
Силабус курсу «Фізичні основи комп’ютерних систем» 

2020–2021 н.р. 

 

Назва курсу Фізичні основи комп’ютерних систем 

Адреса викладання дис-

ципліни 

вул. Драгоманова, 19, 79005 Львів  

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисцип-

ліна 

фізичний факультет, кафедра загальної фізики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

10 Природничі науки / 105 Прикладна фізика та нанометріали 

 

Викладачі дисципліни доцент кафедри загальної фізики, к.ф.-м.н.  

Фтомин Назар Євгенійович 

Контактна інформація 

викладачів 

nazar.ftomyn@lnu.edu.ua, nazar.ftomyn@gmail.com  

Консультації з дисциплі-

ни відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій та лабораторних занять (за 

попередньою домовленістю). Можливі також он-лайн консульта-

ції через електронну пошту. 

Сторінка курсу https://physics.lnu.edu.ua/course/fizychni-osnovy-kompyuternyh-

system-prykladna-fizyka-ta-nanomaterialy-2  

Інформація про дисцип-

ліну 

Навчальна дисципліна „Фізичні основи комп’ютерних систем” 

знайомить студентів із фізичними принципами роботи основних 

складових комп’ютерних систем. Значна увага зосереджена розг-

ляді будови та особливостей функціонування альтернативних 

(некласичних) комп’ютерів: оптичних, квантових. Широко пред-

ставлено інформацію про перспективи розвитку систем зберіган-

ня інформації, тощо.  

Коротка анотація дисци-

пліну 

Програма навчальної дисципліни складається з двох змістових 

модулів: 

1. Фізичні принципи побудови комп’ютерних систем. 

2. Пристрої відображення інформації, оптичні та квантові 

комп’ютерні системи. 

Мета та цілі дисципліни Метою навчальної дисципліни «Фізичні основи комп’ютерних 

систем» є формування у студентів знань і умінь в області функці-

онування та фізичних принципів роботи основних елементів 

комп’ютерних систем. Лабораторний практикум з курсу «Фізичні 

основи комп’ютерних систем» для студентів фізичного факульте-

ту є основою для набуття відповідних навиків роботи з цифрови-

ми інтегральними схемами, дає відомості про основні фізичні ос-

нови функціонування ПК, закладає передумови для самостійної 

наукової роботи. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література: 
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Ю.С.Магда. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 200 с. (рос. мова). 

Наукові статті у періодичних виданнях за тематикою дисципліні. 

Тривалість дисципліни один семестр 

Обсяг дисципліни 150 год, з яких 48 год аудиторних занять, з них 16 год лекцій, 32 

год лабораторних занять та 102 год самостійної роботи 

Очікувані результати на-

вчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

- знати принципи роботи цифрової техніки; сучасний стан і пер-

спективи розвитку комп’ютерних систем; фізичні принципи 

роботи та напрямки практичного використання сучасних скла-

дових комп’ютерних систем. 

 вміти проводити аналіз сучасних комп’ютерних систем, фізи-

чних принципів їх побудови; розробляти прикладні програми 

для автоматизації вимірювань фізичних параметрів елементів 

комп’ютерних систем; використовувати інтернет-ресурси для 

пошуку потрібної інформації. 

Ключові слова  Оперативна пам'ять, магнетоопір, плаваючий затвор, рідкий крис-

тал, квантовий біт.  

Формат дисципліни очний  

 проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кра-

щого розуміння тем 

Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий контроль, 

форма 

іспит у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із зага-

льних курсів з фізики, радіоелектроніки, програмування. 

Навчальні методи та тех-

ніки, які будуть викорис-

товуватися під час ви-

кладання курсу 

лекції, презентації (ілюстрація, демонстрація), розповіді, пояс-

нення, дискусія 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми 

і операційні системи, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нарахо-

вуються за наступним співвідношенням: 

• лабораторні заняття: 40 % семестрової оцінки; максималь-



на кількість балів – 40; 

• опитування на лекційних заняттях: 10 % семестрової оцін-

ки; максимальна кількість балів 10. 

• контрольні заміри (іспит): 50 % семестрової оцінки; мак-

симальна кількість балів – 50; 

Питання до модульних 

контролів (замірів знань) 

1. Предмет та основні завдання навчальної дисципліни. Основні етапи 

історичного розвитку комп’ютерних систем. Загальні принципи 

побудови комп’ютерних систем їх види. Принцип фон Неймана. 

Гарвардська архітектура обчислювальних машин. Закон Мура. 

Оперативна пам'ять персонального комп’ютера. Характеристики та 

параметри ОП. Швидкодія. SRAM-, DRAM-пам'ять. 6T, 1T-1C ко-

мірки пам’яті, переваги та недоліки SRAM-, DRAM, застосування. 

2. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (HDD). Ефект гігант-

ського магнетоопору, ефект тунельного магнетоопору та їх засто-

сування. Технологія перпендикулярного магнітного запису PMR 

(Perpendicular Magnetic Recording) та її обмеження (густина та мак-

симальний об’єм запису, розмір частинок). Трилема HDD, ефект 

суперпарамагнетизму. Технології SMR (Shingled Magnetic 

Recording), HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording), MAMR 

(Microwave Assisted Magnetic Recording), BPM (Bit-Patterned 

Media), TDMR (Two Dimensional Magnetic Recording). Параметри 

дискових накопичувачів. 

3.  Класифікація енергонезалежної пам’яті по носію інформації. 1T, 

1T-1C, 1T-1R комірки пам’яті. Floating Gate MOSFET (польові тра-

нзистори з плаваючим затвором). Вольт-амперні характеристики. 

Механізми запису та стирання інформації: ефект Фаулера Норд-

гейма, інжекція гарячих електронів. Фізичні принципи побудови 

FeRAM, MRAM, PCRAM, ReRAM. 

4. Фізичні обмеження зменшення розмірів MOSFET транзисторів 

(зменшення товщини підзатворного діелектрика та довжини каналу 

провідності). Short-channel effects в MOSFET структурах. DIBL-

effect та способи його мінімізації. Удосконалення MOSFET транзи-

сторів: Straining Silicon MOSFET, SOI MOSFET, High-k metal Gate 

MOSFET. FinFET транзистори, класифікація, особливості застосу-

вання, техпроцес. Елементи живлення комп’ютерних систем. 

Принципи побудови лінійних та імпульсних блоків живлення. Схе-

мотехніка імпульсних блоків живлення. Стандарт ATX. Коефіцієнт 

корисної дії сучасних блоків живлення ПК. Li-ion та Li-pol батареї. 
5.  Рідкі кристали, анізотропія. Лінійний електрооптичний ефект, 

ефект кручення Типи рідкокристалічних матриць: TN, IPS, MVA, 

PVA. TFT-транзистори. Технологія OLED. Дисплей на квантових 

точках. Фізичні принципи роботи рідкокристалічних дисплеїв. Фі-

зичні параметри дисплеїв: роздільна здатність, розмір пікселя, яск-

равість, контрастність, час відгуку, кут огляду. 

6. Світлові поля як носії інформації. Амплітуда, фаза, поляризація. 

Реалізація найпростіших математичних операцій в аналогових оп-

тичних ЕОМ. Складові оптичних ЕОМ транспарант, клин, лінза. 

Фізичні основи роботи керуючих транспарантів. Перетворення 

Фур’є в оптиці. Паралельні оптичні обчислення. Оптичні методи 

обробки цифрової інформації. 

7. Голографічні запам’ятовуючі пристрої, голографічна пам'ять. Амп-

літудний оптичний тригер (нелінійний резонатор Фабрі-Перо). Фа-

зовий оптичний тригер. Керування поляризацією світла в середо-

вищі з малим двозаломленням. Поляризаційний тригер. Особливос-

ті оптичних цифрових приладів. Прилади з зарядовим зв’язком 

(ПЗЗ). MOS-конденсатор, глибина потенціальної ями. Принцип за-



рядового зв’язку. Транспортні регістри. Лінійні та матричні ПЗЗ. 
8. Квантова інформаційна комірка – кубіт. Гільбертовий простір ста-

нів кубіта. Змішані стани (квантові регістри). Представлення чисел 

в квантових регістрах. Квантові логічні елементи. Однокубітові 

операції. Вентиль Адамара. Фазовий вентиль. Двухкубітові опера-

ції. C-NOT і контрольований фазовий вентиль. Квантове обчислен-

ня функції. Квантове перетворення Фур’є. Квантові алгоритми. За-

гальна схема квантового комп’ютера. Перспективи застосування 

квантових комп’ютерів. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

  
 

Таблиця 1 

Схема курсу «Фізичні основи комп’ютерних систем» 

 

Тиж-

день 
Тема занять (перелік питань) 

Форма діяльності  

та обсяг годин 

Додаткова література / 

ресурс для виконання 

завдань (за потреби) 

Термін 

вико-

нання 

1, 2 Вступ. Предмет курсу. 

Енергозалежна (оператив-

на) пам'ять (RAM). 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 10 

год. 

 

2 тижні 

3,4 Запис інформації на магні-

тні носії. 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 15 

год. 

 

2 тижні 

5, 6 Flash-пам’ять Енергонеза-

лежна твердотільна па-

м'ять. 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 11 

год. 

 

2 тижні 

7, 8 Масштабування, мікроміні-

атюризація та фізичні об-

меження напівпровіднико-

вої електроніки. Живлення 

комп’ютерних систем 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 15 

год. 

 

2 тижні 

9, 10 Пристрої відображення 

інформації 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 15 

год. 

 

2 тижні 

11,12 Основи побудови оптичних 

комп’ютерів 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 11 

год. 

 

2 тижні 

13, 14 Оптичні системи з 

пам’яттю та пристрої з за-

рядовим зв’язком 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 10 

год. 

 

2 тижні 

15, 16 Квантові обчислення та 

квантові комп’ютери 

Лекції – 2 год, 

лаб. заняття – 4 год, 

самостійна робота – 15 

год. 

 

2 тижні 

 


