
Частина I. Системи керування на основі комп'ютерних технологій.
Ціль: вивчити використання комп'ютерних технологій для автоматизації виробництва; розбудовувати 
комп'ютерну грамотність.

Тема №1. Поняття про мікропроцесори, контролерів і логічних 
елементах. Елементна база сучасних комп'ютерів.

Структура сучасного комп'ютера
2. Мікропроцесор- електронна мікросхема, що забезпечує виконання арифметичних, логічних і 
керуючих операцій, заданих програмою в машинному коді.

 Для запам'ятовування, вибору, перетворення кодів використовуються спеціальні електронні 
пристрої з напівпровідникових елементів - логічні елементи: інвертор, дешифратор, суматор - для 
перетворення інформації; тригер- схема   з логічних елементів – для запам'ятовування.

3. Комп'ютер будується по магістрально - модульному принципу. Приєднуючи за допомогою 
контролерів до магістралі різні набори пристроїв (модулі), можна одержувати різні конфігурації 
комп'ютера. 

4. Контролер, або адаптер - електронна мікросхема, що забезпечує керування пристроєм 
комп'ютера.

5. Магістраль, або шина даних - це провідники, що зв'язують між собою всі пристрої 
комп'ютера. По магістралі передаються керуючі сигнали й дані від одних пристроїв до інших.

Контрольні питання для першої теми (уміти відповідати):
Структура сучасного ПК. 2. Магістрально-Модульний принцип побудови комп'ютера. 3. Що таке 

мікропроцесор? 4. Що таке контролер? 5. Що таке магістраль?

Тема №2.  Функціональна схема процесора. 
Основний робочий елемент комп'ютера – ЦП (центральний процесор).1. ЦП – це пристрій, що 

безпосередньо здійснює обробку інформації, що зберігається в пам'яті, відповідно до 
команд програми, яка також зберігається в пам'яті.2. Схема процесора

УУ – Пристрій керування за допомогою керуючих сигналів організує роботу всіх 
компонентів процесора й управляє як передачею адрес, команд і даних у процесорі по 
внутрішній шині, так і взаємодія процесора з «зовнішнім миром».



АЛУ – арифметико-логічний пристрій виконує числові й логічні операції з даними 
відповідно до кодів команд програми, що зберігаються в регістрі команд.

Регістри гнізд внутрішньої пам'яті –  зберігають команди, дані й адреси.
Адреса –  номер комірки пам'яті.

Контрольні питання для другої теми (уміти відповідати):

Що таке центральний процесор? 
Схема процесора.

Тема 3. Пристрою зв'язку з об'єктами керування, їх класифікація по призначенню й 
принципам дії.

1. Мікропроцесорна система автоматичного керування
виконує 3 основні функції:
Збирає інформацію про стан об'єкта керування;
Перетворить інформацію (виконує логічні й арифметичні дії);
Виробляє керуючі впливи.

2. Пристрою зв'язку з об'єктом (УСО) служать для введення в систему інформації, що надходить 
від чутливих елементів і датчиків загальнопромислового й спеціального призначення, і виводу з 
неї інформації, призначеної для автоматичного керування об'єктом або процесом.

ЇМ – виконавчі механізми 
(1): ЗДІЙСНЮЮТЬ збір інформації від датчиків і первинну обробку, і передачу її в систему 
керування.

(2): ВИКОНУЮТЬ: переробку,
перетворення вступники із системи керування інформації,
видачу її у вигляді керуючих впливів на НИМ і регулятори.

Контрольні питання для третьої теми (уміти відповідати):
Функції мікропроцесорної системи автоматичного керування. 
 Для чого служать УСО?  
 Групи УСО по призначенню.

Тема 4. Датчики, їх призначення. Класифікація датчиків.
1. Датчиками називають елементи систем, які перетворять фізичні величини: температуру, 

тиск, опір і т.д. в електричні сигнали.
Датчики інформують про стан навколишнього середовища й про, що відбуваються в ній змінах, 

тому їх часто називають чутливими елементами (ЧЭ).
ЧЭ = сенсор.

2. Класифікація датчиків.



3. Основні види датчиків: температурні, оптичні, магнітні, тиску й вологості, 
газоаналізатори, витрати.

* * * * *
Контрольні питання для четвертої теми (уміти відповідати):

  1. Що називається датчиками? 
2. Класифікація датчиків. 
3. Види датчиків.

Тема 5. Виконавчі механізми. Приводи: електричний і електромагнітний.

У число периферійних пристроїв комп'ютера, який призначений безпосередньо для керування 
технологічним процесом на виробництві, верстатом або транспортним засобом, входять датчики 
інформації й виконавчі механізми.

1. Виконавчі механізми – (або пристрої - ИУ) призначають для реалізації безпосередніх 
впливів на ті або інші параметри керованого об'єкта.

2.

Реальні технологічні агрегати підключаються до виконавчих пристроїв у вигляді потужних 
електромагнітних реле або електронних підсилювачів.

Контрольні питання для п'ятої теми (уміти відповідати):  
1. Що таке виконавчі механізми?
 2. Види впливів.

Тема 6. Засобу вистави інформації різними датчиками й пристроями зв'язки з 
об'єктами керування.

 Крім датчиків і виконавчих механізмів у число периферійних пристроїв керуючого комп'ютера 
входять автоматичні пристрої контролю, регулювання й керування.

 Залежно від характеру вхідних і вихідних сигналів автоматичні пристрої діляться на пристрої 
безперервної й переривчастої дії й називаються відповідно аналоговими й дискретними 
автоматичними пристроями.

Дискретні автоматичні пристрої підрозділяються на релейні й імпульсні (або логічні).
Периферійні (або зовнішні) пристрою мікропроцесорної системи можуть перебувати на різних 

відстанях від чипа.
Якщо ця відстань не більше 25-30 див, то зовнішні пристрої можуть через відповідні порти 



підключатися безпосередньо до системної шини й вести обмін інформацією відразу восьмиразрядными 
словами й з тактовою частотою мікропроцесора.

Якщо відстані більше, те зовнішні пристрої повинні мати спеціальні адаптери зв'язку, до яких 
підключаються канали зв'язку. 

1. Автоматична система, призначена для передачі й приймання керуючих сигналів на більші 
відстані, називаються телемеханічною системою. 

Що кодують пристрій – це аналого-цифровий перетворювач: АЦП.
Декодувальний пристрій – це цифро-аналоговий перетворювач: ЦАП

Контрольні питання для шостої теми (уміти відповідати): 

1. Яка система називається телемеханічної? 
2. Загальна схема системи зв'язки.


