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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Технології комп’ютерного проектування” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки № 485 від 26 травня 2010 року 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи комп’ютерного проектування систем з 

викорситанням спеціалізованих середовищ розробки програмного забезпечення. 

. 

Міждисциплінарні зв’язки: для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: 

програмування, вища математика, електротехніка і електроніка. Знання, отримані під час 

вивчення дисципліни, сприятимуть формуванню у бакалаврів навичок створювати і 

використовувати моделі електронних приладів із застосуванням сучасного програмного 

забезпечення. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

 

Модуль 1. 

1. Комп’ютерні моделі.  

2. Принципи моделювання явищ і процесів. 
 

Модуль 2. 

3. Ідеологія комп’ютерного проектування 

4. Приклади систем комп’ютерного проектування. 

 

Модуль 3.  
5. Система графічного програмування та віртуального проектування 

National Instruments LabVIEW.  
6. Проектування цифрових логічних елементів у LabVIEW 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Технології комп’ютерного проектування” 

полягає у вивченні майбутніми фахівцями та науковцями методів застосування сучасної 

обчислювальної техніки та програмного забезпечення для проектування електронних 

пристроїв.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни “Електротехніка та електроніка” полягають у 

формуванні у бакалаврів знань про сучасні засоби комп’ютерного проектуваня (зокрема 

інженерне середовище розробки National Instruments LabVIEW) для вирішення прикладних 

завдань проектування електронних пристроїв різного рівня складності.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
знати: засади і принципи побудови комп’ютерних моделей, основні підходи до віртуального 

проектування, принципи проектування цифрових систем;  

вміти: проектувати та імплементувати у програмному коді моделі явищ, об’єктів та процесів, 

проектувати віртуальні прилади у середовищі National Instruments LabVIEW, будувати схеми 

цифрових електронних пристроїв на основі формального опису, моделювати роботу 

пристроїв з використанням засобів National Instruments LabVIEW. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 64 години та 3 кредити ЄКТС. 

 

 



 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

1. Ідеологія комп’ютерного проектування. Предмет і задачі курсу. Роль комп’ютерного 

проектування в сучасній електроніці. Приклади систем комп’ютерного проектування і 

моделювання. 
  
2. Поняття та цілі комп’ютерного моделювання. Модель і моделювання. Види моделей. 

Класифікація задач. Прямі та обернені задачі. Підходи до моделювання та області 

застосування. 

 

3. Моделювання випадкових чисел. Характеристки випадкових чисел. Види розподілу. 

Способи отримання випадкових чисел з допомогою ПК. Моделювання неперервної 

випадкової величини. Моделювання дискретної випадкової величини. Моделювання 

заданого закону розподілу.  

 

4. Основи моделювання фізичних процесів. Комп’ютерне пректування у фізиці. Приклади 

задач. Задача про охолодження кави. 
  
5. Поняття про чисельні методи. Перехід від неперервного опису моделі до різницевого. 
Метод Ейлера. Вибір кроку інтегрування. Графічна інтерпретація. Приклади розрахунків за 
допомогою методу Ейлера. 
.  
6. Проектування і моделювання у практичних задачах. Моделювання задач про рух. 
Вільне падіння тіла. Опис та перехід до моделі. Розрахунок залежностей швидкості та 
координати.   
 
7. Моделювання задач механіки. Метод Ейлера-Кромера. Рух тіла з урахуванням опору 
повітря. Двокоординатна модель.  
 
8. Проектування та моделювання задач електроніки. Застосування методу Ейлера у 
розрахунках електричних кіл. Задача про RC-ланку.   
 
9. Проектування цифрових логічних елементів. Основні логічні елементи. Проектування 
складніших елементів на основі базових. Багатовходові елементи. Накладання маски за 
допомогою логічних операцій. Комутування цифрових сигналів з допомогою логічних 
елементів. 
 

10. Цифрові суматори. Додавання в двійковій системі. Логічна реалізація однорозрядного 

суматора. Багаторозрядний суматор. Пристрої віднімання. Використання оберненого та 

доповнюючого кодів для віднімання у двійковій системі. Реалізація моделі універсального 

цифрового пристрою віднімання-додавання. 

 

11. Проектування послідовнісних пристроїв. Відмінність між послідовнісними і 

комбінаційними пристроями. Асинхронні тригери. Синхронні тригери. Динамічні моделі 

тригера. Паралельні регістри. Регістри зсуву.  

 

12. Проектування лічильників імпульсів. Цифрові лічильники імпульсів. Використання 

лічильників у генераторах псевдовипадкових чисел. Лічильник Джонсона. 

 

13. Проектування ЦА та АЦ перетворювачів. Цифро-аналогове перетворення. 

Використання ЦАП у генераторах гармонічних сигналів.  Особливості вихідного сигналу 



ЦАП. АЦ-перетворення методом послідовних наближень.  АЦ-перетворювачі на основі 

компараторів.  

14. Проектування СPU. Будова центрального процесора. Арифметико-логічний пристрій. 

Регістрова структура.  
 

3. Рекомендована література 

 

1. Gould H., Tobochnik J., Christian W. An Introduction to Computer Simulation Methods: 

Applications to Physical Systems, third edition, , Addison-Wesley, Reading, MA, 2007. 

2. Суранов А. Я. LabVIEW 7: справочник по функциям. – М.: ДМК Пресс, 2005. 

3. Тревис Дж. LabVIEW для всех. - М.: ДМК Пресс; Прибор Комплект, 2005. 

4. Смольянинов Я.В. LabVIEW графический программный комплекс. - М.: ДМК Пресс, 2006. 
 
 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “Технології 

комп’ютерного проектування” визначають за результатами екзамену, порядок проведення 

якого встановлює робоча навчальна програма. 

Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання знань 

розробляють та затверджується на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу за видами занять. Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 
 

5.Засоби діагностики успішності навчання 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль успішності, 

два модульних контролі та складання екзамену. Для поточного контролю засвоєння 

студентами навчального матеріалу передбачається виконання та захист лабораторних робіт, 

перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульних контролів засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання двох модульних контрольних робіт, порядок проведення та зміст 

яких наводяться в робочій навчальній програмі. 

Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається написання рефератів, 

перелік тем яких встановлює робоча навчальна програма. 


