
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  
МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
імені В. Н. КАРАЗІНА 

 
 
 
 

С. В. Добринін  
 
 
 
 

Комп'ютерні основи 
 
 
 

Навчальний посібник  
 
 

для студентiв комп'ютерних спецiальностей 

 
 
 
 
 
 
 
 

Харків – 2011  



  Добринiн С.В.  Комп'ютернi основи   

 2

УДК 004 (075.8) 
ББК 32.973я73 
        Д57 
 
Рецензенти:  професор кафедри телекомунікаційних систем Харківського 

національного університету радіоелектроніки, д-р техн. наук, 
проф., засл. діяч науки і техніки України Лосєв Ю. І.; 

  
 професор кафедри інформаційних технологій та математики 

Харківського гуманітарного університету «Народна українська 
академія», канд. техн. наук, проф. Толстохатько В. А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рекомендовано Вченою радою  
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна  

(протокол № 1 від 25.01.2008 р.) 
 
 

 
Д 57 

Добринін С. В.  
Комп'ютерні основи : навч. посіб. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 236 с.  

ISBN  978-966-623-487-5 
У навчальному посібнику систематизовано викладені головні засади побу-

дови комп'ютерних систем. Послідовно розглянуті теоретичні арифметичні та 
логічні основи комп’ютерної схемотехніки. Значну увагу приділено особли-
востям аналізу і синтезу найбільш поширених комбінаційних і послідовнісних 
вузлів комп'ютерної техніки. Теоретичні положення ілюструються великою 
кількістю прикладів, задач і рисунків. 

Навчальний посібник призначено для студентів, якi навчаються 
за напрямом 6.050201 «Системна інженерія». Він також може бути корисним для 
усіх, хто вивчає та цікавиться теоретичними основами побудови комп'ютерної 
техніки. 

 
УДК 004 (075.8) 
ББК 32.973я73 

 
ISBN  978-966-623-487-5                                                     © ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2011 
                                                                                            © Добринін С. В., 2011 
                                                                                           © Дончик І. М., макет обкладинки, 2008 

 



  Змiст   

 

3

Зміст 
 
Передмова 6 
Розділ 1. Арифметичні основи побудови комп'ютерної техніки 10 
1.1 Передісторія створення комп'ютерної техніки і розвитку  
комп'ютерної науки 

 
10 

1.1.1 Домеханічна доба 10 
1.1.2 Механічна доба 11 
1.1.3 Електромеханічна доба 15  
1.1.4 Електронна доба 18 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 21 
1.2 Системи числення і їх застосування в комп'ютерних системах 21 
1.2.1 Основні відомості про існуючі системи числення 21 
1.2.2 Вибір системи числення для використання в комп'ютерних 
системах 

 
26 

Контрольні питання і завдання для самоперевірки 33 
1.3 Переведення чисел з однієї позиційної системи числення  
до іншої 

 
34 

1.3.1 Переведення чисел в системах числення з основою,  
кратною n2  

 
34 

1.3.2 Переведення чисел методом заміщення 36 
1.3.3 Переведення чисел методом ділення (множення) на основу 37 
1.3.4 Переведення чисел методом віднімання ступенів 41 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 42 
1.4 Арифметичні дії над числами в позиційних системах числення 
з основою, кратною n2  

 
43 

1.4.1 Арифметичні дії над числами у двійковій системі числення 43 
1.4.2 Арифметичні дії над числами у вісімковій і шістнадцятковій 
системах числення 

 
47 

Контрольні питання і завдання для самоперевірки 50 
1.5 Кодування інформації і основні форми представлення чисел у 
комп'ютерних системах 

 
51 

1.5.1 Одиниці, що використовуються для представлення інформа-
ції, поняття кодування інформації 

 
51 

1.5.2 Основні форми представлення чисел у комп'ютерних  
системах 

 
54 

Контрольні питання і завдання для самоперевірки 65 
1.6 Кодування чисел у комп'ютерних системах 
 

66 



  Добринiн С.В.  Комп'ютернi основи   

 4

1.6.1 Кодування чисел і основні арифметичні операції в прямому 
коді 

 
67 

1.6.2 Кодування чисел і основні арифметичні операції в оберненому 
коді 

 
70 

1.6.3 Кодування чисел і основні арифметичні операції в додатковому 
коді 

 
74 

1.6.4 Виявлення переповнення розрядної сітки за допомогою мо-
дифікованих кодів 

 
77 

Контрольні питання і завдання для самоперевірки 79 
1.7 Особливості кодування нечислової інформації в комп'ютерних 
системах 

 
79 

1.7.1 Кодування логічних даних 80 
1.7.2 Кодування символьних даних 80 
1.7.3 Кодування графічної інформації 93 
1.7.4 Кодування звукової інформації 95 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 99 
Розділ 2. Логічні основи побудови комп'ютерної техніки 100 
2.1 Логічні операції і логічні елементи, що використовуються при 
побудові комп'ютерних схем 

 
100 

2.1.1 Основні логічні операції і схемні елементи, що їх реалізують 100 
2.1.2 Комбінаційні схемні логічні елементи 105 
2.1.3 Основні закони і тотожності булевої алгебри 111 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 115 
2.2 Логічні функції та їх аналітичний опис 116 
2.2.1 Поняття і основні властивості логічних функцій 116 
2.2.2 Аналітичне представлення логічних функцій 121 
2.2.3 Сутність функціонально повної системи елементів 125 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 128 
2.3 Мінімізація виразів логічних функцій 129 
2.3.1 Сутність та методи перетворення і мінімізації логічних фун-
кцій 

 
129 

2.3.2 Використання карт Карно (діаграм Вейча) для мінімізації 
логічних функцій 

 
134 

2.3.3 Особливості мінімізації неповністю визначених логічних функ-
цій 

 
145 

Контрольні питання і завдання для самоперевірки 148 
Розділ 3. Структурний синтез схем комп'ютерної техніки 149 
3.1 Загальна характеристика схем комбінаційного типу 149 
3.1.1 Поняття і особливості функціональних вузлів комбінаційного 
типу 
 

 
149 



  Змiст   

 

5

3.1.2 Особливості структурного синтезу функціональних вузлів 
комбінаційного типу 

 
153 

Контрольні питання і завдання для самоперевірки 159 
3.2 Структурний синтез типових вузлів комбінаційного типу 160 
3.2.1 Синтез суматорів 160 
3.2.2 Синтез віднімачів 171 
3.2.3 Синтез шифраторів і дешифраторів 176 
3.2.4 Синтез мультиплексорів і демультиплексорів 183 
3.2.5 Синтез компараторів 188 
3.2.6 Синтез перетворювачів кодів 190 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 193 
3.3 Загальна характеристика схем послідовнісного типу 193 
3.3.1 Основні поняття і визначення 193 
3.3.2 Особливості структурного синтезу цифрових автоматів 201 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 211 
3.4 Структурний синтез типових схем тригерів 212 
3.4.1 Загальна характеристика тригерів 212 
3.4.2 Синтез найпростішого RS-тригера 213 
3.4.3 Синтез синхронного RS-тригера 219 
3.4.4 Синтез D-тригера 221 
3.4.5 Синтез JK-тригера 223 
3.4.6 Синтез Т-тригера 224 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 226 
3.5 Структурний синтез типових послідовнісних вузлів 227 
3.5.1 Синтез регістрів 227 
3.5.2 Синтез лічильників 232 
Контрольні питання і завдання для самоперевірки 235 
Список рекомендованої літератури 237 
Додаток  238 

 



  Добринiн С.В.  Комп'ютернi основи   

 6

Передмова 
Ефективним інструментом обробки великої кількості інформації і 

незамінним помічником у житті людини в наш час стала комп'ютерна 
техніка (від англ. computеr –  обчислювальний пристрій). 

Комп'ютерна техніка є сукупністю засобів для автоматизації про-
цесів обробки інформації і охоплює технічну галузь, яка займається 
розробкою, виготовленням і експлуатацією комп'ютерних пристроїв. 

Сьогодні  діапазон використання засобів комп'ютерної техніки 
охоплює більше 20 тис. галузей їх застосування – від вирішення при-
кладних побутових, виробничих і наукових задач до математичного мо-
делювання, штучного інтелекту і робототехніки. Комп'ютерні і комп'ю-
теризовані (тобто ті, що включають в свій склад елементи комп'ютерної 
техніки) системи грають також важливу роль в економічній сфері, в 
освітній і соціальній сферах діяльності людства. 

Як приклад основних напрямів  використання комп'ютерів можна 
вказати такі: 

 накопичення, зберігання і обробка великих обсягів інформа-
ції, швидкий пошук необхідних даних; 

 проведення наукових, економічних і конструкторських роз-
рахунків; 

 управління складними технічними системами; 
 діловодство (складання листів, оформлення документів); 
 навчання і отримання професійних навичок; 
 видавнича справа; 
 побудова креслень, діаграм, створення малюнків і картин; 
 створення і відтворення мультфільмів, кінофільмів, відеоклі-

пів, телепередач; 
 спілкування людей за допомогою  комп'ютерних мереж різ-

ного масштабу і призначення; 
 надання можливостей для ігор і розваг. 

Широке застосування комп'ютерів зумовлене не тільки їх могут-
нім потенціалом в обчислювальній галузі, але і його гнучкістю. 

Незважаючи на різноманіття вирішуваних за допомогою комп'ю-
терної техніки завдань, принцип ії застосування в кожному випадку 
один і той же: інформація, що надходить до комп'ютерної системи, об-
робляється з метою отримання бажаних результатів. Не випадково в 
США і Великій Британії навчальний курс інформатики як науки про 
комп’ютерну обробку інформації, називається Computer Science, тобто  
комп'ютерна наука. 

Маючи потрібні навички, вміння, знання,  людина може постави-
ти комп'ютеру практично будь-яку задачу, подану як математичну мо-
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дель. Завдяки цьому зараз комп'ютери використовуються практично 
скрізь: починаючи від управління космічними кораблями і закінчуючи 
навчанням дітей у школах. 

Зазначені обставини вимагають загальної комп'ютерної обізнано-
сті. Всесвітньо відомий академік В. М. Глушков (1923–1982) – заснов-
ник і багаторічний керівник Інституту кібернетики Національної Ака-
демії наук України – ще на початку 80-х років ХХ століття писав, що 
«до початку наступного століття в розвинених країнах основна маса 
інформації зберігатиметься в пам'яті електронних обчислювальних ма-
шин (ЕОМ), а людина XXI століття, яка не вмітиме користуватися ЕОМ, 
буде подібна людині XX століття, яка не вміє ні читати, ні писати». 

Ми вступили в епоху бурхливого розвитку інформаційних ком-
п'ютерних технологій, що можна проілюструвати такими цифрами: ко-
жні 1,5 роки приблизно в 2 рази зростають основні технічні характерис-
тики апаратних засобів, кожні 2–3 роки змінюється покоління програм-
ного забезпечення і за кожні 5–7 років змінюється система стандартів і 
інтерфейсів. У цій галузі спостерігається справжній інформаційний бум: 
щороку у світі видаються близько 15 тисяч найменувань комп'ютерної 
літератури, яка обновлюється практично кожні 2 роки. 

На сьогодні в умовах, коли кількість комп'ютерної техніки, задія-
ної в економічних, промислових, соціальних та інших процесах у світі і, 
зокрема, в Україні, постійно збільшується, дуже важливим є забезпе-
чення суспільства кваліфікованими користувачами, фахівцями з обслу-
говування комп'ютерної техніки, прикладними та системними програмі-
стами. Незадовільне вирішення цієї задачі буде неминуче приводити до 
уповільнення темпів економічного і соціального розвитку країни. 

Тому не випадково в 2005 р. була затверджена Державна програма  
«Інформаційні і комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 
роки. 

Метою Програми є створення умов для розвитку освіти і науки, 
підвищення ефективності державного управління шляхом впроваджен-
ня інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення реаліза-
ції прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поши-
рення інформації, здійснення підготовки потрібних спеціалістів і квалі-
фікованих користувачів, сприяння розвитку вітчизняного виробництва 
високотехнологічної продукції і насамперед – конкурентоспроможних 
комп’ютерних програм як найважливішої складової інформаційних та 
комунікаційних технологій, сприяння переходу економіки на інновацій-
ний шлях розвитку. 
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Основними  завданнями Програми визначені такі: 
 оснащування навчальних закладів сучасним комп’ютерним 

та телекомунікаційним обладнанням; 
 підвищення загальної інформаційної грамотності населення; 
 впровадження інформаційних та комунікаційних технологій  

у навчальний процес і проведення наукових досліджень, забезпечення 
доступу до національних і світових інформаційних ресурсів; 

 розроблення, впровадження та легалізація програмного за-
безпечення; 

 залучення мережних технічних ресурсів для забезпечення 
підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернету; 

 розвиток технологій дистанційного навчання і використання 
їх для запровадження в Україні системи навчання протягом усього жит-
тя; 

 забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів 
та розробників); 

 підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів; 
 розбудова інфраструктури національної науково-освітньої 

телекомунікаційної мережі (УРАН), підключення до неї наукових уста-
нов, наукових бібліотек, центрів науково-технічної інформації за допо-
могою каналів передачі даних, інтеграція її з європейською науково-
дослідницькою мережею (GEANT); 

 розширення мережі електронних бібліотек навчальних за-
кладів та наукових установ; 

 розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки 
функціонування мереж та інформаційних ресурсів. 

Особливе місце у вивченні комп'ютерної техніки займають так 
звані цифрові автомати. Автомат – це  пристрій, що виконує певні фун-
кції (не обов'язково обчислювального характеру) без безпосередньої 
участі людини. 

За принципом роботи автомати ділять на два великі класи – циф-
рові і аналогові. 

У цифрових автоматах, класичним прикладом яких є комп'ютерні 
системи і пристрої, початкова і проміжна інформація, а також остаточні 
результати обчислень представляються в цифровій формі. Основні пе-
реваги цифрових автоматів перед аналоговими полягають в їх універса-
льності при вирішенні широкого спектра задач і високій точності обчи-
слень. Перехід до вирішення нової задачі в комп'ютерній системі зво-
диться до складання нової програми і введення її в систему. При цьому 
структура комп'ютерної системи не зазнає ніяких змін. Точність роботи 
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цифрових автоматів не має принципових обмежень, оскільки визнача-
ється кількістю розрядів у числах,  якими оперує автомат. 

Тому саме цифрові автомати становлять основу сучасної комп'ю-
терної техніки. 

У даному навчальному посібнику розглядаються математичні ос-
нови і принципи роботи як елементів, що входять до складу цифрових 
автоматів, так і самих автоматів. Посібник відповідає навчальній про-
грамі дисципліни «Комп'ютерні основи» і призначається для студентів, 
які навчаються за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія». 
Також він може бути корисним для тих, хто самостійно вивчає теорети-
чні основи побудови комп'ютерної техніки. 

У першому розділі стисло простежено історію виникнення та 
розвитку комп’ютерної техніки та комп’ютерної науки. Також у розділі 
розглядаються арифметичні основи побудови комп’ютерної техніки. 
Наведені відомості з методів перетворення чисел дозволяють одержати 
усі необхідні знання та навички роботи з числами, що можуть бути 
представлені в основних системах числення. Значна увага при цьому 
приділяється особливостям представлення даних різноманітного похо-
дження та природи у формі, найбільш прийнятній і зручній для обробки 
в комп’ютерних системах. 

Другий розділ містить теоретичну базу для розуміння логічних 
основ побудови комп’ютерної техніки. Спираючись на положення дис-
кретної математики, розглянуті основні логічні операції та логічні еле-
менти, що використовуються при побудові комп’ютерних схем. Наведе-
ні приклади схемної реалізації логічних операцій та функцій. Подана 
методика та значна кількість прикладів мінімізації, як повністю визна-
чених, так і неповністю визначених логічних функцій. 

Матеріал, наведений в третьому розділі, стосується заключного 
етапу вивчення арифметичних та логічних основ комп’ютерної техніки. 
У ньому розглянуті принципи структурного синтезу таких функціона-
льних вузлів комбінаційного типу, як різноманітних суматорів, шифра-
торів, дешифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів, компарато-
рів, перетворювачів кодів. Подані основні поняття та визначення теорії 
цифрових автоматів та методики їх синтезу. Наведені приклади синтезу 
таких функціональних вузлів послідовнісного типу, як тригери, регіст-
ри, лічильники. 

Наприкінці посібника наведено список основних і додаткових лі-
тературних джерел, які рекомендуються під час вивчення навчальної 
дисципліни «Комп’ютерні основи» і які містять додаткову інформацію з 
теорії та практики комп’ютерних систем. 

 


