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В посібнику розглянуті фундаментальні основи комп'ютерної 
електроніки в лабораторних роботах. Посібник розроблений у відповідності 
з планом кафедри та програми до дисципліни "Комп'ютерна електроніка. В 
кожній лабораторній роботі наведені теоретичні основи, та особливості її 
виконання, наведені спеціальні технічні засоби (стенди).
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ПЕРЕДМОВА

Лабораторний практикум з комп'ютерної електроніки в різних учбових 
складах проводяться або з використанням різких технічних засобів 
(стендів) і вимірювальних пристроїв, або з використанням програмних 
пакетів типу МісгоСар. Капітальні витрати, а, відповідно, і вартість 
навчання в першому випадку значно вище, ніж у другому, особливо з 
використанням фронтального способу проведення лабораторних робіт.

Безумовно, перевагою в першому випадку є те, що студенти мають, 
справу з "живими", дійсно існуючими елементами та пристроями. Однак 
поява нових технологій потребує нової елементної бази електронних 
пристроїв, що, в свою чергу потребує модернізації, а інколи і заміни 
технічних засобів.

Використання моделюючих пакетів типу МісгоСар значно зменшує 
капітальні витрати, однак збільшує рівень абстракції під час дослідження 
електронних схем. Крім того, немає можливості емуляції необхідних 
пристроїв і тестуючого обладнання.

Значні ускладнення виникають також під час дослідження схем 
цифрових пристроїв, тому що в бібліотеці моделюючих пакетів відсутні 
деякі необхідні елементи. Під час роботи з пакетами моделюючих програм 
виявлено і ряд інших недоліків. Тому до лабораторного практикуму з 
комп'ютерної електроніки введені спеціальні технічні засоби (стенди) і 
деякі лабораторні роботи виконуються з використанням моделюючих 
пакетів типу МісгоСар 5.



ВСТУП

Дисципліна "Комп'ютерна електроніка" базується на знаннях і навичках, 
придбаних студентами в процесі вивчення фізики, математики теорії 
електричних і магнітних ланцюгів, прикладної математики. Дана 
дисципліна є основою для схемотехнічного забезпечення всіх наступних 
дисциплін, служить базою для розуміння принципів побудови більшості 
блоків ЕОМ та інших технічних засобів обчислювальної техніки.

Особливості вивчення комп'ютерної електроніки обумовлені тим, що це 
одна з дисциплін, які зв'язують загальнонаукові фундаментальні дисципліни 
та дисципліни, що забезпечують спеціальну підготовку студентів.

В процесі лабораторних занять здійснюється один з найважливіших 
моментів навчального процесу - зв'язок теорії з практикою, в результаті 
чого студент отримує необхідні знання, вміння та навички в організації та 
проведенні дослідів та досліджень, а також опановує технологію монтажу, 
налагодження й експлуатації електронних схем.

Загальні завдання лабораторного практикуму, який пропонується:
- поглиблене вивчення прослуханого на лекціях і отриманого в результаті 
самостійної роботи теоретичного матеріалу, розвиток практичних навичок 
розрахунку, побудови та налагодження електронних схем, їх 
експериментальне дослідження, обробка отриманих результатів, 
оформлення звітної документації, використання стандартного обладнання 
для генерування типових сигналів, вимірювань та реєстрації отриманих 
результатів;
- розвиток навичок постановки задачі досліджень, виявлення та 
розрахунку критичних режимів роботи схеми з урахуванням впливу 
навколишнього середовища, розкиду параметрів елементів, джерел 
живлення, аналізу отриманих результатів та вміння робити правильні 
висновки з експериментальних даних;
- поглиблене вивчення принципів роботи електронних схем, які 
досліджуються, методики їх розрахунку, завад, несправностей та їх 
усунення.

Лабораторний практикум розрахований для студентів, які вивчають з 
дисципліну "Комп'ютерна електроніка". Цей навчальний посібник може 
бути корисний викладачам вузів у постановці лабораторних робіт за 
відповідною тематикою.
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