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ВСТУП

М е т а  к у р с о в о г о  п р о е к т у  ( к у р с о в о ї  р о б о т и ) -
закрігшення теоретичного матеріалу з дисципліни та набуття практичних 
навичок з розробки електричного розрахунку транзисторного ключа, 
схемне проектування типового найпростішого вузла цифрового пристрою, 
опанування сучасними програмними засобами для моделювання 
аналогових і цифрових схем, а також набуття навичок аналізу і синтезу 
відносно нескладних аналогових і цифрових схем.

Типове завдання на курсовий проект передбачає розрахунок 
транзисторного ключа на біполярних і уніполярних транзисторах, вибір і 
аналіз схемотехніки логічного елемента і синтез нестандартного тригера 
згідно з заданим варіантом, тобто аналогова і цифрова частини курсового 
проекту.

Курсове проектування базується на знаннях студентом таких 
дисциплін, як "Прикладна теорія цифрових автоматів", "Організація 
функціонування обчислювальних машин", " Прикладна математика", а 
також на вивченні курсу "Комп'ютерна електроніка" та виконанні 
лабораторних робіт з розробки і моделювання аналогових і цифрових схем 
в середовищі МісгоСар, PSpice, PCAD, Microsim.

Спеціалізовані завдання на курсовий проект повинні передбачати 
електричний розрахунок, схемотехнічне проектування і машинне 
моделювання або макетування елементів і пристроїв обчислювальної 
техніки.

Зміст навчальної дисципліни "Комп’ютерна електроніка" містить дві 
відносно самостійні частини - питання аналогової і цифрової електроніки. 
Цифрова електроніка обмежена проблемами схемної реалізації елементної 
бази. Відзначимо також, що використання двійкового зображення 
цифрової форми інформації пов’язано з можливостями сучасних активних 
пристроїв (і, звичайно, відповідних схем) формувати необхідну кількість 
роздільних рівнів. Суттєве значення мають і часові параметри сигналу. З 
одного боку, вони визначають швидкодію елементів комп’ютера, з 
другого, - вид (різновид) цифрового сигналу. Так, серед цифрових 
сигнаїів виділяють імпульсні та потенціальні.

При двійковому зображенні інформації існують два дозволених 
рівня, яким можуть бути надані значення логічного "0" і "1" (існують, 
звичайно, деякі схемні обмеження) і одна заборонена зона, розміщена між 
"дном" зони високих рівнів і "стелею" зони низьких рівнів. Розміри цих 
зон визначаються при конкретній технічній реалізації пристрою.

Всі види компонентів цифрової схемотехніки залежно від складності 
виконання перетворень дискретних сигналів можна умовно розділити на 
елементи, функціональні вузли, пристрої і системи. Електронні схеми, які 
реалізують прості функції алгебри логіки, являють собою клас логічних
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елементів.
Технічні параметри цифрових систем, пристроїв і вузлів однозначно 

обумовлені параметрами використаних в них елементів. Найпростіші 
елементи цифрової схемотехніки - це електронні перемикачі напруги і 
струму. Використання навіть ідеального перемикача напруги і струму 
(цифрового ключа) недостатньо для реалізації логічного елемента 
електричної схеми, яка забезпечує формування вихідних логічних рівнів 
згідно з деякою логічною функцією і значеннями вхідних сигналів. 
Побудова схеми, яка виконує логічну операцію, це задача ще більш важка, 
ніж побудова ключа.

Курсовий проект (курсова робота) з "Комп’ютерної електроніки" 
складається з трьох частин:

1). Проектування цифрового ключа (вибір схеми, розрахунок 
звичайного насиченого ключа, характеристики транзисторного ключа, 
результати моделювання).

2). Вибір логічного елемента (статичні та динамічні характеристики, 
принципова схема та її функціонування, порівняльний аналіз з другими 
серіями елементів).

3). Логічне проектування тригерної схеми.
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