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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Метою вивчення дисципліни “Цифрові автомати” є теоретична підготовка, 

що включає в себе вивчення студентами арифметичних, логічних і 

схемотехнічних основ побудови цифрових пристроїв обробки інформації та 

принципів їх аналізу і синтезу, а також отримання практичних навичок з 

розробки, створення і використання цифрових автоматів (ЦА) різного 

призначення та їх окремих вузлів. 

Завданням вивчення дисципліни “Цифрові автомати” є навчити студентів 

застосовувати основні положення теорії ЦА при проектуванні сучасних 

комп’ютеризованих системах управління та автоматики. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні  

знати:  

• роль і місце цифрової обчислювальної техніки в комп’ютеризованих 

системах управління і автоматики;  

• інформаційні основи цифрових пристроїв, визначення терміну “цифровий 

автомат”;  

• арифметичні і логічні основи побудови і роботи ЦА;  

• основні тенденції розвитку цифрових пристроїв на сучасному етапі 

розвитку цифрової елементної бази;  

• системотехнічні засади побудови ЦА;  

• принципи контролю роботи ЦА;  

• способи задання алгоритмів функціонування ЦА;  

• принципи побудови і алгоритми роботи операційних і управляючих блоків 

ЦА;  

• основи структурного синтезу ЦА з жорсткою логікою і мікропрограмним 

управлінням. 
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Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 20 год лекції, 40 год практичні та семінарські заняття, 60 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна не є обов’язковою для вивчення. 

 



 5 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ  

«Цифрові автомати» 
 

№ Назва розділу, теми курсу 

Змістовий модуль 1. Основи теорії цифрових автоматів 

1.  Теоретичні основи цифрових автоматів (ЦА) 

2.  Закони алгебри-логіки 

3.  Методи проектування комбінаційних схем 

4.  Шифратори та дешифратори 

5.  Мультиплексори та демультиплексори 

6.  Тригерні елементи ЦА 

7.  Автомати Мілі і Мура 

 Разом годин: 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Основи теорії цифрових автоматів 

Тема 1. Теоретичні основи цифрових автоматів (ЦА) 

Мета і завдання дисципліни. Коротка історія розвитку ЦА. Інформаційні 

основи цифрових автоматів. Основні поняття алгебри логіки  

Тема 2. Закони алгебри-логіки 

Основні закони алгебри логіки. Способи реалізації логічних (бульових) 

функцій на логічних елементах різних серій. Технічні характеристики схем  

Тема 3. Методи проектування комбінаційних схем 

Формулювання завдання. Побудова таблиці істинності. Складання 

функціонального рівняння. Спрощення функціонального рівняння. Побудова 

схем за функціональним рівнянням. Перевірка правильності перетворень. 

Приведення схеми до єдиного базису  

Тема 4. Шифратори та дешифратори 

Призначення шифраторів. Складання функціонального рівняння. Побудова 

схеми. Моделювання в системі Simulink. Призначення дешифраторів. 

Складання функціонального рівняння. Побудова схеми. Моделювання в 

системі Simulink  

Тема 5. Мультиплексори та демультиплексори 

Призначення мультиплексорів та демультиплексорів. Складання 

функціонального рівняння мультиплексорів та демультиплексорів. Побудова 

схеми та моделювання в системі Simulink  
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Тема 6. Тригерні елементи ЦА  
 
Таблиця істинності, рівняння роботи, схеми i діаграми роботи асинхронних i 

синхронних R-S-тригерiв. Таблиця істинності, рівняння роботи, схеми i 

діаграми роботи асинхронних i синхронних T-тригерiв. Таблиця істинності, 

рівняння роботи, схеми i діаграми роботи асинхронних i синхронних D-

тригерiв. Таблиця істинності, рівняння роботи, схеми i діаграми роботи 

асинхронних i синхронних універсальних J-K-тригерiв. Побудова на їх основі 

лічильників, регістрів. Схемотехніка i основні характеристики лічильників і 

регістрів, приклади їх використання  

Тема 7. Автомати Мілі і Мура 

Математична модель ЦА. Автомати Мілі і Мура, способи подання ЦА. 

Структурна модель ЦА. Етапи структурного синтезу ЦА. Синхронізація 

роботи ЦА  
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 
 
1. Системи числення.  
2. Арифметичні операції в двійково-кодованих системах числення.  
3. Булева алгебра.  
4. Закони алгебри логіки.  
5. Функції та структура комбінаційної схеми (КС).  
6. Постановка та методи рішення задач аналізу та синтезу КС.  
7. Канонічний метод синтезу комбінаційних схем.  
8. Критерії якості технічної реалізації КС (складність, швидкодія, надійність 
та інші).  
9. Поняття системи та комплексу логічних елементів (ЛЕ),основні 
характеристики комплексів ЛЕ.  
10. Синтез КС на логічних елементах малого ступеня інтеграції з 
врахуванням коефіцієнтів об’єднання по входу та коефіцієнта розгалуження 
по виходу.  
11. Методи аналізу КС.  
12. Аналіз КС методом асинхронного моделювання.  
13. Аналіз КС методом синхронного моделювання.  
14. Аналіз КС методом п-алгоритму.  
15. Основні поняття та визначення теорії абстрактних автоматів.  
16. Автомати Мілі та Мура. Еквівалентні автомати.  
17. Способи опису та завдання автоматів.  
18. Мінімізація кількості внутрішніх станів автомата.  
19. Структура цифрового автомата.  
20. Задачі структурного синтезу цифрового автомата (ЦА).  
21. Канонічний метод структурного синтезу ЦА.  
22. Елементарні автомати та їх властивості.  
23. RS, D, JK, T-тригери, їх властивості, таблиці переходів.  
24. Структурний синтез цифрових автоматів на базі тригерів.  
25. Абстрактний синтез керуючих автоматів.  
26. Абстрактний синтез мікропрограмного автомату Мілі.  
27. Абстрактний синтез мікропрограмного автомату Мура.  
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Цифрові автомати ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
 
1. Системи числення. Переведення чисел із однієї до іншої системи числення  

2. Двійкова та шістнадцяткова системи числення. Переведення чисел із 
двійкової до шістнадцяткової системи числення та навпаки  

3. Операції над двійковими числами: додавання, віднімання, зворотний та 
додатковий коди  

4. Логічні функції над двійковими числами, таблиці істиності та графічні 
позначення  

5. Дослідження булевих функцій двох змінних  

6. Налаштування моделі комбінаційної схеми в Matlab/Simulink  

7. Еквівалентні перетворення логічних функцій  

8. Закони алгебри логіки  

9. Закони алгебри логіки. Закон ідемпотентності (тавтології)  

10. Закони алгебри логіки. Закон комутативності  

11. Закони алгебри логіки. Закон асоціативності  

12. Закони алгебри логіки. Закон дистрибутивності  

13. Закони алгебри логіки. Закон нуля і одиниці  

14. Закони алгебри логіки. Закон поглинання  

15. Закони алгебри логіки. Закон Деморгана  

16. Закони алгебри логіки. Закон склеювання  

17. Дискретні автомати. Дискретні сигнали. Постановка задач синтеза та 
аналіза комбінаційних схем.  

18. Табличний спосіб задання логічних функцій  

19. Аналітичний спосіб задання логічних функцій  

20. Етапи складання функціональної схеми логічного пристрою  
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21. Синтез схем у найпростішому базисі І, АБО, НЕ.  

22. Складання таблиці істиності логічного пристрою  

23. Складання логічного рівняння функціонування цифрового пристрою  

24. Мінімізація логічних рівнянь  

25. Перетворення логічного рівняння в базис І-НЕ  

26. Перетворення логічного рівняння в базис АБО-НЕ  

27. Складання функціональної схеми логічного пристрою за аналітичним 
рівнянням  

28. Часові діаграми роботи логічного пристрою  

29. Синтез дешифраторів  

30. Синтез шифраторів  

31. Синтезувати дешифратор, який перетворює 3-х розрядний двійковий код 
в код “біжуча одиниця”  

32. Синтезувати дешифратор, який перетворює 3-х розрядний двійковий код 
в код “біжучий нуль”.  

33. Записати логічне рівняння дешифратора, на виходах якого буде “лог. 1” 
тільки при заданих вхідних адресах.  

34. Синтез мультиплексорів  

35. Синтез демультиплексорів  

36. Класифікація суматорів  

37. Синтез суматорів  

38. Синтез двійкового чвертьсуматора  

39. Синтез двійкового напівсуматора  

40. Синтез повного двійкового суматора  

41. Тригери. Типи тригерів  

42. Асинхронний RS – тригер з прямими входами  

43. Асинхронний RS-тригер с інверсними входами  

44. Синхронний RS-тригер  

45. Асинхронний Т-тригер  
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46. Синхронний Т - тригер  
 

47. D – тригери (тригери затримки)  

48. Синхронний D-тригер з асинхронними входами R і S  

49. JK – тригер  

50. Способи використання JK – тригера  

51. Регістри  

52. Регістри зберігання  

53. Регістри зсуву  

54. Лічильники  

55. Реверсивні лічильники  

56. Лічильники з послідовним переносом  

57. Лічильники з паралельним переносом  

58. Синтез цифрових автоматів з пам’яттю  

59. Автомат Мілі  

60. Автомат Мура  
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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