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ВСТУП 

 

Комп’ютерна електроніка та схемотехніка – це науково-технічна 

дисципліна, яка вивчає теоретичні методи аналізу і синтезу схем комп'ютерів і 

способи їх технічної реалізації. Розвиток комп’ютерної схемотехніки є 

основою удосконалення архітектури комп'ютерів, якісного підвищення їх 

продуктивності і надійності, істотного зменшення вагогабаритних показників.  

Мета застосування комп'ютерів полягає в інформатизації суспільства – 

забезпечення  використання автоматизованих методів збору, передачі, обробки 

та зберігання інформації. Вирішення проблеми інформатизації забезпечує 

вихід країни на новий рівень цивілізації. 

Методичні вказівки для самостійної роботи  призначені  для студентів, 

які навчаються за спеціальністю «Комп'ютерна інженерія». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи 

електропровідності, основи функціонування діодів, транзисторів, схем на їх 

основі, логічні елементи та мінімізація логічних функцій, комбінаційні та 

послідовні мікросхеми, вхідні та вихідні кола цифрової автоматики, електронні 

пристрої відображення інформації, аналого-цифрові та цифро-аналогові 

перетворювачі. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Комп’ютерна електроніка та схемотехніка» 

базується на знаннях з фізики та хімії з середньої школи, а також дисциплінах: 

«Дискретна математика», «Фізика». 

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів: «Архітектура 

комп’ютерів», «Комп’ютерна системи», «Периферійні пристрої». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи аналогової електроніки. 

2. Основи цифрової електроніки. 
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Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерна електроніка та 

схемотехніка» є формування знань про сучасний теоретичний та практичний 

стан елементного забезпечення комп'ютерних систем управління, основні 

закони електричних ланцюгів постійного і змінного струму, основні технічні 

параметри напівпровідникових приладів і мікроелектронної техніки, 

електричні і магнітні ланцюги, електротехнічні і електронні пристрої. 

Завданням вивчення дисципліни «Комп’ютерна електроніка та 

схемотехніка» є вивчення теоретичних основ аналогової і цифрової 

схемотехніки, включаючи принципи роботи напівпровідникових приладів та 

методів аналізу і розрахунку електронних схем; розгляд принципів роботи 

класичних електронних схем: підсилювачів, генераторів, перетворювачів, 

запам'ятовуючих пристроїв; вивчення сучасної елементної бази електроніки: 

діоди, транзистори, операційні підсилювачі, інтегральні схеми, у тому числі 

побудовані на базі перепрограмованої логіки; знайомство з програмними 

засобами моделювання електронних схем. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− особливості процесів у напівпровідникових структурах; 

− технології виготовлення і застосування напівпровідникових пристроїв 

та мікросхем;  

− принципи функціонування електронних пристроїв та їх взаємодії між 

собою;  

− методи побудови аналогових та цифрових електронних приладів;  

− алгебру логіки та теорію цифрових автоматів; 

уміти: 

− застосовувати електронні прилади та пристрої на їх основі; 

− проводити аналіз електронних схем; 

− використовувати закони алгебри, логіки для синтезу комбінаційних 

схем; 
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− аналізувати роботу регістрів, тригерів, лічильників; 

− вибирати джерела живлення по технічним параметрам електронних 

пристроїв; 

− вірно оформлювати конструкторську документацію по створенню і 

впровадженню у виробництво пристроїв і систем на основі електронної 

елементної бази, у тому числі з використанням електронної обчислювальної 

техніки. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Лк. СР 

 Модуль 1   

 Змістовий модуль 1 Основи аналогової електроніки   

1 Основні поняття і закони електричних і магнітних кіл 4 8 

2 Електронні напівпровідникові прилади та пристрої на їх 

основі 

8 16 

 Тест 1. Змістовий модуль 1 – 2 

 Змістовий модуль 2 Основи цифрової електроніки   

3 Особливості цифрових сигналів та основи цифрової 

електроніки 

8 18 

4 Комбінаційні та послідовні мікросхеми 10 16 

5 Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 8 16 

 ІНДЗ (КР, РГ, к/р):  контрольна робота – 20 

 Тест 2. Змістовий модуль 2 – 2 

 Забезпечення семестрового контролю: диф. залік – – 

 Усього годин за модулем 1 38 98 

 

Примітка. Модуль 1 – семестр 3. 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1 Основи аналогової електроніки 

Тема 1 Основні поняття і закони електричних і магнітних кіл 

1.1. Основи електроніки. 

1.2. Основи теорії кіл. 

1.3. Перехідні процеси в електричних колах. 

Питання для самоперевірки 

1. Що називають електричним струмом, електричною напругою та 

електрорушійною силою? 

2. Які процеси протікають у трансформаторі під впливом синусоїдальної 

напруги в первинному колі? 

3. Що називають питомим опором провідника? 

4. Як залежить опір провідника від його довжини? 

5. Які закони збереження використовують для виведення формул опору 

паралельного і послідовного з'єднання провідників? 

Література: [1, с. 15−50; 3, с. 11−31; 4, с. 16–48]. 

 

Тема 2 Електронні напівпровідникові прилади та пристрої на їх 

основі 

2.1. Напівпровідникові діоди. Класифікація, система умовних позначень. 

2.2. Транзистори. Класифікація та система умовних позначень. Принцип 

дії біполярного транзистора (БПТ). 

2.3. Схеми включення БПТ, сімейства статичних характеристик. 

2.4. Підсилювальні каскади на БПТ (загальним емітером та загальним 

колектором). 
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2.5. Польові транзистори з керуючим p-n переходом. 

2.6. Підсилювальні каскади на польових транзисторах. 

Питання для самоперевірки 

1. Які типи провідності напівпровідників, як формуються типи 

провідності? 

2. Надайте характеристику основним групам напівпровідникових діодів 

3. Поясніть вольт-амперну характеристику стабілітрона та надайте 

визначення основним його параметрам 

4. Наведіть класифікацію біполярних транзисторів 

5. Поясніть принцип роботи уніполярного польового транзистора. 

Література: [1, с. 38−46; 2, с. 33−54; 4, с. 46−54; 5, с. 44−76; 6,  

с. 17−40]. 

 

Змістовий модуль 2 Основи цифрової електроніки 

Тема 3 Особливості цифрових сигналів та основи цифрової 

електроніки 

3.1. Особливості цифрових сигналів.  

3.2 Цифрові сигнали, логічні елементи. 

3.3. Таблиці істинності, комбінації логічних елементів. 

Питання для самоперевірки 

1. Які ви знаєте промислові серії логічних елементів? 

2. Надайте визначення булевої (логічної) операції, булевої (логічної) 

функції. 

3. Перелічіть  булеві (логічні) операції. 

4. Що таке диз’юнктивна (або кон’юнктивна) нормальна форма? 

5. Що таке таблиця істинності? 

6. З якою метою і як проводять аналіз таблиці істинності? 

7. Складіть таблицю істинності для логічного елемента на три виходи. 
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8. Як проводять запис і мінімізацію виразів алгебри за допомогою карт 

Карно? 

Література: [3, с. 55−73; 4, с. 54−69]. 

 

Тема 4 Комбінаційні та послідовні мікросхеми 

4.1. Комбінаційні схеми: дешифратори, шифратори, їхній принцип дії.  

4.2. Мультиплексори та демультиплексори, їхнє призначення і робота.  

4.3. Дешифратори та шифратори – основні вузли перетворювачів 

сигналів.  

4.4. Суматори та їх типи. 

4.5. Комбінаційні суматори, їх схеми та робота. 

4.6. Тригери. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть визначення комбінаційного пристрою. 

2. Призначення і область застосування шифраторів. 

3. Призначення і область застосування дешифраторів. 

4. Наведіть умовно графічне позначення мультиплексорів. 

5. Призначення і область застосування демультиплексорів. 

6. Наведіть пристрої багаторозрядного суматора. 

7. У чому відмінності суматорів з послідовним, паралельним і груповим 

перенесенням? 

8. Що таке "Z" стан виходу мікросхеми? Для чого він служить і як 

реалізується? 

Література: [2, с. 75−93; 4, 4, с. 80−99; 5, с. 103−132]. 

 

Тема 5 Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 

5.1. Паралельні та послідовні АЦП, їхній принцип дії.  

5.2. Принципові схеми аналого-цифрових перетворювачів двотактного 

інтегрування та їх часові діаграми роботи.  
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5.3. Принципові схеми ЦАП з двійково-зваженими опорами та 

матрицями R-2R. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть приклади базових схем побудови різновидів ЦАП.  

2. Як виконується зміна знака вихідної напруги ЦАП. 

3. Поясніть принцип роботи чотирьохквадратного ЦАП. Як формується 

двійковий код «доповнений до двох»? 

4. Які  існують види похибок ЦАП? 

5. Яке призначення аналого-цифрового перетворювача? 

6. Поясніть принцип реалізації аналого-цифрового перетворення. 

7. Що характеризує апертурний час та апертурна невизначеність? 

Література: [2, с. 75−93;  4, с. 80−99; 6, с. 112−141]. 

 

3 ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. До активних елементів електроніки відносять: 

1) транзистори; 

2) діоди; 

3) опори; 

4) конденсатори. 

2. Конденсатор проводить: 

1) змінний струм; 

2) постійний струм; 

3) негативний струм; 

4) позитивний струм. 

3. При послідовному з'єднанні конденсаторів їх сумарна ємність: 

1) збільшується; 

2) зменшується; 

3) не змінюється; 

4) змінюється випадково. 
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4. Яку функцію виконують випрямні діоди: 

1) перетворення змінного струму; 

2) збільшення напруги; 

3) перетворення постійного струму; 

4) стабілізації напруги? 

5. За паралельного з'єднання резисторів їх сумарний опір: 

1)  збільшується; 

2)  зменшується; 

3)  не змінюється; 

4)  змінюється випадково. 

6. Для включення напівпровідникового р-п переходу в прямому напрямку 

необхідно 

1) позитивний полюс джерела з'єднати з виводом від р-області, а 

негативний – з виводом від п-області; 

2) полярність зовнішнього джерела живлення змінити на протилежну; 

3) позитивний полюс живлення з'єднати з виводом від п-області, а 

негативний – з р-областю; 

4) змінити полярність внутрішнього джерела живлення. 

7. Яку схему включення біполярного транзистора називають емітерним 

повторювачем: 

1)  ЗБ; 

2)  ЗЕ; 

3)  ЗК; 

4)  ЗІ. 

8. Укажіть правильний тип переходу транзистора: 

1)  p-p-n; 

2)  p-n; 

3)  n-p; 

4)  p-n-p. 
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9. Для чого застосовують транзистори: 

1)  для випрямлячів; 

2)  для фільтрів; 

3) для підсилювачів; 

4) для датчиків. 

10. Основними параметрами випрямлячів є: 

1)  середнє значення випрямленого струму і напруги; 

2)  коефіцієнт пульсації; 

3)  потужність навантажувального пристрою; 

4)  всі перераховані. 

11. Тригером називають пристрій: 

1) з двома стійкими станами; 

2) з одним стійким станом; 

3) з трьома стійкими станами; 

4) без стійких станів; 

5) для генерації імпульсів. 

12. Логічні змінні можуть набувати значень: 

1) 0 і 1; 

2) дійсні; 

3) будь-які; 

4) позитивні; 

5) цілі. 

13. Виходи тригера мають назву: 

1) прямий та інвертний; 

2) пoзитивний і негативний; 

3) прямий і зворотний; 

4) інвертний і неінвертний; 

5) фазний і протифазний. 
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14. Логічні інтегральні мікросхеми використовують для побудови: 

1) цифрових пристроїв; 

2) підсилювачів напруг; 

3) випрямлячів; 

4) генераторів; 

5) стабілізаторів. 

15. Який режим роботи транзистора необхідно забезпечити, щоб 

використовувати його в логічних схемах: 

1) ключовий; 

2) підсилювальний; 

3) плавний; 

4) ніякий; 

5) 0? 

16. Який з логічних елементів виконує функцію диз'юнкція: 

1) АБО; 

2) НІ; 

3) І; 

4) І-НІ; 

5) АБО-НІ? 

17. Який елемент виконує логічну функцію кон’юнкція: 

1) І; 

2) НІ; 

3) АБО; 

4) І-НЕ; 

5) АБО-НІ? 

18. Скільки стійких станів у симетричного тригера: 

1) два; 

2) один; 

3) чотири; 
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4) три; 

5) залежно від кількості входів? 

19. Який елемент є стрілкою Пірса: 

1) НІ; 

2) АБО; 

3) І; 

4) І-НІ; 

5) АБО-НІ? 

20. Яку логічну функцію виконує транзисторний ключ включений за 

схемою з загальним емітером: 

1) НІ; 

2) АБО; 

3) І; 

4) І-НІ; 

5) АБО-НІ? 

21. У яких серіях логічних інтегральних мікросхемах застосовують 

багатоемітерний транзистор 

1) ТТЛ; 

2) МДП; 

3) МНОП; 

4) МДП; 

5) КМДП? 

22. На базі елементарних логічних елементів можна побудувати більш 

складні логічні пристрої, такі як тригер, лічильник та ін.: 

1) ні; 

2) так; 

3) можливо; 

4) у деяких випадках; 

5) тільки в окремих випадках. 
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23. Який сигнал виробляється на виході логічного елемента в залежності 

від певних сполучень сигналів на вході: 

1) безперервний; 

2) аналоговий; 

3) дискретний; 

4) постійний; 

5) змінний? 

24. Тригер має кількість виходів: 

1) 2; 

2) 1; 

3) 3; 

4) 4; 

5) 5. 

25. Поєднуючи тригери один з одним, можна отримати: 

1) різні пристрої, що запам'ятовують; 

2) арифметичні пристрої; 

3) компаратори; 

4) кодоперетворювачі; 

5) шифратори спеціального типу. 

26. JK-тригери, зазвичай використовують: 

1) у лічильниках; 

2) у регістрах типу «засувки»; 

3) у компараторах; 

4) у арифметичних пристроях; 

5) у мультиплексорах? 

27. Тригер з рахунковим входом перемикається при: 

1) надходженні на вхід наступного імпульсу; 

2) зміні полярності вхідного імпульсу; 

3) зміні амплітуди вхідного імпульсу; 
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4) зміні живлячої напруги; 

5) зміні тривалості вхідного імпульсу. 

28. Вкажіть ознаки, що характеризують основні логічні елементи: 

1) на входах логічних елементів аналогові сигнали, а на виходах цифрові; 

2) операції логічного додавання, логічного множення, інверсія – не є 

функціонально повним набором; 

3) використовуючи основні логічні операції І, АБО, НІ, можна аналітично 

висловити будь-яку складну логічну функцію; 

4) мінімальний логічний базис складають операції АБО, НІ чи І, НІ; 

5) вхідні і вихідні сигнали логічних елементів можуть приймати тільки 

два значення 1 і  0; 

6) операція логічного додавання збігається з операцією звичайного 

додавання. 

 

4 КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 

Логічна функція чотирьох булевих змінних f (х4, х3, х2, х1) має справжнє 

значення, тобто дорівнює 1, на тих наборах вхідних змінних, які еквівалентні 

десятковим числам, зазначеним у таблиці 1. Наприклад, десятковому числу 1110 

відповідає двійковий аналог 10112 і відповідний набір вхідних змінних буде 

наступним: х1 = 1, х2 = 1, х3 = 0, х4 = 1. Після вибору свого варіанта (за номером 

у списку) необхідно: 

– визначити вид логічної функції, що відповідає поставленим умовами; 

– визначити кількість і тип логічних елементів, необхідних для реалізації 

отриманої функції; 

– побудувати комбінаційну схему, що реалізує отриману функцію; 

– мінімізувати отриману функцію; 

– визначити кількість і тип логічних елементів, необхідних для реалізації 

мінімізованої функції; 
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– побудувати комбінаційну схему, що реалізує мінімізовану функцію; 

– побудувати таблицю істинності і перевірити правильність отриманої 

мінімізованої функції; 

– зібрати модель отриманої функції та перевірити отримані дані. 

Таблиця 1 – Вихідні дані 

Варіант Вихідний набір Варіант Вихідний набір 

1 0, 1, 4, 5, 6, 9, 11, 14 169 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15 

2 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14 17 0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 

3 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14 18 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15 

4 0, 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15 19 0, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 14 

5 2, 3, 4, 5,10, 11, 12, 13 20 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14 

6 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13 21 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

7 0, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 22 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15 

8 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 23 0, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14 

9 0, 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15 24 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15 

10 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12,15 25 0, 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12,15 

11 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15 26 1, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15 

12 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 27 0, 1,2, 4, 5, 9, 11, 13, 14 

13 1, 2, 4, 5, 8, 10,12, 15 28 1, 2, 4, 5, 8, 9, 12, 14,15 

14 1, 3, 5, 8, 9, 11, 13,15 29 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13,14 

15 0, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 30 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11,15 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Формування змісту та якості завдань визначається компетенціями з 

навчальної дисципліни, а критерії лише визначають ступінь виконання та 

якості роботи студента. 

Підсумковий модульний контроль проводять для визначення стану 

успішності студентів вищої освіти за період теоретичного навчання. 

Підсумковий модульний контроль знань студентів здійснюють за допомогою 

комп’ютерного тестування.  

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Комп’ютерна 

електроніка та схемотехніка» складається з тестування, двох контрольних 

робіт, двох розрахункових робіт, які спрямовані на перевірку знань студентів з 

теорії та практики розв’язання прикладних задач. 

Самостійну роботу оцінюють у сумі в діапазоні від 0 до 10 балів:  

– 10 балів, якщо робота студентом виконана у повному обсязі;  

– 9 балів, якщо допускаються незначні помилки;  

– 8 балів, якщо робота виконана майже на 90 % від загального обсягу;  

– 7 балів, якщо обсяг виконаних завдань становить від 80 % до 89 % від 

загального обсягу;  

– 6 балів, якщо студент виконав лише від 70 % до 79 % від загального 

обсягу;  

– 5 балів, якщо обсяг виконаної роботи становить від 50 % до 69 % від 

загального обсягу;  

– 4 бали, якщо виконана частина роботи складає від 40 % до 49 % від 

загального обсягу;  

– 3 бали, якщо виконана частина роботи складає складає від 20 % до 39 % 

від загального обсягу,  

– 2 бали, якщо обсяг виконаних завдань складає від 10% до 19% від 

загального обсягу;  
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– 1 бал, якщо в цілому обсяг виконаних завдань складає менше 10 % від 

загального обсягу; 

– у решті випадків виставляють 0 балів. 

Розподіл балів, що отримують студенти, за видами занять наведено у 

табл. 5.1 розділу 5. 

Таблиця 5.1 – Розподіл балів за видами занять 

Вид занять Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Сума 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5  

Лекції 

(відвідування, 

конспект, 

опитування) 

2 2 2 2 5 10 

Лабораторні 

роботи 

(виконання, 

звіт, захист) 

7 7 7 7 7 35 

Поточний 

контроль: 
   

індив. завдання 10 15 25 

тести 1–2 10 10 20 

тест 3. Підсумковий модуль 10 10 

Диф. залік   – 

Усього   100 

 

Примітка. Т1–Т8 – теми; П1–П10 – практичні роботи. 
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Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Основи 

інформатики та обчислювальної техніки» складається з виконання рефератів, 

тестування, індивідуальної роботи, які спрямовані на перевірку знань студентів 

з теорії та практики розв’язання прикладних задач. 

Розподіл балів, що отримують студенти, за видами занять наведено у 

табл. 5.2 розділу 5. 

Таблиця 5.2 – Розподіл балів за видами занять 

Вид занять 

Модуль 1 

Сума Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

Лекції 

(відвідування, 

конспект, 

опитування) 

2 2 2 2 2 10 

Лабораторні 

роботи 

(виконання, 

звіт, захист) 

ЛР1 ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР5 ЛР6 ЛР7 ЛР8 ЛР9 

36 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Інші види  

поточного 

контролю: 

  

контрольна 

робота 
19 19 

тести 1–2 10 10 20 

підсумковий 

тест 
15 15 

Диф. залік   – 

Усього   100 
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