
Лабораторні роботи  

по дисципліні "МП прилади і системи" 

 для студентів кафедри НАЕПС, ПБФ 

 

Лабораторна робота№1 

Пакет програм IAR Embedded Workbench KickStart for MSP430 

 

Тема роботи: вивчення пакету програм  IAR Embedded Workbench KickStart 

for MSP430. 

Мета роботи: навчитися працювати у пакеті програм IAR Embedded 

Workbench KickStart for MSP430. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити керівництво користувача IAR Embedded Workbench KickStart for 

MSP430 (див. п. 3); 

2. Відкрити IAR Embedded Workbench; 

3. Створити новий проект; 

4. Створити новий файл sample.asm; 

5. Підключити файл sample.asm до проекту; 

6. Набрати у файлі sample.asm текст програми, заданий викладачем; 

7. Виконати компіляцію файлу; 

8. Запрограмувати учбовий модуль; 

9. Перевірити правильність виконання завдання. 



 Лабораторна робота№2 

Арифметичні команди 

Тема роботи: вивчення арифметичних операцій. 

Мета роботи: вивчити способи організації програм виконання арифметичних 

операцій додавання та віднімання. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити операції додавання і віднімання (команди ADD, SUB, MOV  та інші 

див п. 2.2); 

2. Розробити алгоритм і програму, що виконує завдання; 

3. Відкрити пакет IAR Embedded Workbench; 

4. Записати програму в IAR Embedded Workbench; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити правильність результатів виконання програми у симуляторі C-

SPY. 

 

Варіанти завдань 

1. (x + y) + (y - z) - (x - y) = q;   x=2016,  y =516,  z=416; 

2. (x + y +z) - (y - z) +x = q;   x=316,  y =1016,  z=416; 

3. (y + z) +x – (y -x) + z = q;   x=416,  y =3516,  z=816; 

4. ((x + y) – z - (z - y)) –x = q;  x=1516,  y =3516,  z=416; 

5. x – (y + x) + (z - y) + z = q;   x=2616,  y =616,  z=916; 

6. x – (y + z) – (z - y) – x =q;  x=4816,  y =516,  z=916; 

7. (x + y +z) +x – y + z = q;  x=5316,  y =3416,  z=516. 



 Лабораторна робота№3 

Логічні команди 

 

Тема роботи: вивчення логічних операцій. 

Мета роботи: вивчити способи організації програм виконання логічних 

операцій. 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити логічні операції (команди AND, OR, XOR, INV  та інші див п. 2.2); 

2. Розробити алгоритм і програму, що виконує завдання; 

3. Відкрити пакет IAR Embedded Workbench; 

4. Записати програму в IAR Embedded Workbench; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити правильність результатів виконання програми у симуляторі C-

SPY. 

 

Варіанти завдань 

1. )( ACCDBCBAQ    , де A=5016, B=116, C=3316, D=E216; 

2. )( CBDBBCAQ   , де A=1716, B=B016, C=516, D=E016; 

3. )ACDBCDCBAQ   , де A=BF16, B=1616, C=3516, D=3116; 

4. ))(( BDCBDCBAQ  , де A=1416, B=7216, C=1016, D=C116; 

5. CDADBCAABQ )(  , де A=4416, B=3F16, C=1D16, D=316; 

6. CDBADCBAQ ))((  , де A=9316, B=1316, C=7E16, D=B316; 

7. ))(( BACDBDACQ  , де A=5516, B=3016, C=2116, D=E016. 



Лабораторна робота№4 

Команди вводу/виводу 

 

Тема роботи: вивчення способів вводу та виводу даних. 

Мета роботи: вивчення архітектури портів та робота з ними. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити принцип роботи портів. 

2. Розробити алгоритм і програму, що виконує завдання у нескінченному 

циклі; 

3. Відкрити пакет IAR Embedded Workbench; 

4. Записати програму в IAR Embedded Workbench; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити правильність результатів виконання програми у симуляторі C-

SPY. 

7. Запрограмувати МК; 

8. Перевірити правильність роботи програми на модулі KickStart (див. п. 4). 

 

Варіанти завдань 

1. Інвертувати число, отримане від клавіатури (Р1.4 – Р1.7) та вивести 

результат на світлодіодну лінійку (Р1.0 – Р1.3); 

2. Віддзеркалити число, отримане від клавіатури та вивести результат на 

світлодіодну лінійку; 

3. Інвертувати та віддзеркалити число, отримане від клавіатури та вивести 

результат на світлодіодну лінійку; 

4. Поміняти місцями перший та другий біти з третім та четвертим бітами, 

отриманими з клавіатури та вивести результат на світлодіодну лінійку; 

5. Отримати нульовий та перший біти з клавіатури, продублювати їх на 

нульовий та перший і другий та третій  біти та вивести результат на 

світлодіодну лінійку;  

6. Додати перші два біта з другою парою бітів, отриманиих з клавіатури та 

вивести результат на світлодіодну лінійку. 



Лабораторна робота№5 

Команди переходів 

 

Тема роботи: вивчення команд переходів. 

Мета роботи: вивчення способів організації і дослідження команд переходів, 

розгалуження та роботи підпрограм. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити команди переходів, розгалуження та роботи з підпрограмами 

(CALL, BR, PUSH, POP, RET, RETI та інші див. п. 2.2) та принцип роботи 

стека (див п. 1.2). 

2. Розробити алгоритм і програму, що виконує керування станом світлодіодної 

лінійки згідно завдання; 

3. Відкрити пакет IAR Embedded Workbench; 

4. Записати програму в IAR Embedded Workbench; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити правильність результатів виконання програми у симуляторі C-

SPY. 

7. Запрограмувати МК; 

8. Перевірити правильність роботи програми на модулі KickStart (див. п. 4). 

 

Варіанти завдань 

1. Погашений світлодіод (Р1.0 – Р1.3), що переміщається вздовж лінійки ; 

2. Включений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки; 

3. Погашений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки та повертається 

назад; 

4. Включений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки та повертається 

назад; 

4. Включена пара світлодіодів, що переміщається вздовж лінійки назустріч 

один одному та повертається назад; 

5. Включений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки та повертається 

назад з подвійною швидкістю; 

6. Погашений світлодіод, що переміщається вздовж лінійки та повертається 

назад з подвійною швидкістю; 

7. Включення по черзі від одного до всіх світлодіодів на лінійці і їх погашення 

в зворотному напрямку; 

8. Погашення по черзі від одного до всіх світлодіодів на лінійці і їх включення 

в зворотному напрямку з подвійною швидкістю. 



Лабораторна робота№6 

Апаратний перемножував 

 

Тема роботи: вивчення аналогового компаратора. 

Мета роботи: вивчення структури та принципів роботи апаратного 

перемножувача та способів керування ним. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити роботу апаратного перемножувача (див. п. 1.5); 

2. Розробити алгоритм і програму, що виконує завдання; 

3. Відкрити пакет IAR Embedded Workbench; 

4. Записати програму в IAR Embedded Workbench; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити правильність результатів виконання програми у симуляторі C-

SPY. 

 

Варіанти завдань 
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Лабораторна робота№7 

Аналоговий компаратор 

 

Тема роботи: вивчення аналогового компаратора. 

Мета роботи: вивчення структури та принципів роботи вбудованого 

компаратора та способів керування ним. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити роботу компаратора (див. п. 1.5); 

2. Розробити алгоритм і програму, що виконує завдання у нескінченному 

циклі; компаратор має працювати у наступному режимі: 

- переривання – вимкнене; 

- компаратор – увімкнений; 

- опорна напруга – генерується; 

- зміна місць виводів компаратора – відсутня; 

- фільтр – підключений 

- зовнішній сигнал СА0/Р2.3 – підключений; 

- зовнішній сигнал СА1/Р2.4 – відключений; 

- буфер порту Р2 – вимкнений   

3. Відкрити пакет IAR Embedded Workbench; 

4. Записати програму в IAR Embedded Workbench; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити правильність результатів виконання програми у симуляторі C-

SPY. 

7. Запрограмувати МК; 

8. Перевірити правильність роботи програми на модулі KickStart (див. п. 4). 

 

Варіанти завдань 

1. При напрузі живлення менше 0,25Vcc інвертувати значення, отримане з 

клавіатури (Р1.4 – Р1.7) та вивести на світлодіодну лінійку(Р1.0 – Р1.3), інакше 

– вивести пряме значення; 

2. При напрузі живлення менше 0,5Vcc виводити на світлодіодну лінійку 

значення 00112, інакше – 01012; якщо натиснута хоча б одна з клавіш – 

вимкнути компаратор; 

3. При напрузі живлення більше 0,25Vcc вивести на світлодіодну лінійку 

анімацію, що переміщується вздовж лінійки, інакше – вивести значення 10102; 

4. При напрузі живлення більше 0,5Vcc скласти значення, отримане з 

клавіатури з 210, інакше – вивести 210. 



Лабораторна робота№8 

АЦП 

 

Тема роботи: вивчення аналого-цифрового перетворювача (АЦП). 

Мета роботи: вивчення роботи вбудованого АЦП, способів організації 

програм та дослідження команд керування. 

 

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити роботу АЦП (див. п. 1.3); 

2. Розробити алгоритм і програму, що виконує у нескінченному циклі 

завдання. Якщо вказана умова не виконується, то на світлодіодну лінійку (Р1.0 

– Р1.3) виводиться 116; АЦП має працювати у наступному режимі: 

- переривання – вимкнені; 

- біт ENC при конфігуруванні АЦП повинен бути рівен 0, а для початку роботи 

встановлюється в 1; 

- ядро АЦП – увімкнене 

- внутрішня опорна напруга – генерується; 

- рівень внутрішньої опорної напруги – 2,5В; 

- біт MSC – 1; 

- біт SHP – 1; 

- біти керування часом вибірки дорівнюють 0; 

- режим перетворення – циклічний, на одному каналі; 

- джерело синхронізації – MCLK; 

- коефіцієнт ділення частоти синхросигналу – 0; 

- полярність синхросигналу – така ж, як і у вихідного сигналу мультиплексора 

вибірки; 

- джерело синхросигналу – вбудований таймер; 

- біти SHS дорівнюють 0; 

- стартова адреса для зберігання результатів – 0. 

Конфігурація нульового регістру пам’яті перетворень: 

- вхідний канал – зовнішній; 

- значення бітів Sref дорівнює 116; 

- біт EOS дорівнює 1. 

3. Відкрити пакет IAR Embedded Workbench; 

4. Записати програму в IAR Embedded Workbench; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити правильність результатів виконання програми у симуляторі C-

SPY. 

7. Запрограмувати МК; 

8. Перевірити правильність роботи програми на модулі KickStart (див. п. 4), 

подаючи за допомогою блока живлення задані напруги. 



Варіанти завдань 

1. При напрузі живлення на АЦП менше 4 В, подати на світлодіодну лінійку 

код E16; 

2. При напрузі живлення на АЦП менше 3.7 В, подати на світлодіодну лінійку 

код C16; 

3. При напрузі живлення на АЦП менше 3.4 В, подати на світлодіодну лінійку 

код A16; 

4. При напрузі живлення на АЦП менше 3.1 В, подати на світлодіодну лінійку 

код 916; 

5. При напрузі живлення на АЦП менше 2.8 В, подати на світлодіодну лінійку 

код 716; 

6. При напрузі живлення на АЦП менше 2.5 В, подати на світлодіодну лінійку 

код 516; 

7. При напрузі живлення на АЦП менше 2.2 В, подати на світлодіодну лінійку 

код 316. 



Лабораторна робота№9 

ОЗП 

 

Тема роботи: вивчення пам’яті даних.  

Мета роботи: вивчення принципів роботи оперативного запам'ятовуючого 

пристрою (ОЗП), режимів адресації та способів організації програм роботи з 

ОЗП. 

  

Порядок виконання роботи 

1. Вивчити принцип роботи ОЗП, способи організації програм для роботи з 

ОЗП та  режимів адресації (див. п .1); 

2. Розробити алгоритм і програму, що записує до ОЗП послідовність чисел, 

починаючи з вказаної адреси комірки пам’яті, та обробляє цю послідовність 

згідно завдання;  

3. Відкрити пакет IAR Embedded Workbench; 

4. Записати програму в IAR Embedded Workbench; 

5. Виконати компіляцію програми; 

6. Перевірити правильність результатів виконання програми у симуляторі C-

SPY. 

 

Варіанти завдань 

1. Початкова адреса - 26016. Послідовність чисел: 181016, 10216, 5AB116, 2B16, 

A0016, 1016. Упорядкувати послідовність по збільшенню; 

2. Початкова адреса - 27316. Послідовність чисел: E116, A25A16, 5A016, 185216, 

BC16, 239616, E4AB16. Упорядкувати послідовність по зменшенню; 

3. Початкова адреса - 28116. Послідовність чисел: 128516, CE816, 5216, 369816, 

52D16, FA416, 306716, 316. Знайти середнє арифметичне; 

4. Початкова адреса - 2A516. Послідовність чисел: A16, 43216, 329416, 13FF16, 

3EEA16, 75216, 239716, 73416. Знайти середнє по значенню (яке з чисел найбільш 

близьке до середнього арифметичного); 

5. Початкова адреса - 2C816. Послідовність чисел: A16216, A45816, AF2116, 

252316, 7916, E21516, 58916. Знайти адресу максимального елементу; 

6. Початкова адреса - 2B916. Послідовність чисел: D54616, F54316, 983016, 

67FF16, EE4316, 900A16, 4F7616. Знайти адресу мінімального елементу; 

7. Початкова адреса – 21A16. Послідовність чисел: EADC16, 63F16, B63416, 12516, 

AED16, FF16, 298616. Обнулити усі комірки, у яких знаходяться парні числа. 

 


