
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 

 

1960 1997

1974 2000

Кр УН  

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 – «АВТОМАТИЗАЦІЯ  

ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2019 



Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи теорії цифрових автоматів» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

Укладачі:  ст. викладач А. В. Нікітіна 

асист. О. А. Рєзнік 

 

Рецензент   к. т. н., доц. А. Л. Перекрест 

 

Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ___від ________________ 

Голова методичної ради                              проф. В. В. Костін  

 

 

 

 



3 

ЗМІСТ 

 

Вступ  ............................................................................................................................ 4 

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної 

дисципліни ................................................................................................................... 6 

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання .......................................... 7 

3 Питання до модульного контролю  ...................................................................... 13 

Список літератури  .................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

ВСТУП 

 

Електронні цифрові машини та інші засоби обчислювальної техніки 

мають особливе значення для систем керування і автоматики, де вони 

виконують основну частину роботи зі збирання, зберігання та обробки 

інформації, необхідної для формування керівних дій в обмежений проміжок 

часу. Сучасні ЕОМ становлять собою базу не тільки для наявних, але й для 

перспективних високоефективних автоматичних і автоматизованих систем 

керування технологічними процесами і виробництвом, систем автоматизації 

пошуку інформації, наукових досліджень. Цифрові електронні обчислювальні 

машини  є окремим, але найбільш поширеним видом цифрових автоматів. Для 

успішного вивчення загальних принципів обробки цифрової інформації 

раціонально відсторонитися від реального апаратного забезпечення комп’ютера 

і розглядати його як деякий абстрактний цифровий автомат, призначений для 

обробки інформації, наданої в цифровій формі. Знання теорії таких автоматів 

необхідні для успішного пошуку нових принципів побудови комп’ютерів, 

удосконалення вже відомих алгоритмів обробки цифрової інформації, 

грамотного застосування обчислювальної техніки в системах керування і 

автоматики та розробки різноманітного програмного забезпечення для таких 

систем.  

Метою вивчення дисципліни «Основи теорії цифрових автоматів» є 

набуття знань з основ побудови цифрових пристроїв обробки інформації, 

принципів їх аналізу і синтезу, а також придбання практичних навичок з 

розробки, створення і використання цифрових автоматів різного призначення 

та їх окремих вузлів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

– значення і місце обчислювальної техніки в системах автоматики й 

автоматизованого керування; 

– інформаційні бази цифрових пристроїв; 
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– арифметичні й логічні основи побудови і роботи цифрових автоматів; 

– системотехнічні засади побудови цифрових автоматів; 

– принципи контролю роботи цифрових автоматів; 

– способи задання цифрових автоматів; 

– принципи побудови й алгоритми роботи операційних і керувальних 

блоків цифрових автоматів;  

– основи структурного синтезу цифрових автоматів з жорсткою логікою 

і мікропрограмним управлінням; 

уміти: 

– розробляти структури систем автоматичного і автоматизованого 

керування з використанням  обчислювальних машин та цифрових автоматів 

іншого типу; 

– вибирати цифровий автомат потрібного типу, а також необхідне 

програмне забезпечення для реалізації алгоритмів обробки інформації та 

керування в реальному масштабі часу; 

– синтезувати структуру цифрового автомату згідно із заданим 

алгоритмом керування. 

Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Основи теорії цифрових автоматів» містять перелік лекційного 

матеріалу, питання для самоперевірки, контрольні питання та вказівки для 

користування літературними джерелами. 

Самостійна робота студентів передбачає додаткове вивчення лекційного 

матеріалу, підготовку до лабораторних занять та підготовку до заліку. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна/Заочна 

Кількість годин 

Лекції 
Самостійна 

робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Основні поняття цифрових автоматів та принципи 

побудови цифрових автоматів 

Тема 1 Вступ. Поняття про цифрові автомати. 2/0,5 6/10 

Тема 2 Надання числової інформації у 

цифрових автоматах 
2/0,5 6/10 

Тема 3 Арифметичні дії з двійковими числами 2/0,5 8/10 

Тема 4 Логічні основи ЦА 2/0,5 8/10 

Тема 5 Аналіз і синтез комбінаційних схем 2/1 8/10 

Тема 6 Схемотехніка цифрових автоматів 2/1 8/10 

Тема 7 Способи подання ЦА  2/1 8/10 

Тема 8. Синхронізація та забезпечення 

стійкості цифрового автомата 
2/1 12/18 

Тема 9 Структурний синтез цифрового 

автомата 
2/- 8/10 

Тема 10 Мікропрограмний автомат 2/- 8/10 

Усього годин 20/6 80/108 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Основні поняття цифрових автоматів 

Вступ. Поняття про цифрові автомати (ЦА). Подання інформації в 

цифровій обчислювальній техніці. Апаратні засоби зберігання й обробки 

інформації. Поняття про ЦА і алгоритм. Етапи синтезу цифрового автомата. 

Питання для самоперевірки 

1. Який пристрій називається цифровим автоматом? 

2. Які форми надання інформації? 

3. Які особливості має математична модель цифрового автомату? 

4. Надайте характеристику етапів формального синтезу цифрового 

автомата? 

5. На які властивості цифрового автомату вказує інтервал дискретності? 

6. У якому вигляді подається інформація в цифровій обчислювальній 

техніці? 

7. Що таке квантування сигналу? 

Література: [4, с. 5–7; 6, с. 8–12]. 

 

Тема 2 Надання числової інформації в цифрових автоматах 

Системи числення. Алгоритми переведення чисел з однієї системи в іншу. 

Форми і формати зображення чисел в ЦА. Змішані системи числення.   

 Питання для самоперевірки  

1. Що розуміють під системою числення? 

2. Які знаєте системи числення? 

3. Що таке позиційна система числення? 

4. Чим відрізняється позиційна система числення від непозиційної? 

5. Надайте визначення базиса й основи позиційної системи.  
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6. Як перевести число з десяткової системи числення у двійкову, та 

навпаки? 

7. Як перевести число з восьмирічної та шістнадцятирічної системи 

числення у десяткову, та навпаки? 

8. Як визначити номер позиції, довжину, кількість розрядів двійкового 

числа? 

Література: [4, с. 213–224;  9, с. 20–35]. 

 

Тема 3 Арифметичні дії з двійковими числами 

Операції додавання і віднімання чисел. Алгоритми множення і ділення 

чисел. Зображення чисел в прямому, оберненому і доповнювальному кодах.  

Питання для самоперевірки 

1. Як виконується додавання двійкових чисел? 

2. Поясніть віднімання двійкових чисел? 

3. Поясніть множення і ділення двійкових чисел? 

4. Поясніть різницю між прямим, оберненим та доповнювальним кодом? 

5. Як відображаються числа в доповнювальному коді? 

6. Як перетворюються дробові числа? 

7. Опишіть схему віднімання чисел за допомогою доповнювального 

коду. 

Література: [4, с. 239–269; 8, c. 45–55]. 

 

Тема 4 Логічні основи ЦА. Основні поняття алгебри логіки. Логічні 

функції та їх властивості. Основні закони алгебри логіки. Поняття про логічний 

базис. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається булевою або перемикальною функцією? 

2. Надайте визначення поняттю алгебри логіки? 

3. За допомогою яких функцій описуються цифрові автомати? 



9 

4. Які способи завдання булевих функцій? 

5. Поясніть, що таке кон’юнкція, диз’юнкція та заперечення функцій? 

6. Назвіть аксіоми булевої алгебри? 

7. Назвіть закони булевої алгебри? 

Література: [4, с. 20–30; 6 , с. 10–37]. 

 

Тема 5 Аналіз і синтез комбінаційних схем. Способи реалізації булевих 

функцій. Аналогія між логічною функцією і комбінаційною схемою. Надання 

функцій у доконаній диз’юнктивній нормальній формі (ДДНФ) і доконаній 

кон’юктивній нормальній формі (ДКНФ). Мінімізація логічних функцій. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називається логічним елементом? 

2. Що таке умовно графічні позначення елементів? Наведіть умовно 

графічні позначення інвертора та повторювача? 

3. Надайте пояснення елементів і, або, і-не, або-не, виключене або. 

4. Що розуміють під суперпозицією функцій? 

5. Надайте визначення петлі в комбінаційних схемах? 

6. Поясніть різницю між тривіальними автоматами й автоматами з 

пам’яттю? 

7. Як оцінити складність логічної схеми? 

8. Від чого залежить швидкодія логічних схем? 

9. Надайте пояснення функціональному елементарному базису? 

10. Охарактеризуйте основні закони алгебри Буля. 

11. Дайте визначення «доконана диз’юнктивна нормальна форма», 

«доконана кон’юнктивна нормальна форма»? 

12. Що називається термом, рангом терма, конституентою одиниці? 

13. Що таке ціна форми? 

14. Що таке мінімізація логічних функцій? 

15. Назвіть  методи мінімізації логічних функцій та поясніть їх?  

Література: [4, с. 39–73; 6, с. 51–100]. 
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Тема 6 Схемотехніка цифрових автоматів. Елементарні цифрові 

автомати: триггери, регістри, лічильники. Базові вузли ЦА на комбінаційних 

схемах: суматори, дешифратори, шифратори, селектори каналів, генератори 

синхросигналів, програмовані матриці. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть роботу дешифратора. 

2. Яка різниця між дешифратором та шифратором? 

3. Види тригерів? 

4. Поясніть роботу мультиплексора та демультиплексора. 

5. Поясніть роботу регістрів. 

6. Поясніть роботу лічильників. 

7. Як використовуються програмовані логічні матриці? 

Література: [4, с. 104–127]. 

 

Тема 7 Способи подання ЦА. Математична модель ЦА. Автомати Мілі і 

Мура, способи подання ЦА: табличний і графічний. Еквівалентність ЦА. 

Структурна модель ЦА. Етапи структурного синтезу ЦА. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення «граф автомату»? 

2. Різниця між автоматом Мура та Мілі. 

3. Етапи синтезу абстрактного автомату. 

4. Якою сукупність об’єктів реалізовується абстрактний автомат у 

загальному вигляді? 

5. Що таке функція переходів та функція виходів у цифрових автоматів? 

6. Як формується вхідний алфавіт цифрового автомату? 

Література: [6, с. 169–181]. 
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Тема 8 Структурний синтез ЦА. Завдання синтезу ЦА. Канонічний 

метод структурного синтезу ЦА. Елементарні цифрові автомати з пам’яттю 

(тригерні пристрої) та їх властивості. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення цифровому автомату з пам’яттю? 

2. Чим відрізняється графічна схема алгоритму (ГСА) від логічної  схеми 

алгоритмів (ЛСА)? 

3. Поясніть структурну схему цифрових автоматів на базі тригерів. 

4. Надайте визначення синхронному та асинхронному автомату. 

5. Етапи синтезу синхронного автомату. 

6. Етапи синтезу асинхронного автомату. 

Література: [6, с. 193–238]. 

 

Тема 9 Синхронізація і забезпечення стійкості цифрового автомата. 

Синхронізація роботи ЦА. Структура такту операційного пристрою. Явище 

«гонок». Методи забезпечення стійкості ЦА. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть явище «гонок» у цифровому автоматі. 

2. Які існують методи забезпечення  стійкості цифрового автомату? 

3. Поясніть структуру такту операційного пристрою. 

4. Надайте пояснення імпульсної синхронізації цифрового автомату? 

5. У чому полягають логічні методи синхронізації цифрового автомату? 

6. У чому полягають апаратні методи синхронізації цифрового автомату? 

Література: [8, с. 25  – 31; 9, с. 58–65]. 

 

Тема 10 Мікропрограмний автомат. Основні поняття. Принцип 

мікропрограмного керування. Концепція керувального й операційного 

автоматів. Змістовні граф-схеми алгоритмів. Побудова зазначеної ГСА 

автомата Мура. Побудова УА з програмованою логікою на основі ПЗП. 

Загальна структура мікропроцесорного обчислювального пристрою. 
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Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає принцип мікропрограмного керування? 

2. Надайте визначення мікрокоманди. 

3. Надайте визначення «поняттю мікропрограми». Яку мову 

використовують для опису мікропрограм? 

4. Поясніть загальну структуру мікропроцесорного обчислювального 

пристрою. 

5. Які частини може містити мікрокоманда. 

6. Поясніть узагальнену структурну схему мікропрограмного дискретного 

пристрою. 

7. Поясніть роботу керувального автомата з жорсткою і програмованою 

логікою. 

Література: [1, с. 107–131]. 
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3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

 

Модуль 1 

1. Що таке інформація, які існують форми надання інформації? 

2. У якому виді подається інформація в цифровій обчислювальній 

техніці, що таке квантування сигналу? 

3. Апаратні засоби зберігання й обробки інформації? 

4. Поясніть основні поняття про цифрові автомати?  

5. Надайте пояснення математичної моделі цифрових автоматів. 

6. Надайте характеристику етапів формального синтезу цифрового 

автомата? 

7. Які знаєте системи числення? Що таке позиційна система числення, 

чим відрізняється позиційна система числення від непозиційної? 

8. Надайте визначення базиса й основи позиційної системи. 

9. Як перевести число з десяткової  системи числення у двійкову, 

вісімкову, шістнадцяткову  систему числення та навпаки?  

10. Як визначити номер позиції, довжину, кількість розрядів двійкового 

числа. 

11. Як відображаються числа в доповнювальному коді, як 

перетворюються дробові числа? 

12. Опишіть схему віднімання чисел за допомогою доповнювального 

коду. 

13. Що називається булевою або перемикальною функцією? 

14. Надайте визначення поняттю алгебри логіки. Поясніть аксіоми 

булевої алгебри? 

15. За допомогою яких функцій описуються цифрові автомати? 

16. Які способи завдання булевих функцій? 

17. Пояснити, що таке кон’юнкція, диз’юнкція та заперечення функцій. 

18. Поясніть закони булевої алгебри? 
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19. У чому полягає додавання, віднімання, множення й ділення двійкових 

чисел? 

20. Що називається  логічним елементом? Надайте визначення умовно 

графічних позначень елементів? Наведіть умовно графічні позначення 

інвертора та повторювача? 

21. Надайте пояснення елементів і, або, і-не, або-не, виключене або. 

22. Що розуміють під суперпозицією функцій? Надайте визначення петлі 

в комбінаційних схемах? 

23. Поясніть різницю між тривіальними автоматами й автоматами з 

пам’яттю? 

24. Як оцінити складність логічної схеми? Від чого залежить швидкодія 

логічних схем? 

25. Надайте пояснення функціональному елементарному базису? 

26. Надайте визначення понять доконана диз’юнктивна нормальна форма, 

доконана кон’юнктивна нормальна форма? 

27.  Що називається термом, рангом терма, конституентою одиниці? 

28. Що таке мінімізація логічних функцій? Назвіть методи мінімізації 

логічних функцій та поясніть їх. 

Модуль 2 

1. Поясніть роботу дешифратора. Яка різниця між дешифратором та 

шифратором? 

2. Які існують види тригерів, поясніть їхню роботу? 

3. Поясніть роботу мультиплексора та демультиплексора. 

4. Поясніть роботу регістрів. 

5. Поясніть роботу лічильників. 

6. Як використовуються програмовані логічні матриці? 

7. Надайте визначення цифровому автомату з пам’яттю. Що таке 

функція переходів та функція виходів у цифрових автоматів? 

8. Надайте визначення граф-автомата? 

9. Поясніть різницю між автоматом Мура та Мілі. 
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10. Етапи синтезу абстрактного автомата. 

11. Як формується вхідний алфавіт цифрового автомата? 

12. Чим відрізняється графічна схема алгоритму (ГСА) від логічної  схеми 

алгоритмів (ЛСА)? 

13. Поясніть структурну схему цифрових автоматів на базі тригерів. 

14. Надайте визначення синхронному та асинхронному автомату. 

15. Поясніть етапи синтезу синхронного автомата. 

16. Поясніть етапи синтезу асинхронного автомата. 

17. Поясніть явище «гонок» у цифровому автоматі. 

18. Які існують методи забезпечення  стійкості цифрового автомата? 

19. Поясніть структуру такту  операційного пристрою. 

20. У чому полягає принцип мікропрограмного управління? Надайте 

визначення мікрокоманди. Які частини може містити мікрокоманда? 

21. Надайте визначення поняттю мікропрогами, яку мову використовують 

для опису мікропрограм?  

22. Поясніть загальну структуру мікропроцесорного обчислювального 

пристрою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Баранов С. И. Синтез микропрограммных автоматов /  

С. И. Баранов.  – Л. : Энергия, 1979. – 232 с. 

2. Биков М. М. Операційні пристрої обчислювальних машин та систем / 

М .М. Биков. – К. : НМК ВО, 1991. – 200 с.  

3. Биков М. М. Обчислювальні машини та інформаційні системи / 

 С. М. Міщенко. – В. : ВДТУ, 2001. – 61 с. 

4. Жабін В. І. Прикладна теорія цифрових автоматів / А. І. Жуков. – К. : 

Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 364 с. 

5. Каган Б. М. Электронные вычислительные машины и системы /  

Б. М. Каган. –  М. : Энергомашиздат, 1991. – 591 с.  

6. Кочубей О.О. Прикладна теорія цифрових автоматів. Логічні основи  / 

О. В. Сопільник.  – Д. : Вид-во ДНУ, 2009. – 264 с. 

7. Кузнецов О. П. Дискретная математика для інженера /  

Г. М. Адельсон-Вельский. – М. :  Энергоатомиздат, 1988. – 480 с. 

8. Пєтух А. М. Прикладна теорія цифрових автоматів /  

В. В. Войтк.  – В. : ВДТУ, 2003. – 67 с. 

9. Савельев А. Я. Прикладная теория цифровых автоматов /   

А. Я. Савельев. – М. : Высшая школа, 1987. – 271 с. 

10. Самофалов К. Г.  Прикладная теория  цифровых автоматов / 

 А. М. Романкевич. – К. : Вища  шк., 1987. – 224 с. 

 



 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Основи теорії цифрових автоматів» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» освітнього ступеня «Бакалавр» 

 

 

 

 

Укладачі: ст. викладач А. В. Нікітіна 

асист. О. А. Рєзнік  

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри АКІТ  А. Л. Перекрест 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


