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Метою дисципліни є ознайомлення студентів з основами знань по принципам 
керування електроприводом за допомогою мікропроцесорних, цифрових або 
дискретних пристроїв, які використовуються в народному господарстві нашої 
країни і за кордоном, і які є основними системами автоматизації технологічних 
процесів з використанням електроприводів, вивчити будову різноманітних 
мікроконтролерів, їх властивості й характеристики, способи програмування та 
особливості застосування для різних виробничих механізмів. 

Компетентності: (тільки для обов’язкових, беруться з відповідної ОПП)  

Навички виконання завдань науково-педагогічної діяльності. 

Результати навчання: (тільки для обов’язкових, беруться з відповідної ОПП) 



Уміти викладати у вищому навчальному закладі предметів, що стосуються 
галузі кібербезпеки, а також розробляти методичні матеріали, що 
використовуються студентами в навчальному процесі. 

 

Тематика 

Змістовий модуль 1. Структура та архітектура МП, та мікро-ЕОМ. 
Тема 1. Визначення “мікропроцесорів”, їх структура та архітектура. Короткий опис 

автоматизованого мікропроцесорного електропривода. 
Тема 2. Методи переведення чисел з однієї системи позиційного обчислення в Іншу. 

Способи представлення від’ємних чисел в позиційних системах обчислення. 
Форми представлення чисел в ЕОМ. 

Тема 3. Структура та архітектура центрального процесорного елемента. Системні шини, 
шини даних, адреса, керування. Цикли шин. 

Тема 4. Структура системи Мікро-ЕОМ. Перелік інтерфейсів га периферійних пристроїв. 
Їх функціонування та режими роботи. 

Змістовий модуль 2. Інтерфейси та периферійні пристрої. 
Тема 5. Інтерфейси МП – САУ. Внутрішні та зовнішні інтерфейси. 
Тема 6. Таймери. Паралельні та послідовні вхідні/вихідні елементи. 
Тема 7. Підключення зовнішніх периферійних пристроїв через інтерфейси. 
Тема 8. Апаратне та програмне забезпечення периферійних пристроїв. 

Змістовий модуль 3. Системний контролер, система переривань. 

Тема 9. Шина керування МП та ЕОМ. Система керування. Система шини ЕОМ. 
Тема 10. Формування сигналів керування МП, ЕОМ, інтерфейсів і а периферійних 

елементів за допомогою системного контролера, системи переривання. 
Тема 11. Контролер прямого доступу до пам’яті. 

Змістовий модуль 4. Алгоритми керування системами електропривода. 

Тема 12. Програмне забезпечення керування, як інтерфейсів ЕОМ, так і периферійних 
пристроїв. 

Тема 13. Алгоритми програми вводу виводу інформації. Алгоритми системи переривань. 
Алгоритми опитування сенсорів. 

Тема 14. Алгоритми керування електромеханічними пристроями електроприводу. 
Алгоритми керування напівпровідниковими пристроями ЕП (тиристори, 
транзисторні випрямлячі, перетворювачі та ін.). 

Тема 15. Алгоритми функціонування МП – САК електроприводом. 
Тема 16. Складання логічних функцій релейних систем. Мінімізація логічних функцій 

аналітичними методами. Застосування карт Карно. 

 

Теми лабораторних робіт 

1. Ознайомлення з роботою на учбовій мікро-ЕОМ. 
2. Запис і виконання простих програм. 
3. Підпрограма і стек. 



4. Виконання арифметичних операцій. 
5. Підключення дисплея і клавіатури до мікро-ЕОМ. 
6. Дослідження осцилограм сигналів в мікро-ЕОМ. 

 
Контроль 
Поточний контроль проводиться шляхом написання колоквіумів у формі 
контрольної роботи або тестів. 
Підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом складання 
екзамену за темами, що охоплюють весь курс дисципліни. Екзамен може 
проводитись за допомогою усного опитування та/або тестів.  

 

Оцінювання результатів навчання 
 

Модуль Колоквіум Лабораторні 
заняття 

Екзамен Бали 

І 22 15  37 
ІІ 23 15  38 

Семестр 45 30 25 100 
 

Політика курсу 

Викладач та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов’язуються 
дотримуватись таких положень Кодекс етики ВНТУ, Положення про 
академічну доброчесність студентів та науково-педагогічних працівників 
ВНТУ, Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів у 
ВНТУ та розуміють, що за їх порушення несуть особисту відповідальність. 
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