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ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Комп’ютерна 

логіка» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» за освітньо-професійною 

програмою «Комп’ютерна інженерія» освітнього ступеня 

 
Мета дисципліни – забезпечити отримання студентами теоретичних знань і 

практичних навичок щодо методів схемотехнічної побудови комп’ютерів і 

комп’ютерних систем в обсязі, необхідному для розуміння базових принципів 

організації та функціонування апаратних засобів сучасних обчислювальних 

систем. 

Завдання дисципліни – теоретична та практична підготовка фахівців із таких 

питань: вивчення теоретичних принципів, методів розробки та аналізу 

комбінаційних вузлів, апаратів з пам’яттю, операційних автоматів, типових вузлів 

комп’ютерів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

основні терміни і визначення, основні положення теорії перемикальних функцій, 

основні методи синтезу автоматів у різних елементних базах, основні методи 

аналізу цифрових схем. 

вміти: вирішувати реальні практичні задачі синтезу та побудови логічних схем та 

цифрових автоматів у заданій елементній базі. 
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1. ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, 

ЛАБОРАТОРНИХЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і Кількість годин 

тем денна форма 

Усього у тому числі 

Лекц. Практ Лаб. Інд. Сам 

1 2 3 4 5 6 7 

2 семестр 

Змістовний модуль 1. Інформаційні та логічні основи комп’ютерної техніки 

Тема 1. Основні положення 

та означення комп’ютерної 

логіки. Історичні аспекти та 

зв’язок комп’ютерної 

логіки з  сучасними 

комп’ютерними 

технологіями 

8 4    4 

Тема 2. Інформаційні 

основи комп’ютерної 

техніки. Форми подання 

інформації. 

8 4    4 

Тема 3. Логічні основи 

побудови елементів. 

Алгебри перемикальних 

функцій. 

12 4  4  4 

Тема 4. Методи мінімізації 

перемикальних функцій. 

16 4  6  6 

Разом за змістовим 44 16  10  18 
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модулем 1       

Змістовний модуль 2. Типові цифрові схеми комп’ютерів 

Тема 5. Основи аналізу та 

синтезу логічних пристроїв. 

Діючі правила та 

стандарти. Огляд засобів 

автоматизації розробки 

логічних пристроїв. 

12 4  4  4 

Тема 6. Типові цифрові 

схеми комп’ютерів. 

Проектування шифраторів, 

дешифраторів, 

мультиплексорів, 

демультиплексорів, ПЛМ, 

перетворювачів кодів, 

компараторів. 

44 6  6  32 

Разом за змістовим 

модулем 2 

56 10  10  36 

Змістовний модуль 3 Синтез цифрових автоматів з пам’яттю 

Тема 7. Основи теорії 

цифрових автоматів з 

пам’яттю. Методи аналізу 

та синтезу цифрових 

автоматів з пам'яттю. 

20 4  2  14 

Тема 8. Методи мінімізації 

цифрових автоматів. 

20 2  4  14 
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Тема 9. Методи 

аналізу та синтезу 

операційних, 

керуючих та 

мікропрограмних 

автоматів. 

50 6  12  32 

Разом за змістовим 

модулем 3 

90 12  18  60 

ІНДЗ (РГ) 30     30 

Семестровий контроль 5     5 

Усього годин 225 38  38  149 

 

 

 

 

2. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Способи представлення цифрових сигналів. 4 

2 Властивості функцій двох змінних. 4 

3 Базиси Шефера та Піра. 4 

4 Мінімізація функцій в базисах Шефера та Пірса. 6 

5 Основні характеристики КС. 4 

6 Методи мінімізації БФ шифраторів. 4 

7 Метод декомпозиції для MS та DMS. 8 

8 Використання ПЛМ в якості ЗП. 6 

9 Виконання операцій додавання, віднімання, множення та 

ділення в двійковій системі числення. 

8 
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10 Проектування перетворювачів кодів. 6 

11 Автомати Мілі та Мура. 6 

12 Побудова ФПСЕ. 4 

13 Побудова ГСА ЦА. 4 

14 Методи мінімізації станів ЦА. 6 

15 Визначення вектору керуючих сигналів та вектору стану 

ЦА. 

8 

16 Забезпечення надійності ЦА. 8 

17 Синтез і дослідження цифрових автоматів з 

використанням часових функцій. 

8 

18 Синтез і дослідження цифрових автоматів з 

використанням унітарного кодування 

8 

19 Функціональний контроль цифрових автоматів. 8 

РГ 30 

Забезпечення семестрового контролю 5 

Разом 149 

 

 

3. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Способи представлення цифрових сигналів. 

1. За рахунок чого досягається автоматизованість процесу оброблення 

інформації в комп’ютері? 

2. Назвіть рівні опису комп’ютера. 

3. За допомогою яких фізичних величин подається інформація в комп’ютері? 

4. Який сигнал називають аналоговим, а який – дискретним? 

5. Яку фізичну величину називають двійковою? 

6. Сформулюйте мету дискретизації фізичних сигналів. 
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7. Які процедури слід застосовувати, щоб перейти від фізичного сигналу до 

двійкового? 

8. Охарактеризуйте процедуру квантування сигналу за рівнем. 

9. Якою є мета кодування квантованого за рівнем сигналу? 

10. Запишіть функцію кодування сигналу в системі: а) високих потенціалів; б) 

низьких потенціалів. 

11. Перелічіть часові параметри квантованого за рівнем сигналу в системі високих 

потенціалів. 

12. Як визначають час перемикання сигналу з одного стану в інший? 

13. Назвіть одиниці вимірювання тривалості сигналів у комп’ютері. 

14. Порівняйте неперервний (реальний) час та дискретний (автоматний) час у 

комп’ютері. 

15. Сформулюйте необхідну умову ідентифікації сигналу при його квантуванні за 

часом. 

16. Якою є тривалість такту, якщо частота процесора становить F = 50 МГц? 

17. В яких одиницях вимірюють тривалість обчислювальних процесів у 

комп’ютері? 

18. Які переваги дає використання в комп’ютері дискретних величин з двома 

стійкими значеннями (рівнями)? 

19. В яких одиницях вимірюють кількість інформації? 

20. Перелічіть структурні одиниці інформації, що використовуються в 

комп’ютері. 

Література: [1,2,5,7,10] 

 

 

 
2. Властивості функцій двох змінних. 

1. Які змінні є булевими? 

2. Як визначається булева функція? 

3. Скільки двійкових наборів містить булева функція від n змінних? 
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4. Які існують основні логічні операції? Як вони позначаються? 

5. Як задаються логічні функції за допомогою таблиць істинності? 

6. На яких двійкових наборах кон’юнкція обертається на нуль? 

7. На яких двійкових наборах диз’юнкція дорівнює одиниці? 
 

8. Чому дорівнює сума за модулем два n змінних x1x2...xn? 
 

9. Як установлюється пріоритет логічних операцій? 

10. Як формулюються закони булевої алгебри? 

11. У якому алфавіті визначається алгебра логіки? 
 

12. Чому дорівнює: a , ab , a  b ? 

13. Скільки рядків містить таблиця істинності функції f(a,b,c)? 

14. Скільки рядків містить таблиця істинності функції f(a,b,c,d)? 

15. За якою формулою визначається зв'язок суми за модулем два з інверсією, 

кон’юнкцією, диз’юнкцією? 

16. За якою формулою встановлюється зв’язок еквівалентності з інверсією, 

кон’юнкцією, диз’юнкцією? 

17. Які логічні операції є бінарними? 

18. На якому двійковому наборі функція імплікація звертається в нуль? 
 

19. Чому дорівнює вираз 
 

20. Чому дорівнює вираз 

 
 

a  b ? 
 

a ~ b ? 

21. За якою формулою встановлюється зв’язок імплікації з інверсією та 

диз’юнкцією? 

22. Зо потрібно розуміти під перетворенням логічної функції? 

23. Чи може бути суперпозиція обернених логічних функцій? 

24. Яку функцію називають характеристичною функцією одиниці? 

25. Яку функцію називають характеристичною функцією нуля? 

26. Назвіть форми представлення логічних функцій. 
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27. Скільки інтерпретацій має логічна функція від двох змінних f (х, у)? 

Назвіть їх. 28. Скільки всіх логічних функцій можна отримати від двох змінних? 

29. Скільки логічних функцій від п-змінних приймають однакові значення на 

протилежних наборах? 

30. Довести, що функція еквівалентності має комутативну і асоціативну 

властивості. 

Література: [1-5,6] 

 

 

 

3. Базиси Шефера та Піра. Мінімізація функцій в базисах Шефера та Пірса. 

1. Побудувати таблицю істинності функції Шефера 

2. Побудувати таблицю істинності функції стрілка Пірса 

3. Виконати перетворення функції стрілка Пірса в функцію Шефера 

4. Виконати перетворення функції Шефера в функцію стрілка Пірса 

5. Які властивості мають функції Шеффера і стрілка Пірса? 

6. Довести, що функцію Шефера можна використати як монофункціональний базис 

7. Довести, що функцію стрілка Пірса можна використати як монофункціональний 

базис 

8. Правила побудови КС в базисі Шефера 

9. Правила побудови КС в базисі Пірса 

10. До яких класів відноситься функція Шефера? 

11. До яких класів відноситься функція Пірса? 

12. Перехід від булевого базиса до базиса Пірса 

13. Перехід від булевого базиса до базиса Шефера 

14. Мінімізація функцій в базисі Шефера 

15. Мінімізація функцій в базисі Пірса 

16. Довести, що логічна функція Шеффера не має комутативної властивості. 

17. Довести, що логічна функція стрілка Пірса не має комутативної властивості. 

18. Довести, що логічна функція Шеффера не має асоціативної властивості. 
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19. Довести, що логічна функція стрілка Пірса не має асоціативної властивості. 

20. Побудуйте таблицю істинності функції f(x,y)=x/(x↓y↓z)/y 

Література: [1-5,6] 

 

4.Основні характеристики КС. 

1. Типи логічних елементів. 

2. Характеристики логічних елементів. 

3. Серії логічних елементів. 

4. Способи побудови часових діаграм 

5. Побудувати часову діаграму інвертора 

6. Побудувати часову діаграму диз’юнктора 

7. Побудувати часову діаграму кон’юнктора 

8. Пояснити, що таке інтегральна мікросхема 

9. Визначення складності комбінаційної схеми через кількість мікросхем 

10. Визначення складності комбінаційної схеми за Квайном 

11. Глибина КС. 

12. Швидкодія КС. 

13. Побудова матриці з’єднань. 

14. Способи усунення обмежень по входу. 

15. Способи усунення обмежень по виходу. 

16. Способи декомпозиції комбінаційних схем. 

17. Способи переходу до різних базисів в комбінаційних схемах 

18. Отримання комбінаційних схем за допомогою різних операторних форм 

19. Програмні засоби моделювання комбінаційних схем 

20. Методи зменшення складності комбінаційних схем. 

Література: [1-5,6,7,11,12] 
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5. Побудова шифраторів, дешифраторів, мультиплексорів та 

демультиплексорів 

1. Побудувати таблицю істинності шифратора 

2. Отримати загальний вираз для логічної функції і-го виходу шифратора 

3. Методи мінімізації функцій шифратора 

4. Методи мінімізації функцій дешифратора 

5. Побудувати таблицю істинності дешифратора 

6. Отримати загальний вираз для логічної функції i-го виходу дешифратора. 

7. Способи побудови комбінаційних схем дешифратора. Матрична будова. 

8. Способи побудови комбінаційних схем дешифратора. Прямокутна будова. 

9. Методи реалізації булевих функцій на дешифраторах і шифраторах 

10. Побудова перетворювача коду по схемі дешифратор-шифратор 

11. Побудова мультиплексора на основі шифратора. 

12. Стробування виходу на мультиплексорі. 

13. Методи побудови мультиплексора на логічних елементах без використання 

дешифратора. 

14. Використання розкладання Шеннона для реалізації булевих функцій на 

мультиплексорах 

15. Використання каскадних схем для реалізації мультиплексорів з великою 

кількістю входів. 

16. Побудова демультиплексорів. 

17. Використання дешифраторів та мультиплексорів в пристроях адресації пам’яті. 

18. Перетворення двійкового коду в унарний за допомогою дешифратора. 

19. Навести та описати практичний приклад використання дешифратора та 

шифратора. 

20. Навести та описати практичний приклад використання мультиплексора та 

демультиплексора. 

Література: [1-5,7] 
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6. Використання ПЛМ в якості ЗП. 

1. Дайте визначення ПЛМ. 

2. Яке призначення має програмована логічна матриця? 

3. Які галузі застосування програмованої логічної матриці? 

4. Для яких цілей застосовують програмовані логічні матриці? 

5. З яких блоків складається програмована логічна матриця? 

6. Представити структуру ПЛМ в скороченому вигляді 

7. Представити структуру ПЛМ у повному вигляді 

8. Пояснити, що таке площа ПЛМ 

9. Пояснити, чим ПЛМ відрізняється від ППЛМ 

10. Способи програмування ПЛМ 

11. Способи реалізації БФ на ПЛМ 

12. Реалізація систем БФ на ПЛМ 

13. Способи зменшення площі ПЛМ. 

14. Використання дужкових форм представлення БФ для реалізаціі на ПЛМ 

15. Які дві матриці є обов’язковими в базовій програмованій матриці, назвіть їх? 

16. В якій формі можна реалізовувати логічні функції у базовій програмованій 

логічній матриці і чому? 

17. Назвіть переваги побудови комбінаційних схем на програмованих логічних 

матрицях перед побудовою комбінаційних логічних схем на елементах 

елементарних булевих функцій. 

Література: [1-5,6,7,8] 

 

 
7. Виконання операцій додавання, віднімання, множення та ділення в 

двійковій системі числення. 

1. Які системи числення застосовують у комп’ютерах? 

2. Яку систему числення називають двійковою, вісімковою, шістнадцятковою? 

3. Як переводять цілі і дробові числа із десяткової системи числення у двійкову і 

навпаки? 
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4. Як переводять цілі і дробові числа з десяткової системи числення у вісімкову і 

навпаки? 

5. Як переводять цілі і дробові числа з десяткової системи числення у 

шістнадцяткову і навпаки? 

6. Чим відрізняються між собою двійкова, вісімкова і шістнадцяткова системи 

числення і в яких частинах комп’ютера вони застосовуються? 

7. Які арифметичні операції можна виконувати у двійковій системі числення? 

8. Що таке прямий, додатковий і обернений коди? 

9. Для яких цілей застосовують додатковий і обернений коди? 

10. Яка різниця між додатковим і оберненим кодом? 

11. Що таке модифікований код і для яких цілей його застосовують? 

12. Що називають мантисою і порядком у двійковому числі? 

13. Що таке переповнення розрядної сітки при додаванні в модифікованих 

машинних кодах? 

14. Яка різниця в додаванні і відніманні двійкових чисел з фіксованою і 

плаваючою комою? 

15. Що називають нормалізацією числа у двійковому коді і для яких; цілей її 

застосовують? 

16. Чому для додавання і віднімання двійкових чисел у комп’ютерах застосовують 

плаваючу кому? 

17. Перевести числа 117 і 0,117 з десяткової у двійкову системи числення й 

виконати перевірку. 

18. Перевести числа 411 і 0,411 з десяткової у вісімкову системи числення й 

виконати перевірку. 

19. Перевести числа 1015 і 0,1015 з десяткової в шістнадцяткову системи 

числення. 

20. Представити двійкові числа A1 = + 0,10011 і А2 = - 0,01100 у прямому, 

додатковому і оберненому кодах. 

21. Література: [1-5,6,7] 
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8. Автомати Мілі та Мура. 

1. Що називають автоматом? 

2. Які бувають автомати ? 

3. У чому різниця поняття автомата на абстрактному та структурному рівнях? 

4. Чим відрізняються тривіальні автомати від автоматів з пам’яттю? 

5. Що розуміють під абстрактним автоматом? 

6. Що таке структурний автомат? 

7. Який автомат називають скінченим? 

8. Що розуміють під функціями переходів і виходів автомата? 

9. Який автомат називають повністю визначеним? 

10. Що розуміють під частково визначеним автоматом? 

11. Що таке синхронний автомат? 

12. Який автомат називають асинхронним? 

13. Що називають автоматом Мілі? 

14. Що називають автоматом Мура? 

15. Що називають С-автоматом? 

16. Яка різниця між автоматами Мілі і Мура? 

17. Яка різниця між автоматом Мілі і С- автоматом? 

18. Яка різниця між автоматом Мура і С- автоматом? 

19. Де можуть бути застосовані автомати Мілі, Мура та С-автомати? 

20. Скількома способами можна задавати автомати? 

21. Які автомати можна задавати табличним, графічним і матричним способами? 

22. Чому не можна задавати автомати Мура і С-автомати матричним способом? 

23. Якими способами можна задавати частково визначені автомати? 

24. Визначте переваги і недоліки графічного способу задання автоматів перед 

табличним та матричним. 

25. Які необхідні обов’язкові умови для перетворення автомата Мура в автомат 

Мілі? 

26. Сформулюйте алгоритм перетворення автомата Мура в автомат Мілі. 
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27. Як визначити початковий стан пошукового автомата Мілі? 

28. Як отримати таблицю виходів пошукового автомата Мілі? 

29. Сформулюйте алгоритм перетворення автомата Мілі в автомат Мура. 

30. Як визначають число станів пошукового автомата Мура? 

31. Як знаходять функції переходів і виходів пошукового автомата Мура? 

32. Як визначають початковий стан пошукового автомата Мура? 

33. Які автомати називають ізоморфними? 

34. Чому дорівнює сімейство перестановок ізоморфного автомата? 

35. Чи можуть бути ізоморфними автомати, в яких функції переходів різні? 

36. Які автомати називають еквівалентними? 

37. Які автомати називають розпізнаваними? 

38. Які властивості має еквівалентність автоматів? 

39. Що розуміють під еквівалентністю станів автомата? 

40. Що розуміють під еквівалентністю двох автоматів? 

Література: [1-5,7,9] 

 

9. Методи структурного та графічного синтезу автоматів з пам’яттю. 

Забезпечення надійності ЦА. 

1. Сформулюйте алгоритм мінімізації автомата Мілі. 

2. Сформулюйте алгоритм мінімізації автомата Мілі. 

3. Що розуміють під класами еквівалентних між собою станів в автоматі? 

4. Як будують функції переходів і виходів при мінімізації автомата? 

5. Який стан необхідно вибрати початковим у знайденому мінімальному 

автоматі? 

6. Що є завданням структурної теорії автоматів? 

7. Який алфавіт використовують для структурної теорії автоматів і чому? 

8. Яку систему автоматів називають структурно повною? 

9. Що таке функціонально повна система елементів? Як її обирають? 



18  

10. Як визначають кількість елементів пам’яті структурного автомата, якщо 

відома кількість елементів пам’яті абстрактного автомата? 

11. До чого зводиться синтез структурного автомата? 

12. Які рівняння при структурному синтезі автомата називають канонічними? 

13. Опишіть графічний метод структурного синтезу автомата. 

14. Чим відрізняються автомати Мілі від автоматів Мура при графічному методі 

структурного синтезу автоматів? 

15. Як можна кодувати внутрішні стани при графічному методі структурного 

синтезу автомата? 

16. Дайте визначення поняття гонок в тригерах. 

17. Поясніть переваги використання дворівневої пам’яті для запобіганням явищу 

гонок. 

18. Поясніть причини виникнення помилкових сигналів під час зміни станів 

автомату 

19. Дайте поняття сусіднього кодування. 

20. Поясніть використання шаблонів для сусіднього кодування. 

Література: [1-5,7,12] 
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4. Рекомендована література 

Основна  

1. Лупенко С. А. Комп’ютерна логіка. Навчальний посібник.  / С. А. Лупенко, В.В. 

Пасічник, Є.В.Тиш. – Львів: Видавництво «Магнолія-2006», 2021. – 354 с. 

2. Лахно В.А. Комп’ютерна логіка [навчальний посібник] / В.А.Лахно, Б.С. Гусєв, 

Д.Ю. Касаткін. – K.: вид-во КОМПРІНТ, 2018.– 422с. 

3. Матвієнко М. П. Комп’ютерна логіка. Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп. – 

Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 324 с.    

4. Жабін В. І. Комп’ютерна логіка: Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 123  «Комп’ютерні системи та мережі», спеціалізацій 

«Комп’ютерні системи та мережі» та «Технології програмування для комп’ютерних 

систем та мереж» /, І. А. Клименко, В. В. Ткаченко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 

Електронні текстові данні (1 файл: 1,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

2019. – 97с. [Режим доступу https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29526] 

5. Рябенький В. М. Цифрова схемотехніка: Навч. посібник. / В. М. Рябенький,  В. 

Я. Жуйков,  В. Д.  Гулий.— Львів: “Новий Світ-2000”, 2020. — 736 с. 

6. Азаров О. Д. Комп’ютерна схемотехніка : підручник / [О. Д. Азаров, В. А. 

Гарнага, Я. М. Клятчeнкo, В. П. Тарасенко]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 230 с. 

7. Биков М. М. Дискретний аналіз і теорія автоматів : навчальний посібник / М. 

М. Биков, В. Д. Черв’яков. ‒ Суми : Сумський державний університет, 2016. ‒ 354 с.  

8. Гавриленко С.Ю. Логіка дискретних автоматів: навч.-метод.посіб./ С.Ю. 

Гавриленко, А.М. Клименко, В.І. Носков. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2014. – 129 с.  

9. M.Morris Mano Digital Logic and Computer Design./ M.Morris Mano. –   

Publisher: Pearson, 2017. – 624 p. 

10. R. Kapadia Introduction to Digital Logic Design. / R. Kapadia. – Publisher:  Cognella 

Academic Publishing,  2015. –  232 p. 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Rajiv+Kapadia&text=Rajiv+Kapadia&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Rajiv+Kapadia&text=Rajiv+Kapadia&sort=relevancerank&search-alias=books
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Додаткова 

11. Журавчак Л.М. Практикум з комп’ютерної дискретної математики: навч. 

посібник / Л.М. Журавчак, Н.І. Мельникова, П.В. Сердюк. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2020. – 316 с.  

12. Манзій О. С. Дискретна математика. Практикум. Навчальний посібник. / 

О. С. Манзій, І. Є. Тесак, І. І. Кавалець, Н. В. Чарковська. Львів : Видавництво 

Львівської політехніки, 2016. – 212 с. 

13. NI MultisimTM User Manual [Електронний ресурс: Режим доступу 

https://www.physics.wisc.edu/courses/home/fall2020/321/MultiSim_docs/NI-

Multisim_manual.pdf] 

14. Mykola Guchenko, Vitalii Shmakov, Anna Yudina, Vikroriya Belska  An Approach 

to Developing Mathematical Software of On-Board Helicopter Flight Simulator - Decision 

Support System,  https://www.sciendo.com/article/10.2478/logi-2022-0006  

 

 Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20.  

2. https://www.geeksforgeeks.org/digital-electronics-logic-design-tutorials/  

3. https://learn.sparkfun.com/tutorials/digital-logic/all  

4. https://www.ni.com/pdf/manuals/374483d.pdf   

5. http://download.ni.com/support/manuals/374485a.pdf  

https://www.physics.wisc.edu/courses/home/fall2020/321/MultiSim_docs/NI-Multisim_manual.pdf
https://www.physics.wisc.edu/courses/home/fall2020/321/MultiSim_docs/NI-Multisim_manual.pdf
https://www.sciendo.com/article/10.2478/logi-2022-0006
https://www.geeksforgeeks.org/digital-electronics-logic-design-tutorials/
https://learn.sparkfun.com/tutorials/digital-logic/all
https://www.ni.com/pdf/manuals/374483d.pdf
http://download.ni.com/support/manuals/374485a.pdf
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Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Комп’ютерна логіка» для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 
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