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 АНОТАЦИЯ  
Учебният предмет “Микропроцесоорна техника”, разглежда проблемите на 

следващото поколение цифрови системи – микропроцесорните и е фундаментална 
схемотехническа дисциплина на специалностите КСТ, КЕВЕИ, ЕСЕО,ПИМ, СИ и ИКН. 
Разгледани са философията, физическото действие, устройството и различни приложения на 
основните микро процесорни системи с различна функционална сложност и предназначенине – 
микроконтролери, високопроизводителни микропроцесири, сигнални процесори. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ  
Учебната дисциплина формира познания и практически умения за анализ, синтез и 

проеектиране на електронни цифрови устройства.  
В резултат на обучението в областта на микропроцесорите, студентите:  
- ще се запознават с основните принципи на действие на микропроцесорните 

блокове;  
- ще са в състояние да синтезират реални цифрови устройства и системи с 

микроконотролери;  
- ще са в състояние да изготвят основни асемблерски програми;  
- ще са в състояние да прилагат научените знания при проектиране, внедряване и 

поддръжка на микропроцесорни системи.  
 

ПРЕДПОСТАВКИ  
За усвояването на материала е необходимо предварителното усвояване на 

материала от предшестващи дисциплина като Висша математика, Теоретична 

електротехника, Полупроводникови елементи, Сигнали и системи, Електронна 

схемотехника – първа част и втора част. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
 
 

специалност статут Кредити 
редовно обучение задочно обучение 

л с у 
об
щ 

л с у общ 

ИКН Задължителна 7 30 20 20 70 20 6 9 35 

КСТ Задължителна 7 30 20 20 70 20 6 9 35 

КЕВЕИ Задължителна 7 30 20 20 70 20 6 9 35 

СИ Задължителна 7 30 20 20 70 20 6 9 35 

ПИМ Задължителна 7 30 20 20 70 20 6 9 35 

ЕСЕО Задължителна 7 30 20 20 70 20 6 9 35 

 



 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  
 
Тема 1. Основни понятия в микропроцесорната техника.  
Основна блокова схема и структура на микропроцесорни системи и фамилии. Основни понятия 
и параметри на микропроцесорните устройства. Организация на паметта. Програмна и 
оперативна памет. 
  
Тема 2. Организация и действиет на основната структура (ядрото) на микропроцесора.  
Магистрална организация. Фон-Ноймановска и харвардска организация. Регистрите на 
микропроцесора. Система за прекъсвания. Стекова памет и организация. Блок за управление и 
синхронизация. Вътрешни изпълнителни блокове – АЛУ.  
 
Тема 3. Инструкции и приграмни модели.  
Видове и формати на инструкциите. Основни начини на адресиране и програмни модели. 
Изпълнение на инструкциите в МП. CISC и RISC системи. Конвейрна обработка.  
 
Тема 4. Паралелен и сериен интерфейс на микрипроцесорите.  
Цифров паралелен и последователен интерфейс. Асинхронен и синхронен сериен обмен. 
Стандарти за серийна комуникация. Аналогов интерфейс . Изисквания към АЦП. 
Мултиплексирани входове. Аналогови сензори и съгласуването им с АЦП.  
 
 
Тема 5. Таймерна подсистема.  
Таймер – броячи. Предназначение, структура, програмиране. Модул за широчинно импулсно 
модулирани сигнали. Подсистеми за икономичен режим и за начално установяване.  
 
Тема 6. Базова архитектура и структура на високопроизводителни микропроцесори.  
Развитие и обагатяване на микропроцесорните системи. Функционални блокове и на 
високопроизводителните системи. Суперскларна и многостепенен конвейр. Роля на кеш 
паметтта. Примери от микропроцесори от фамилиите Intel и AMD.  
 
Тема 7. Сигнални процесори.  
Предназначение, приложения, обща концепция и параметри. Основни операции при 
обработката на сигналите в реално време и изисквания към параметрите  
 
Тема 8. Микроконтролерна фамилия Intel 8x.. С5xx.  
Елементи, общи параметри и архитектура на фамилията. Блокове за комуникационен обмен. 
Паралелни и серийни портове. Система за прекъсване. Таймерна подсистема.Система от 
инструкции и адресирания.  
 
Тема 9. Фамилии ЕМК МС68НСхх и PICxxx.  
Базова архитектура и инструкции структура на фамилията МК на фирма Моторола МС68Н. 
Базова архитектура и инструкции на фамилията МК на фирма Microchip PIC. (PIC16F8).  
 
Тема 10. Сравнителна характеристика на параметрите на високопроизводителни 
микропроцесори, микропроконтролери и сигнални процесор 
 

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ  
 
Тема 1 Микропроцесор от фамилията фамилия MК 8051. Система за развитие.  
Тема 2. Режими на работа на MК 8051. Програмиране на MК 8051.  
Тема 3. Инструкции и адресирания на МК 8051.  
Тема 4. Система за прекъсвания и приоритет.  
Тема 5. Подсистема за асинхронен и синхронен обмен на данни.  
Тема 6. Подсистема за АЦП.  
Тема 7. Таймерна подсистема за MК 8051.  
Тема 8. Управление на светодиодни индикатори и стъпков двигател.  
Тема 9. Индивидуални приложни програмни задачи за всеки студент. 



 
 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент. Разработва се курсова 

задача  по предложените теми. Изискванията при изпълнение на задачата от студента са: 
обзор на материали и литература по зададената тема, синтез на блоковата схема, избор на 
микропроцесор, изчисление на режими и параметри. Програма. 

В обучението освен традиционните методи – лекция, беседа, се използват основно 
интерактивни методи, които осигуряват активен диалог със студентите, взаимодействие - 
вербално, директно вербално, индиректно - онлайн. Използват се 2 вида интерактивни методи 

- интерактивни форми на мултимедийните продукти: платформа за електронно 
обучение Moodle; 

- иновационни интерактивни методи: работа по проекти, групова работа, дискусии, мини 
изследвания, мозъчна атака,  творчески диалог. 
 

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ  
 

Изпитът е писмен и при необходимост от дооформяне на оценката следва устно 
събеседване. Крайната оценка е комплексна и включва в себе текущ контрол на лекционния 
материал, оценка от лабораторните упражнения, оценка от курсовата работа и оценка от 
писмения изпит.  
За оформяне на оценката студентът набира точки, чиито максимална стойност е 100. 
Разпределението на точките по оценяваните дейности е до:  
1. Текущ контрол на лекционния материал – 20 точки.  
2. Оценка от лабораторните упражнения - 26 точки.  
3. Оценка от изпит - 54 точки.  
Шестобалната оценка се определя, както следва: Отличен (6) - 84 –100 точки; Мн.добър (5) - 74 
– 83 точки; Добър (4) - 64 – 73 точки; Среден (3) - 54 – 63 точки.  
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