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Вінниця ВНТУ

Метою лабораторних занять навчальної дисципліни « Цифрові системи » є набуття студентами знань і навичок, які дозволяють їм вільно орієнтуватися в усьому різноманітті задач управління, структурних особливостей конкретних систем, властивостей та характеристик їх функціональних елементів, а
також вміння застосовувати засоби обчислювальної техніки.
Завданнями навчальної дисципліни є отримання знань щодо складових частин
систем управління, їх організації, для вирішення конкретних задач, методів
аналізу об’єктів управління, розробки математичних моделей, критеріїв вибору
оптимальних параметрів, організації та розроблення апаратного та програмного
забезпечення цифрових систем та інтерфейсів взаємодії засобів ОТ з об’єктами
управління, навчання практичним навичкам роботи з науковою та довідниковою літературою, виховання уміння застосовувати набуті знання у професійній
діяльності.
Студент повинен з н а т и матеріал програми курсу « Цифрові системи »,
складові частини цифрових систем, їх організацію для вирішення конкретних
задач, організацію та розроблення апаратного і програмного забезпечення.
Студент повинен уміти проектувати типові структури конкретних систем, розроблювати апаратне та програмне забезпечення цифрових систем.
Поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться шляхом
фронтального, індивідуального чи комбінованого опитування студентів під час
практичного заняття, контрольних робіт, колоквіумів, тестування, іспиту.
На самостійну роботу виноситься вивчення окремих проблем курсу, написання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання), підготовка до практичних занять, тестування, іспиту, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (підготовка доповідей на щорічну науково-теоретичну
конференцію викладачів, співробітників та студентів ВНТУ).
Теми лабораторних занять
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Назва теми
Дослідження пристроїв узгодження сигналів датчиків.
Дослідження аналого-цифрових та цифро-аналогових перетворювачів.
Дослідження роботи паралельного інтерфейсу.
Дослідження роботи програмованого послідовного інтерфейсу.
Дослідження роботи ВІС програмованого таймеру.
Організація режиму переривання.
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