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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Вища математика (розділи – диференційного та інтегруючого 

ісчислення); 

2. Дискретна математика (всі розділи) 

3. Комп’ютерна електроніка (розділи – напівпровідникові прилади, 

підсилювачі, типові схеми базових елементів в інтегральному виконанні). 

 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Мікроконтролерні ВІС і мікроконтролери  

2. Обчислювальні системи 

3. Технічне обслуговування та експлуатація пристроїв обчислювальної та 

радіоелектронної техніки. 

 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Загальні принципи функціонування елементів та пристроїв систем 

обчислювальної техніки, що будуються на базі сучасних дискретних 

інтегральних мікросхем середнього та великого ступеню інтеграції; 

2. Фізичні принципи, на яких засновані принцип дії пристроїв систем 

обчислювальної техніки 

3. Структури, схемотехнічні рішення та основні параметрами і 

характеристики елементів та пристроїв систем обчислювальної техніки 

Вміти:  
1. Обирати сучасну елементну базу систем раліоелектроніки і зв’язку на базі 

довідкової літератури та вимог до експлуатації; 

2. проводити аналіз і синтез дискретних схем, пристроїв і систем 

обчислювальної техніки; 

3. розробляти ЦАП і АЦП на основі заданої похибки та часу перетворення; 

4. розробляти структурні і принципові схеми дискретних систем 

обчислювальної техніки; 

5. проводити оптимізацію вузлів дискретної дії комп’ютерних систем. 

Володіти: 

1. Методами розрахунків часових та електричних параметрів пристроїв 

обчислювальної техніки;  

2. Методиками науково-дослідницьких експериментів по вивченню 

характеристик дискретних пристроїв  комп’ютерних систем та їх 

елементів.  

3. Уміннями створювання лабораторної бази для проведення навчального 

процесу з  вивчення елементів і пристроїв обчислювальних систем. 

 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1(осінній семестр) 

1. Вступ та загальні відомості з вивчаємої дисципліни.  

2. Принципи будування логічних і дискретних  елементів. 



3. Кодування інформації в пристроях  обчислювальних систем. 

4. Кодуючі пристрої обчислювальних систем 

5. Підсумовувачі і прості схеми контролю. 

 

Модуль 2 (осінній семестр) 

1. Тригери та тригерні системи. 
2. Регістри та регістрова пам’ять. 
3. Лічильники. 
4. Програмуючі логічні матриці та постійні запам’ятовуючі пристрої 

 

Модуль 1(весняний семестр) 
 
1. Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі (АЦП та ЦАП). 
2. Принципи запису та зчитування інформації з магнітних носіїв. 

3. Використання магнітних рухомих носіїв інформації в зовнішніх 

запам’ятовуючих пристроях.  

Модуль 2 (весняний семестр) 

 

1. Елементи інтегральних магнітних запом’ятовуючих пристроїв. 

2. Елементи запом’ятовуючих пристроїв із записом на рухомий магнітний 

носій. 

3. Елементи інтегральних магнітних запам’ятовуючих пристроїв. 
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