тиждень 

Лекція 11 Послідовні передача та приймання даних 

Інтерфейси USART, UART, SPI, I2C, USB. 

Лекція 12 Периферійні пристрої мікропроцесорних систем 

Годинники реального часу (RTC). Класифікація. Особливості програмування. Пристрої зберігання 

інформації. 

Лабораторна робота 6 Підрахунок зовнішніх подій із застосуванням таймерів 

Програмування мовою С підрахунку спрацьовування дискретного датчика  із застосуванням 

таймера. 

7-й тиждень 

Лекція 13 Мережеві пристрої  мікропроцесорних систем 

Пристрої для дротової і без дротової комунікації мікропроцесорних систем. Ethernet-адаптери, 

Wi-Fi, Bluetooth. 

 Лекція 14 Самопрограмування мікроконтролерів AVR 

Галузь застосування. Особливості процесу самопрограмування. Програма завантажувача коду. 

Керувальна програма високого рівня. Самознищення програми 

Лабораторна робота 7 Керування тиристорним контактором  

Робота тиристорного контактора. Програмування мовою С мікроконтролера для керування 

ефективним значенням напруги. 

8-й тиждень 

Лекція 15 Програмування мікроконтролерів AVR 

Особливості послідовного низьковольтного програмування. Внутрішньо схемний програматор.  

Лекція 16 Налагодження програм 

Аналітичний метод. Трасировка. Робота з портами вводу-виводу. Робота з послідовним 

інтерфейсом. 

Лабораторна робота 8 Передача інформації між комп'ютером і однокристальним 

мікроконтролером через послідовний інтерфейс 

Програмування мовою С отримання і передавання підтвердження прийому мікроконтролером 

даних від комп’ютера через USB 



9-й тиждень 

Лекція 17 Промислові контролери 

Промислові контролери. Інтелектуальні реле. Програмовані логічні контролери. Промислові 

комп’ютери. 

Лекція 18 Перспективи розвитку мікропроцесорних систем 

Штучний інтелект. Промисловий інтернет. Безпека мікропроцесорних систем керування. 

Лабораторна робота 9 Програмування регулятора циклу контактного точкового зварювання 

на основі однокристального мікроконтролера 

Програмування мікроконтролера мовою С для керування виконавчими пристроями машини 

контактного точкового зварювання 

6 Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Підготовка та обробка і оформлення даних, отриманих при виконанні лабораторних робіт 

– 2 години на кожну лабораторну роботу (всього – 18 год.). 

6.2 Підготовка до екзамену – 30 год. 

6.3 Підготовка до лекцій – 1,8 години на кожну лекцію (всього – 33 год.) – закріплення лекційного 

матеріалу та тестування. 

Політика та контроль 
7 Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ є складовою 

частиною загальної політики в галузі якості КПІ імені Ігоря Сікорського і полягає у виконанні 

викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій  і лабораторних робіт є обов'язковим. Необхідність пропуску занять 

з поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 

форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 

викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і лабораторних роботах обов'язковим є відключення телефонів. На екзаменах 

забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації на гугл-диску 

викладача чи в інтернеті. 

 На лекціях і лабораторних роботах студенти проявляють активність. На лекціях 

питання, що виникають, задаються у відведений викладачем час.  За активність 

студентів на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Лабораторні роботи виконуються командами студентів (підгрупами). Склад команди 

визначають студенти за погодженням з викладачем. Закінчені результати виконання 

кожної лабораторної роботи демонструються викладачеві на поточному занятті. 

Захист виконання повного комплексу лабораторних робіт здійснюється командою 

студентів на останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску на екзамен. 

 Лабораторні роботи повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. 

Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії. Для 

повторної перездачі викладачем призначається комісія. 

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 

беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 



 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю 

і поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8 Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування по 
темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 

 Семестровий контроль: екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу лабораторних 
робіт. 
Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 0,5. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 0,5 бал × 18 = 9 балів.  

 Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи складає: 3 бали × 9 = 27 балів. 

 Модульна контрольна робота: 14 балів 

 Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: RC=9+12+9+8+12 = 

50 балів. 

 Екзаменаційна складова шкали дорівнює: RE = 50 балів. 

 Рейтингова шкала з дисципліни складає: R = RC + RE = 100 балів. 

 Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9 Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік питань, які виносяться на семестровий контроль:  

1 Загальна структура мікропроцесорного пристрою для систем керування 

2 Класифікація мікропроцесорних систем 

3 Гарвардська архітектура пам'яті контролера 

4 Фон-Неймовська архітектура пам'яті контролера. 

5  Двійкова система числення. Двійкова арифметика.  

6 Подання чисел у мікропроцесорах.  

7 Кодування інформації. 

8 Види однокристальні мікроконтролери 

9 Основні архітектури однокристальних мікроконтролерів. 

10 Принцип роботи асемблера. Синтаксис асемблера.  Структура програми. Макроси.  

11 Принципи програмування мікроконтролерів мовою С. Структура програми. Компілятори 

С. Середовища програмування.   

12 Елементи мови С. Типи даних. Вирази та присвоєння. Оператори. Функції. Вказівники та 

адресна арифметика.  



13 Директиви препроцесора компілятора мови С. Компіляція програм. 

14 Система команд AVR 

15 Особливості архітектури мікроконтролерів AVR 

16 Порти вводу-виводу та введення-виведення інформації.  

17 Введення інформації через аналоговий компаратор 

18 Принципи роботи таймерів мікроконтролера 

19 Аналого-цифрові перетворювачі мікроконтролерів 

20 Послідовні передача та приймання даних.  Інтерфейси USART, UART, SPI, I2C, USB. 

21 Годинники реального часу (RTC). Класифікація. Особливості програмування.  

22 Пристрої для дротової і без дротової комунікації мікропроцесорних систем. 

Ethernet-адаптери, Wi-Fi, Bluetooth. 

23  Особливості послідовного низьковольтного програмування. Внутрішньо схемний 

програматор.  

24 Методи налагодження програм 

25 Промислові контролери.  

26 Інтелектуальні реле.  

27 Програмовані логічні контролери.  

28 Промислові комп’ютери. 

29  Промисловий інтернет.  

30 Безпека мікропроцесорних систем керування. 
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