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Анотацiя
Розглянуто актуальнi питання використання засобiв iнформацiйної технологiї у навчальному процесi. Запро-

поновано використання пакетiв прикладних програм типу OrCAD для аналiзу роботи цифрових схем. З метою
покращення сприйняття навчального матерiалу та його вiзуалiзацiї пропонується використовувати програмну
систему UVScreenCamera для створення навчальних фiльмiв дослiдного характеру.

Abstract
Actual questions of the usage of informational technologies in education are reviewed. The usage of software packages,

such as OrCAD used for analyzing digital circuits is offered. In order to improve the perception of educational materials
and its visualization it is proposed to use UVScreenCamera software system for creating educational research films.

Вступ
В сучасних освiтнiх системах нинi досить широко реалiзується тенденцiя переходу вiд застарiлих «ре-

цептурних» методiв освiти, якi базуються на необхiдностi заучування матерiалу, до навчання на ґрунтi
методiв та принципiв iз застосуванням новiтнiх технологiй та пiдходiв, якi використовують набутi теорети-
чнi знання для вирiшення творчих та прикладних завдань з елементами наукового аналiзу та дослiджень.
Наявнiсть сучасного досконалого програмного та апаратного забезпечення на даному етапi дозволяє зна-
чно покращити органiзацiю навчального процесу пiдготовки фахiвцiв в галузi електроенергетики.

Проектування цифрових схем з використанням засобiв iнформацiйної технологiї
При вивченнi дисциплiни «Обчислювальна технiка в технологiчних процесах» використовуються рi-

зноаспектнi iнновацiйнi технологiї для органiзацiї навчального процесу та реалiзацiї творчих завдань в
ходi прикладних дослiджень лабораторного та курсового практикуму. Таким чином, для дослiдження
роботи комбiнацiйних схем студентами використовуються демонстрацiйнi версiї пакетiв прикладних про-
грам (ППП) таких технологiй, як OrCAD, Proteus, Electronic WorkBench. Зокрема, для аналiзу часових
характеристик цифрових схем найбiльш зручно використовувати ППП OrCAD, який має поширену без-
коштовну демо-версiю, котра дозволяє моделювати широкий дiапазон цифрових схем з використанням
розгорнутої бiблiотеки логiчних елементiв. Як вiдомо, кожний логiчний елемент, який входить до схеми
вiдповiдного електронного пристрою, володiє власною затримкою часу, яка, крiм уповiльнення роботи
останнього, може призвести до його хибного функцiонування в певний iнтервал часу. Появу хибних си-
гналiв також можна назвати несправнiстю пристрою. Пiд несправнiстю цифрового пристрою розумiють
змiни в пристрої, що викликанi дефектом. В технологiї OrCAD на функцiональному рiвнi роботи цифрової
схеми дефект проявляється, якщо на виходi схеми з’являється хибний сигнал. Така робота електронного
пристрою виникає при перевищеннi накопиченої часової похибки на окремих тактах функцiонування три-
валостi вхiдних сигналiв схеми. При цьому на виходi комбiнацiйної схеми очiкується сигнал, який було
отримано на попередньому тактi, незалежно вiд рiвня вхiдних сигналiв.

Отже, можлива поява хибних сигналiв на виходi цифрової схеми залежить вiд наступного фактору,
який детермiнує схемна реалiзацiя пристрою. Якщо на вхiд схеми подаються одночасно два або бiльше
сигналiв, то внаслiдок неоднакових часових затримок на рiзних тактах функцiонування виникають за-
тримки часу, якi визначаються накопиченням похибки на шляху проходження сигналу у послiдовному
ланцюзi схеми. Тому для усунення цього недолiку необхiдно визначити мiнiмальну тривалiсть сигналу,
при якiй комбiнацiйна схема буде працювати вiрно, та утримувати її на встановленому рiвнi. Такi до-
слiдження роботи цифрових схем дозволяють пiдвищити якiсть набутих теоретичних знань, активiзують
творчi здiбностi студентiв i сприяють кращому засвоєнню матерiалу навчального курсу.

Крiм того, для пiдвищення ефективностi використання засобiв iнформацiйної технологiї, ППП та
промислових програмних комплексiв у навчальному процесi при вивченнi технiчних дисциплiн актив-
но використовуються мультимедiйнi засоби навчання, як-от: презентацiї, навчальнi вiдеофiльми, флеш-
тренажери, навчаючi та тестовi програми. Створення навчальних фiльмiв здiйснюється за допомогою де-
монстрацiйної версiї системи UVScreenCamera. Такi фiльми ефективно використовуються в навчальному
процесi для пiдвищення керованостi пiзнавальної дiяльностi студентiв в ходi лабораторного та курсового
практикуму при вивченнi дисциплiни «Обчислювальна технiка в технологiчних процесах».

Висновки
Отже, використання засобiв iнформацiйної технологiї в ходi вивчення технiчних дисциплiн дозволяє

активiзувати творчу складову навчального процесу, сприяє пiдвищенню iнтенсивностi проведення само-
стiйної роботи студентiв, полiпшує сприйняття навчального матерiалу, iнспiрує студентiв до його ґрун-
товного аналiзу, а, отже, сприяє формуванню професiйних навичок та знань студентiв про напрямки
впровадження новiтнiх технологiй в енергетичне виробництво.
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