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Мета контрольної роботи – навчити студентів використовувати 

інформаційні ресурси та здійснювати аналіз інформації при 

вивченні мікропроцесорної техніки, а також набути базові вміння 

програмування мікроконтролерів. Контрольна робота складається з 

теоретичної і практичної частин. 

Теоретична частина містить два завдання описового характеру, 

які охоплюють теоретичний матеріал. Студент повинен якомога 

повніше описати поставлені питання.  

Практична частина передбачає написання програми для 

мікроконтролера PIC18F452 з використанням мови програмування 

високого рівня С.  

Варіант завдання студент визначає за двома останніми цифрами 

номера (шифру) залікової книжки. Номери двох запитань 

теоретичного завдання вибирають за двома останніми цифрами 

шифру з табл.1. 

                                            Таблиця 1 
Остання цифра

                 шифру

 

Передостан- 

ня цифра  шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 26, 27 37, 28 38, 29 39, 30 40, 31 21, 32 22, 33 23, 34 24, 35 25, 36 

1 6, 28 7, 29 8, 30 9, 31 10, 32 1, 33 2, 34 3, 35 4, 36 5, 27 

2 16, 29 17, 30 18, 31 19, 32 20, 33 11, 34 12, 35 13, 36 14, 27 15, 28 

3 26, 30 37, 31 38, 32 39, 33 40, 34 21, 35 22, 36 23, 27 24, 28 25, 29 

4 24, 31 8, 32 1, 33 2, 34 6, 35 19, 36 20, 27 21, 28 22, 29 23, 30 

5 6, 32 7, 33 8, 34 9, 35 10, 36 1, 27 2, 28 3, 29 4, 30 5, 31 

6 16, 33 17, 34 18, 35 19, 36 20, 27 11, 28 12, 29 13, 30 14, 31 15, 32 

7 26, 34 37, 35 38, 36 39, 27 40, 28 21, 29 22, 30 23, 31 24, 32 25, 33 

8 6, 35 7, 36 8, 27 9, 28 10, 29 1, 30 2, 31 3, 32 4, 33 5, 34 

9 16, 36 17, 27 18, 28 19, 29 20, 30 11, 31 12, 32 13, 33 14, 34 15, 35 

Перелік теоретичних запитань: 

1. Переваги та особливості використання засобів 

мікропроцесорної техніки для розробки ТЗА. 

2. Класифікація засобів цифрової схемотехніки. Класифікація 

мікропроцесорних засобів. 

3. Універсальні мікропроцесори, їх призначення та особливості. 
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4. Однокристальні мікроконтролери, їх призначення та 

особливості. 

5. Цифрові сигнальні процесори, їх призначення та особливості. 

6. Архітектури сучасних мікроконтролерів (CISC, RISC, MIPS32, 

ARM, DSP). 

7. Програмування та особливості розробки програмного 

забезпечення для мікроконтролерів. 

8. Типові структури програм для мікроконтролерів, їх особливості 

та переваги. 

9. Засоби для розробки програмного забезпечення для 

мікроконтролерів. 

10. Булева алгебра. Основні логічні операції та закони алгебри 

логіки. 

11. Системи числення. Арифметичні операції для 8-розрядних 

мікроконтролерів. 

12. Буквенно-цифровий код для обміну інформацією (ASCII). 

13. Коротка характеристика продукції компанії Microchip. 

14. Огляд 8-розрядних мікроконтролерів виробництва компанії 

Microchip. 

15. Огляд 16-розрядних мікроконтролерів та цифрових сигнальних 

процесорів виробництва компанії Microchip. 

16. Огляд 32-розрядних мікроконтролерів виробництва компанії 

Microchip.  

17. Цифрові електронні компоненти для мікропроцесорної техніки 

виробництва компанії Microchip. 

18. Аналогові електронні компоненти виробництва компанії 

Microchip. 

19. Основні технічні характеристики мікроконтролера PIC18F452. 

20. Будова та особливості архітектури мікроконтролера PIC18F452. 

21. Засоби розробки програмного забезпечення для 

мікроконтролера PIC18F452. 

22. Периферійні пристрої мікроконтролера PIC18F452 (порти 

вводу/виводу, входи зовнішніх переривань, модуль ССР, АЦП, 

модуль PLVD). 

23. Периферійні пристрої мікроконтролера PIC18F452 

(таймери/лічильники, модулі AUSART, MSSP, PSP). 

24. Система команд мікроконтролера PIC18F452. Асемблер 

MPASM. 
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25. Переваги та недоліки розробки програмного забезпечення для 

мікроконтролерів на мовах низького та високого рівнів. 

26. С-компілятор MPLAB C18, призначення, основні 

характеристики та особливості. 

27. Використання клавіатур з мікроконтролерами. Особливості 

схемотехніки та алгоритмів. 

28. Використання світлодіодних індикаторів з мікроконтролерами. 

Особливості схемотехніки та алгоритмів. 

29. Використання рідкокристалічних індикаторів з 

мікроконтролерами. Особливості схемотехніки та алгоритмів. 

30. Використання РКІ-індикаторів на базі контролерів типу 

HD44780.  

31. Використання модуля АЦП мікроконтролера PIC18F452. 

32. Використання модуля ССР мікроконтролера PIC18F452. 

33. Використання мікроконтролерів для управління двигунами 

постійного струму незалежного збудження. Особливості 

схемотехніки та алгоритмів. 

34. Використання мікроконтролерів для управління покроковими 

двигунами. Особливості схемотехніки та алгоритмів. 

35. Використання мікроконтролерів для управління двигунами 

змінного струму. Особливості схемотехніки та алгоритмів. 

36. Позиційні регулятори на основі мікроконтролерів. 

37. ПІД-регулятори на основі мікроконтролерів. 

38. Поняття про операційні системи, багатозадачність. 

39. Операційні системи для мікроконтролерів, класифікація, 

призначення та особливості. 

40. Основні принципи побудови та роботи операційних систем для 

мікроконтролерів. 

 

Номер практичного завдання вибирають за двома останніми 

цифрами шифру з табл.2. 

Таблиця 2 
Остання цифра

                 шифру

 

Передостан- 

ня цифра  шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0, 2, 4, 6, 8 16 7 18 9 20 1 12 3 14 5 

1, 3, 5, 7, 9 6 17 8 19 10 11 2 13 4 15 
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 Завдання для практичної частини: 

1. Написати програму мовою С, в якій реалізовані 4 вимикачі із 

запам’ятовуванням (Т-тригери). Входи – кнопки S2-S5 (порт В, 

виводи RB0- RB3), виходи – світлодіоди LED2- LED5 (порт В, 

виводи RB4-RB7). В програмі передбачити усунення 

“коливання” контакту.   

2. Написати програму мовою С, в якій здійснюється вивід кодової 

таблиці знакосинтезуючого РКІ-індикатора в форматі “номер-

символ”. 

3. Написати програму мовою С, в якій здійснюється опитування 

каналу АЦП та вивід його 10-розрядного значення в 

десятковому вигляді (0-1023) на знакосинтезуючий РКІ-

індикатор. 

4. Написати програму мовою С, в якій здійснюється опитування 

каналу АЦП та вивід його значення в діапазоні 0.0 – 5.0 В на 

знакосинтезуючий РКІ-індикатор. 

5. Написати програму мовою С, в якій здійснюється генерування 

ШІМ-сигналу на виводі модуля ССР1 з частотою 9.77 кГц та 

змінною тривалістю імпульсів, що задається потенціометром 

R11(аналоговий вхід AN0). 

6. Написати програму мовою С, для реалізації цифрового фільтра 

першого порядку “експоненційне середнє”. Вхідний сигнал 

фільтра – напруга з потенціометра R11, що подається на 

аналоговий вхід AN0, вихідний сигнал в десятковому вигляді 

(0-1023) вивести на знакосинтезуючий РКІ-індикатор. 

7. Написати програму мовою С, в якій здійснюється нереверсивне 

керування швидкістю ДПС з допомогою модуля ССР1 в ШІМ-

режимі з використанням драйвера L293D. Швидкість задається 

кнопками S2 (порт В, вивід RB3) – збільшення швидкості,  S3 

(порт В, вивід RB2) – зменшення швидкості. Кількість кроків 

зміни швидкості – 10.   

8. Написати програму мовою С, в якій здійснюється нереверсивне 

керування швидкістю ДПС з допомогою модуля ССР1 в ШІМ-

режимі з використанням драйвера L293D. Швидкість задається 

потенціометром R11(аналоговий вхід AN0).   

9. Написати програму мовою С, в якій здійснюється управління 

ДПС з використанням драйвера L293D. Кнопка S2 (порт В, 

вивід RB3) здійснює пуск/стоп двигуна, кнопка S3 (порт В, 
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вивід RB2) здійснює реверсування двигуна. Швидкість 

обертання постійна. 

10. Написати програму мовою С, в якій здійснюється управління 

ДПС з використанням драйвера L293D. Кнопка S2 (порт В, 

вивід RB3) здійснює пуск/стоп двигуна, кнопка S3 (порт В, 

вивід RB2) здійснює реверсування двигуна. Швидкість 

задається кнопками S4 (порт В, вивід RB1) – збільшення 

швидкості,  S5 (порт В, вивід RB0) – зменшення швидкості. 

Кількість кроків зміни швидкості – 10. 

11.  Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму для керування біполярним покроковим двигуном в 

повнокроковому режимі. Двигун підключений до драйвера 

L293D. Швидкість двигуна не змінюється. 

12. Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму для керування біполярним покроковим двигуном в 

повнокроковому режимі. Двигун підключений до драйвера 

L293D. Швидкість задається кнопками S2 (порт В, вивід RB3) – 

збільшення швидкості,  S3 (порт В, вивід RB2) – зменшення 

швидкості. 

13.  Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму для керування біполярним покроковим двигуном в 

півкроковому режимі. Двигун підключений до драйвера L293D. 

Швидкість двигуна не змінюється. 

14.  Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму для керування уніполярним покроковим двигуном в 

повнокроковому режимі. Двигун підключений до драйвера 

L293D. Швидкість двигуна не змінюється. 

15. Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму для керування уніполярним покроковим двигуном в 

повнокроковому режимі. Двигун підключений до драйвера 

L293D. Швидкість задається кнопками S2 (порт В, вивід RB3) – 

збільшення швидкості,  S3 (порт В, вивід RB2) – зменшення 

швидкості. 

16.  Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму для керування уніполярним покроковим двигуном в 

півкроковому режимі. Двигун підключений до драйвера L293D. 

Швидкість двигуна не змінюється.  
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17.  Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму ідеального двопозиційного регулятора. Вхідний 

сигнал регулятора – напруга з потенціометра R11, що подається 

на аналоговий вхід AN0, вихід – світлодіод LED2 (порт В, вивід 

RB7). Завдання регулятора не змінюється і задається в програмі. 

18. Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму ідеального трипозиційного регулятора. Вхідний 

сигнал регулятора – напруга з потенціометра R11, що подається 

на аналоговий вхід AN0, вихід – світлодіди LED2 (порт В, вивід 

RB7) та LED3 (порт В, вивід RB6). Завдання регулятора не 

змінюється і задається в програмі. 

19.  Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму реального двопозиційного регулятора. Вхідний 

сигнал регулятора – напруга з потенціометра R11, що подається 

на аналоговий вхід AN0, вихід – світлодіод LED2 (порт В, вивід 

RB7). Завдання та гістерезис регулятора не змінюються і 

задається в програмі. 

20. Написати програму мовою С, в якій здійснюється реалізація 

алгоритму реального трипозиційного регулятора. Вхідний 

сигнал регулятора – напруга з потенціометра R11, що подається 

на аналоговий вхід AN0, вихід – світлодіоди LED2 (порт В, 

вивід RB7) та LED3 (порт В, вивід RB6). Завдання та гістерезис 

регулятора не змінюються і задається в програмі.   

 

Програма для мікроконтролера розробляється на основі 

отриманого завдання та принципової електричної схеми, що 

наведена в додатку 1. Приклад розв’язування практичного завдання 

наведений в додатку 2. Розробку програмного забезпечення для 

мікроконтролера проводити з використанням С-компілятора 

MPLAB C18 Student Evalution в інтегрованому середовищі розробки 

MPLAB IDE. Для роботи з периферійними пристроями 

мікроконтролера, РКІ та реалізації стандартних програмних 

функцій можна використовувати бібліотеки, що надаються разом з 

компілятором. Опис бібліотек наведено в документації на 

компілятор. Всі рядки програми повинні мати коментар. 

Контрольна робота оформляється в друкованому або 

рукописному вигляді на аркушах формату А4.    
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Додаток 1. Принципова електрична схема лабораторного стенда 
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Додаток 2. Приклад розв’язування практичного завдання 

 

Завдання: написати програму для мікроконтролера PIC18F452 

мовою С, в якій здійснюється реалізація алгоритму реального 

двопозиційного регулятора. Вхідний сигнал регулятора – напруга, 

що подається на аналоговий вхід AN2, вихід – світлод LED2 (порт 

В, вивід RB7). Завдання та гістерезис регулятора не змінюються. 

Значення виміряного параметра вивести на РКІ-індикатор в 

десятковому вигляді (0-1023).  

Блок-схема алгоритму програми наведена на рис.1. 
 

 
Рис.1. Блок-схема алгоритму 
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Біти конфігурації мікроконтролера встановимо в файлі тексту 

програми через директиви  #pragma config. Відображення виміряних 

значень регульованої величини та завдання регулятора на РКІ буде 

проводитися в форматі цілого числа в діапазоні 0-1023, що 

відповідає діапазону 10-розрядного АЦП.   
 

#include <p18f452.h>   //заголовний файл мікроконтролерів 

                                       //PIC18F452  

#include <delays.h>      // бібліотека часових затримок 

#include <adc.h>           // бібліотека для роботи з АЦП 

#include <xlcd.h>          // бібліотека для роботи з РКІ 

#include <stdlib.h>        // бібліотека із стандартними функціями С 

 

// Конфігурація мікроконтролера 

#pragma config OSC = HS 

#pragma config OSCS = OFF 

#pragma config PWRT = ON 

#pragma config BOR = ON 

#pragma config BORV = 27 

#pragma config WDT = OFF 

#pragma config CCP2MUX = ON 

#pragma config LVP = OFF 

#pragma config DEBUG = OFF 

 

#define  Led_2   PORTBbits.RB7  //вихід регулятора 

 

unsigned int value;      // 16-бітне значення регульованої величини 

unsigned int set=512;          // значення завдання регулятора 

unsigned int gist=128;         // значення гістерезисну 

unsigned char mybuff [16];   // масив для виводу значень на РКІ 

unsigned char m;                   // змінна запам’ятовування стану 

                                              // регулятора 

void clear_mybuff(void)        // функція очистки масиву значень 

{ 

  unsigned char i;         // оголошення локальної змінної-лічильника 

  for(i=0;i<17;i++)        // цикл перебору елементів масиву 

  mybuff [i]=0;             // очищення і-го елемента масиву 

} 
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void main (void)         // головна функція програми 

{  

  // Настроювання портів вводу/виводу 

  TRISA=0b000111; 

  TRISE=0b000; 

  TRISC=0b10010001; 

  TRISD=0b00000000; 

  TRISB=0b00001111; 

 // Конфігурація та настроювання АЦП 

       OpenADC(ADC_FOSC_RC & ADC_RIGHT_JUST & 

ADC_3ANA_0REF, ADC_CH2 & ADC_INT_OFF); 

  // Ініціалізація та настроювання РКІ 

        OpenXLCD(FOUR_BIT&LINES_5X7); 

  while(BusyXLCD());   //очікування звільнення РКІ 

  WriteCmdXLCD(CURSOR_OFF);  //вимкнення курсора 

 

  while (1)   // нескінченний цикл 

    {             

      SetChanADC(ADC_CH2); //вибір каналу АЦП для вимірювання 

                                                 // регулюваного параметра 

      Delay10TCYx(20);   // затримка для заряду конденсатора АЦП 

      ConvertADC();       // запуск перетворення 

      while(BusyADC());   //очікування завершення перетворення 

      value = ReadADC();    //присвоєння виміряного значення 

                                           // регульов. вел. 

      itoa(value,mybuff);      // перетворення 16-біт. значення в рядок 

      WriteCmdXLCD(0x80);    //прехід на перший рядок РКІ 

      putsXLCD(mybuff);     // вивід рядка на екран 

      clear_mybuff();      // очищення масиву 

       

      if(value>(set+gist/2))      // 2-га зона однозначності регулятора 

          m = 1;            // запам’ятовування стану 

      else if(value<(set-gist/2))    // 1-ша зона однозначності регулятора 

          m = 0;             // запам’ятовування стану 

      Led_2 = m;  //зона неоднозначності регулятора                         

    }       

} 
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