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Назва дисципліни Проектування схем (друкованих плат) 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Ген. Тарнавського, 107 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій, кафедра 

радіофізики та комп’ютерних технологій 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

12 Інформаційні технології, 126 Інформаційні системи та технології 

Викладачі дисципліни Назаркевич Марія Андріївна, д-р фіз.-мат. наук, професор, професор 

Контактна інформація 

викладачів 

mar.nazarkevych@gmail.com  
https://electronics.lnu.edu.ua/employee/nazarkevych-mariia-andriivna  

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекційних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через MS Teams. 

Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну 

пошту викладача. 

Сторінка дисципліни http://194.44.208.156/moodle/course/view.php?id=63 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Проектування схем (друкованих плат)» є вибірковою 

дисципліною з спеціальності 126 Інформаційні системи та технології 

для освітньої програми «Інформаційні системи та технології», яка 

викладається в 7 семестрі в обсязі 6,0 кредитів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання, обов’язкові для розв’язання типових задач 

проектування електронних схем. Предметом вивчення навчальної 

дисципліни є сучасні методи автоматизованого схемо-технічного 

проектування на основі сучасної обчислювальної техніки та IT 

технологій. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Проектування схем (друкованих 

плат)» є ознайомлення студентів з основами проектування схем 

(друкованих плат) для оволодіння сучасними підходами в цій галузі та 

навиками їх застосування.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Автоматизация проектирования радиоэлектроных средств: учебное 

пособие для вузов / О.В.Алексеев, А.А.Головков, И.Ю.Пивоваров и др. 

под ред. О.В.Алексеева. – М: Высшая школа, 2000, -479 с.  
2. Лопаткин А.В. Проектирование печатных плат в Altium Designer / 

А.В. Лопаткин. – М.: DMK Пресс, 2016. – 400 с. 

3. Антипенский Р.В., Фадин А.Г. Схемотехническое проектирование и 

моделирование радиоэлектронных устройств. – М.: Техносфера, 2007. – 

128 с. 

4. Хернитер Марк. Электронное моделирование в Multisim  – М.: ДМК 

Пресс, 2010. – 501 с.  

 

Додаткова література:  

5. Хайнеман Р. PSpice. Моделирование работы электронных схем. Пер. 

с нем. – М.: DMK Пресс, 2001. – 336 с.  

6. Ляшенко О. Моделювання та дослідження електронних пристроїв: 

Навч. посібник. / О. Ляшенко, О. Мартинюк. – Луцьк: Східноєвроп. 

нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 217 с.  

7. Моделирование электрических схем с помощью Multisim. [Электр. 

ресурс]: https://electroandi.ru/toe/metod/modelirovanie-elektricheskikh-

skhem-s-pomoshchyu-multisim.html  

8. Электроника и компьютер [Электр. ресурс]: 

mailto:mar.nazarkevych@gmail.com
https://electronics.lnu.edu.ua/employee/nazarkevych-mariia-andriivna
https://electroandi.ru/toe/metod/modelirovanie-elektricheskikh-skhem-s-pomoshchyu-multisim.html
https://electroandi.ru/toe/metod/modelirovanie-elektricheskikh-skhem-s-pomoshchyu-multisim.html


https://cxem.net/comp/comp.php  

9. Автоматизированное проектирование радиоэлектронной аппаратуры. 

[Электр. ресурс]: https://habr.com/ru/post/439572/.  

10. Создание печатных плат. Метод для начинающих. [Электр. ресурс]: 

https://www.drive2.ru/b/1658627/.  

11. Пирогова, Е.В. Проектирование и технология печатных плат / Е.В. 

Пирогова. – М.: Форум, 2005. 559 с. 
Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години 

лабораторних робіт та 101 година самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

• знати основні етапи моделювання і проектування електронних схем 

та друкованих плат; 

• знати матеріальну та елементну базу електронних схем; аналітичні 

та чисельні методи проектування та оптимізації електронних схем 

та друкованих плат; 

• вміти проводити наскрізне проектування електронної схеми, 

починаючи від завдання на проектування і закінчуючи розробкою 

друкованої плати; 

• вміти застосовувати, впроваджувати та експлуатувати сучасні 

системи проектування електронних схем та друкованих плат.  

Ключові слова Електронна схема, друкована плата, моделювання, оптимізіція, 

автоматизація проектування. 

Формат курсу Очний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Див. СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Вища математика», «Дискретна математика», «Алгоритми та 

структури даних», «Чисельні методи», «Електротехніка та 

електроніка». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, лабораторні роботи, обговорення, дискусія.  

 

Необхідне обладнання Мультимедіа, платформа Moodle, комп’ютерне програмне забезпечення 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться упродовж семестру за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за такими видами робіт з наступним 

співідношенням:  

• лабораторні роботи: 48% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 48. 

• контрольні заміри (2 модулі): 52% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 52. 

Загалом упродовж семестру 100 балів.  

_____________________________________________________________. 

Контрольні заміри проводяться у формі тестових завдань. 

Академічна доброчесність: Очікується, що лабораторні та контрольні 

роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в 

https://cxem.net/comp/comp.php
https://habr.com/ru/post/439572/
https://www.drive2.ru/b/1658627/


роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і лабораторні заняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів визначених 

для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час лабораторного заняття; 

недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями 

під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та 

плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.  

Питання до 

контрольних робіт 

Перелік питань та завдань для проведення підсумкової оцінки знань 

певних тем до контрольних робіт розміщені на веб-сторінці. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 
СХЕМА КУРСУ 

Тиж.  Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література. 

Ресурси в Інтернеті 

Завдання (лабораторна 

робота), год 

Термін 

виконан

ня 

1 Вступ до курсу. 

Актуальність та мета вивчення 

дисципліни. 

Історичні аспекти розвитку 

автоматизованого проектування. 

Сучасний стан технологій 

автоматизованого проектування 

електронних схем та напрямки їх 

розвитку.  

Лекція 1, 3, 5 Вступне заняття.  

План робіт на семестр. 

Інструкції з охорони 

праці. 

1 тиж. 

семестру 

2 Основні поняття і принципи 

автоматизованого 

проектування електронних 

схем. 

Терміни та визначення. Види 

моделювання. Основні завдання 

що вирішуються на етапах 

моделювання. 

Особливості радіотехнічних 

пристроїв та систем як об’єктів 

моделювання. 

Технології імітаційного 

моделювання радіотехнічних 

пристроїв. 

Лекція 1, 2, 3, 5, 6 Програма 

схемотехнічного 

моделювання NI 

Multisim. Інтерфейс, 

меню, бази даних  

3 тиж. 

семестру 

3 Програма схемотехнічного 

моделювання NI Multisim. 

Інтерфейс користувача програми 

NI Multisim 

Стандартна та головна панелі 

інструментів. 

Лекція 4, 7, 8 Елементна база NI 

Multisim. Створення 

електронних схем в 

середовищі NI 

Multisim.   

4 тиж. 

семестру 



Панелі моделювання, 

вимірювання та візуалізації 

Панелі радіоелементів та 

віртуальних приладів. 

Інструменти для аналізу 

цифрових схем 

4 Математичні моделі 

компонентів електронних схем 

Моделі двополюсників. 

Моделі транзисторів. 

Моделі багатополюсників 

(інтегральних схем) 

Лекція 1, 3, 5, 6 Моделювання 

електронних кіл 

постійного струму. 

5 тиж. 

семестру 

5,6 Математичні моделі 

електронних схем 

Моделі у повному 

координатному базисі. 

Моделі у базисі змінних стану. 

Моделі у розширеному базисі 

вузлових потенціалів.. 

Лекція 1, 3, 5, 6 Моделювання 

електронних кіл 

змінного струму. 

6 тиж. 

семестру 

7,8 Моделювання режимів 

електронних схем. 

Алгоритми моделювання 

статичних режимів електронних 

схем. 

Алгоритми моделювання 

динамічних режимів електронних 

схем. 

Алгоритми моделювання 

електронних схем в частотній 

області. 

Лекція 1, 3, 5, 6 Моделювання 

перехідних процесів. 

7 тиж. 

семестру 

9 Моделювання режимів 

електронних схем в NI 

Multisim. 

Характеристики методів аналіза 

режимів електронних схем в 

середовищі NI Multisim: 

DC-аналіз за постійним струмом; 

AC-аналіз за змінним струмом, 

побудова частотних 

характеристик; Transient-аналіз 

перехідних процесів.  

Меню Simulate. 

Лекція 4, 7, 8 Моделювання 

електронних схем з 

напівпровідниковими 

елементами. 

9 тиж. 

семестру 

10 Проектування друкованих 

плат в NI Multisim. 

Програмний комплекс NI 

Ultiboard для проектування 

друкованих плат в середовищі NI 

Multisim та його характеристики 

Лекція 4, 7, 10 Моделювання 

електронних схем на 

операційних 

підсилювачах. 

11 тиж. 

семестру 

11 Побудова комутаційної схеми 

Перехід від електричної 

принципової схеми до 

комутаційної схеми. 

Подання комутаційної схеми у 

вигляді графів. 

Подання комутаційної схеми у 

вигляді матриць. 

Лекція 2, 5, 10, 11 Меню середрвища NI 

Ultiboard Підготовка і 

редактування 

провідників та інших 

елементів друкованої 

плати 

12 тиж. 

семестру 

12 Компоновка елементів схеми у 

вузли 

Послідовний алгоритм 

компоновки. 

Мінімізація числа міжвузлових 

сполучень. 

Лекція 2, 5, 10 Експорт в NI Ultiboard 

розроблених в NI 

Multisim електронних 

схем і проектування 

для них друкованих 

плат. 

14 тиж. 

семестру 

13 Розміщення елементів на платі 

Послідовний алгоритм 

розміщення елементів на платі. 

Лекція 2, 5, 10 Наскрізне 

моделювання 

електронної схеми. 

16 тиж. 

семестру 



Ітераційний алгоритм 

розміщення елементів на платі. 

14 Трасування сполучень 

Алгоритм Лі. 

Алгоритм Хейса. 

Лекція 2, 5, 10   

15 Наскрізне моделювання 

електронної схеми. 

Організація наскрізного циклу 

проектування електронної схеми 

з використанням засобів 

автоматизації. Етапи 

проектування. 

Лекція 5, 9   

16 Огляд програмного 

забезпечення для розробки та 

моделювання електронних 

схем та друкованих плат. 

Короткий огляд деяких сучасних 

програм для автоматизованого 

проектування електронних схем 

та друкованих плат: Proteus, 

OrCAD, P-CAD, EasyEDA, 

LTSpice, KiCad 

Лекція 2, 4, 8, 9   

 


