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ВСТУП 

 
 

Метою навчальної дисципліни «Мікропроцесорна техніка в системах 
обліку енергії та релейному захисті» є формування у студентів навичок та вмінь 
застосування засобів мікропроцесорної техніки в системах обліку 
електроенергії та релейному захисті енергосистем.  

Завдання: набути базових знань щодо систем числення і принципів 
кодування інформації; вивчити структури мікропроцесорної системи, 
мікропроцесора та мікроконтролера; володіти прийомами програмування 
мікроконтролерів та програмованих логічних контролерів. 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: системи 
числення, які використовуються в мікропроцесорній техніці, основні закони 
алгебри логіки; призначення, склад та порядок роботи типових вузлів та 
пристроїв мікропроцесорної техніки; основи архітектури мікропроцесорних 
систем; внутрішню будову мікроконтролера, базові команди системи команд; 
набути базових теоретичних знань з використання програмованих логічних 
контролерів в електроенергетичних системах; номенклатуру сучасних 
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та обліку електроенергії. Крім 
того, студент повинен оволодіти основними методами складання структурних, 
функціональних, а також принципових електричних схем блоків 
мікропроцесорних систем управління, уміти сформувати алгоритм роботи 
мікропроцесорних пристроїв, уміти скласти програму для мікроконтролера,  
проводити тестування мікропроцесорної системи. 

Тематика лабораторних робіт тісно пов’язана з лекціями, тому під час 
підготовки до лабораторної роботи необхідно ґрунтовно вивчити відповідний 
теоретичний матеріал. Крім того, готуючись до лабораторної роботи, студент 
має ознайомитися з методичними вказівками.  Лабораторні роботи 
виконуються з використанням плат ARDUINO, лабораторних стендів з 
виконавчими механізмами, засобами індикації, кнопками та давачами, 
програмних продуктів IDE Arduino, Atmel Studio, Proteus, SinaProg.  

За результатами виконання кожної лабораторної роботи студент готує 
звіт згідно з вимогами, які наведені в кінці вказівок до кожної роботи. Студент 
має представити та захистити викладачеві звіт на наступному лабораторному 
занятті. Під час підготовки до захисту слід орієнтуватися на перелік 
контрольних запитань. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

Формування логічних схем 

 
Мета: освоїти методи складання логічних схем за рівняннями алгебри 

логіки 
 

Порядок виконання роботи 

 
1. Обрати логічну функцію відповідно до варіанта згідно з табл. 1.1. 

 

Таблиця 1.1 - Вихідні дані 
№ вар Логічна функція № вар Логічна функція 

1 4321 xxxxy ++⋅=  11 2321 xxxxy +⋅+=  

2 54321 xxxxxy ⋅+++=  12 1231 xxxxy ⋅+⋅=  

3 4321 xxxxy +⋅⋅=  13 1321 xxxxy +++=  

4 21321 xxxxxy ++⋅+=  14 31221 xxxxxy ⋅+⋅⋅=  

5 3221 xxxxy ⋅⋅+=  15 41321 xxxxxy +=  

6 321321 xxxxxxy +⋅⋅++=  16 3221 xxxxy ++=  

7 3121 xxxxy +⋅+=  17 21321 xxxxxy ⋅++⋅=  

8 2321 xxxxy ⋅+⋅=  18 31421 xxxxxy ⋅+⋅+=  

9 31321 xxxxxy ⋅++⋅=  19 31321 xxxxxy ++⋅+=  

10 2132321 xxxxxxxy ⋅+⋅++⋅=  20 2132321 xxxxxxxy ⋅++⋅++=  

 

2. Скласти та реалізувати у Proteus логічну схему, яка реалізує обрану 
функцію. 

Для цього необхідно запустити програму Proteus 8. Створити новий 
проект (File -> New Project), встановити наступні властивості проекту, як 
показано на рис. 1.1. 
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a)  b)  
 
 
 
 

c)  d)     
 
 
 
 

e)  f)  
 

Рисунок 1.1 – Створення нового проекту у програмі Proteus 8 
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З’явиться вікно нового документа Schematic. Для вибору необхідних 
компонентів необхідно відкрити бібліотеки, для чого необхідно натиснути 
кнопку «Р»: 

 
Базові логічні елементи знаходяться в категорії Simulator Primitives. Для 

додавання необхідного елемента на оперативну панель необхідно на ньому 2 
рази клацнути мишею (рис. 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 - Додавання необхідного елемента на оперативну панель 
 
Задавачі значень булевих змінних (LOGICTOGGLE) та індикатори 

значень змінних (LOGICPROBE) знаходяться в категорії Debugging Tools (рис. 
1.3). 

 
Рисунок 1.3 – Вміст категорії в категорії Debugging Tools 

 
Обрані елементи відображаються у стовпчику Devices. Їх необхідно 

розставити на робочому просторі та з’єднати лініями (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Розміщення елементів на робочому просторі 

 
Після цього необхідно вказати позначення вхідних величин. Для цього з 

контекстного меню задавачів булевих змінних LOGICTOGGLE обрати пункт 
«Edit Properties» (рис. 1.5). 

 

 
Рисунок 1.5 - Контекстне меню задавачів булевих змінних 

 
В полі «Part Reference» слід ввести позначення, як показано на рис. 1.6. 

 
Рисунок 1.6 – Вікно властивостей компонента 
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Для запуску моделювання необхідно натиснути кнопку «Play» в лівому 
нижньому кутку екрана: 

 
 

Для зміни значення вхідної змінної слід натиснути на двонаправлену 
стрілку в кружеку, причому червоний колір відповідає лог. 1, синій – лог. 0, 
рис. 1.7. 

 

 
Рисунок 1.7 – Приклад логічної схеми,  
всі змінні в якій мають рівень лог. 0. 

 
На рис. 1.8, в якості прикладу, наведена логічна схема, що реалізує 

функцію: 

4321 xxxxy ⋅+⋅= .                                         (1.1) 
 

 
Рисунок 1.8 – Приклад виконання логічної схеми згідно з рівнянням (1.1) 

 
 
3. На основі даних моделювання роботи схеми у Proteus скласти таблицю 

істинності заданої функції. 
Наприклад, для логічної фінкції (1.1), рис. 1.8, таблиця істинності 

наведена у табл. 1.2. 
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Таблиця 1.2 - Таблиця істинності логічної фінкції (1.1)  
стан № 4х  3х  2х  1х  y  

1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 1 0 
3 0 0 1 0 0 
4 0 0 1 1 0 
5 0 1 0 0 0 
6 0 1 0 1 0 
7 0 1 1 0 0 
8 0 1 1 1 0 
9 1 0 0 0 0 

10 1 0 0 1 0 
11 1 0 1 0 0 
12 1 0 1 1 0 
13 1 1 0 0 1 
14 1 1 0 1 1 
15 1 1 1 0 1 
16 1 1 1 1 0 

 
Вміст звіту з лабораторної роботи 

 

1. Тема, мета роботи 
2. Рівняння логічної функції у відповідності до варіанта. 
3. Логічна схема реалізації логічної функції у Proteus. 
4. Таблиця істинності логічної функції. 
5. Висновки. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Що таке «алгебра логіки»? 
2. Що таке «оператор», «операнд»? 
3. Які основні логічні оператори Вам відомі? 
4. Наведіть позначення базових логічних елементів? 
5. Яким чином позначається інверсія виходу елемента? 
6. Що таке «таблиця істинності»? 
7. Наведіть таблиці істинності базових логічних елементів. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

Керування дискретними об’єктами за допомогою мікроконтролера 

 

Мета: вивчити можливості мікроконтролерів AVR з керування дискретними 
об’єктами та формування часових затримок; освоїти методи написання програм 
для мікроконтролера AVR на мові асемблера (ATMEL Studio) та C for Arduino 
(IDE Arduino); навчитися симулювати роботу мікропроцесорної системи в 
програмі Proteus та завантажувати програму в реальну плату Arduino 

 

1 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1 Цифрові порти вводу-виводу мікроконтролерів AVR 

Кожен порт мікроконтролера складається з певного числа виводів, через 
яких мікроконтролер може здійснювати прийом і передачу цифрових сигналів 
(рис. 2.1). Порти позначаються: буква "P" (port) + унікальна буква, що означає 
порт "А", "В" і так далі. У 8-розрядних контролерів порти мають 8 виводів. 
Виводи портів позначаються цифрами від 0 до 7. Приклад позначення виводу 
порту: РС6 - шостий вивід порту С. У мікроконтролерів AVR усі виводи, окрім 
виводів живлення, за замовчуванням є виводами цифрових портів введення-
виводу. 

 
Рисунок 2.1 - Розміщення виводів мікроконтролера ATMega328p  

в корпусі PDIP 
 
Звернення до портів здійснюється за допомогою регістрів вводу-виводу. 
Кожен порт описується програмною моделлю на основі трьох регістрів 

вводу-виводу (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 - Регістри вводу-виводу цифрових портів 
 

№ Назва регістра 
Позначення регістра Позначення розрядів 

В загальному 
вигляді 

Приклад 
В загальному 

вигляді 
Приклад 

1 Регістр напрямку 
передачі даних 

DDRx  DDRB DDxn  DDB1 

2 
Регістр даних  PORTx PORTB 

PORTxn або 
Pxn 

PORTB1 або 
PB1 

3 Регістр стану виводів 
порта 

PINx PINB PINxn PINB1 

Примітка. х – им’я порта (А, В, С, D), n – номер розряда (0-7) 
 

Розглянемо призначення регістрів. 
 
Регістр напрямку передачі даних DDRx визначає напрямок передачі 

даних через контакт вводу/виводу. 
DDxn=1 - n-й вивід порта x є виходом 

DDxn=0 - n-й вивід порта x є входом 

Завдання напряму передачі даних через будь який контакт вводу/виводу 
може бути здійснено програмно у будь-який момент часу.  

 
Призначення регістра даних PORTх залежить від режиму функціонування 

виведення мікроконтролера.  
а) Якщо вивід конфігурований як вихід (у регістрі DDRx розряд DDxn=1), 

то за допомогою розряду Pxn регістра PORTх здійснюється управління 

виводом: 
Pxn=1 - на відповідному виводі встановлюється напруга ВИСОКОГО 

РІВНЯ; 
Pxn=0 - на виводі встановлюється напруга НИЗЬКОГО рівня. 
б) Якщо вивід функціонує як вхід (у регістрі DDRx розряд DDxn=0), 

розряд Pxn регістра PORTх визначає стан внутрішнього підтягуючого 

резистора для цього виводу:  
Pxn=1 - підтягуючий резистор підключається між виведенням 

мікроконтролера і шиною живлення Vcc; 
Pxn=0 - підтягуючий резистор відключений. 
 
Регістр стану виводів порту PINx  дозволяє визначати стан виводу 

мікроконтролера (незалежно від установок розряду DDxn, тобто не залежно від 
напряму передачі даних через порт). Регістр  PINx  доступний тільки для 
читання. 
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1.2 Команди мови асемблера для управління цифровими портами 

вводу-виводу 

 

SBI A,b Встановлення розряду РВВ. Встановлює розряд b регістра вводу-
виводу, який розміщений за адресою А простору вводу-виводу. 
Команда застосовується тільки до молодших 32-м регістрів 
(адреси 0...31). 

СBI A,b Скидання розряду РВВ. Скидає розряд b регістра вводу-виводу, 
який розміщений за адресою А простору вводу-виводу. Команда 
застосовується тільки до молодших 32-м  

OUT  A,Rr Пересилання значення з РЗП до РВВ. Пересилає вміст регістра 
загального призначення Rr в регістр вводу-виводу А. 

 

1.3 Функції мови C for Arduino для управління цифровими портами 

вводу-виводу  

 

pinMode(pin, mode) Встановлює режим роботи виводу з номером pin 
плати як входу (mode=INPUT) або як виходу 
(mode=OUTPUT) . 

digitalWrite(pin, value) Подає напругу ВИСОКОГО (value=HIGH) або 
НИЗЬКОГО (value=LOW) рівня на вивід плати з 
номером pin. 

 

1.4 Формування часових затримок на мові асемблера 

Найбільш простий спосіб формування часових затримок - організація 
циклу, який виконується задану кількість разів. Оскільки виконання кожної 
команди циклу вимагає певного часу, при правильному підборі значення 
лічильника циклу, знаючи частоту тактового генератора мікроконтролера, 
можливо організувати необхідну затримку. Іноді для збільшення тривалості 
затримки використовують декілька вкладених циклів. 

Для формування часової затримки пропонується використовувати 
підпрограму DELAY. Вхідним параметром такої підпрограми є тривалість 
затримки в мілісекундах, значення якої зберігається в регістровій парі Х. 

  
Така підпрограма складається з двох циклів: зовнішнього, лічильником 

якого є регістрова пара Х (регістри r27:r26), і внутрішнього, де в якості 
лічильника використовується регістрова пара Y (регістри r29:r28). Випишемо в 
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таблицю число тактів (періодів) генератора мікроконтролера для кожної 
команди підпрограми затримки: 

 
Мітка Команда Кількість тактів 

 rcall DELAY 3 
 . . . . . .   
DELAY: ldi YL,low(3997) 1 
 ldi YH,high(3997) 1 
Ld1:   sbiw YL,1 2 
   brne Ld1    2 – якщо перехід на мітку 

1 – якщо немає перехода 
 sbiw ХL,1 2 
 brne DELAY 2 - якщо перехід на мітку 

1 – якщо немає перехода 
 ret 4 

 
Загальна кількість тактів, яка потрібна для виконання внутрішнього 

цикла, складає: 

1Х = (     2      +       2       )      · Y           − 1           = 4·Y-1 
 sbiw YL,1 brne Ld1 лічильник 

внутрішнього 
цикла 

оскільки при виході з 
цикла команда  
brne Ld1 

виконується не за 2, а 
за 1 такт 

 

 
Загальна кількість тактів, яка потрібна для виконання зовнішнього цикла, 

становить: 

2Х = (      1      +     1      +  1Х      + 2  + 2  )  ·  Х − 1   = (6+ 1Х )·Х−1 
 ldi YL, 

low(Y) 
ldi YH, 
high(Y) 

Загальна 
кількість 

тактів 
внутрішн

ього 
цикла 

sbiw 
ХL,1 

brne 
DELAY 

лічильник 
зовнішньог

о цикла 
(вміст 

регістрової 
пари Х) 

ос
кі

ль
ки

 п
ри

 в
их

од
і з

 ц
ик

ла
 

ко
м

ан
да

  b
r
n
e
 
D
E
L
A
Y
 

ви
ко

ну
єт

ьс
я 

не
 з

а 
2,

 а
 з

а 
1 

та
кт
 

 

 

 
Підставимо до виразу для 2Х  значення 1Х : 

)Y(X 1462 −+= ·Х−1=Х ·(4Y+5)−1. 
Загальна кількість тактів, яка потрібна для виконання підпрограми 

затримки, становить: 
N=        3    + 2Х   +  4 = Х ·(4Y+5)+6 
 rcall 

DELAY 
Загальна 
кількість 

тактів 
зовнішнього 

циклу 

ret  
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Загальний час затримки: 

MKз TNT ⋅= , 
де N  - загальна кількість тактів підпрограми затримки;  

     
МК

MK
f

T
1

=  - тривалість такта генератора мікроконтролера;  

     МКf  - частота тактового сигнала. 
Тоді загальна тривалість затримки становить: 

MKMK
з

f

)Y(Х

f

N
T

654 ++⋅
== . 

Мікроконтролер плати Arduino Uno налаштовано на роботу від 
зовнішнього кварцового резонатора, частота якого MKf = 16 МГц=16·106 Гц.  

Приймемо, що підпрограма DELAY при Х=1 формує затримку  
1мс=0,001с, тобто нехай при  Х=1  0010,Tз = , тоді: 

MKf

)Y(
,

6541
0010

++⋅
= , 

звідки:  

3997253997
4

1110160010

4

110010 6
≈=

−⋅⋅
=

−⋅
= ,

,f,
Y MK . 

Отримане значення регістрової пари Y і використано в підпрограмі: 
 

 
 

де перша команда заносить до молодшого регістра YL (регістр r28) регістрової 
пари Y молодший байт числа 3997, друга команда заносить до старшого 
регістра YL (регістр r29) регістрової пари Y старший байт числа 3997. 
 

1.5 Функції організації часових затримок на мові C for Arduino  

Для огранізації часових затримок на мові C for Arduino передбачені 
наступні функції: 
 

delay(ms) Зупиняє виконання програми на ms мілісекунд 
delayMicroseconds(us) Зупиняє виконання програми на us мікросекунд 

(рекомендується обирати us>16383) 
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2 ОПИС ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

 

2.1 Експериментальний стенд 

Експериментальний стенд для проведення лабораторних робіт (рис. 2.2, 
2.3) включає:  

- лампу розжарювання HL1, яка управляється оптосимістором V1, для 
виміру температури патрона лампи використовується термістор R11, для 
синхронізації з напругою мережі використовується оптопара V2; 

- динамік ВА1; 
- двигун постійного струму М вентилятора; для виміру швидкості 

обертання використовується оптичний інфрачервоний датчик VD10 - VD11; 
- потенціометр R25; 
- світлодіоди VD1 - VD4; 
- кнопки S1 - S3. 
Управляючі виводи всіх перерахованих пристроїв підключені до роз'єму, 

який знаходиться в лівому нижньому кутку лицьової панелі стенду. За 
допомогою сполучних провідників необхідні пристрої підключаються до плати 
Adruino. 

 
 

 
Рисунок 2.2 - Загальний вигляд експериментального стенда з  

платою Arduino Uno 
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Рисунок 2.3 - Принципова схема експериментального стенда 
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2.2 Модель експериментального стенда в Proteus 

Загальний вигляд моделі стенда в програмі Proteus, що використовується 
для виконання поточної лабораторної роботи, наведено на рис. 2.4. 

 
Рисунок 2.4 - Модель лабораторного стенда в Proteus  

(конфігурація для виконання даної лабораторної роботи) 
 

3. ЗАВДАННЯ 

 

Скласти програму для контролера плати Arduino UNO, яка виконує 
наступну послідовність дій: 

1) ввімкнення світлодіода VD1; 
2) затримка 1с; 
3) ввімкнення лампи розжарювання HL1; 
4) затримка 2с; 
5) ввімкнення вентилятора М; 
6) затримка 2с; 
7) відключення лампи розжарювання HL1; 
8) ввімкнення світлодіодів VD2, VD3, VD4; 
9) затримка 3с; 
10) відключення вентилятора; 
11) затримка 2с; 
12) відключення всіх дискретних об’єктів; 
13) затримка 4с; 
14) повернення до п. 1. 
Програму необхідно написати на мовах асемблера та C for Arduino, 

відлагодити на моделі та реальному стенді. 
Плата Arduino Uno підключається до експериментального стенду згідно з 

табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 - Підключення стенда до Arduino Uno для виконання 
лабораторної роботи 

Об’єкт 
№ вихідного 

контакту стенда 

Плата Arduino Uno 

№ порта плати 
Arduino Uno 

порт мікроконтролера 
ATMega328p 

світлодіод VD1 6 2 PD2 
світлодіод VD2 7 3 PD3 
світлодіод VD3 8 4 PD4 
світлодіод VD4 9 5 PD5 
лампа розжарювання 1 6 PD6 
вентилятор 16 7 PD7 
 
 

4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

4.1 Написання програми на мові асемблера 

4.1.1 Відкрити програму Atmel Studio   . 
4.1.2 Створити новий проект на мові асемблера: 

 
При створенні проекту обрати AVR Assembler Project, вказати ім’я та 

місце розташування проекта: 
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Обрати тип мікроконтролера, який встановлено в платі Arduino Uno, а 
саме ATMega328p: 

 
Програма створить новий проект з головним файлов main.asm: 

 
 

4.1.3 Набрати наступну програму: 
 
.INCLUDE "m328pdef.inc"      ;підключення бібліотеки  
                                 ;визначення символічних імен РВВ 

  ldi r16,high(RAMEND)  ;ініціалізація стека 
  out SPH,r16 
  ldi r16,low(RAMEND) 
  out SPL,r16 
      ;конфігурування виводів 
  ldi r16,0b11111100 ;PD2-PD7 - виходи 
  out DDRD,r16 

Lstart:      ;основний цикл програми 
  sbi PORTD,PD2  ;ввімкнути VD1 
 
  ldi XL,low(1000)  ;тривалість затримки в мс 
  ldi XH,high(1000) 
  rcall DELAY   ;виклик підпрограми затримки 
 
  sbi PORTD,PD6  ;ввімкнути лампу розжарювання 
 
  ldi XL,low(2000)  ;тривалість затримки в мс 
  ldi XH,high(2000) 
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  rcall DELAY   ;виклик підпрограми затримки 
 
  sbi PORTD,PD7  ;ввімкнути вентилятор 
 
  ldi XL,low(2000)    
  ldi XH,high(2000) 
  rcall DELAY      
 
  cbi PORTD,PD6  ;вимкнути лампу розжарювання 
  sbi PORTD,PD3  ;ввімкнути VD2 
  sbi PORTD,PD4  ;ввімкнути VD3 
  sbi PORTD,PD5  ;ввімкнути VD4 
 
  ldi XL,low(3000)    
  ldi XH,high(3000) 
  rcall DELAY      
 
  cbi PORTD,PD7  ;вимкнути вентилятор 
 
  ldi XL,low(2000)    
  ldi XH,high(2000) 
  rcall DELAY   
 
  clr r16   ;відключити все 
  out PORTD,r16 
 
  ldi XL,low(4000)    
  ldi XH,high(4000) 
  rcall DELAY  
 
  rjmp Lstart   ;повернення до початку  
        ;основного цикла 
 
DELAY:     ;підпрограма затримки 
      ;вхід X – тривалість затримки в мс 
  ldi YL,low(3997) 
  ldi YH,high(3997) 
Ld1:  sbiw YL,1 
   brne Ld1    
  sbiw XL,1 
  brne DELAY 
  ret 
 

Така програма складається з декількох логічних частин: 
a) Ініціалізація стека, конфігурування портів. 

б) Основна програма, яка вмикає та вимикає дискретні об’єкти. Основна 
програма використовує процедуру затримки DELAY, причому параметр, який 
визначає тривалість затримки, передається в процедуру DELAY за допомогою 
регістрової пари Х. 

в) Підпрограма затримки DELAY. 
 
4.1.4 Виконати компіляцію програми, для чого обрати Build � Build 

Solution: 
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В разі успішної компіляції у вікні Output з’явиться повідомлення Build 
suceeded. Також у вікні Output відображається інформація щодо використання 
пам’яті мікроконтролера. Програма займає 84 байта пам’яті програм, що 
становить 0,3 % від загального обсягу (32768 байт) пам’яті програм (рис. 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 – Результати компіляції програми 

 
Після успішної компіляції у папці DEBUG проекту буде сформований 

*.hex файл з кодами команд для мікроконтролера (рис. 2.6). Цей файл необхідно 
завантажити до пам’яті програм мікроконтролера («прошити» контролер). 

 

 
Рисунок 2.6 – Hex-файл з кодами команд 

 
Для закриття проекту на мові асемблера в Atmel Studio виконати  команду 

File => Close Solution. 
 
4.2 Завантаження програми на мові асемблера до моделі 

експериментального стенда 
В моделі стенда, що зібрана в програмі Proteus, два рази клацнути мишею 

на платі Arduino, з’явиться вікно властивостей плати. В полі Program File 
необхідно вказати шлях до *.hex файла програми (рис. 2.7). 
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Рисунок 2.7 – Вікно налаштувань параметрів моделі плати Arduino 

 
Запустити модель стенда кнопкою Run: 

 
Відслідкувати функціонування стенда. Зберегти Print Screen екрана з 

працюючою моделлю стенда для звіту. 
 
4.3 Завантаження програми на мові асемблера до експериментального 

стенда 
4.3.1 Зібрати схему досліду, показати її викладачеві. 
4.3.2 Підключити плату Arduino до комп’ютера. 
4.3.3 Запустити програму SinaProg, вказати розміщення hex-файла, 

налаштувати розділи «Device» і «Programmer», рис. 2.8. 
4.3.4 Для прошивки мікроконтролера натиснути Program в разділі Flash. 

В разі успішної прошивки з’явиться відповідне повідомлення. 
4.3.5 Відслідкувати функціонування стенда. 
 

 
Рисунок 2.8 – Вікно програматора SinaProg 
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4.4 Написання програми на мові C for Arduino 

4.4.1 Запустити програму IDE Arduino . 
4.4.2 Набрати наступну програму: 
void setup() 
{ pinMode(2,OUTPUT);  //конфігурація виходів 
 pinMode(3,OUTPUT); 
 pinMode(4,OUTPUT); 
 pinMode(5,OUTPUT); 
 pinMode(6,OUTPUT); 
 pinMode(7,OUTPUT); 
} 
 
void loop() 
{ digitalWrite(2,HIGH); //ввімкнути VD1 
 delay(1000);   //затримка 1с 
 digitalWrite(6,HIGH); //ввімкнути лампу 
 delay(2000);   //затримка 2с 
 digitalWrite(7,HIGH); //ввімкнути вентилятор 
 delay(2000);   //затримка 2с 
 digitalWrite(6,LOW); //вимкнути лампу 
 digitalWrite(3,HIGH); //ввімкнути VD2 
 digitalWrite(4,HIGH); //ввімкнути VD3 
 digitalWrite(5,HIGH); //ввімкнути VD4 
 delay(3000);   //затримка 3с 
 digitalWrite(7,LOW); //вимкнути вентилятор 
 delay(2000);   //затримка 2с 
 digitalWrite(2,LOW); //вимкнути VD1 
 digitalWrite(3,LOW); //вимкнути VD2 
 digitalWrite(4,LOW); //вимкнути VD3 
 digitalWrite(5,LOW); //вимкнути VD4 
 delay(4000);   //затримка 4с 
} 

4.4.3 Зберети папку скетча (Файл � Зберегти як) 
4.4.4 Відкрити вікно налаштувань програми (Файл � Налаштування). 

Встановити прапорець «Показать подробный вывод: компиляция», рис. 2.9. 

 
Рисунок 2.9 – Вікно налаштувань програми IDE Arduino  
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4.4.5 Виконати компіляцію скетча (Скетч � Перевірити/Компілювати): 

 
Слід звернути увагу, що компільований скетч використовує 1 134 байт 

(3%) пам’яті програм пристрою, що у 13 разів більше, ніж аналогічна програма 
на мові асемблера. 

 
4.5 Завантаження програми на мові C for Arduino до моделі 

експериментального стенда 
З вікна IDE Arduino скопіювати шлях до *.hex файла з шістнадцятковими 

кодами програми, рис. 2.10. 
 

 
Рисунок 2.10 – Шлях до *.hex файла з шістнадцятковими кодами в середовищі 

IDE Arduino 
 

Вставити цей шлях до моделі плати Arduino в Proteus і запустити 
симуляцію, рис. 2.11. Відслідкувати роботу стенда. 

 
Рисунок 2.11 - Вікно налаштувань параметрів моделі плати Arduino 

 
4.6 Завантаження програми на мові C for Arduino до експериментального 

стенда 
4.6.1 Під’єднати плату Arduino до комп’ютера. 
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4.6.2 В меню «Інструменти» обрати тип плати «Adruino Uno» та 
послідовний порт, рис. 2.12. Визначити номер послідовного порта можна за 
допомогою Диспетчера пристроїв. 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 2.12 – Вибір типу плати та порту в середовищі IDE Arduino 
 

4.6.3 Для прошивки плати необхідно натиснути кнопку «Завантажити» на 
панелі інструментів, або обрати з меню Скетч пункт Завантажити. Після цього 
виконається скидання плати та почнеться завантаження програми у пам’ять. В 
процесі завантаження будуть мигати світлодіоди RX і TX.  

4.6.4 Відслідкувати функціонування стенда. 
 

Вміст звіту з лабораторної роботи 

 

1. Тема, мета роботи. 
2. Блок-схема алгоритму функціонування мікроконтролера (складається 

самостійно) з поясненнями. 
3. Повний текст програми на мові асемблера та вікно Atmel Studio з 

програмою на мові асемблера. 
4. Опис всіх команд, що використовуються в програмі на мові асемблера, 

з поясненнями їх синтаксису та призначення в програмі. 
5. Програма на мові C for Arduino та вікно IDE Arduino з програмою. 
6. Опис всіх команд, що використовуються в програмі на мові C for 

Arduino, з поясненнями їх синтаксису та призначення в програмі. 
7. Модель лабораторного стенда в Proteus. 
8. Висновки з аналізом ефективності використання пам’яті програм 

мікроконтролера при написанні програми на мові асемблера та C for Arduino. 
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Контрольні запитання 

 

1. Які регістри мікроконтролера AVR використовуються для керування 
дискретними портами введення-виведення? 

2. Як налаштувати вивід мікроконтролера для роботи в якості вихода або 
входа? 

3. Які команди мови асемблера використовуються для управління 
цифровими портами вводу-виводу? 

4. Які функції мови C for Arduino застосовуються для управління 
цифровими портами вводу-виводу? 

5. Пояснити принцип формування часових затримок на мові асемблера за 
допомогою циклів. 

6. Які Вам відомі функції організації часових затримок на мові C for 
Arduino? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

Опитування дискретних органів керування та датчиків за допомогою 

мікроконтролера 

 

 

Мета: вивчити можливості мікроконтролерів AVR з опитування 
дискретних об’єктів. 

 
1 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 
1.1 Засоби мови асемблера для опитування цифрових портів вводу-

виводу 

Конфігурація входів 

Звернення до портів здійснюється через регістри вводу/виводу. Під кожен 
порт в адресному просторі вводу/виводу зарезервовано по 3 адреси, за якими 
розміщені наступні регістри:  

- регістр DDRx напряму даних; 
- регістр PORTx даних порту; 
- регістр PINx виводів порту.  
Дійсні назви регістрів отримують підстановкою назви порту замість 

символу "x", відповідно регістри порту A називаються PORTA, DDRA, PINA, 
порту B - PORTB, DDRB, PINB і т. д. Оскільки за допомогою регістрів PINx 
здійснюється доступ до фізичних значень сигналів на виводах порту, вони 
доступні тільки для читання, тоді як інші два регістри доступні і для читання, і 
для запису. 

Якщо до цифрового порту вводу-виводу мікроконтролера підключений 
дискретний датчик або кнопка, то для опитування датчика (кнопки) такий вивід 
порту треба конфігурувати як "вхід". Для цього у відповідний розряд регістра 
напряму даних DDRx треба записати лог. "0". Оскільки при запуску 
мікроконтролера в усі розряди регістрів вводу-виводу записуються лог. "0", то 
за замовчанням усі виводи мікроконтролера є входами. 

При натисненні і відпусканні кнопки, яка підключена до виводу 
мікроконтролера, потенціал цього виводу має бути рівний або потенціалу 
загального виводу джерела живлення GND або потенціалу позитивного виводу 
джерела живлення +Vcc. Досягти цього можна шляхом використання 
підтягуючого резистора Rп, як показано на рис. 3.1, а. Внутрішній опір виходу 
мікроконтролера в режимі "вхід" оцінюється десятками кОм, опір підтягуючого 
резистора також вибирається досить великим (до 100 кОм), тому при 
відпусканні кнопки струм, що протікає через Rп і виведення микроконтролера 
несуттєво малий і потенціал виводу відповідає потенціалу позитивного виводу 
джерела живлення +Vcc. При натисненні кнопки потенціал виводу стає 
тотожним потенціалу загального виводу джерела живлення GND.  
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а)                                                                  б) 

Рисунок 3.1 - Підключення кнопки до виводу мікроконтролера 
 
З метою зменшення кількості елементів друкованої плати в 

мікроконтролерах AVR є вбудовані підтягуючи резистори (рис. 3.1, б).  
Для використання вбудованого підтягуючого резистора для виводу 

мікроконтролера, який конфігурований як "вхід", необхідно у відповідних 
розряд регістра PORTх записати лог. "1".  

Наприклад, якщо між виводам PD1 і PD4 контролера і GND підключені 
кнопки S1 і S2 відповідно, то для використання внутрішніх підтягуючих 
резисторів необхідно виконати команди (використання будь-якого варіанта 
приводять до однакового результату): 

варіант 1 
 sbi PORTD, PD1 

sbi PORTD, PD4 
 

варіант 2 
 ldi r16,(1<<PD1)+(1<<PD4)  
 out PORTD, r16 
Символ <<  забезпечує зсув виразу зліва на число біт, що наведено 

праворуч. Символ «+» (можна використовувати « | ») визначає операцію АБО. 
варіант 3 
 ldi r16,0b00010010 
 out PORTD, r16 

Замість двійкового числа 0b00010010 можна використовувати  
десятковий (18) або шістнадцятковий (0х12) еквівалент. 

 

Опитування входів 

Інформація про фізичний рівень сигналу на виводах порту 
відображується в розрядах регістра виводів порту PINx.  

Для перевірки стану кнопок можна використовувати наступні команди: 
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sbic A, b - перевіряє стан розряду b регістра вводу/виводу А. Якщо 
розряд скинутий, команда, що слідує за "sbic A, b", пропускається. 

sbis A, b - перевіряє стан розряду b регістра вводу/виводу А. Якщо 
розряд встановлений, команда, що слідує за "sbis A, b", пропускається. 

У разі натиснутого стану кнопки на схемі (рис. 3.1) вивід 
мікроконтролера буде притягнуто до "землі", на виводі буде сигнал НИЗЬКОГО 
рівня, отже у відповідному розряді регістра PINx буде записаний "0". Якщо 
кнопка буде відпущена, то через внутрішній підтягуючий резистор на вихід 
подаватиметься сигнал ВИСОКОГО рівня, отже у відповідному розряді 
регістра PINx буде записана лог. "1": 

   кнопка натиснута => з розряду регістра PINx зчитуємо лог. "0" 
   кнопка відпущена => з розряду регістра PINx зчитуємо лог. "1" 
Наприклад, для зчитування стану кнопки S1, підключеної до виводу PD1, 

допустимі наступні команди: 
 
варіант 1 
 

     sbic PIND,PD1               ;пропуск наступної команди, якщо розряд PD1 
                                 ;регістра PIND скинуто (PIND.PD1=0), тобто 
                                 ;якщо кнопка натиснута 

     rjmp  B_UP                  ;ця команда виконується, якщо PIND.PD1=1,      
                                 ;тобто якщо кнопка відпущена 
 
             <код, якщо кнопка натиснути>   ;розряд скинуто  
  
     rjmp L1 
B_UP:  
             <код, якщо кнопка відпущена>   ;розряд встановлено 
 
L1: 
 
 

варіант 2 
 

     sbis PIND,PD1                ;пропуск наступної команди, якщо розряд PD1 
                                  ;регістра PIND встановлено(PIND.PD1=1),  
                                  ;тобто якщо кнопка відпущена 

     rjmp B_DN                    ;ця команда виконується, якщо PIND.PD1=0,      
                                  ;тобто якщо кнопка натиснута 
             <код, якщо кнопка відпущена>   ;розряд встановлено 
 
     rjmp L1 
 
B_DN:  
             <код, якщо кнопка натиснути>  ;розряд скинуто  
L1: 
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1.2 Команди мови C for Arduino для роботи з цифровими портами 

вводу-виводу 

 
pinMode(pin, mode) Встановлює режим роботи виводу з номером pin 

плати як входу (mode=INPUT) або як виходу 
(mode=OUTPUT). 
 

digitalWrite(pin, value) Подає напругу ВИСОКОГО (value=HIGH) або 
НИЗЬКОГО (value=LOW) рівня на вивід плати з 
номером pin. 
Якщо вивід плати з номером pin був встановлений 
функцією pinMode як вихід (mode=OUTPUT), то при 
value=HIGH на відповідному виводі плати буде 
встановлена напруга +5В, а при value=LOW 0В 
(GND). 
Якщо вивід плати з номером pin був встановлений 
функцією pinMode як вхід (mode=INPUT), то 
функція digitalWrite зі значенням value=HIGH буде 
підключити до вивода внутрішній підтягуючий 
резистор 20 кОм, подача value=LOW відключає цей 
резистор. 
 

digitalRead(pin) Функція зчитує значення з заданого виводу плати 
pin. Повертає значення HIGH або LOW. 

 

 
2 ОПИС ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

 

2.1 Експериментальний стенд 

Використовується експериментальний стенд, що був описаний в 
методичних вказівках до лабораторної роботи №2. 

2.2 Модель експериментального стенда в Proteus 

Використовується модель лабораторного стенда в Proteus, що 
знаходиться у файлі LAB3_MPT.pdsprj (рис. 3.2). Опис даної моделі наведено у 
методичних вказівках до лабораторної роботи №2. 

 
3 ЗАВДАННЯ 

 

Написати програму для контролера плати Arduino UNO, яка функціонує 
наступним чином. При натисканні кнопки S1 ввімкнути лампу розжарювання 
на 3с. При натисканні кнопки S2 ввімкнути світлодіод VD1 на 2с, після чого 
включити вентилятор на 4с. 

Програму необхідно написати на мовах асемблера та C for Arduino, 
відлагодити на моделі та реальному стенді. 
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Плата Arduino Uno підключається до експериментального стенду згідно з 
табл. 3.1. 

 

 
Рисунок 3.2 - Модель експериментального стенда в Proteus 

 

 

Таблиця 3.1 - Підключення стенда до Arduino Uno для виконання 
лабораторної роботи №3 

Об’єкт 
№ вихідного 

контакту стенда 

Плата Arduino Uno 

№ порта плати 
Arduino Uno 

порт мікроконтролера 
ATMega328p 

світлодіод  VD1 6 0 PD0 
лампа розжарювання 1 1 PD1 
вентилятор 16 2 PD2 
кнопка S1 10 3 PD3 
кнопка S2 11 4 PD4 

 

 

4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

4.1 Написання програми на мові асемблера 
 

4.1.1 Відкрити програму Atmel Studio, створити новий проект на мові 
асемблера. При цьому обрати тип мікроконтролера, який встановлено в платі 
Arduino Uno, а саме ATMega328p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

4.1.2 Набрати наступну програму: 
 

.INCLUDE "m328pdef.inc" 
      ldi r16,high(RAMEND)    ;ініціалізація стека 
      out SPH,r16 
      ldi r16,low(RAMEND) 
      out SPL,r16 
                              ;конфігурування портів 
                              ;виходи: PD0 - світлодіод VD1, 
                              ;PD1 - лампа, PD2 - вентилятор  
      ldi r16,(1<<PD0)+(1<<PD1)+(1<<PD2)  
      out DDRD,r16 
                              ;входи: PD3 - кнопка S1, 
                              ;       PD4 - кнопка S2 
                              ;підключити до входів  
                              ;підтяг. резистори 
      ldi r16,(1<<PD3)+(1<<PD4) 
      out PORTD,r16 
 
 
 
Lstart:                       ;основний цикл програми 
  
      sbic PIND,PD3           ;перевірити стан кнопки S1 
      rjmp B_UP1              ;якщо розряд встановлено  
                              ;(кнопка відпущена),  
                              ;то йти на мітку B_UP1 
 
      sbi PORTD,PD1           ;включити лампу 
 
      ldi XL,low(2000)        ;тривалість затримки в мс 
      ldi XH,high(2000) 
      rcall DELAY             ;виклик підпрограми затримки 
 
      cbi PORTD,PD1           ;вимкнути лампу 
  
 B_UP1:  
 
      sbic PIND,PD4           ;перевірити стан кнопки S2 
      rjmp Lstart             ;якщо розряд встановлено  
                              ;(кнопка відпущена),  
                              ;то йти на мітку Lstart 
 
      sbi PORTD,PD0           ;включити VD1 
  
      ldi XL,low(2000)        ;тривалість затримки в мс 
      ldi XH,high(2000) 
      rcall DELAY             ;виклик підпрограми затримки 
 
      cbi PORTD,PD0           ;вимкнути VD1 
 
      sbi PORTD,PD2           ;включити вентилятор 
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      ldi XL,low(2000)        ;тривалість затримки в мс 
      ldi XH,high(2000) 
      rcall DELAY             ;виклик підпрограми затримки 
 
      cbi PORTD,PD2           ;вимкнути вентилятор 
 
      rjmp Lstart             ;йти до початку основного циклу 
 
DELAY:                        ;підпрограма затримки 
                              ;вхід: регістрова пара X – 
                              ;тривалість затримки в мс 
      ldi YL,low(3999) 
      ldi YH,high(3999) 
Ld1:    sbiw YL,1 
        brne Ld1  
      sbiw XL,1 
      brne DELAY 
      ret 

 

 

4.1.3 Виконати компіляцію програми. 
 
4.2 Завантажити програму на мові асемблера до моделі 

експериментального стенда. Запустити модель стенда. Відслідкувати 
функціонування стенда. Зберегти Print Screen екрана з працюючою моделлю 
стенда для звіту. 

 
4.3 Завантажити програму на мові асемблера до плати. Зібрати схему 

досліду, показати її викладачеві. Підключити плату Arduino до стенда та 
відслідкувати функціонування. 

 
4.4 Написання програми на мові C for Arduino 
 
4.4.1 Запустити програму IDE Arduino. 
4.4.2 Набрати наступну програму: 
 

void setup() 
{    pinMode(0,OUTPUT);    //світлодіод VD1 
     pinMode(1,OUTPUT);    //лампа розжарювання 
     pinMode(2,OUTPUT);    //вентилятор 
     pinMode(3,INPUT);     //кнопка S1 
     digitalWrite(3,HIGH); //підкл. підтяг. резистор до 3 виходу 
     pinMode(4,INPUT);     //кнопка S2 
     digitalWrite(4,HIGH); //підкл. підтяг. резистор до 4 виходу 
} 
 
void loop() 
{ 
     if (digitalRead(3)==LOW)  //якщо натиснута кнопка S1 
     { 
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       digitalWrite(1,HIGH);   //вкл лампу 
       delay(3000);            //затримка 3с 
       digitalWrite(1,LOW);    //вимкнути лампу 
 } 
  
     if (digitalRead(4)==LOW)  //якщо натиснута кнопка S2 
 { 
     digitalWrite(0,HIGH);     //вкл світлодіод VD1 
     delay(2000);              //затримка 2с 
     digitalWrite(0,LOW);      //вимкнути світлодіод VD1 
  
     digitalWrite(2,HIGH);     //вкл вентилятор 
     delay(4000);              //затримка 4с 
     digitalWrite(2,LOW);      //вимкнути вентилятор 
 } 
} 

4.4.3 Виконати компіляцію скетча 
4.4.4 Завантажити програму на мові C for Arduino до моделі 

експериментального стенда. Відслідкувати функціонування стенда.  
4.4.5 Завантажити програму на мові C for Arduino до плати Arduino. 

Відслідкувати функціонування експериментального стенда. 
 

Вміст звіту з лабораторної роботи 

1. Тема, мета роботи. 
2. Блок-схема алгоритму функціонування мікроконтролера (складається 

самостійно) з поясненнями. 
3. Повний текст програми на мові асемблера та вікно Atmel Studio з 

програмою на мові асемблера. 
4. Опис всіх команд, що використовуються в програмі на мові асемблера, 

з поясненнями їх синтаксису та призначення в програмі. 
5. Програма на мові C for Arduino та вікно IDE Arduino з програмою. 
6. Опис всіх команд, що використовуються в програмі на мові C for 

Arduino, з поясненнями їх синтаксису та призначення в програмі. 
7. Модель лабораторного стенда в Proteus. 
8. Висновки. 
 

Контрольні запитання 

1. Які регістри мікроконтролера AVR використовуються для опитування 
цифрових портів? 

2. Як налаштувати вивід мікроконтролера для роботи в якості входу  або 
виходу? 

3. Які команди мови асемблера використовуються для опитування 
цифрових портів? 

4. Які функції мови C for Arduino застосовуються для опитування 
цифрових портів? 

5. Для чого використовується внутрішній підтягуючий резистор? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

Виведення текстової інформації на рідкокристалічний індикатор 

 

Мета: оволодіти навичками вивода літерно-цифрової інформації на 
рідкокристалічний індикатор, що підключений до мікроконтролера. 

 
1 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 
1.1 Контролер зі знакогенератором HD44780 

 
Рідкокристалічний дисплей (РК-дисплей, РКД, англ. Liquid crystal display, 

LCD) – плоский дисплей, в якому використовується властивість рідких 
кристалів змінювати ступінь прозорості при зміні величини напруги, що 
прикладається. 

Рідкокристалічний індикатор (РК-індикатор, РКІ) – сукупність РК-
дисплея та спеціалізованого керуючого контролера, які конструктивно виконані 
в одному корпусі (рис. 4.1). РК-індикатори можуть бути символьними або 
графічними. 

Розглянемо структурну схему символьного РК-індикатора WH1602A  
(рис. 4.1, а), який складається з: 

- РК-дисплея, побудованого на матриці з рідких кристалів, подаючи 
напругу на елемент якої ми можемо «засвітити» точку на екрані;  матриця 
складається з 32х знакомісць (розміром 5х8 точок кожне), які розміщені у 2х 
рядках по 16 знакомісць (рис. 4.1, б); 

- контроллера зі знакогенератором HD44780 (аналог - KS0066  
виробництва компанії Samsung), який фактично є стандартом на контролери 
чорно-білих рідкокристалічних знакосинтезирующих дисплеїв з паралельним 4 
- або 8-бітовим інтерфейсом.  

Призначення виводів даного РК-індикатора представлене в табл. 4.1. 
Контролер HD44780 (рис. 4.2) складається з наступних основних 

елементів: 
- DR - регістр даних; 
- IR - регістр команд; 
- DDRAM - відеопам'ять; 
- CGRAM - ОЗП знакогенератора (таблиця символів користувача); 
- CGROM - ПЗП знакогенератора (фіксована таблиця символів); 
- AC - лічильник адреси. 
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а)                            
 

б)                               

Рисунок 4.1 - Структурна схема символьного РК-індикатора WH1602A  
виробництва компанії HITACHI (а) та його загальний вигляд (б) 

 
 

Таблиця 4.1 - Призначення виводів РК-індикатора WH1602A 
№ вивода Назва Функція 

1 GND Загальний (GND) 
2 Vcc Напруга живлення 
3 V0 Контрасність 
4 RS Команди / дані (1-приймання команд, 0 – даних) 
5 R/W Зчитування / запис (1 – зчиування, 0 - запис) 
6 E Строб (запис здійсн. за перепадом 1/0) 

7-14 DB0-DB7 Шина команд / даних 
15 A Анод підсвітки 
16 K Катод підсвітки 
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Рисунок 4.2 - Структурна схем контролера зі знакогенератором HD44780 
 
Таблиця 4.2 - Коди символів контролера HD44780, який підтримує 

кирилицю 
 старша тетрада 

м
о

ло
д

ш
а

 т
ет

р
а

д
а
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Відеопам'ять DDRAM складається з однобайтних комірок, в яких 
знаходяться коди символів, що відображуються на екрані. Відповідність між 
кодами і изображеним символів встановлює спеціальна таблиця символів (табл. 
4.2), вміст якої записаний в ПЗП знакогенератора CGROM. Вміст  ПЗП 
знакогенератора CGROM не можна змінити. Наприклад, якщо необхідно 
відобразити на екрані цифру 1, то у відеопам'яті має бути записаний код цієї 
цифри згідно з табл. 4.2, тобто $31. 

Для вибору позиції запису символу існує віртуальний курсор (номер 
поточного елементу пам'яті, АС), яким можна управляти за допомогою команд. 
Курсор також можна зробити видимим. За замовчуванням при записі символу в 
комірку курсор ззувається вперед на одну позицію. 

Розмір відеопам'яті DDRAM перевищує розмір видимої області екрану: 
DDRAM містить 80 комірок, згрупованих в 2 рядки, тобто по 40 байт в 
кожному рядку. В той же час дисплей РК-індикатора WH1602A містить по 16 
знакомісць в кожному рядку. Пересуваючи дисплей над відеопам'яттю, можна 
відображати різні ділянки DDRAM (рис. 4.3).  

Рисунок 4.3 - Відображення вмісту відеопам’яті DDRAM на дисплеї 
На відміну від CGROM, ОЗП знакогенератора СGRAM можна змінювати 

програмно, створюючи нові символи. Розмір СGRAM складає 64 байти, для 
кодування одного символу потрібно 8 байт, тобто ОЗП знакогенератора може 
одночасно зберігати 8 нових символів. 

Окрім пам'яті даних, яка представлена відеопам'яттю і пам'яттю (ОЗП і 
ПЗП) знакогенератора, у контролера HD44780 є регістр команд IR, в який 
передається байт команд. Формати команд описані в табл. 4.3, розшифровка 
прапорів - в табл. 4.4. 

Таблиця 4.3 - Система команд контролера зі знакогенератором HD44780 
DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Значення 

0 0 0 0 0 0 0 1 
Очистити екран. Лічильник адреси  на 0 
позицію DDRAM 

0 0 0 0 0 0 1 - 
Адресація на DDRAM, скидання зсувів, 
лічильник адреси на 0 (початок рядка 
адресується на початку DDRAM) 

0 0 0 0 0 1 I/D S Налаштування зсуву екрана та курсора 
0 0 0 0 1 D C B Налаштування режима відображення 
0 0 0 1 S/C R/L - - Зсув курсора або екрана 

0 0 1 D/L N F - - 
Вибір кількості рядків, ширини шини та 
розміру символа 

0 1 AG AG AG AG AG AG 
Переключити адресацію на CGRAM та 
задати адресу в CGRAM 

1 AD AD AD AD AD AD AD 
Переключити адресацію на DDRAM та 
задати адресу в DDRAM 

 

$00 $01 $02 . . . $0F $10 $11 . . . $26 $27 
$40 $41 $42 . . . $4F $50 $51 . . . $66 $67 

 

Комірки відеопам’яті DDRAM 2х40 
Дисплей 2х16 
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Таблиця 4.4 - Розшифровка прапорів в таблиці команд контролера HD44780 

Опис  
команд 

П
ра

по
р Функції, якщо 

прапор скинуто (0) прапор встановлено (1) 

Налаштування 
зсуву екрана і 

курсора 

I/D 
Декремент лічильника  
адреси 

Інкремент лічильника  адреси 

S 

При додаванні нового 
символа екран не 
зсувається 

Екран зсувається відносно вмісту 
DDRAM при додаванні нового 
символа. Напрямок зсуву 
визначається прапором I/D (I/D=0 – 
вправо, I/D=1 - вліво) 

Налаштування 
режима 

відображення 

D Відключити дисплей Включити дисплей 
C Курсор відсутній Курсор у вигляді прочерка 
B Курсор відсутній Курсор в вигляді чорного квадрат 

Зсув курсора або 
екрана 

S/C 

Зсув курсора (напрямок 
визначається прапором  
R/L) 

Зсув екрана (напрямок 
визначається прапором  R/L) 

R/L Напрямок зсуву - вліво Напрямок зсуву - вправо 

Вибір числа рядків, 
ширини шини та 
розміру символа 

D/L 4-розрядна шина 8-розрядна шина 
N Один рядок Два рядки 

F Символ 5х8 точок 
Символ 5х10 точок 
(використовується рідко) 

Переключити 
адресацію на  

SGRAM та задати 
адресу в SGRAM 

AG Адреса в пам’яті CGRAM 

Переключити 
адресацію на 

DDRAM і задати 
адресу в DDRAM 

AD Адреса в пам’яті DDRAM 

 
Байти команд і байти даних передаються по одній шині DB0 - DB7 (рис. 

4.1, а). При передачі байта команди на виводі RS має бути встановлений сигнал 
високого рівня, а при передачі байта даних необхідно забезпечити RS=0.  

Запис даних або команди в регістр даних або команд (при R/W=0) 
здійснюється по спадаючому фронту сигналу на вході стробування, тобто при 
зміні сигналу на вході Е від логічної "1" до "0". 

Пам'ять даних (DDRAM і CGRAM) також можна читати. Для цього 
необхідно визначити адресу пам'яті шляхом подачі відповідної команди і 
уставновить R/W=1. 

Контроллер HD44780 може функціонувати в режимі 4х розрядної (D/L=0) 
або 8-розрядної (D/L=1) шини. При використанні 4х розрядної шини задіяні 
тільки виводи DB4 - DB7 і байт даних/команди передається по тетрадах: 
спочатку - старша тетрада, потім - молодша. При використанні 8-розрядної 
шини байт передається одночасно. 

Послідовність команд при записі байта в елемент пам'яті, визначений 
лічильником адреси AC, для 8-розрядної шини виглядає таким чином: 

1. Встановити R/W=0 (операція запису). 
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2. Встановити RS=1 для передачі байта команди або RS=0 для передачі 
байта даних. 

3. Встановити строб Е=1 (підготовка до запису). 
4. Вивести байт на шину DB0 - DB7. 
5. Скинути строб Е=0 (здійснити запис). 
6. Витримати паузу. 
7. Встановити "1" на усіх розрядах шини  DB0 - DB7. 
Послідовність команд при записі байта в елемент пам'яті, визначений 

лічильником адреси AC, для 4-розрядної шини наступна: 
1. Встановити RS=1 для передачі байта команди або RS=0 для передачі 

байта даних. 
2. Встановити RS=1 для передачі байта команди або RS=0 для передачі 

байта даних. 
3. Встановити строб Е=1 (підготовка до запису). 
4. Вивести значення старшої тетради байта даних на лінії шини DB4 - 

DB7. 
5. Скинути строб Е=0 (здійснити запис). 
6. Витримати паузу. 
7. Встановити строб Е=1 (підготовка до запису). 
8. Вивести значення молодшої тетради байта даних на лінії шини DB4 - 

DB7. 
9. Скинути строб Е=0 (здійснити запис). 
10. Витримати паузу. 
11. Встановити "1" на усіх розрядах шини  DB4 - DB7. 
На обробку кожної команди або на запис отриманих даних контроллеру 

необхідно певний час, яке звичайно складає близько 40 мкс, але може доходити 
і до одиниць мілісекунд. Тому в п. 6 приведеного алгоритму витримується 
пауза. Також про готовність контролера виконувати наступну команду свідчить 
прапор зайнятості BF, значення якого можна рахувати із старшого розряду 
регістра IR (читання регістра IR забезпечується при RS=1). Якщо BF=1, то 
контролер зайнятий, а при BF=0 контролер вільний. 

 
1.2 LCD shield для плати Arduino UNO 

 
Для плати Arduino UNO (або Arduino Mega) випускається шилд LCD 16х2 

(два рядки по 16 символів) з 6 кнопками, з яких 5 призначені для користувача, 
шоста кнопка – Reset (рис. 4.4). Принципова схема приведена на рис. 4.5. 
Інтерфейс екрана - HD44780. Для керування шилдом існують бібліотеки 
LiquidCrystal (або LiquidCrystalRus – підтримує кирилицю) або 4 Bit Arduino 
LCD. Підключення до плати Ардуіно:  

RS - 8 пін, RW - 11 пін, Enable - 9 пін, DB4-7 - 4, 5, 6, 7 піни. 

 

!!! Для використання бібліотеки LiquidCrystalRus необхідно папку 
LiquidCrystalRus скопіювати в …\arduino-1.6.11\libraries\. 
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Рисунок 4.4 - Загальний вигляд LCD shield для плати Arduino UNO 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Принципова схема LCD shield для плати Arduino UNO 
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2 ОПИС ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

 

2.1 Плата Arduino UNO з LCD дисплеєм  

2.2 Модель плати Arduino UNO з LCD дисплеєм в Proteus 

Модель створена у файлі LAB4_MPT.pdsprj, наведена на рис. 4.6. 
 

 
Рисунок 4.6 - Модель плати Arduino UNO з LCD дисплеєм в Proteus 

 
 

3. ЗАВДАННЯ 

 

Написати програму для контролера плати Arduino UNO, яка виводить на 
LCD дисплей два повідомлення, які відображуються почерзі. 

Програму необхідно написати на мовах асемблера та C for Arduino, 
відлагодити на моделі та реальному стенді. 

 

4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

4.1 Написання програми на мові асемблера 
 

4.1.1 Відкрити програму Atmel Studio, створити новий проект на мові 
асемблера. При цьому обрати тип мікроконтролера, який встановлено в платі 
Arduino Uno, а саме ATMega328p.  

4.1.2 Закодувати такстові повідомлення згідно з табл. 4.2. Приклад 
наведено у табл. 4.5. 
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 4.1.3 Набрати наступну програму: 
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4.1.3 Виконати компіляцію програми. 
4.2 Завантажити програму на мові асемблера до моделі 

експериментального стенда. Запустити модель стенда. Відслідкувати 
функціонування стенда. Зберегти Print Screen екрана з працюючою моделлю 
стенда для звіту. 

4.3 Завантажити програму на мові асемблера до плати. 
 
4.4 Написання програми на мові C for Arduino 
4.4.1 Запустити програму IDE Arduino. 
4.4.2 Набрати наступну програму: 
 
 

         // підключити бібліотеку 
    #include <LiquidCrystalRus.h> 
        // вказати виводи дисплея:  
        //8-RS, 9-E, 4-DB4, 5-DB5, 6-DB6, 7-DB7 
    LiquidCrystalRus lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 
    void setup() { 
      // встановити кількість символів в  
      // рядку (16) та кількість рядків (2) 
      lcd.begin(16, 2); 
    } 
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    void loop() { 
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0,0); 
      lcd.print("НУВГП 2016"); 
      lcd.setCursor(0,1); 
      lcd.print("кафедра АЕКIТ"); 
 
      delay(2000); 
 
      lcd.clear(); 
      lcd.setCursor(0,0); 
      lcd.print("Шевченко"); 
      lcd.setCursor(0,1); 
      lcd.print("Микола"); 
 
      delay(2000); } 

 

 
4.4.3 Виконати компіляцію скетча 
4.4.4 Завантажити програму на мові C for Arduino до моделі 

експериментального стенда. Відслідкувати функціонування стенда.  
4.4.5 Завантажити програму на мові C for Arduino до плати Arduino. 

Відслідкувати функціонування експериментального стенда. 
 

Вміст звіту з лабораторної роботи 

1. Тема, мета роботи. 
2. Блок-схема алгоритму функціонування мікроконтролера (складається 

самостійно) з поясненнями. 
3. Повний текст програми на мові асемблера та вікно Atmel Studio з 

програмою на мові асемблера. 
4. Програма на мові C for Arduino та вікно IDE Arduino з програмою. 
5. Модель лабораторного стенда в Proteus. 
6. Висновки. 

 
Контрольні запитання 

1. Пояснити принцип дії рідкокристалічного індикатора. 
2. Яка структура контролера зі знакогенератором HD44780? 
3. Яким чином здійснюється кодування символів контролера HD44780? 
4. Пояснити принцип дії відеопам’яті DDRAM. 
5. Для чого призначений ПЗП знакогенератора CGROM? Чи можна 

змінити його вміст? 
6. Які команди включає система команд контролера зі знакогенератором 

HD44780? 
7. Які Вам відомі способи підключення контролера HD44780 до 

мікроконтролера? 
8. Яка послідовність команд при обміні даними з контролером HD44780?  
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 

Введення аналогових сигналів в мікроконтролер 

 

 

Мета: оволодіти методами роботи з аналого-цифровим перетворювачем 
мікроконтролерів сімейства ATmega. 

 
1 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1 Модуль АЦП 

Аналого-цифровий перетворювач (АЦП, англ. Analog-to-digital converter, 
ADC) - пристрій, що перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код 
(цифровий сигнал).  

Розрядність АЦП характеризує кількість дискретних значень, які 
перетворювач може видати на виході. У двійкових АЦП вимірюється в бітах.  
Наприклад, двійковий 8-ми розрядний АЦП, здатний видати 256 дискретних 
значень (0…255), оскільки 28 = 256. 

До складу мікроконтролера ATmega328p входить 10-розрядний АЦП 
послідовного наближення. На вході АЦП розташовується 6-канальний 
аналоговий мультиплексор.  

В процесі роботи АЦП може функціонувати в двох режимах: 
- режим поодинокого перетворення - запуск кожного перетворення 

ініціюється користувачем; 
-  режим безперервного перетворення - запуск перетворень виконується 

безперервно через певні інтервали часу. 
Управління АЦП здійснюється за 

допомогою наступних регістрів вводу-
виводу (рис. 5.1, 5.2): 

- регістри управління і стану (Analog 
Digital Converter Status Register) АЦП 
ADCSRA та ADCSRB; 

- регістр управління вхідним 
мультиплексором і додаткових функцій 
ADMUX (ADC Multiplexer Selection 
Register); 

- регістрова пара ADCH:ADCL, що 
містить результ перетворення; 

- регістр відключення цифрових входів 
DIDR0 (Digital Input Disable Register 0), 
дозволяє відключати буфери цифрових 
портів виводів, що використовуються АЦП, 
для економії електроспоживання. 

Розглянемо формат даних регістрів. 
 

Рисунок 5.1 - Регістри 
вводу-виводу АЦП у складі 

мікроконтролера 
ATMega328p 
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ADCSRA - регістр управління і стану АЦП  
7 6 5 4 3 2 1 0 

ADEN ADSC ADATE ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0 

Опис розрядів регістра ADCSRA: 
Розряд Опис розряду 

7 ADEN Дозвіл роботи АЦП (1 – ввімкнено, 0 - вимкнено) 
6 ADSC Запуск перетворення (1 – почати перетворення) 
5 ADATE Вибір режиму работи АЦП. Якщо ADATE=0, то АЦП запускається в 

режимі поодинокого перетворення, якщо ADATE=1, то функціонування 
АЦП визначається розрядами ADTS2:ADTS0 регістру ADCSRB 

4 ADIF Прапор переривання від АЦП 
3 ADIE Дозвіл переривання від АЦП 
2 ADPS2 

Завдання коефіцієнта ділення переддільника АЦП (вибір частоти 
перетворення) 

1 ADPS1 
0 ADPS0 
 
 

ADCSRB - регістр управління і стану АЦП  
7 6 5 4 3 2 1 0 
- ACME - - - ADTS2 ADTS1 ADTS0 

Опис розрядів регістра ADCSRB: 
Розряд Опис розряду 

6 ACME Розряд використовується аналоговим компаратором 
2 ADTS2 

Вибір джерела сигналу для запуску перетворення в режимі безперервного 
перетворення 

1 ADTS1 
0 ADTS0 

 
 

ADMUX - регістр управління вхідним мультиплексором і додаткових 
функцій  

7 6 5 4 3 2 1 0 
REFS1 REFS0 ADLAR - MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 

Опис розрядів регістра ADMUX: 
Розряд Опис розряду 

7 REFS1 
Вибір джерела опорної напруги 

6 REFS0 
5 ADLAR Вирівнювання результату перетворення (1 – по лівому краю, 0 – по 

правому краю) 
4 -  
3 MUX3 

Вибір вхідного каналу 
2 MUX2 
1 MUX1 
0 MUX0 
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Рисунок 5.2 - Структурна схема модуля АПЦ у складі  

мікроконтролера ATMega328p 
 
Для дозволу роботи АЦП необхідно записати лог. 1 в розряд ADEN 

регістра ADCSR, а для відключення - відповідно лог. 0. 
Режим роботи АЦП визначається станом розряду ADATE. Якщо він 

встановлений в "1", АЦП працює в режимі безперервного перетворення. У 
цьому режимі запуск кожного наступного перетворення здійснюється 
автоматично після закінчення поточного. Якщо ж розряд ADATE скинутий в 
"0", АЦП працює в режимі поодинокого перетворення і запуск кожного 
перетворення здійснюється за командою користувача. 

Запуск кожного перетворення в режимі поодинокого перетворення, а 
також запуск першого перетворення в режимі безперервного перетворення 
здійснюється установкою в "1" розряду ADSC регістра ADCSRA. Цикл 
перетворення починається за першим наростаючим фронтом тактового сигналу 
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після установки цього розряду. Через 13 тактів перетворення завершується, 
розряд ADSC апаратно скидається в "0" (у режимі поодинокого перетворення) і 
результат перетворення зберігається в регістрі даних АЦП. Одночасно 
встановлюється прапор переривання ADIF регістра ADCSRА і генерується 
запит на переривання. Як і прапори інших переривань, прапор ADIF скидається 
апаратно при запуску підпрограми обробки переривання від АЦП або 
програмно, записом в нього лог. 1. Дозвіл переривання здійснюється 
установкою в "1" розряду ADIE регістра ADCSRА при встановленому прапорі I 
регістра SREG. 

Якщо АЦП працює в режимі безперервного перетворення, новий цикл 
почнеться відразу ж після запису результату. У режимі поодинокого 
перетворення нове перетворення може бути запущене відразу ж після скидання 
розряду ADSC (до збереження результату поточного перетворення).  

Тактовим сигналом модуля АЦП є сигнал з переддільника, на вхід якого, 
у свою чергу, поступає тактовий сигнал мікроконтролера. Коефіцієнт поділу 
переддільника і, відповідно, тривалість перетворення визначається станом 
розрядів ADPS2..ADPS0 регістра ADCSRА (табл. 5.1). 

 
Таблиця 5.1 - Задавання коефіцієнта поділу переддільника АЦП 

ADPS2 ADPS1 ADPS0 Коефіцієнт поділу 
0 0 0 2 
0 0 1 2 
0 1 0 4 
0 1 1 8 
1 0 0 16 
1 0 1 32 
1 1 0 64 
1 1 1 128 

 
Найбільша точність перетворення досягається, якщо тактова частота 

модуля АЦП знаходиться в діапазоні 50..200 кГц. Відповідно, коефіцієнт 
ділення переддільника рекомендується вибирати таким, щоб тактова частота 
модуля АЦП знаходилася у вказаному діапазоні. 

Результат перетворення зберігається в регістрі даних АЦП. Оскільки 
АЦП 10-розрядне, цей регістр фізично розміщений в двох регістрах 
вводу/виводу, доступних тільки для читання: ADCH і ADCL. Звернення до цих 
регістрів (для отримання результату перетворення) повинне виконуватися в 
певній послідовності: спочатку необхідно прочитати регістр ADCL, а потім 
ADCH. Ця вимога пов'язана з тим, що після звернення до регістра ADCL 
процесор блокує доступ до регістрів даних з боку АЦП до тих пір, поки не буде 
прочитаний регістр ADCH. Завдяки цьому можна бути упевненим, що при 
читанні регістрів в них знаходитимуться складові одного і того ж результату. 
Відповідно, якщо чергове перетворення завершиться до звернення до регістра 
ADCH, результат перетворення буде втрачений. З іншого боку, якщо для 
результату перетворення досить точності 8 розрядів, то для його отримання 
досить прочитати вміст регістра ADCH. 
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Управління вхідним мультиплексором модуля АЦП, а також додаткове 
управління модулем АЦП здійснюється за допомогою регістра ADMUX. 

Для управління вирівнюванням результату перетворення служить розряд 
ADLAR регістра ADMUX. Якщо цей розряд встановлено в "1", результат 
перетворення вирівнюється по лівій межі 16-розрядного слова, якщо скинутий в 
"0" - по правій межі. 

Розряди MUX2..MUX0 цього регістра визначають номер активного 
каналу (аналоговий вхід, підключений до входу АЦП). Стан розрядів 
MUX2..MUX0 можна змінити у будь-який момент, проте, якщо це буде 
зроблено під час циклу перетворення, зміна каналу станеться тільки після 
завершення перетворення (табл. 5.2). Завдяки цьому в режимі безперервного 
перетворення можна легко реалізувати сканування каналів. Під цим терміном в 
даному випадку розуміється послідовне (циклічне або за заданою програмою) 
перетворення сигналів декількох каналів. 

 
Таблиця 5.2 - Управління вхідним мультиплексором АЦП 

MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 Модуль АЦП 
підключений до входу 

0 0 0 0 ADC0 
0 0 0 1 ADC1 
0 0 1 0 ADC2 
0 0 1 1 ADC3 
0 1 0 0 ADC4 
0 1 0 1 ADC5 
0 1 1 0 ADC6 
0 1 1 1 ADC7 

 
Модуль АЦП може використовувати різні джерела опорної напруги. 

Вибір конкретного джерела опорної напруги здійснюється за допомогою 
розрядів REFS1 і REFS0 регістра ADMUX (табл. 5.3). 

 
Таблиця 5.3 - Вибір джерела опорної напруги 

REFS1 REFS0 Джерело опорної напруги 
0 0 Зовнішнє джерело опорної напруги, підключене до вивода 

AREF, внутрішнє джерело опорної напруги відключено 
0 1 Напруга живлення AVcc із зовнішнім конденсатором, 

підключеним до вивода AREF 
1 1 Внутрішнє джерело 1,1 В  із зовнішнім конденсатором, 

підключеним до вивода AREF 
 

1.2 Засоби мови асемблера для роботи з АЦП 

Регістри вводу-виводу, які використовуються для управління та обміну 
даними з модулем АЦП, розміщуються в області додаткових регістрів вводу-
виводу пам’яті даних контролера. Це тому до них не можна звертатися за 
допомогою команд in та out, оскільки зона досяжності цих команд обмежується 
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основними регістрами вводу-виводу і не розповсюджується на додаткові 
регістри вводу-виводу. 

Для звернення до регістрів АЦП використовуються наступні команди: 
 

ST X, Rr – непряме записування до пам’яті даних. Команда зберігає вміст 
регістра загального призначення Rr до пам’яті даних. Адреса комірки, до якої 
звертається команда, міститься в індексному регістрі Х (регістрова пара 
R27:R26). 

 

LD Rd, X  - непряме зчитування пам’яті даних. Команда завантажує один 
байт з адресного простору пам’яті даних до регістру загального призначення 
Rd. Адреса комірки, до якої звертається команда, міститься в індексному 
регістрі Х (регістрова пара R27:R26). 
 

1.3 Засоби мови C for Arduino для роботи з АЦП 

Виводи А0-А5 плати Arduino Uno відповідають входам ADC0-ADC5 
аналогового мультиплексора АЦП мікроконтролера. Для роботи з АЦП 
використовуються наступні вбудовані функції: 

 
analogRead(pin) Зчитує значення з аналогового порта pin, де pin – 

номер аналогового порта, з якого буде 
здійснюватися зчитування (0…5). Напруга, що 
подана на обраний вхід (зазвичай від 0 до 5 В), буде 
перетворено в цілочисельне значення від 0 до 1023 
(10 біт), тобто крок дискретизації за рівнем напруги 
становить 0,0049 В. Функція повертає значення типу 
int. 
 

analogReference(type) Функція визначає опорну напругу, відносно якої 
здійснюються аналогові вимірювання. Параметр 
type може приймати наступні значення: 
DEFAULT – стандартна опорна напруга 5 В; 
INTERNAL – вбудоване джерело опорної напруги 
1,1 В; 
EXTERNAL – зовнішнє джерело опорної напруги, 
що підключено до виводу AREF. 

 

 

2 ОПИС ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

 

2.1 Експериментальний стенд 

Використовується експериментальний стенд, що був описаний в 
методичних вказівках до лабораторної роботи №2. 
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2.2 Модель експериментального стенда в Proteus 

Використовується модель лабораторного стенда в Proteus, що 
знаходиться у файлі LAB5_MPT.pdsprj (рис. 5.3). Модель передбачає 
під’єднання до плати Arduino світлодіодів VD1 (“Напруга перевищує уставку”), 
VD2 (“Напруга менша від уставки”) і потенціометра R25. Повзунок 
потенціометра підключається до аналогового входу А0 плати, який відповідає 
входу ADC0 мікроконтролера. Напруга, що знімається з потенціометра та 
подається на вхід ADC0, додатково вимірюється вольтметром. Положення 
повзунка потенціометра регулюється шляхом натискання на круглі мітки збоку 
від його графічного образу. 

 
 

 
Рисунок 5.3 - Модель експериментального стенда в Proteus 
 

3. ЗАВДАННЯ 

 

Скласти програму для мікроконтролера, яка контролює рівень напруги на 
аналоговому вході. Якщо фактична напруга більше уставки, треба включити 
світлодіод VD1. Якщо напруга менше від уставки, то треба включити 
світлодіод VD2. 

Програму необхідно написати на мовах асемблера та C for Arduino, 
відлагодити на моделі та реальному стенді. 

Плата Arduino Uno підключається до експериментального стенду згідно з 
табл. 5.4. 
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Таблиця 5.4 - Підключення стенда до Arduino Uno для виконання 
лабораторної роботи №5 

Об’єкт 

№ 
вихідного 
контакту 

стенда 

Плата Arduino Uno 

№ порта плати  
Arduino Uno 

порт мікроконтролера 
ATMega328p 

світлодіод VD1 6 2 PD2 
світлодіод VD2 7 3 PD3 
потенціометр R25 4 A0 ADC0 

 
4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 

 

4.1 Написання програми на мові асемблера 
 

4.1.1 Відкрити програму Atmel Studio, створити новий проект на мові 
асемблера. При цьому обрати тип мікроконтролера, який встановлено в платі 
Arduino Uno, а саме ATMega328p. 

 

4.1.2 Набрати наступну програму: 
 
.INCLUDE "m328pdef.inc" 
.CSEG                            ;ПОЧАТОК програмного сегмента 
         ldi r16,high(RAMEND)    ;ініціалізація стека 
         out SPH,r16 
         ldi r16,low(RAMEND) 
         out SPL,r16 
        
         ldi r16,(1<<PD2)|(1<<PD3);конфігурування порта В  
         out DDRD,r16   
  
         ldi r21,111             ;завантажити значення уставки в регістр r21   
                                 ;уставка =111 рівнів квантування з 255,  
                                 ;що становить 111*5В/255=2,18В 
         
         ldi r16,(1<<ADLAR)+(1<<REFS0) ;ADLAR=1 - вирівняти результат  
                                 ;перетворення по лівому краю 
                                 ;REFS0=1 - джерелом опорної напруги є  
                                 ;напруга живлення AVcc 
 
         clr r27                 ;очистити старший байт індексного регістра Х 
         ldi r26,ADMUX           ;завантажити в молодший байт Х 
                                 ;молодший байт адреси 
                                  
         st X,r16                ;завантажити r16 в регістр ADMUX 
  
Lmain:   ldi r16,(1<<ADEN)+(1<<ADSC)+(1<<ADIF)+(1<<ADPS0)+(1<<ADPS1) 
                                 ;ADEN=1 – дозволити роботи АЦП, 
                                 ;ADSC=1 - запуск перетворення, 
                                 ;ADIF – скидання прапора переривання, 
                                 ;ADPS0=1 и ADPS1=1 - коеф дільника частоти=8 
         ldi r26,ADCSRA          ;завантажити в r26 адресу РВВ ADCSRA 
         st X,r16                ;завантажити r16 в регістр ADCSRA 
Lres: 
         ldi r26,ADCSRA 
         ld r16,X                ;читати в r16 вміст ADCSRA (адреса - в X) 
         sbrs r16,ADIF           ;якщо прапор ADIF встан., то резул. готовий 
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         rjmp Lres 
  
         ldi r26,ADCH      
         ld r20,X                ;читати результат АЦП в r20 
 
         cp r20,r21              ;порівняти результ (в r20) з уставкою(в r21) 
         
         brsh L1                 ;якщо r20>=r21, то перехід на мітку L1  
                                 ;r20<r21 (результат менше уставки) 
         cbi PORTD,PD2           ;відключити VD1 
         sbi PORTD,PD3           ;включити VD2 
         rjmp Lmain              ;заново запускати АЦП 
L1:                              ;r20>=r21 (результат більше уставки) 
         sbi PORTD,PD2           ;включити VD1  
         cbi PORTD,PD3           ;відключити VD2  
         rjmp Lmain              ;заново запускати АЦП 
         

 
4.1.3 Виконати компіляцію програми. 
4.2 Завантажити програму на мові асемблера до моделі 

експериментального стенда. Запустити модель стенда. Відслідкувати 
функціонування стенда. Зберегти Print Screen екрана з працюючою моделлю 
стенда для звіту. 

4.3 Завантажити програму на мові асемблера до плати. Зібрати схему 
досліду, показати її викладачеві. Підключити плату Arduino до стенда та 
відслідкувати функціонування. 

 
4.4 Написання програми на мові C for Arduino 
 
4.4.1 Запустити програму IDE Arduino. 
4.4.2 Набрати наступну програму: 

 
int x = 0;                //фактичне значення 
int x_ust=1023/255*111;   //уставка, перерахована на 10 розрядів 
 
void setup() { 
   pinMode(2, OUTPUT);   //VD1 
   pinMode(3, OUTPUT);   //VD2 
} 
 
void loop() { 
  x = analogRead(0); 
  if (x>x_ust) 
      {digitalWrite(2, HIGH); 
      digitalWrite(3, LOW);} 
  else 
      {digitalWrite(2, LOW); 
      digitalWrite(3, HIGH);} 
} 
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4.4.3 Виконати компіляцію скетча 
4.4.4 Завантажити програму на мові C for Arduino до моделі 

експериментального стенда. Відслідкувати функціонування стенда.  
4.4.5 Завантажити програму на мові C for Arduino до плати Arduino. 

Відслідкувати функціонування експериментального стенда. 
 

Вміст звіту з лабораторної роботи 

 

1. Тема, мета роботи. 
2. Блок-схема алгоритму функціонування мікроконтролера (складається 

самостійно) з поясненнями. 
3. Повний текст програми на мові асемблера та вікно Atmel Studio з 

програмою на мові асемблера. 
4. Програма на мові C for Arduino та вікно IDE Arduino з програмою. 
5. Модель лабораторного стенда в Proteus. 
6. Висновки. 
 

Контрольні питання 

 

1. Пояснити призначення аналого-цифрового перетворювача. 
2. У мікроконтролера є шість аналогових входів (ADC0-ADC5). Скільки 

АЦП містить мікроконтролер? 
3. Пояснити структура АЦП мікроконтролера. 
4. Які регістри вводу-виводу використовуються для керування модулем 

АЦП та обміну даними? 
5. В яких режимах може функціонувати модуль АЦП? 
6. Що показує прапор ADIF? 
7. Як налаштувати переддільник тактової частоти АЦП? 
8. Де зберігається результат перетворення АЦП? 
9. Для чого використовується розряд ADLAR регістра ADMUX? 
10. Для чого використовується вхідний мультиплексор АЦП? 
11. Які команди мови асемблера використовуються для звернення до 

регістрів АЦП? 
12. Які функції мови C for Arduino використовуються дл роботи з АЦП? 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6 

Послідовна передача даних 

 

Мета: освоїти методи послідовної передачі даних на прикладі інтерфейсу 
RS-232. 

 
1 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 

 
1.1 Способи послідовної передачі даних 

Інтерфейс (від англ. interface - поверхня розділу, перегородка) - 
сукупність засобів, методів і правил взаємодії (управління, контролю і так далі) 
між елементами системи. 

Для обміну даними між двома мікропроцесорними пристроями 
використовуються інтерфейси двох основних типів: 

- паралельні, які передбачають одночасну передачу байта (чи тетради) 
даних по паралельних провідниках, приклад: LPT-порт комп'ютера, інтерфейс 
IDE підключення накопичувачів до системної плати; 

- послідовні, що передбачають побітову передачу даних, тобто в кожен 
момент часу передається або приймається тільки один біт, приклад: COM -порт 
комп'ютера, де використовується інтерфейс RS-232C; інтерфейс RS-485; 
інтерфейс універсальної послідовної шини USB. 

Головна перевага послідовних інтерфейсів перед паралельними - 
зниження числа провідників. Також при високих швидкостях передачі даних, 
коли на електричні сигнали суттєво впливають затримки в лініях, послідовні 
інтерфейси є більш прийнятними, ніж паралельних. Крім того, при реалізації 
послідовного інтерфейсу можна збільшити дальність зв'язку в порівнянні з 
паралельним інтерфейсом. 

У мікроконтролерних пристроях з малими об'ємами даних швидкість 
передачі не є критичним чинником при виборі типу інтерфейсу. В першу чергу 
має значення число провідників, що використовуються для зв’язку, тобто число 
задіяних виводів мікроконтролера. Тому при проектуванні мікропроцесорних 
пристроїв автоматизації перевагу віддають послідовним інтерфейсам.  

Послідовна передача даних може здійснюватися в двох режимах:  
асинхронному або синхронному.  

При асинхронній передачі кожному байту передує старт-біт, що 
сигналізує приймачу про початок посилки, за яким йдуть біти даних і, можливо, 
біт паритету (парності). Завершується посилка стоп-бітом, що гарантує паузу 
між посилками (рис. 6.1).  
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Рисунок 6.1 - Формат асинхронної передачі 

 
Старт-біт наступного байта посилається у будь-який момент після стоп-

бита, тобто між передачами можливі паузи довільної тривалості. Старт-біт, що 
має завжди певне значення (логічний 0), забезпечує простий механізм 
синхронізації приймача по сигналу від передавача.  

Для асинхронного режиму прийнятий ряд стандартних швидкостей 
обміну: 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57600 і 
115200 біт/с. Асинхронний обмін в комп’ютері реалізується за допомогою 
СОМ-порту з використанням протоколу RS-232C. 

Синхронний режим передачі припускає постійну активність каналу 
зв'язку. Посилка починається з синхробайта, за яким відразу ж йде потік 
інформаційних біт. У синхронному режимі необхідна зовнішня синхронізація 
приймача з передавачем, оскільки навіть мале відхилення частот приведе до 
спотворення даних, що приймаються. Зовнішня синхронізація можлива або за 
допомогою окремої лінії для передачі сигналу синхронізації, або з 
використанням кодування даних з самосинхронізацією, при якому на боці 
приймача з прийнятого сигналу можуть бути виділені імпульси синхронізації.  

Існує ряд споріднених міжнародних стандартів: RS-232C, RS-423A, RS-
422A і RS-485. Найбільшого поширення в персональному комп’ютері набув 
найпростіший з перерахованих - стандарт RS-232C, який реалізується СОМ-
портами. У промисловій автоматиці та телемеханіці широко застосовується RS-
485. У перерахованих стандартах сигнал представляється потенціалом.  

 

1.2 Послідовний інтерфейс RS-232 

Інтерфейс не забезпечує гальванічну розв'язку пристроїв. Стандарт RS-
232 описує несиметричні передавачі і приймачі: сигнал передається відносно 
загального дроту - схемної "землі" (рис. 6.2). Логічній одиниці на вході даних 
(сигнал RxD) відповідає діапазон напруги від -12 до -3 В; логічному нулю - від 
+3 до +12 В. Діапазон від -3 до +3 В - зона нечутливості, що обумовлює 
гістерезис приймача: стан лінії вважається зміненим тільки після перетину 
порогу (рис. 6.3). Різниця потенціалів між схемними "землями" (SG) пристроїв, 
що сполучаються, має бути менше 2 В, при вищій різниці потенціалів можливе 
невірне сприйняття сигналів.  

Для управління потоком даних можуть використовуватися два варіанти 
протоколу - апаратний і програмний.  

Апаратний протокол забезпечує найшвидшу реакцію передавача на стан 
приймача. Мікросхеми асинхронних приймачів-передавачів мають не менше 
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двох регістрів в приймальній частині – регістра зсуву для прийому чергової 
посилки, і буферного регістра, з якого прочитується прийнятий байт. Це 
дозволяє реалізовувати обмін по апаратному протоколу без втрати даних. 

Програмний протокол управління потоком XON/XOFF передбачає 
наявність двоспрямованого каналу передачі даних. Працює протокол таким 
чином: якщо пристрій, що приймає дані, виявляє причини, з яких не може їх 
далі приймати, він по зворотному послідовному каналу посилає байт-символ 
XOFF. Протилежний пристрій, прийнявши цей символ, зупиняє передачу. Коли 
приймаючий пристрій знову стає готовим до прийому даних, він посилає 
символ XON, прийнявши який протилежний пристрій поновлює передачу.  

Перевага програмного протоколу полягає у відсутності необхідності 
передачі сигналів інтерфейсу управління - мінімальний кабель для 
двостороннього обміну може мати тільки 3 провідники. Недоліком, окрім 
вимоги наявності буфера і більшого часу реакції, є складність реалізації 
повнодуплексного режиму обміну.  

 
Рисунок 6.2 - Формування сигналів RS-232 

 

 
Рисунок 6.3 - Форма сигналів RS-232 при передачі двох символів "0" і "0". 
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1.3 Модуль USART (UART)  

Для забезпечення зв'язку по каналу RS-232 мікроконтролери Atmel 
сімейства Mega і вище мають у своєму складі апаратні модулі універсального 
асинхронного приймача UART (Universal Asynchronous Receiver and 
Transmitter) або універсального синхронно / асинхронний приймач USART. 

У асинхронному режимі роботи UART відрізняється від RS-232 тільки 
логічними рівнями: у UART вони зазвичай відповідають ТТЛ ("0" відповідає 
0,4 В, рівень "1" відповідає 2,4 В) рівням, у RS-232 – становлять +12 В для 
логічного нуля і -12 В для логічної одиниці).  

У мікроконтролерах AVR з UART апаратно-програмними засобами 
підтримуються тільки дві лінії: лінія прийому (RxD) і лінія передачі даних 
(TxD). Тобто для зв'язку комп'ютера з мікроконтролером використовується 
тільки загальний провід і дві сигнальні лінії. По одній з них дані передаються 
від мікроконтролера до комп'ютера, по іншій - від комп'ютера до 
мікроконтролера. Дані по каналу передаються послідовно, біт за бітом.  
Інформація передається групами бітів. Для виділення групи перед її початком 
передається стартовий біт, після закінчення передачі групи - один або два 
стопових біта, яким може передувати біт парності. І передавальний, і 
приймаючий пристрої повинні працювати на однаковій швидкості, яка може 
бути вибрана з передбаченого стандартом ряду. 

На лініях RxD і TxD мікроконтролера рівні сигналів відповідають рівням 
ТТЛ-логіки, тому для підключення мікроконтролера до каналу RS-232 потрібен 
перетворювач рівнів. В якості останнього найчастіше використовується 
інтегральна мікросхема MAX232, що перетворює сигнали послідовного порту 
RS-232 в сигнали, придатні для використання в цифрових схемах на базі ТТЛ-
логіки.  

У більшості моделей сімейства Mega UART замінений більш 
функціональним USART (універсальний синхронно-асинхронний приймач-
передавач).  

До складу мікроконтролера ATMega328p, встановленого на платі Arduino 
UNO, входить модуль USART, який використовує наступні виводи 
мікроконтролера, : 

− RXD - вхід USART; 
− ТXD - вихід USART; 
− XCK - вхід/вихід зовнішнього тактового сигналу (використовується 

тільки в синхронному режимі роботи). 
Модуль USART0 використовує наступні регістри вводу-виводу (рис. 

6.4): 
1) UBRR0 - регістрова пара у складі регістрів UBRR0H:UBRR0L 

(USART Baud Rate Registers) - регістр контролера швидкості передачі.  
Контролер швидкості передачі функціонує як дільник системного 

тактового сигналу з програмованим коефіцієнтом ділення. Регістр UBRR0 є 12-
розрядним і фізично розміщується в двох регістрах введення/виведення 
UBRR0H:UBRR0L.  
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При роботі в асинхронному режимі швидкість обміну визначається не 
лише вмістом регістра UBRR0, але і станом розряду U2X0 регістра UCSR0A. 
Якщо цей розряд встановлений в "1", коефіцієнт ділення переддільника 
зменшується в два рази, а швидкість обміну відповідно подвоюється. При 
роботі в синхронному режимі цей розряд має бути скинутий. 

Значення коефіцієнта ділення UBRR0 контролера швидкості передачі в 
звичайному режимі (при U2X0="0") обчислюється таким чином: 

 

1
BAUD16

UBRR0 −
⋅

=
clkf

,                                     (6.1) 

 
де clkf  - частота тактового генератора мікроконтролера, Гц; 
      BAUD - швидкість передачі, біт/с. 
 

 
Рисунок 6.4 - Регістри вводу-виводу, що використовуються модулем 

USART0 мікроконтролера ATMega328p 
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2) UCSR0A - регістр управління A 
7 6 5 4 3 2 1 0 

RXC0 TXC0 UDRE0 FE0 DOR0 UPE0 U2X0 MPCM0 
 
Опис розрядів регістра UCSR0A: 
7 RXC0 Прапор завершення прийому. 

Прапор встановлюється в "1" за наявності непрочитаних даних в буфері 
приймача (регістр даних UDR). Скидається прапор апаратно після 
спустошення буфера (у UART - після прочитання регістра даних). Якщо 
розряд RXCIE0 регістра UCSR0B встановлений, то при встановленні 
прапора генерується запит на переривання "прийом завершений". 

6 TXC0 Прапор завершення передачі.  

Прапор встановлюється в "1" після передачі усіх розрядів посилки з  
регістру зсуву передавача, за умови, що в регістр даних UDR0 не було 
завантажено нового значення. Якщо розряд TXCIE0 регістра UCSR0B 
встановлений, то при установці прапора генерується переривання "передачу 
завершено". Прапор скидається апаратно при виконанні підпрограми 
обробки переривання або програмно, записом в нього лог. 1. 

5 UDRE0 Прапор спустошення регістра даних.  

Цей прапор встановлюється в "1" при порожньому буфері передавача (після 
пересилки байта з регістра даних UDR0 в регістр зсуву передавача). 
Встановлений прапор означає, що в регістр даних можна завантажувати 
нове значення. Якщо розряд UDRIE0 регістра UCSR0B встановлений, 
генерується запит на переривання "регістр даних порожній". Прапор 
скидається апаратно при записі в регістр даних. 

4 FE0 Прапор помилки кадрування.  

Прапор встановлюється в "1" при виявленні помилки кадрування, тобто 
якщо перший стоп-біт прийнятої посилки дорівнює "0". Прапор скидається 
при прийомі стоп-бита, що дорівнює "1". 

3 DOR0 Прапор переповнення.  

В USART прапор встановлюється в "1", якщо у момент виявлення нового 
старт-біта в регістрі зсуву приймача знаходиться останнє прийняте слово, а 
буфер приймача повний (два значення). У UART прапор встановлюється в 
"1", якщо новий кадр буде поміщений в регістр зсуву приймача до того, як з 
регістра даних буде зчитане попереднє слово. Прапор скидається при 
пересиланні прийнятих даних з регістра зсуву приймача в буфер. 

2 UPE0 Прапор помилки контролю парності.  

Прапор встановлюється в "1", якщо в даних, що знаходяться в буфері 
приймача, виявлена помилка контролю парності. При відключеному 
контролі парності цей розряд постійно скинутий в "0". 

1 U2X0 Подвоєння швидкості обміну.  
Якщо цей розряд встановлений в "1", коефіцієнт ділення переддільника 
контролера швидкості передачі зменшується з 16 до 8, подвоюючи тим 
самим швидкість асинхронного обміну по послідовному каналу. У USART 
розряд U2X0 використовується тільки при асинхронному режимі роботи. У 
синхронному режимі він має бути скинутий. 

0 MPCM0 Режим мультипроцесорного обміну.  

Розряд MPCM0 використовується в режимі мультипроцесорного обміну. 
Якщо він встановлений в "1", ведений мікроконтролер чекає прийому кадру, 
що містить адресу. Кадри, що не містять адреси пристрою, ігноруються 
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3) UCSR0B - регістр управління B 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 
RXCIE0 TXCIE0 UDRIE0 RXEN0 TXEN0 UCSZ02 RXB80 TXB80 
 
 
Опис розрядів регістра UCSR0B: 

7 RXCIE0 Дозвіл переривання після завершення прийому.  

Якщо цей розряд встановлений в "1", то при установці прапора RXC0 
регістра UCSR0A генерується переривання "прийом завершений" (якщо 
прапор I регістра SREG встановлений в "1") 

6 TXCIE0 Дозвіл переривання після завершення передачі.  

Якщо цей розряд встановлений в "1", то при установці прапора TXC0 
регістра UCSR0A генерується переривання "передача завершена" (якщо 
прапор I регістра SREG встановлений в "1") 

5 UDRIE0 Дозвіл переривання при очищенні регістра даних. 

Якщо цей розряд встановлений в "1", то при установці прапора 
UDRE0 регістра UCSR0A генерується переривання "регістр даних 
порожній" (якщо прапор I регістра SREG встановлений в "1") 

4 RXEN0 Дозвіл прийому.  

При установці цього розряду в "1" дозволяється робота приймача 
USART/UART і перевизначається функціонування виводу RXD. При 
скиданні розряду RXEN0 робота приймача забороняється, а його буфер 
скидається. Значення прапорів TXC0, DOR0 і FE0 при цьому стають 
недійсними 

3 TXEN0 Дозвіл передачі.  

При установці цього розряду в "1" дозволяється робота передавача UART 
і перевизначається функціонування виводу TXD. Якщо розряд скидається 
в "0" під час передачі, виключення передавача станеться тільки після 
завершення передачі даних, що знаходяться в регістрі зсуву і буфері 
передавача 

2 UCSZ02 Формат посилок.  

Цей розряд використовується для завдання розміру слів даних, що 
передаються по послідовному каналу. У модулях USART він 
використовується спільно з розрядами UCSZ01:00 регістра UCSR0C. 

1 RXB80 8-й розряд даних, що приймаються.  

При використанні 9-розрядних слів даних цей розряд містить значення 
старшого розряду прийнятого слова. У разі USART вміст цього розряду 
має бути зчитаний до зчитування регістра даних UDR. 

0 TXB80 8-й розряд даних, що передаються.  
При використанні 9-розрядних слів даних, вміст цього розряду є старшим 
розрядом слова, що передається. Необхідне значення має бути занесене в 
цей розряд до завантаження байта даних в регістр UDR. 
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4) UCSR0С - регістр управління С 
 

7 6 5 4 3 2 1 0 
UMSEL01 UMSEL00 UPM01 UPM00 USBS0 UCSZ01 UCSZ00 UCPOL0 
 
 
Опис розрядів регістра UCSR0С: 

7 UMSEL01 0 0 1 

Режим роботи USART 
6 UMSEL00 0 1 1 
  асинхр. 

режим 
синхр. 
режим 

ведучий 
SPI 

5 UPM01 0 1 1 

Режим роботи схеми контролю 

та формування парності 

4 UPM00 0 0 1 
  не 

викор. 
контр. 

парності 

перевірка 
на 

парність 
(even 
parity) 

перевірка 
на 

непарність 
(edd parity) 

3 USBS0 Кількість стоп-бітів.  

Цей розряд визначає кількість стоп-бітів, що посилаються 
передавачем. Якщо розряд скинутий в "0", передавач посилає 1 стоп-
біт, якщо встановлений в "1", то 2 стоп-бита. Для приймача вміст 
цього розряду не має значення 

UCSR0B.UCSZ02 0 0 0 0 1 Формат посилок.  
Спільно з розрядом UCSZ02 ці 
розряди визначають кількість 
розрядів даних в посилках 
(розмір слова) 

2 UCSZ01 0 0 1 1 1 
1 UCSZ00 0 1 0 1 1 
  5 біт 6 біт 7 біт 8 біт 9 біт 

0 UCPOL0 Полярність тактового сигналу. Значення цього розряду визначає 
момент видачі і зчитування даних на виводах модуля. Розряд 
використовується тільки при роботі в синхронному режимі. При 
роботі в асинхронному режимі він має бути скинутий в "0" 

 
5) UDR0 - регістр даних (Universal Data Register). 
Буферні регістри приймача і передавача розташовуються за однією 

адресою простору вводу/виводу і позначаються як регістр даних UDR0. У 
цьому регістрі зберігаються молодші 8 розрядів даних, що приймаються і 
передаються. При читанні виконується звернення до буферного регістра UDR 
приймача, при запису - до буферного регістра передавача.  

 

Формат кадру. Під кадром в даному випадку розуміється сукупність 
одного слова даних і супутньої інформації. Кадр починається із старт-біта, за 
яким йде молодший розряд слова даних. Після старшого розряду слова даних 
слідує один або два стоп-бита. Якщо включена схема формування біта парності, 
він включається між старшим розрядом слова даних і першим стоп-бітом (рис. 
6.1). 

 Вибір кількості стоп-бітів в модулях USART здійснюється за допомогою 
розряду USBS0 регістра UCSR0C. Якщо цей розряд скинутий в "0", блок 
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передавача формує 1 стоп-біт у кінці посилки. Якщо розряд встановлений в "1", 
блок передавача формує 2 стоп-бита. Слід зазначити, що приймачем другий 
стоп-біт ігнорується, і відповідно помилки кадрування виявляються тільки для 
першого стоп-бита. 

Розряди UPM01:UPM00 регістра UCSR0C визначають функціонування 
схеми контролю парності модулів USART. Значення біта парності 
вираховується шляхом виконання операції XOR над усіма розрядами слова 
даних, що передається. Якщо використовується перевірка на непарність (odd 
parity), отриманий результат інвертується. Якщо контроль парності включений, 
біт парності вставляється передавачем між старшим розрядом даних, що 
передаються, і першим стоп-бітом. 

Передача даних. Робота передавача дозволяється установкою в "1" 
розряду TXEN0 регістра UCSR0B. При установці розряду вивід TXD0  
підключається до передавача USART/UART і починає функціонувати як вихід 
незалежно від установок регістрів управління портом. Якщо використовується 
синхронний режим роботи (у USART), перевизначається також функціонування 
виводу XCK. 

Передача ініціюється записом даних, що передаються, в буферний регістр 
передавача - регістр даних UDR. Після цього дані пересилаються з регістра 
UDR в регістр зсуву передавача. Одночасно, якщо використовуються 9-
розрядні дані, значення розряду TXB80 регістра UCSR0B копіюється в 9-й 
розряд регістра зсуву. 

Після пересилки слова даних в регістр зсуву, прапор UDRE0 регістра 
UCSR0A встановлюється в "1", що означає готовність передавача до отримання 
нового слова даних. У цьому стані прапор залишається до наступного запису в 
буфер. Одночасно з пересилкою в регістрі формується службова інформація - 
старт-біт, можливий біт парності (тільки у USART), а також один або два стоп-
біта. Після завантаження регістра зсуву його вміст починає зсуватися вправо і 
поступати на вивід TXD. Швидкість зсуву визначається налаштуваннями 
контролера швидкості передачі.  

Прийом даних. Робота приймача дозволяється встановленням розряду 
RXEN0 регістра UCSRB (UCSRnB). При установці розряду вивід RXD (RXDn) 
підключається до приймача USART/UART і починає функціонувати як вхід 
незалежно від установок регістрів управління портом. Якщо використовується 
синхронний режим роботи (у USART), перевизначається також функціонування 
виводу XCK. 

Прийом даних починається відразу ж після виявлення приймачем 
коректного старт-біта. Кожен розряд вмісту кадру потім прочитується з 
частотою, яка визначається установками контролера швидкості передачі або 
тактовим сигналом XCK. Зчитані розряди даних послідовно поміщаються в  
регістр зсуву приймача до виявлення першого стоп-біта кадру. Після цього 
вміст регістра зсуву пересилається в буфер приймача, з якого прийняте 
значення може бути отримане шляхом читання регістра даних модуля. При 
використанні 9-розрядних слів даних значення старшого розряду може бути 
визначене за станом прапора RX80 регістра UCSR0B.  
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Якщо під час прийому кадру була включена схема контролю парності 
(тільки USART), вона обчислює біт парності для усіх розрядів прийнятого 
слова даних і порівнює його з прийнятим бітом парності. Результат перевірки 
запам'ятовується в буфері приймача разом з прийнятим словом даних і стоп-
бітами. Наявність або відсутність помилки контролю парності може бути потім 
визначена за станом прапора UPE0. Цей прапор встановлюється в "1", якщо 
наступне слово, яке може бути прочитане з буфера, має помилку контролю 
парності. При вимкненому контролі парності прапор UPE0 завжди читається як 
"0". 

Регістри вводу-виводу модуля USART мікроконтролера ATMega328p 
розташовуються в додатковому адресному просторі регістрів вводу-виводу, 
тому для звернення до них необхідно використовувати команди непрямого 
запису ST і непрямого читання LD. 

 
1.4 Команди мови C for arduino для послідовної передачі даних 

Для роботи з модулем UART використовуються наступні функції 
бібліотеки Serial. 
Serial.begin(speed) Ініціює послідовне з’єднання та задає швидкість 

speed передачі даних в біт/с (бод). Для обміну 
даними з комп’ютером використовуються наступні 
значення швидкості speed: 300, 1200, 2400, 4800, 
9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200. 

Serial.end() Закриває послідовне з’єднання. 
Serial.available() Отримує кількість байтів (символів), що доступні 

для читання з послідовного інтерфейсу зв’язку. 
Буфер може зберігати до 128 байт. 

Serial.read() Зчитує черговий доступний байт з буфера 
послідовного з’єднання. 

Serial.flush() Очікує закінчення передачі вихідних даних. 
Serial.print(val) Передає дані val через послідовний порт як текст 

ASCII. 
Serial.println(val) Передає дані val через послідовний порт як текст 

ASCII, доповнюючи його символом переносу рядка 
(символ ASCII 13 або ‘\r’) та символом нового рядка 
(символ ASCII 10 або ‘\n’). 

Serial.write(val) 
Serial.write(str) 
Serial.write(buf, len) 

Передає дані через послідовний порт як бінарний 
код. Дані посилаються одиничним байтом (val), 
серією байтів (str) або масивом байтів buf довжиною 
len. 

 
1.5 Передача даних з використанням кодування ASCII 

При роботі в текстовому режимі, такому як сеанс MS DOS, в сумісних з 
IBM PC комп'ютерах використовується стандартна таблиця символів ASCII 
(American Standard Code for Information Interchange, Американський 
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стандартний код обміну інформацією). У таблиці ASCII кожному символу 
призначається стандартний унікальний 7-розрядний двійковий код. 
Послідовність одного або декількох символів називається рядком. Рядки у 
форматі ASCII (чи ASCII-рядки) зберігаються в пам'яті комп'ютера у вигляді 
послідовності байтів, що є ASCII-кодами.  

Оскільки в ASCII-кодах використовуються тільки молодші 7 бітів 
кожного байта, то додатковий 8-й біт може використовуватися на різних 
комп'ютерних платформах для підтримки локальної таблиці символів. 
Наприклад, в сумісних з IBM PC комп'ютерах значення кодів ASCII-таблиці в 
діапазоні від 128 до 255 використовуються для представлення псевдографічних 
символів і символів національних алфавітів (табл. 6.1). Щоб знайти в таблиці 
шістнадцятковий код потрібного символу, слід поглянути на рядок і стовпчик, 
на перетині яких він розташований в таблиці. Код символу відповідає сумі 
номера рядка і номера стовпця. В якості прикладу визначимо ASCII-код 
англійської букви "S". Буква знаходиться на перетині рядка з номером 50h і 
стовпчика з номером 03h. Код англійської букви "S" складає: 50h+03h=53h. 

 
Таблиця 6.1 - ASCII-коди символів * 

 
* - під символом вказаний його номер в UNICODE. 
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Деякі символи таблиці ASCII використовуються в якості службових. 

Наприклад: 
LF 

0x0A 
Line Feed (Переведення рядка). Вказує на рух механізму друку або курсору 
дисплея на початок наступного рядка (на один рядок вниз). 

CR 

0x0D 
Carriage Return (Переведення каретки). Вказує на рух механізму друку або 
курсору дисплея до вихідної (крайньою лівою) позиції поточного рядка. 

SP 

0x20 
Space (Пропуск). Недрукований символ для розподілу слів або переміщення 
механізму друку або курсору дисплея вперед на одну позицію. 

 

2 ОПИС ОБЛАДНАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ 

 
2.1 Плата Arduino UNO 

Плата підключається до персонального комп’ютера. Для зчитування 
даних, що передаються по інтерфейсу RS-232 від плати до комп’ютера, 
використовується монітор послідовного порту. Для його відкриття в програмі 
Arduino IDE необхідно з меню «Інструменти» виконати команду «Монітор 
порту». 

2.2 Модель плати Arduino UNO в Proteus 

Використовується модель в Proteus (рис. 6.5), яка включає плату Arduino 
UNO з підключеним віртуальним терміналом Virtual Terminal. Останній 
дозволяє обмінюватися даними по інтерфейсу RS-232 з віртуальною платою 
Arduino. Модель знаходиться у файлі LAB6_MPT.pdsprj.  

 

 
Рисунок 6.5 - Модель в Proteus для дослідження послідовного обміну  

даними за інтерфейсом RS-232 
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3. ЗАВДАННЯ 

 

Написати програму, згідно з якою мікроконтролер з інтервалом 2с 
передає в комп'ютер рядок «Hello world!». На комп'ютері це повідомлення 
відобразити за допомогою монітора послідовного порту. 

Завдання виконати за наступних умов: 

- плата Arduino UNO обмінюється даними з комп'ютером по інтерфейсу 
RS-232, який зі сторони плати емулюється перетворювачем USB<->USART, а зі 
сторони комп’ютера – програмно драйвером. 

- швидкість обміну 57600 біт/c; 
- кадр містить 8 біт даних; 
- парність не контролюється; 
- кількість стоп-бітів 1. 
Програму необхідно написати на мовах асемблера та C for Arduino, 

відлагодити на моделі та реальному стенді. 
 

4 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 
 

4.1 Підключити плату Arduino UNO до комп’ютера, налаштувати 
віртуальний com-порт комп’ютера для роботи при заданих параметрах (рис. 
6.6). 

 
Рисунок 6.6 - Вікно налаштування параметрів віртуального послідовного порту 

 
4.2 Закодувати повідомлення «Hello world!» за допомогою таблиці ACSII, 

а саме: 
Символ H e l l o  w o r l d ! CR LF 
ACSII-
код, hex 

48 65 6C 6C 6F 20 77 6F 72 6C 64 21 0D 0A 
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В кінці рядка додані службові символи CR і LF закінчення рядка для того, 
аби наступні повідомлення відображалися в моніторі послідовного порту з 
нового рядка. 

4.2 Написати програму на мові асемблера 
4.2.1 Відкрити програму Atmel Studio, створити новий проект на мові 

асемблера. При цьому обрати тип мікроконтролера, який встановлено в платі 
Arduino Uno, а саме ATMega328p. 

4.2.2 Набрати наступну програму: 
 

.INCLUDE "m328pdef.inc" 

.CSEG  
    ldi r16,high(RAMEND)      ;ініціалізація стеку     
    out SPH,r16 
    ldi r16,low(RAMEND) 
    out SPL,r16 
                              ;формат посилки - 8 біт 
    ldi r16,(1<<UCSZ01)+(1<<UCSZ00)   
    ldi XL,low(UCSR0C)        ;UCSR0C знаходиться у додатковому 
    ldi XH,high(UCSR0C)       ;просторі РВВ (адреса 0xC2), тому 
    st X,r16                  ;команда непрямого запису st 
     
    ldi r16,low(16)           ;завантаж. до UBRR0 конст. 16, що 
    ldi XL,low(UBRR0L)        ;відповідає швидкості 57600 біт/с  
    ldi XH,high(UBRR0L)       ;при f_clk=16 МГц 
    st X,r16  
     
    ldi r16,high(16) 
    ldi XL,low(UBRR0H) 
    ldi XH,high(UBRR0H) 
    st X,r16  
                             
    ldi r16,(1<<TXEN0)        ;дозволити передачу 
    ldi XL,low(UCSR0B) 
    ldi XH,high(UCSR0B) 
    st X,r16 
 
Ls: ldi ZL,low(mes*2)       ;завантажити до Z адресу першого   
    ldi ZH,high(mes*2)       ;байта рядка 
            ;*2 – оскільки адресація по словам (по 2 байти) 
    ldi r19,14               ;лічильник символів (14 символів) 
L2: lpm r20,Z+               ;завантажити з пам’яті прогр.  
                             ;(адреса комірки - в Z)  
                             ;до r20 байт, який кодує символ, 
                             ;після цього Z=Z+1 (пдготовка 
                             ;до читання наступного символа)  
     ldi XL,low(UDR0)        ;передати символ 
     ldi XH,high(UDR0) 
     st X,r20 
                             
Ltr: ldi XL,low(UCSR0A)      ;чекати на закінчення передачі     
     ldi XH,high(UCSR0A)     ;(тобто перевіряти прапор TXC0) 
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        ld r16,X                 
        sbrs r16,TXC0 
        rjmp Ltr 
     
        ldi r16,(1<<TXC0)     ;скинути прапор TXC0 шляхом запису 
        ldi XL,low(UCSR0A)    ;до нього лог. "1" 
        ldi XH,high(UCSR0A) 
        st X,r16  
 
    dec r19                   ;декремент лічильника символів  
                              ;в рядку (наступний символ) 
    brne L2                   ;якщо не всі символи передані, то 
                              ;передавати далі 
                             
    ldi XL,low(2000)          ;затримка 2с 
    ldi XH,high(2000) 
    rcall DELAY     
 
    rjmp Ls                   ;знову передавати рядок 
 
DELAY:                        ;підпограма затримки 
                              ;вхід: X – тривалість в мс 
    ldi YL,low(3999) 
    ldi YH,high(3999) 
Ld1:    sbiw YL,1 
        brne Ld1       
    sbiw XL,1 
    brne DELAY 
    ret 
                    ;Hello world! + символи завершення рядка  
                    ;(всього 14 символів) 
mes: 
.db 0x48,0x65,0x6C,0x6C,0x6F,0x20,0x77,0x6F,0x72,0x6C,0x64,0x21, 
0x0D,0x0A           ;символи записуються одним рядком 

 
 
В програмі використано значення 16 коефіцієнта поділу UBRR0 

контролера швидкості передачі модуля USART, яке обраховано згідно із 
залежністю (6.1) при швидкості обміну BAUD = 57600 біт/c, в звичайному 
режимі (при U2X0=«0»), причому clkf  = 16 МГц = 16·106 Гц - частота 
тактового генератора мікроконтролера ATMega328p у складі плати Arduino 
UNO: 

1636,161
5760016

1016
1

BAUD16
UBRR0

6

≈=−
⋅

⋅
=−

⋅
=

clkf
. 

 
4.2.3 Виконати компіляцію програми. 
4.3 Завантажити програму на мові асемблера до моделі плати Arduino 

UNO. Запустити модель в Proteus. Відслідкувати функціонування моделі. 
Зберегти Print Screen екрана з працюючою моделлю для звіту. 
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4.4 Завантажити програму на мові асемблера до плати.   
4.5 Запустити монітор послідовного порту (рис. 6.7). Для цього в програмі 

Arduino IDE необхідно з меню «Інструменти» виконати команду «Монітор 
порту». Зберегти Print Screen монітора порту. 

 

 

 
Рисунок 6.7 - Монітор послідовного порту 

 
4.4 Написання програми на мові C for Arduino 
4.4.1 Запустити програму IDE Arduino. 
4.4.2 Набрати наступну програму: 
 

void setup() { 
   Serial.begin(57600); 
} 
void loop() { 
   Serial.println("Hello world!"); 
   delay(2000); 
} 

4.4.3 Виконати компіляцію скетча 
4.4.4 Завантажити програму на мові C for Arduino до моделі. 

Відслідкувати функціонування моделі.  
4.4.5 Завантажити програму на мові C for Arduino до плати Arduino. За 

допомогою монітора послідовного порту відслідкувати передачу даних. 
 

Вміст звіту з лабораторної роботи 

1. Тема, мета роботи. 
2. Блок-схема алгоритму функціонування мікроконтролера (складається 

самостійно) з поясненнями. 
3. Повний текст програми на мові асемблера та вікно Atmel Studio з 

програмою на мові асемблера. 
4. Програма на мові C for Arduino та вікно IDE Arduino з програмою. 
5. Print Screen екрана з працюючою моделлю в Proteus. 
6. Print Screen монітора послідовного порту. 
7. Висновки. 
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Контрольні запитання 

 

1. Які стандартні швидкості обміну прийняті для асинхронного режиму 
послідовної передачі даних? 

2. Які передавачі і приймачі описує стандарт RS-232? 
3. Який діапазон напруги, згідно зі стандартом RS-232, відповідає лог. 

«1» та лог. «0»? 
4. Які виводи мікроконтролера використовує модуль USART? 
5. Які регістри мікроконтролера AVR використовуються модулем 

USART? 
6. Як налаштувати швидкість обміну даними USART? 
7. Який формат кадру використовує USART? 
8. Описати порядок передачі даних  USART. 
9. Описати порядок прийому даних  USART. 
10. Перелічити команди мови C for arduino для послідовної передачі 

даних. 
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