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РОЗРОБКА ТРИВИМІРНОЇ СИСТЕМИ 

АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА ОСНОВІ      

K-ЗНАЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

д-р техн. наук, проф. С.Ю. Леонов, студ. О.А. Горносталь, студ. 

О.О. Наришкіна, Національний технічний університет "Харківський 

політехнічний інститут", м. Харків 

У процесі виробництва обчислювальної техніки одним з 

найважливіших етапів є процес проектування як цифрового пристрою в 

цілому, так і окремих його елементів. Важливу увагу при цьому слід 

приділяти моделюванню роботи цифрового пристрою з урахуванням усіх 

імовірних завад, які можуть бути в схемі, задля того щоб попередити 

можливі проблеми в роботі реального пристрою при зміні умов його 

експлуатації на більш складні. 

Незважаючи на розвиненість сучасних систем автоматизованого 

проектування, вони мають деякі вади: ті, що використовують двозначну 

логіку, втрачають точність при аналізі перехідних процесів, а ті, що 

виконують аналогове моделювання, витрачають багато ресурсів 

обчислювальної техніки. Тому актуальним на сьогоднішній час є K-значне 

моделювання. Воно дозволяє проаналізувати перехідні процеси, 

розглядаючи дискретні моменти часу з економією на ресурсах 

обчислювальної техніки та вигравши при цьому у точності, якщо 

порівнювати з двійковим моделюванням. 

Окрім цього, враховуючи зазначену раніше важливість моделювання з 

похибками, сучасні системи автоматизованого проектування не дозволяють 

виконати цю задачу або взагалі, або в повному обсязі, не надаючи 

користувачу вичерпний перелік вагомих зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу. Саме тому було прийнято рішення розробити тривимірну систему 

автоматизованого проектування з K-значним моделюванням, яке ураховує 

внутрішні та зовнішні фактори впливу, що можуть призвести до певних 

змін сигналу, що проходить крізь цифровий пристрій, а отже впливають на 

його працездатність за різних експлуатаційних умов. 

Система, що розробляється, повинна мати наступні функціональні 

блоки: 

1. Проектування цифрового пристрою з логічних елементів. 

2. Моделювання роботи ідеального цифрового пристрою на рівні 

логічних елементів. 

2. Виконання пакування та розміщення мікросхем на платі в 

тривимірному вигляді. 

3. Трасування плати в тривимірному вигляді. 

4. Об’ємне розміщення мікросхем та їх трасування на кристалі. 
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5. Моделювання роботи цифрового пристрою на кристалі у 

тривимірному просторі з урахуванням можливих внутрішніх та зовнішніх 

завад. 

Таким чином, розробка подібної системи автоматизованого 

проектування дозволить у майбутньому, насамперед, збільшити точність 

результатів, отриманих під час моделювання цифрових пристроїв 

двійковим методом, а також знизити витрати ресурсів обчислювальної 

техніки (передусім – процесорний час), якщо порівнювати з аналоговими 

методами. Окрім цього, з’явиться можливість після розміщення мікросхем 

з логічними елементами на платі проводити їх моделювання з урахуванням 

внутрішніх та зовнішніх завад різної природи. Завдяки цьому з’являється 

можливість попередити ймовірні проблеми в роботі цифрового пристрою, 

наприклад, при надто близькому наближенні провідників на платі або при 

внесенні в систему стороннього джерела електромагнітного 

випромінювання, наприклад, високовольтних ліній електропередачі. 


