Міністерство освіти і науки України
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки (№503)
ЗАТВЕРДЖУЮ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Проектування вбудованих аерокосмічних систем
(назва навчальної дисципліни)

Галузь знань: _______12 «Інформаційні технології»___________________
(шифр і найменування галузі знань)

Спеціальність: _______123 «Комп’ютерна інженерія» _____
(код та найменування спеціальності)

Освітня програма: «Спеціалізовані комп’ютерні системи», «Комп’ютерні
системи та мережі»,
«Системне програмування»
(найменування освітньої програми)

Форма навчання: денна
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Харків 2019 рік

Робоча програма «Проектування вбудованих аерокосмічних систем»
(назва дисципліни)

для студентів за спеціальністю __12 «Інформаційні технології»
___
освітньою програмою «Спеціалізовані комп’ютерні системи», «Комп’ютерні
системи та мережі»,
«Системне програмування»
«26» серпня 2019 року, – 13 с.
Розробник: Юрченко Юрій Борисович, доцент кафедри 503 к.т.н,
(прізвище та ініціали, посада, науковий ступінь та вчене звання)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів –
3,5
Кількість модулів – 1
Кількість змістовних
модулів – 2
Індивідуальне
завдання РГР
(назва)

Загальна кількість
годин :
денна – 361)/105

Кількість тижневих
годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
студента – 5

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, рівень вищої
освіти

Галузь знань
12 «Інформаційні
технології»
(шифр та найменування)

Характеристика навчальної
дисципліни
Денна форма навчання

Цикл загальної
підготовки: нормативна
Навчальний рік
2019/ 2020

Спеціальність
«Спеціалізовані
комп’ютерні системи»,
«Комп’ютерні системи та
мережі», «Системне
програмування»

Семестр
8-й
Лекції 1)

(код та найменування)

24 годин
Освітня програма
Проектування
вбудованих
аерокосмічних систем
(найменування)

Рівень вищої освіти:
перший (бакалаврський)

Практичні, семінарські1)
0 годин
Лабораторні 1)
12 годин
Самостійна робота
69 годин
Вид контролю
залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:
Денна форма навчання – 36/69
1)
Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну годину в
залежності від розкладу занять.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: надання знань і навичок зі створення вбудованих аерокосмічних
систем різного призначення з використанням сучасних засобів розробки та
урахуванням обмежень на апаратні, часові та енергетичні ресурси.
Завдання: придбання студентами необхідних знань та вмінь в сфері аналізу
вимог, проектування та розробки вбудованих аерокосмічних систем; формування
знань і навичок володіння сучасними середовищами розробки.
Програмні компетентності. Дисципліна має допомогти сформувати у
студентів такі компетентності:
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ФК2. Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування для
розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення.
ФК5. Здатність використовувати засоби і системи автоматизації проектування до
розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, Інтернет додатків,
кіберфізичних систем тощо.
ФК6. Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати комп’ютерні
системи та мережі різного виду та призначення.
ФК7. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи
технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в
модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних
вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх
ефективності.
ФК9. Здатність системно адмініструвати, використовувати, адаптувати та
експлуатувати наявні інформаційні технології та системи.
Програмні результати навчання.
В результаті вивчення дисципліни студенти мають досягти такі програмні
результати навчання:
ПРН3. Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії.
ПРН8. Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування
нових ідей.
ПРН10. Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і розподілених
застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, експлуатувати, типове
для спеціальності обладнання.
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на знаннях, отриманих
під час вивчення дисциплін у циклі загальної і професійної підготовки,
передбачених навчальним планом спеціальності.
Дисципліна базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін:
(ОК9) "Дискретна математика", (ОК16) "Інтерфейси", (ВБ1.9) "Мікроконтролери",
(ОК28) "Мікропроцесорні системи", (ВБ1.5) Курс на

вибір 1 ("Проектування мікропроцесорних систем"), (ВБ1.11) "Периферійні
пристрої", (ВБ1.16) Курс на вибір 3 (КП) ("Комп'ютерна логіка"), (ВБ1.18) Курс
на вибір 4 (КП) ("Мікропроцесорні системи").
На знаннях, отримані при вивченні дисципліни “Проектування вбудованих
аерокосмічних систем” базуються дисципліна (ОК38) "Дипломний проект"
(робота) бакалавра.
3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1.
Змістовний модуль 1. Особливості застосування вбудованих систем в
аерокосмічній техніці (АКТ).
Тема 1. Поняття вбудованої системи АКТ.
Тема 2. Аналіз умов експлуатації АКТ.
Тема 3. Особливості вибору елементної бази для застосування в АКТ.
Тема 4. Принцип побудови типової схеми апаратури СУ АКТ. Організація
самоконтролю апаратури в АКТ.
Тема 5. Методи забезпечення резервованого функціонування. Особливості
застосування апаратного і програмного способів забезпечення відмовостійкості.
Тема 6. Служба часу вбудованої системи АКТ. Планування шкали часу
функціювання СУ АКТ
Тема 7. Апарат відмовостійкого таймеру системного часу. Побудова
системного таймера на основі резервованого поділювача частоти.
Тема 8. Система переривань в аспекті часового детермінізму
обчислювальних машин для багатопроцесорних СУ АКТ.
Змістовний модуль 2. Інформаційна взаємодія складових апаратури АКТ
в аспекті детермінованого за часом функціювання СУ
Тема 9. Між модульний інтерфейс на основі двох-портової пам'яті.
Тема 10. Між модульний інтерфейс на основі послідовних інтерфейсів.
Тема 11. Інтерфейс завадостійкого дискретного вводу. Резервування
апаратури прийому команд.
Тема 12. Інтерфейс завадостійкої видачі релейних команд. Резервування
апаратури формування та часовий детермінізм щодо відмовостійкої видачі
релейних команд на виконавчі прилади.
Тема 13. Інтерфейс завадостійкого прийому аналогової інформації. Апарат
відмовостійкого аналогово-цифрового перетворювача.
Тема 14. Інтерфейс завадостійкої видачі аналогової інформації. Резервування
апаратури цифро-аналогового перетворювача та часовий детермінізм щодо
формування відмовостійкої видачі на виконавчі прилади.
Тема 15. Принципи побудови відмовостійких СУ на засадах багатошарового
мажоритарного резервування апаратури в аспекті детермінованого за часом
функціювання багатопроцесорних СУ АКТ.
Тема 16. Актуальні питання та перспективи розвитку СУ АКТ на базі SoC –
технологій в сучасних умовах ринку елементної бази.
Модульний контроль

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних модулів і тем
Усього
1

Кількість годин
Денна форма
У тому числі
л
п
лаб.
3
4
5

2
Модуль 1
Змістовний модуль 1. Особливості застосування вбудованих систем в АКТ
Тема 1. Поняття вбудованої системи
2
1
АКТ.
Тема 2. Аналіз умов експлуатації АКТ.
4
1
Тема 3. Особливості вибору
3
1
елементної бази для АКТ
Тема 4. Принцип побудови типової
12
1
2
схеми апаратури СУ АКТ.
Тема 5. Методи забезпечення
6
2
резервованого функціонування.
Тема 6. Служба часу вбудованої
10
2
2
системи АКТ.
Тема 7. Апарат відмовостійкого
9
2
2
таймеру системного часу.
Тема 8. Система переривань
багатопроцесорних СУ АКТ.
6
2
Модульний контроль
Разом за змістовним модулем 1

52

12

6

с. р.
6

1
3
2
9
4
6
5
4
34

Змістовний модуль 2. Інформаційна взаємодія складових апаратури АКТ в аспекті
детермінованого за часом функціювання СУ
Тема 9. Між модульний інтерфейс на
8
2
2
4
основі двох-портової пам'яті.
Тема 10. Між модульний інтерфейс на
6
1
2
3
основі послідовних інтерфейсів.
Тема 11. Інтерфейс завадостійкого
5
1
1
3
дискретного вводу.
Тема 12. Інтерфейс завадостійкої
6
2
4
видачі релейних команд.
Тема 13. Інтерфейс завадостійкого
6
1
1
4
прийому аналогової інформації.
Тема 14. Інтерфейс завадостійкої
видачі аналогової інформації. на
6
2
4
виконавчі прилади.
Тема 15. Принципи побудови
відмовостійких СУ на засадах
багатошарового мажоритарного
резервування апаратури в аспекті
3
2
1
детермінованого за часом
функціювання багатопроцесорних СУ
АКТ.
Тема 16. Актуальні питання та
2
1
1
перспективи розвитку СУ АКТ на базі

1
SoC – технологій в сучасних умовах
ринку елементної бази.
Модульний контроль
РГР
Разом за змістовним модулем 2
Усього годин

2

3

11
53
105

12
24

4

5

6

6
12

11
35
69

5. Теми семінарських занять
№
з/п
-

Назва теми

Кількість годин
Денна форма навчання

-

6. Теми практичних занять

№
з/п
-

Назва теми

Кількість годин
Денна форма навчання

-

-

7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми

Кількість годин
Денна форма навчання

Аналіз елементної бази та побудова стрктурної
схеми СУ АКТ згідно ТЗ
Модель міжмодульного інтерфейсу на основі
двох-портової пам'яті
Модель міжмодульног інтерфейсу на основі
інтерфейсу типу SPI
Модель апаратного мажоритарного елементу
Модель таймеру на основі резервованого
дільника частоти
Модель інтерфейсу завадостійкого
дискретного вводу
Модель інтерфейсу завадостійкого аналогового
вводу

2

Разом

12

2
2
2
2
1
1

8. Самостійна робота
№
з/п
1
2

Назва теми

Кількість годин
Денна форма навчання

Тема 1. Поняття вбудованої системи АКТ.
Аналіз умов експлуатації АКТ.

1
3

№
з/п
3
4

5

6
7

8

9
10
11
12

13

14

15

16

17

Назва теми

Кількість годин
Денна форма навчання

Особливості вибору елементної бази для
застосування в АКТ.
Принцип побудови типової схеми апаратури СУ
АКТ. Організація самоконтролю апаратури в
АКТ.
Методи
забезпечення
резервованого
функціонування. Особливості застосування
апаратного і програмного способів забезпечення
відмовостійкості.
Служба часу вбудованої системи АКТ.
Планування шкали часу функціювання СУ АКТ
Апарат відмовостійкого таймеру системного
часу. Побудова системного таймера на основі
резервованого поділювача частоти.
Система переривань в аспекті часового
детермінізму обчислювальних машин для
багатопроцесорних СУ АКТ.
Між модульний інтерфейс на основі двохпортової пам'яті.
Між
модульний
інтерфейс
на
основі
послідовних інтерфейсів.
Інтерфейс завадостійкого дискретного вводу.
Резервування апаратури прийому команд.
Інтерфейс завадостійкої видачі релейних
команд. Резервування апаратури формування та
часовий детермінізм щодо відмовостійкої видачі
релейних команд на виконавчі прилади.
Інтерфейс завадостійкого прийому аналогової
інформації. Апарат відмовостійкого аналоговоцифрового перетворювача.
Інтерфейс завадостійкої видачі аналогової
інформації. Резервування апаратури цифроаналогового
перетворювача
та
часовий
детермінізм щодо формування відмовостійкої
видачі на виконавчі прилади.
Принципи побудови відмовостійких СУ на
засадах
багатошарового
мажоритарного
резервування
апаратури
в
аспекті
детермінованого за часом функціювання
багатопроцесорних СУ АКТ.
Актуальні питання та перспективи розвитку СУ
АКТ на базі SoC – технологій в сучасних умовах
ринку елементної бази.
РГР
Разом

2
9

4
6
5
4
3
3
4
4

4

4

1

1
11
69

9. Індивідуальні завдання
Індивідуальна розрахунково-графічна робота, що потребує аналізу
технічного завдання на систему, визначення складових системи та приладового
складу, вибору інтерфейсів міжблокової взаємодії, визначення необхідної
обчислювальної потужності процесорів, нормування показників надійності,
побудови структури системи та кінцева оцінка реалізації технічного завдання.
10. Методи навчання
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, пошук літератури за темою,
індивідуальна розрахунково-графічна робота, поточні контрольні питання
(миттєві відповіді).
11. Методи контролю
Питання щодо підготовки до лабораторних робіт, захист лабораторних робіт,
індивідуальні розрахунково-графічні роботи, контрольні питання, тестування
(контрольна робота).
12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти
12.1. Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії оцінювання)
Складові
навчальної роботи
Робота на лекціях
Виконання і захист
лабораторних
(практичних) робіт
Модульний контроль
Робота на лекціях
Виконання і захист
лабораторних
(практичних) робіт
Модульний контроль
Усього за семестр

Бали за одне заняття
Кількість занять
(завдання)
(завдань)
Змістовний модуль 1
0…2
8
0...2
8

0…18
Змістовний модуль 2
0…2
0...2

0…18

Сумарна кількість
балів
0…16
0...16

1

0…18

8
8

0…16
0... 16

1

0…18
60…100

12.2. Якісні критерії оцінювання
Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки:
Основи організації сучасних авіаційно-космічних комплексів. Особливості
структур бортових комплексів Роль і місце Бортової Цифрової Обчислювальної
Машини (БЦОМ) в бортовому комплексі. Типи БЦОМ бортових комплексів.

Режими функціонування БЦОМ. Особливості побудови алгоритмів, що
реалізуються в БЦОМ. Розподіл часу в такті ОС БЦОМ. Метрологічні
характеристики бортових систем. Елементи теорії похибок. Види похибок.
Обчислювальні похибки. Похибки датчиків. Похибки перетворювачів. Похибки
часу. Обчислювальні похибки алгоритмів.
Тактико-технічні вимоги на БЦОМ. Етапи розробки технічного завдання на
БЦОМ. Системний підхід до проектування БЦОМ. Показники ефективності
БЦОМ. Умови експлуатації БЦОМ. Особливості вибору елементної бази БЦОМ.
Підсистеми БЦОМ. Структура БЦОМ. Підсистема зв'язку в БЦОМ.
Функціонально-вартісний підхід до оцінки БЦОМ. Інтерфейси бортової системи.
Системний інтерфейс. Побудова служби часу БЦОМ. Служба часу розподіленої
СУ. Основні характеристики обчислювального ядра БЦОМ.
Приладовий інтерфейс. Підсистеми пам'яті БЦОМ. Підсистема вводу-виводу
БЦОМ. Енергонезалежна пам'ять БЦОМ. Багаторівневі підсистеми пам'яті.
Інтерфейси периферійного обладнання. Аналого-цифрове перетворення
інформації. Цифро-аналогове перетворення інформації.
Бортові системи високої продуктивності. Багатомашинні системи. Засоби
обміну інформацією. Паралельні системи. Конвеєрні системи. Цифрова обробка
радіотехнічної інформації в БЦОМ. Синтез, обробка та розпізнавання зображень у
бортових системах.
Підсистема контролю БЦОМ. Методи контролю працездатності БЦОМ.
Реалізація резервування в СУ. Спеціальні підсистеми БЦОМ. Драйвери зовнішніх
пристроїв БЦОМ.
Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки:
На основі аналізу технічних можливостей елементної бази та вимог
Технічного Завдання (ТЗ) вміти розрахувати і побудувати структурну схему СУ та
обґрунтувати . Вміти розрахувати необхідну пропускну спроможність
міжмодульного інтерфейсу, вибирати варіанти реалізації щодо вимог ТЗ та
обґрунтувати вибір оптимального рішення. Знаходити критичні місця можливого
виникнення збоїв чи відмов обладнання та запропонувати обґрунтоване рішення
щодо відмовостійкості вказаного модуля за умов підтримки часового
детермінізму функціювання у складі СУ.
12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру
Задовільно (60-74). Показати мінімум знань та умінь. Виконати та захистити всі
лабораторні роботи та індивідуальні завдання, здати тестування базового матеріалу
лабораторних робіт.
Добре (75-89). Твердо знать мінімум знань, виконати усі завдання. Показати вміння
виконувати та захищати всі лабораторні роботи в обумовлений викладачем строк з
обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у роботах. Виконати та захистити всі
індивідуальні завдання, здати тестування з поза аудиторної самостійної роботи. Розв’язувати
задачі прикладного характеру за допомогою моделювання у САПР Quartus.
Відмінно (90-100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно». Досконально знати
всі теми та уміти застосовувати їх.

Шкала оцінювання: бальна і традиційна
Сума балів
90 – 100
75 – 89
60 – 74
0 – 59

Оцінка за традиційною шкалою
Іспит, диференційований залік
Залік
Відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно
Незадовільно
Не зараховано
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