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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Шифри та назви галузі знань, Характеристика навчальної
код та назва напряму
дисципліни
підготовки, спеціальності,
освітньо-кваліфікаційний
рівень
Кількість кредитів ЕСТS – 3 1701 - Інформаційна безпека Цикл
професійної
та
Загальна кількість годин – 108 170102 – Системи технічного практичної підготовки
Кількість тем
–5 захисту інформації
Навчальний курс ____2_____
(номер)
Бакалавр
Семестр ______4__________
(номер)

Види контролю:
Підсумковий контроль –
екзамен.
Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних
– 2,5
самостійної роботи – 2,5

Розподіл навчальної
дисципліни за видами занять:
Лекції
– _26___;
(години)

Практичні заняття

– __16__;
(години)

Лабораторні заняття – __12__;
(години)

Самостійна робота – _54__;
(години)

Види контролю:
екзамен

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою навчальної дисципліни «Основи теорії кіл, сигналів та процесів в
системах технічного захисту інформації» є засвоєння основних законів та
положень теорії електричних кіл та сигналів, оволодіння методами аналізу та
синтезу кіл, засвоєння методів аналізу сигналів та процесів в електричних колах
пристроїв та систем технічного захисту інформації.
Метою навчальної дисципліни «Компонентна база засобів технічного
захисту інформації» є отримання курсантами необхідних знань що до сучасної
елементної бази яка використовується при побудові засобів технічного захисту
інформації, радіоелектронних пристроїв, їх окремих блоків та вузлів;
формування практичних навичок та вмінь з аналізу окремих каскадів
електронних пристроїв, засобів технічного захисту інформації;
ознайомлення курсантів студентів та слухачів з сучасним станом та
перспективними напрямками розвитку сучасної радіо елементної бази її
використанні у системах технічного захисту інформації;
розвиток інформаційної культури курсантів.
Основними завданнями дисципліни «Компонентна база засобів
технічного захисту інформації» є:

- визначення основних груп радiокомпонентiв, принцип дiї яких
заснований на використаннi загальних фiзичних закономiрностей;
- основні фізичні закономірності, які притаманні функціонуванню груп
радіокомпонентів, аналогових і цифрових пристроїв та їх математичному
опису;
- зв'язки характеристик i параметрів радiокомпонентiв, аналогових і
цифрових пристроїв з фізичними процесами, якi виникають в них;
- показ радiокомпонента як елемента електронної схеми еквiвалентною
моделлю;
- деякі властивості конструктивного виготовлення, засоби дослiдження
та використання радiокомпонентiв, аналогових і цифрових пристроїв.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми курсанти повинні
знати:
– фiзичнi основи, принципи дії, будову, характеристики, параметри
радіоелементів та компонентів ТЗІ.
– сучасну компонентну базу радіоелектроніки, об’єктивну оцінку її
функціональних можливостей.
– вплив властивостей матеріалів, технологічного розкиду та умов
експлуатації на основні характеристики та параметри компонентів в
радіо-електронній апаратурі (РЕА).
– основнi умовні позначення і особливості застосування компонентів РЕА.
– основні типи електронних
пристроїв, їх побудову, принцип дії,
характеристики, параметри та умовні позначення.
– основні методи аналізу і розрахунку параметрів і характеристик
аналогових та цифрових електронних пристроїв (ПА).
– особливості застосування електронних приладів та пристроїв в засобах
ТЗІ.
вміти:
– експериментально досліджувати електронні прилади і пристрої за
допомогою вимірювальної техніки та аналізувати отримані результати.
– розрахувати параметри і характеристики електронних пристроїв,
користуючись довідниками по електронним приладам та інтегральним
мікросхемам.
– оцінювати вплив параметрів електронних приладів і умов експлуатації на
параметри і характеристики електронних пристроїв.
– аналізувати принципові електричні схеми аналогових та цифрових
електронних пристроїв в засобах ТЗІ.
3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА № 1. «Пасивні компоненти електронної техніки»
Сучасні компоненти електронної техніки. Електрофізичні властивості
провідникових матеріалів. Електрофізичні властивості діелектричних
матеріалів. Електрофізичні властивості напівпровідникових матеріалів.

Магнітні властивості радіо матеріалів.
Різновидності проводів та кабелів. Основні параметри та
характеристики. Система позначень та маркування.
Резистори. Класифікація і конструкція. Параметри резисторів. Система
позначень та маркування. Конденсатори. Класифікація і конструкція.
Параметри конденсаторів. Система позначень та маркування.
Котушки індуктивності. Фізична природа індуктивності. Конструкції
котушок індуктивності. Параметри котушок індуктивності. Втрати у котушках
індуктивності. Магнітопроводи трансформаторів.
Основні принципи
розрахунку трансформаторів.
Комутуючі пристрої. Електромеханічні реле. Конструкція, основні
параметри та характеристики. Електричні прилади. Основні типи. Позначення
та характеристики.
ТЕМА № 2. «Напівпровідникові прилади»
Устрій напівпровідникового діода. Основні характеристика та
параметри. Різновидності напівпровідникових діоді та їх застосування. Система
позначень та маркування.
Устрій та принцип дії біполярного транзистора. Основні характеристики
та параметри транзисторів. Схеми включення біполярних транзисторів.
Класифікація та маркування.
Устрій та принцип дії тиристора. Основні характеристики та параметри.
Система позначень та маркування.
Основні різновиди польових транзисторів Устрій та принцип дії
польових транзисторів. Основні характеристики та параметри польових
транзисторів. Класифікація та маркування польових транзисторів.
ТЕМА № 3. «Функціональні компоненти електронної техніки»
Мікрофони. Принцип дії, класифікація основні характери. Звукознімачі.
Принцип дії, основні характеристики. Позначення. Гучномовці. Основні
характеристики та класифікація.
Принцип дії, класифікація оптоелектронних приладів. Сфери
застосування оптоелектронних приладів.
Електровакуумні прилади. Електровакуумний діод. Електровакуумний
тріод. Електровакуумні пристрої з додатковими сітками. Маркування
електровакуумних ламп. Електронно променеві трубки. Газорозрядні радіо
компоненти
ТЕМА № 4. «Аналогові інтегральні мікросхеми»
Мікросхемотехніка операційних підсилювачів. Параметри операційних
підсилювачів. Типи операційних підсилювачів.
Конструктивне виготовлення та маркування операційних підсилювачів.
Особливості застосування операційних підсилювачів.
Мікросхемотехніка
аналогових
компараторів.
Спеціалізовані
компаратори на операційних підсилювачах. Особливості використання.
Класифікація таймерів. Принципи побудови аналоговий таймерів.
Особливості використання таймерів. Спеціалізовані генератори на таймерах.
Базові схеми стабілізаторів. Стабілізатори з регульованою напругою.

Стабілізатори з фіксованою напругою. Основні параметри та характеристики
стабілізаторів. Конструктивне виготовлення та застосування.
Інтегральні підсилювачі. Інтегральні приймачі. Інтегральні
перетворювачі сигналів.
ТЕМА № 5. «Цифрові інтегральні мікросхеми»
Базові логічні елементи інтегральних мікросхем. ТТЛ, МДН інтегральні
мікросхеми. Основні параметри та характеристики.
Шифратори. Дешифратори. Суматори. Серійні мікросхеми та
особливості їх використання.
Інтегральні мікросхеми RS, D, JK – тригерів. Типи лічильників та
особливості їх роботи. Серійні мікросхеми лічильників та особливості їх
використання. Основні типи регістрів. Серійні мікросхеми регістрів та
особливості їх використання.
Елементи ПЗУ. Елементи ОЗУ.
Типові структури інтегральних схем ЦАП. Параметри ЦАП. Сучасні
ЦАП провідних виробників.
Параметри АЦП та особливості їх проектування. Сучасні АЦП
провідних виробників.
Сучасні мікроконтролери провідних виробників. Типова структура.
Основні типи архітектури. Класифікація.
Основні сучасні інтерфейси мікроконтролерів. Послідовні інтерфейси.
Сучасні функціональні мікроконтролери. Основні сфери застосування,
Напрямки та перспективи розвитку.
4. Структура навчальної дисципліни
i.

Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)

Семестр № 4
Тема № 1: Пасивні компоненти електронної
техніки
Тема № 2: Напівпровідникові прилади
Тема № 3: Функціональні компоненти
електронної техніки
Тема № 4: Аналогові інтегральні мікросхеми
Тема № 5 Цифрові інтегральні мікросхеми
Всього за семестр № 4:

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

4

5

12

4

2

44
28

8
6

6
4

12
12
108

4
4
26

12

6

Вид контролю

3

Література, сторінки

2

Самостійна робота

1

Лекції

Всього

Номер та назва змістового модулю, номер та Кількість годин відведених на вивчення
найменування теми
навчальної дисципліни
з них:

7

8

9

6

1,2

8
4

22
14

1,2,3
1,2,3

2
2
16

6
6
54

3,4,
3,4
екзам

4
4.1.3. Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни.
Завдання що виносяться на самостійну роботу слухача

Література:

Тема № 1: Пасивні компоненти електронної техніки
Основні принципи розрахунку трансформаторів. Контактні
радіоматеріалах. Використання магнітних матеріалів в НВЧ приладах
Тема № 2: Напівпровідникові прилади

явища

в 1,2

Режими роботи напівпровідникових діодів. Використання напівпровідникових 1,2,3
діодів і стабілітронів у схемах стабілізаторів напруги. Статичні характеристики
біполярних транзисторів. Порівняння підсилювальних властивостей транзисторів
при різних схемах включення. Принцип дії та характеристики польових
транзисторів з ізольованим затвором
Тема № 3: Функціональні компоненти електронної техніки
Компоненти функціональної оптоелектроніки. Функціональні прилади з зарядним 3,4
зв’язком.
Тема № 4: Аналогові інтегральні мікросхем
Підсилювачі постійного струму. Диференційний підсилювач. Інвертуючий на 1,2,3
неінвертуючий підсилювач на ОП. Перетворювачі напруга-струм, струс-напруга.
Тригер Шмітта на ОП.
Тема № 5 Цифрові інтегральні мікросхеми
3,4,
Схеми зберігання даних на тригерах. Лічильники та регістри.
Запам’ятовуючі пристрої. Цифроаналогові перетворювачі. Архітектура сучасних
мікроконтролерів. Інтерфейсні схеми мікроконтролерів.

5. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
5.1.2. Теми курсових робіт
Розрахунково-графічне завдання
Тема. Розрахунок електронного стабілізатора постійної напруги
6. Методи навчання
За темами навчальної дисципліни передбачається використання таких
методів навчання:
 проблемне викладання матеріалу під час лекційних занять,
 формування вмінь і навичок під час практичних занять із
застосуванням комп’ютеру;
 бінарний метод (словесний та практичний) при проведенні
практичних занять;
 самостійна робота слухачів з осмислення й засвоєння нового
матеріалу;
 перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок.
7. Методи контролю
Контрольні питання, що виносяться на підсумковий контроль.
1. Назвіть основні фізичні властивості матеріалів, які використовуються в
складі радіоелектронних засобів.
2. Назвіть основні причини виникнення дефектів кристалічної решітки
матеріалів.
3. Назвіть основні показники які характеризують електричні властивості
металічних матеріалів.
4. Назвіть основні характеристики проводів та кабелів.
5. Приведіть класифікацію електроізоляційних матеріалів.
6. Назвіть особливості структури електроізоляційних матеріалів.
7. Назвіть матеріали які можливо віднести до групи п’єзоелектричних.
8. Назвіть властивості електроізоляційних матеріалів які використовуються
в електроніці.
9. Які магнітні матеріали називають діамагнетиками, парамагнетиками,
феромагнетиками?
10. Назвіть особливості матеріалу які придають йому магнітні властивості.
11. Приведіть основні характеристики магнітних матеріалів.
12. Назвіть, які матеріали вважаються магніто - м’якими, магніто –
жорсткими.
13. Назвіть матеріали які відносять до напівпровідникових.
14. Назвіть особливості напівпровідникових матеріалів.
15. В чому полягає різниця власного напівпровідника від сумішного.
16. Назвіть напівпровідникові матеріали які найчастіше використовуються в
радіоелектронних приладах та чому.
17. Приведіть класифікацію резисторів.

18. Назвіть різновиди форм та матеріалів резистивних елементів.
19. Назвіть основні характеристики резисторів, одиниці їх виміру та
діапазони значень.
20. Назвіть основні матеріали які використовуються для виготовлення
резисторів.
21. Назвіть типи характеристик які мають змінні резистори.
22. Назвіть основні характеристики конденсатора та одиниці їх виміру.
23. Вкажіть діапазон технічних характеристик конденсаторів.
24. Зобразіть ескіз конструкції змінних конденсаторів.
25. Назвіть матеріал конденсатора який найбільш суттєво впливає на його
характеристики.
26. Визначте. Яким чином на роботу конденсатора впливають діелектричні
втрати.
27. Назвіть основні характеристики котушки індуктивності, одиниці їх
виміру, діапазони значень.
28. Зобразіть ескіз котушки індуктивності та назвіть матеріали що
використовуються.
29. Які матеріали найбільш впливають на характеристики котушки
індуктивності.
30. Назвіть з якою метою використовуються дроселі.
31. Назвіть чим відрізняються високочастотний та низькочастотний
трансформатори.
32. Назвіть компоненти які відносять до напівпровідникових.
33. Поясніть принцип формування p-n переходу.
34. Поясніть принцип роботи напівпровідникового діоду.
35. Намалюйте вольт-амперну характеристику кремнієвого та германієвого
діодів. Поясніть їх особливості.
36. Намалюйте вольт-амперну характеристику стабілітрона. На ній визначте
робочу ділянку та поясніть принци п роботи стабілітрона.
37. Поясніть принцип роботи біполярного транзистора.
38. Назвіть основні схеми включення біполярного транзистора та напрями
зміщення переходів для кожної з них.
39. Намалюйте вхідні та вихідні вольт-амперні характеристики біполярного
транзистора включеного по схемі зі спільним емітером.
40. Назвіть основні властивості схем включення біполярних транзисторів.
41. Назвіть малосигнальні h параметри біполярного транзистора.
42. Поясніть принцип роботи польового транзистора з керуючим p-n
переходом.
43. Поясніть принцип роботи МДН польового транзистора.
44. Намалюйте вольт-амперну характеристику тиристора та поясніть
принцип його роботи.
45. Назвіть основні сфери застосування напівпровідникових діодів.
46. Назвіть основні сфери застосування біполярних транзисторів.

8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти
з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських,
практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань,
умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту
знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до
журналів обліку роботи академічної групи за національної системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті
враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні,
лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх
завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання
розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій,
розроблення спеціальних технічних пристроїв і приладів, моделей,
комп’ютерних програм, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше);
контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді,
передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються
за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно»).
Результат навчальних занять за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних
занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи
академічної групи окремою графою.
Результат самостійної роботи за семестр розраховується як
середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи,
отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку
роботи академічної групи окремою графою.
Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за
навчальні заняття або самостійну роботу, зобов’язаний перескласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед
підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з
оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу до 100бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

Загальна кількість
балів (перед
підсумковим
контролем)

=( (

Результат
навчальних занять
за семестр

+

Результат
самостійної
роботи за семестр

) /

2)

*10

Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів
(студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів,
слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену)
обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на підсумковий
контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у
відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною
шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі
(екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться
коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому
контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності
курсантів (студентів, слухачів), становить - 50
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому
контролі (екзамені, заліку).
Підсумкові бали
навчальної дисципліни

=

Загальна кількість балів (перед
+
підсумковим контролем)

Кількість балів за
підсумковим контролем

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового
контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль
(екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю
(екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної
дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що
створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні
оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам
(студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки
(нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні
строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до
фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти
(студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у
встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали
більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими
результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового
контролю, відраховуються з Університету.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з
семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку),
то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як
середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому
семестрах.
Підсумкові бали
Підсумкові бали за
=
+
навчальної дисципліни
поточний семестр

Підсумкові бали за
попередній семестр

:

2

Критерії оцінювання результатів роботи здобувачів вищої освіти під час
поточного контролю (роботу на практичних заняттях, виконання самостійних
навчальних та індивідуальних творчих завдань) та підсумкового контролю:
Робота під час навчальних
занять
Отримати не менше 3 позитивних
оцінок

Самостійна та індивідуальна
робота
Підготувати розрахунковографічну роботу, підготувати
конспект за темою самостійної
роботи, вирішити практичне
завдання.

Підсумковий
контроль
Отримати за
підсумковий контроль
не менше 30 балів

Оцінка
в балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

75 – 81

68 –74

Задовільно
(“зараховано”)

Оцінка

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання
виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів,
близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними
помилками.
C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками, або з однією – двома значними помилками.
D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними
помилками.

60 – 67

35–59

1–34

Незадовільно
(„не зараховано”)

E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу
можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки

10. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни
10.1. Рекомендована література
Базова
1.
Морозов А.Г. Электотехника, электроника и импульсная техника: Учеб.
пособие для инженерно-эконом. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1987.
2.
Петров К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: Учебное
пособие.-: «Питер», 2003.-512 с.
3.
Покровский Ф.Н. Материалы и компоненты радиоэлектронных средств:
Учебное пособие.– М.: Горячая линия –Телеком, 2005.- 352 с.
4.
Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники. Базовые элементы и
схемы. Методы проектирования.- М.: Мир, 2001 .-379 с.
5.
Уолт Кестер. Аналого-цифровое преобразование.- М.: Техносфера 2007.1016 с.
6.
Уилмсхерст Т. Разработка встраиваемых систем с помощью
микроконтроллеров PIC. Принципы и практические примеры: – К.: «МКПресс», СПб:. ;; КОРОНА-ВЕК, 2008 – 544 с.
7.
Шило В.Л. Популярные цифрове микросхемы: Справочник.-М.: Радио и
свіязь, 1989.- 352 с.
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