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1 дәріс. Микропроцессорлар мен микрокомпьютерлер. 

Микропроцессорлық жүйенің типтік құрылымы 
 

Дәрістін мазмұны: жады, арифметикалық құрылғы, басқару құрылғы, 

енгізу-шығару құрылғылары, шиналар. 

 

Дәріс мақсаты: микропроцессорлық жүйенің негізгі блоктарын 

қарастыру. 

 

Электр құрылғыларының функцияналдық мүмкіндіктерін кеңейтуге 

және оның сандық және сапалық кӛрсеткіштерінің жақсартуы 10-15-тен, 25-

100-ге дейінгі тізбектік элементтерінен тұратын интегралды микросұлба пайда 

болуымен байланысты. Микроэлектрониканың одан әрі дамуы 1000 және 

10000-ға дейінгі компоненттерден тұратын үлкен интегралды сұлбаларды 

құрастыруға бағытталған. Жартылай ӛткізгіш кристалындағы 

компоненттердің санын N, микросұлбалар интеграциялану дәрежесін k 

кӛрсетеді. Оны келесі формуласымен анықтайды: 

 
Nk lg . 

Осы формула негізінде интеграцияланудың бірінші дәрежесі ретінде 10 

компонентке дейінгі микросұлбалар.
 

Екіншіге 11-100-ге дейін. 

          Үшіншіге 101-1000-ға дейінгі және тағы басқалары қабылданған. 

          Үлкен интегралды сұлбаның пайда болуы интегралды компоненттерін 

электр құрылғылар ӛндірісімен нақты бірігуі басталды. Үлкен интегралды 

сұлба сандық құрылғының, есептегіш тіркеуші дешифраторлар тағы бсқа 

құрылғыларының бірқатар типтік түйіндерімен тізбектерін кӛрсетеді. 

Олардың негізінде блоктар және де бүтіндей электронды құрылғылар іске 

асырылады. 

Микропроцессор (МП) – үлкен интегралды тізбек технологиясы 

негізінде жасалған программаланатын саналық құрылғы. 

          МП құрылымында үлкен иірімділік орнатылған. Ӛздігімен ол қандай да 

бір нақты мәселені шеше алмайды. Мәселені шешу үшін оны бағдарламалап 

басқа құрылғылармен байланыстыру керек. Оның құрамына негізінен есте 

сақтау және енгізу-шығару құрылғылар кіреді. 

Микрокомпьютер немесе микропроцессорлық жүйе деген, ол жалпы 

алғанда қандай да бір нақты қызметті атқаруға кӛзделген бір-бірімен 

байланысты МП, есте сақтау, енгізу-шығару жүйелік құрылғылардың 

үйлесімділігі. Микрокомпьютер қарапайым электронды есептеу машина 

(ЭЕМ) қасиеттеріне жақын болуымен, олардың басты айырмашылығы оның 

құнының арзандылығы және ӛте кішкене ӛлшемі. Осыған байланысты олар 

кең қолданылуда. 
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Микропроцессорлық жүйенің типтік құрылымы. 

          Құрамына 5 функцияналды блок кіреді: 

1) Енгізу құрылғысы. 

2) Есте сақтау құрылғысы. 

3) Арифметикалық құрылғы. 

4) Басқару құрылғысы. 

5) Шығару құрылғысы. 

          Құрылғы – ол микрокомпьютерді құраушы тізбектік және физикалық 

компоненттері (hard ware). Құрылғы қандай бір шектеулі қарапайым 

операцияларды ғана атқара алады. Микрокомпьютердің барлық басқа басқару 

функцияналдық мүмкіндіктеріне бағдарламалық жолмен қол жеткіземіз. 

          Бағдарлама – ол қандай да бір жолмен ұйымдастырылған команда деп 

аталатын қарапайым операциялардың үйлесімділігі. Команда беру арқылы біз 

ақпараттарды ӛңдейміз. Компьютерге арналып жазылған программалар оның 

бағдарламалық қамтамасыз етуін құрайды (soft ware). 

 

 
  

          ақпараттық сигналдар; 

          басқару және адресациялық сигналдар. 

 

1.1  сурет - Микрокомпьютердің типтік құрылымы 

 

Енгізу құрылғысы арқылы түсетін бағдарлама мен мәліметтер 

алғашында жадыда жинақталады. Кейін бағдарлама командалары бірінен 

кейін бірі оларды анықтап орындайтын басқару құрылғысына (БҚ) келіп 

түседі. 

          Операцияның орындалуы үшін олар мәліметтердің ӛңделуіне қажет 

болатын тізбектері бар арифметикалық құрылғыға (АҚ) түсуі керек. 

Есептеу процесінде немесе олардың аяқталуында алынған нәтижелер шығару 

құрылғысына бағытталады. 

          АҚ және БҚ негізінен орталық процессорлық құрылғы (ОПҚ) немесе 

орталық процессорлық (ОП) деп аталады. 

          Микропроцессорлық жүйедегі ОП, бұл МП. 

 

Жады. 

          Ӛте үлкен кӛлемді ақпараттар есте сақтау құрлығысында сақталады. Бұл 

компьютерлердің функцияналдық блогы регистр деп аталатын кіші блоктарға 

Басқару 

құрылғысы 

Арифметикалық 

құрылғы 
Шығару 

құрылғысы 

ЖАДЫ 

Енгізу 

құрылғысы 
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бӛлінеді. Регистрлық әрқайсысы бір машиналық сӛзді сақтайды. Әрбір 

осындай регистрді немесе есте сақтау ұяшығының адресі болады.  

Адрес – ол бүтін сан, сол ұяшыққа ғана тең. Ұяшықта сақталған сӛз – 

ұяшық мазмұны деп аталады. Мәліметтер сияқты бағдарламаларда есте сақтау 

құрылғыларда сақталады. Осы басты жағдай компьютер жоспарының екі 

негізгі концепциясына әкеледі. 

Компьютерлерде екі бӛлек айқын айырмашылықтар бар есте сақтау түрі 

бар. 

Бірінші бағдарлама есте сақтау түрінде сақталса (ЗУП – бағдарламаны 

есте сақтау құрылғысы), ал мәліметтер екінші есте сақтау түрінде сақталады 

(ЗУД – мәліметтерді есте сақтау құрылғысы). 

Бағдарламалық және мәліметтік есте сақтау арасында айырмашылық 

жүргізілмейді. Онда бағдарлама жалпы есте сақтау құрылғысының кез-келген 

жерінде орналасады. Программистің міндеті бағдарламамен мәліметтердің 

әртүрлі ӛңделуін байқап отыру. Екінші концепцияның артықшылығы – 

бағдарламаны мәлімет ретінде оқуға болатындығы, бұл компьютердің ӛзінің 

командаларын ӛзгерте алатындығы. Екінші жағдайда да екі түрлі есте сақтау 

мүмкін. Тек оқи алатын есте сақтау құрылғысы (ROM – read only memory 

(ПЗУ)) немесе тұрақты есте сақтау құрылғысы. Оқитын және жазатын есте 

сақтау құрылғысы (RWM – read-write memory), (RAM – random access memory 

(ОЗУ)). 

Тұрақты есте сақтау құрылғысындағы ақпаратты ӛзгерту ӛте қиын 

немесе мүлде мүмкін емес. Бұл есте сақтау құрылғысының құны ӛте тӛмен 

және онда бағдарламамен тұрақты мәліметтер сақталады. Ӛзгеретін ақпарат – 

жедел есте сақтау құрылғысында сақталады. 

 

Арифметикалық құрылғы. 

Мәліметтерді ӛңдей отырып, қосу, оқу, салыстыру И, ИЛИ 

операцияларын екі сан арасында атқарады және нәтижесін бір жерден 

шығарады. 

Арифметикалық құрылғылардағы (АҚ) басты регистр аккумулятор деп 

аталады. Онда операцияны орындау алдында операнттардың бірі орналасады. 

Нәтижесі де сонда орналастырылады. 

АҚ – қосымша жұмыс атқаратын регистрден тұрады. Олар 

бағдарламаны құрайды жеңілдетеді. АҚ – сонымен қатар белгілік биттерден 

немесе жолаулардан тұрады. Бұл биттер (8 бит – 1 байт).  

Микропроцессорлық жағдайын анықтайтын ақпаратты сақтайды. Ол 

есептеудің келесі жолын таңдауда маңызды роль атқарады. 

 

Басқару құрылғысы. 

          Басқару құрылғысы (БҚ) – компьютер жұмысын басқарады. Ол 

автоматты түрде тізбектей бір-бірден командаларды қабылдап, ӛңдеп 

әрқайсысын орындауға қажетті сигналды генерациялайды. Есте сақтау 
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құрылғысынан команданы алу үшін БҚ ең бірінші олардың адресін білуі 

керек. 

Командалар есте сақтау ұяшықтарының құрылғысынан таңдап алынады 

және олардың адресі басқару құрылғасының программалық есептеуішпен 

белгіленеді. Команданы ӛңдеп оны іске асыруға мүмкіндік алу үшін оны 

қандай да бір жерде сақтау керек. Осы мақсатта БҚ-да командалар регистрі 

пайдаланылады. 

БҚ-да дұрыс интерпретация үшін командалардың қандай да бір 

құрылымы болуы керек. Ол командалар форматы деп аталады. Әртүрлі МП-да 

командалар форматы әртүрлі. 

БҚ-ң келесі қызметі әртүрлі блоктардың жұмысын синхронизациялау. Ол 

тактті импульс генераторы кӛмегімен іске асырылады. Команданы ӛңдеу 

такттық генератордың бірнеше периодын алады. 

Команданы есте сақтау құрылғысынан таңдап алып ӛңдеп іске асыру  

қажет. Таңдау, ӛңдеу және орындау бірнеше уақыттық аралықтарға таралады. 

Әрбір осы аралық такттық генератордың бір немесе бірнеше периодынан 

тұрады, ол машиналық цикл ретінде ұсынылады. Бір команданы орындау 

қажетті уақыт (таңдау, ӛңдеу, орындау) командалық циклді құрайды. 

 

Енгізу-шығару құрылғылары. 

          Компьютердің сыртқы құрылғылармен байланыс қызметін атқаратын 

құрылғылар ақпараттарды компьютер тілімен және ол жұмыс істейтін 

жылдамдықтан ӛңдеп адамның немесе компьютермен байланысты жүйе 

қабылдауына мүмкін болатындай қылып ӛзгертеді. 

Енгізу-шығару құрылғы (ЕШҚ) – машинаның перифириялық 

құрылғысы болып саналады. 

ЕШ-мен МП арасындағы байланыс нүктесі енгізу-шығару порты деп 

аталады. 

Порттардың ӛзінің адресі бар. Сондықтан МП-ға бірнеше ЕШҚ-ды 

тіркеуі мүмкін. 

 

Шиналар. 

          Микрокомпьютердің блоктары бір-бірімен шиналар арқылы 

байланысқан. Шина – ол желілер қосындысы. Шиналар бойынша ақпараттар 

кӛздерден қабылдағыштарға беріледі. Шиналар – ақпарат берілетін желілер 

үйлесімділігі. Адрестік шиналар, мәліметтер шиналар және басқару шиналары 

болуы мүмкін. 

МП-ң жалпы құрылымы: 

- адрестік шина – бір бағытты (МП-дан жадыға, ЕШҚ-ға); 

- мәліметтік шина – екі бағытты; 

- басқару шинасында екі түрлі желілер болуы мүмкін (біріншісі – бір 

бағытты, екіншісі – екі бағытты). 

 

           



 9 

2 дәріс. Есептеу жүйелері және арифметика.  

 

Дәрістін мазмұны: ондық жүйеден түрлендіру. Ондық жүйеге 

түрлендіру. Кодтар. Коррекция. 

 

Дәріс мақсаты: есептеу жүйелерін және арифметиканы қарастыру. 

 

Екілік есептеу жүйелерінің және осы жүйемен тығыз байланыстағы 

басқа да жүйелердің ерекшеліктерін қарастырамыз. Ондық есептеу жүйесі 

негізі бойынша позициялық есептеу жүйесінің бір түрі болып табылады. Бұл 

жүйелерде әртүрлі белгілердің ақырғы жиынтығы пайдаланылады. Әрбір 

белгі сан деп аталады және қандай да бір сандық мӛлшерін кӛрсетеді. Әртүрлі 

белгілер жиынтығы – негізі деп аталады. Қандай да бір жеке белгілерге сәйкес 

келетін үлкен мәндер үшін сандар қатар-қатар жазылып сандық мән құрайды.  

Мысалы:  536.410 – ондық саны 5*10
2
+3*10

1
+6*10

0
+4*10

-1
 полиномның 

қысқартылған белгілеу типі деп есептейміз, яғни позициялық есептеу 

жүйесінде қандай бір негіз бойынша N-санның: 

 

mnn dddddddN   ....... 210121 , 

 

полиномдық белгілену түрі деп есептеуге болады: 

 
m

m

n

n

n

n bdbdbdN 









  ...2

2

1

1 . 

 

Осы жалпы түрінде: 

id  - сан, bd i 0  - аралығында жатқан; 

n – позициялық немесе бӛліп тұратын нүкте сол жағындағы сандық 

жиыны; 

m – нүкте оң жағындағы сандар жиыны; 

b – есептеу жиынының негізі (2.1 кесте). 

 

2.1 к е с т е – Сандық жүйелердің белгілері және негізі 

Негізі Сандық белгілер 

2 (екілік) 

3 (үштік) 

8 (сегіздік) 

10 (ондық) 

16 (он алтылық) 

0,1 

0,1,2 

0...7 

0...9 

0...9,A,B,C,D,E,F 

 

Осы атап ӛткен жүйенің үшеуін қарастырамыз (2.2 кесте).  
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Мысалы: 

1011.1012 

372.468 

665F.7B316 

 

Екілік жүйеде 0 және 1 санды бит деп атайды. Бұл binary digits – екілік 

сандар – бит қысқартылған түрі. 

 

2.1 к е с т е – Сандық жүйелер 

10 жүйе 2 жүйе 8 жүйе 16 жүйе 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 

1 

10 

11 

100 

101 

110 

111 

1000 

1001 

1010 

1011 

1100 

1101 

1110 

1111 

10000 

10001 

10010 

10011 

10100 

10101 

10110 

10111 

11000 

11001 

11010 

11011 

11100 

11101 

11110 

11111 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

1F 
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Ондық жүйеге түрлендіру. 

Бұл есептеулерді былай орындауға болады. Біріншіден санды полином 

түрінде жазамыз. 
  mnn ddddddd ....... 210121

m

m

n

n

n

n bdbdbdbdbd 













  ...... 1

1

0

0

2

2

1

1
. 

 

мұндағы: b – жүйе негізі, ондық түрінде кӛрсетілген. 

 

Мысалы: ондық арифметиканы пайдалана отырып полиномдарды 

есептейміз: 

 

1110.12 , 2365.78 , D3F.416              N10 

 

10

10123

2 5,145,011021418121212121211.1110   ; 

 

10

10123

8 875,1269875,0548192102482828282827.2365   ; 

 

10

1012

16 25,339125.01151632561316416163164.3  FDFD . 

 

Ондық жүйеден түрлендіру. 

Түрлендірудің процесі кезінде санның бүтін және бӛлшек жағын бӛлек 

ӛңдеу қажет негізі b – есептеу жүйелерінің бүтін ондыққа Ni түрлендіруді 

қарастырайық. (b – бүтін он сан) кез келген санды b негізі жүйе полином 

түрінде жазуға болады: 

 

0121

0

0

1

1

2

2

1

1 ;;...;... ddddbdbdbdbdN nn

n

n

n

n 







  .              (*) 

 

Енді 0121 ;;...; dddd nn   сандарын табу керек. Ол үшін (*) теңдеуінің екі 

жағын да «b»-ға бӛлеміз бүтін және қалдық мәнін аламыз: 

 
0

1

1

2

3

2

2

1 ... bdbdbdbdN n

n

n

n  





 ,                         (**) 

 

қалдық  0d
b

N i  . 

 

Қалдық «b» негізгі есептеу жүйесінің ең тӛменгі санына тең болады, 

яғни 0d . Егер бӛлу процесін толық мән iN  (**) үшін қайталасақ нәтижесінде 

қайтадан толық мән аламыз: 

 
0

2

3

1 ... bdbdN n

ni 
 

  ,                                 (***) 

қалдығы  1d
b

N i  . 
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Айтылған процесті қайталай отырып барлық мәндерін табамыз. Мысалы 

он негізі бар 52 санын екілік жүйеге түрлендіру керек. 

)1(1
2

3
3

2

6
)1(6

2

13
13

2

26
26

2

52
 ; 

0d =0, 1d =0, 2d =1, 3d =0, 4d =1, 5d =1            5210=1101002. 

 

Бүтін 1d  және бӛлшек 
iN  бӛлігін аламыз. Бүтін бӛлігі «b» негізгі 

есептеу жүйесінде бастапқы бӛлшектің үлкен мәніне эквивалентті. Осы 

процесті қайталай отырып барлық мәндерін табамыз. Керекті дәлдікке 

жеткеннен кейін процесті тоқтатамыз. 

Екілік жүйені қолдану құрал-жабдықтар санын біршама азайтып сандық 

құрылғыларды пайдалануда ӛте қолайлы жағдайлар туғызады, ӛйткені сандық 

құрылғыда екілік мәннің бір разрядын кӛрсету үшін екі тұрақты күйлік 

құрылғы. Мысалы: триггер. Ал ондық мәннің бір разрядын кӛрсету үшін ӛте 

күрделі он тұрақты күйлік құрылғы қажет. Осыған байланысты екілік жүйе 

кеңінен қолданылады. 

3 биттен бірлестіру: 

 

011    011    001  .  101   1002 

  3        3        1    .    5       48                     331.548. 

 

4 биттен бірлестіру: 

0010    1110    0101  .  11002 

  2          Е          5     .     С                       2Е5.С16. 

 

Егер сан жетпесе 0 қосылады. 

 N2          N4 

 

2.3 к е с т е – Кодтар 

ондық Код 8421 Код 3-тен артық Код 5-тен 2 

0 0000 0011 11000 

1 0001 0100 00011 

2 0010 0101 00101 

3 0011 0110 00110 

4 0100 0111 01001 

5 0101 1000 01010 

6 0110 1001 01100 

7 0111 1010 10001 

8 1000 1011 10010 

9 1001 1100 10100 

 

3-тен артық код - ӛлшемсіз қосу арқылы алынады.  00112=310. Нӛлдердің 

бірге және бірдің нӛлге алмастырылуы кез келген санды х  9-х айналдырады. 
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         3 дәріс. Булев алгебрасының теоремалары. Карно карталары 

 

Дәрістін мазмұны: булев теоремалары және Карно карталары. 

 

Дәріс мақсаты: булев тендеулерді қарастыру. 

 

Булев алгебрасының теоремалары 

 

1а 10   1б 01   

2а х+0=х 2б x1x    

3а х+1=1 3б 00x    

4а х+х=х 4б xxx   идемпотенттік заңы 

5а 1xx   5б 0xx    

6а x)x(   6б 
 екілік инверсиялық 

заңы 

7а x + y = y + x 7б yxxy   коммутативтік заңы 

8а х + ху=х 8б x)yx(x   жұту заңы 

9а yxyxx   9б xy)yx(x    

10а yx)yx(   10б yx)xy(   де Морган заңдары 

11а (х+у)+z=х+(у+z)=х+у+z 11б xyz)yz(xz)xy(   ассоциативтік заңы 

12а х+уz=(х+у)(х+z) 12б xzxy)zy(x   дистрибутивтік заңы 

 

 

            №1 мысалы 

)())(0())(()())(( 32132132331323131 xxxxxxxxxxxxxxxxx   
           №2 мысалы 

3213221321232221112

3221211212322121212132212121

11)()( xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx





      
             

Булев алгебрасының мақсаты - логикалық тізбектер құрылымының 

әрекет етуінің мінездемесін беру. 

Шындық кестесі арқылы толық мінездемесін беруге болатын логикалық 

тізбек – комбинациялық тізбек деп аталады. 

          Комбинациялық тізбек – бұл кіріс айнымалы мәндерін дәл осы бір 

уақытта толығымен шығыс айнымалы мәндерін анықтайтын тізбек болып 

табылады. 

Екінші логикалық тізбектер түрін ішкі есте сақтау тізбектері құрайды. 

Мұндай сұлбаларды тізбектес деп атайды. Бұлар үшін шығыс 

айнымалыларының мәндері тек қана осы уақыт сәтіндегі кіріс айнымалылары 

мәндерімен ғана емес, сонымен қатар оның алдыңғы уақыт сәтіндегі 

мәндермен анықталады.  
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Карно картасы. 

Басқа қарапайым теңдеулерін анықтап табу жолы - ол Карно картасы. 

Карно картасы – шындық кестесінің, яғни барлық мүмкін болатын 

айнымалылар комбинациясының сызбалық түрі болып табылады. Карно 

картасы берілген айнымалылар мәнінің минтермасының сызбалық түрі 

ретінде қарастыруға болады. Әрбір минтерма картада ұяшық түрінде 

кӛрсетіледі.  

Картаны құрастырғанда ондағы әр ұяшықтар кӛрші ұяшықтардың 

минтермасына бір айнымалы мән бойынша ӛзгеше болады. Осыған 

байланысты кӛрші деп бағанның, не жолдың ең шеткі ұяшықтары да 

саналады.  

«1» белгісі айнымалының тура мәнін мінездейді, ал «0» – оның 

инверсиялық мәні. 

 

1 мысалы: Шындық кестесінің негізінде Карно картасын саламыз, ал 

содан кейін минималды қосындысының функциясын табамыз. 

 

 

    
                               

 

 

2 мысалы: Шындық кестесінің негізінде Карно картасын саламыз, 

айнымалының саны үшке тең (x,y,z), сондықтан Карно картасының 

ұяшығының саны 2
3
=8 тен болады, ал содан кейн минималды қосындысының 

функциясын табамыз. 
  

 

                 

 

              zyxf    

 

 

 

х у f 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 

x y z f 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

0 1 0 1 

0 1 1 1 
  1 0 0 0 

1 0 1 0 

1 1 0 1 

1 1 1 0 

yxf   
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3 мысалы:  
 

              

 

         

        

 

 

 

 

 

           

 

Шындық кестесінің негізінде Карно картасын саламыз, айнымалының 

саны тӛртке тең (w,x,y,z), сондықтан Карно картасының ұяшығының саны 

2
4
=16 тен болады. Минималды қосындысының функциясы  f  тен болады. 

Функцияға кірмейтін минтермалар ұяшықтарды 0 деп белгілейді немесе 

бос қалдырады. Тарату заңы мен аксиоманың негізінде екі кӛрші ұяшықта 

орналасқан екі минтермалар бір логикалық кӛбейтіндімен алмастырылуы 

мүмкін. Егер кӛрші болып екі минтермадан орналасса, онда бұл минтермалар 

тобы екі айнымалыға кем кӛбейтіндімен алмастырылуы мүмкін және т.б. 

Жалпы жағдайда кӛрші ұяшықтарды 2
n
 дәрежесінде бірліктің болғаны n 

айнымалы санын алып тастауға мүмкіндік береді. 

Карно картасында кӛрші минтермаларды анықтап оларда кӛрші 

минтермаларды минималды тобына біріктіру қажет. Карно картасы 

функцияның нӛлдік мәні бойынша макстермалар кӛмегімен сол функцияны 

минимизациялауға мүмкіндік береді, яғни минималды кӛбейтіндісін алу. 

Булев теңдігінің күрделі деңгейінің бір түрі теңдікке кіретін әріп 

санымен анықталады (айнымалылар және олардың инверсиялары – 

литералдар деп аталады). 

 

 

 

 

 

 

w x y z f 

0 0 0 0 1 

0 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 

0 0 1 1 1 

0 1 0 0 1 

0 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 

0 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 

1 0 0 1 0 

1 0 1 0 0 

1 0 1 1 0 

1 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 

1 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 

ywxzyywf 
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4 мысалы: 

    
 

Минималды қосынды: 

zyxyf  . 

 

Егер 0 топтастырсақ онда минималды кӛбейтінді табамыз. 

Минималды кӛбейтінді: 

zyxwxf  ; 

 

)zyxwx(f  ; 

 

)zy)(xw(xf  . 

 

Минималды қосындысында 4 литерал, ал минималды кӛбейтісінде 5 

литерал. 

 

5 мысалы: 

Минималды қосынды: 

 

zywzyxwzyxwxywf   - 14 литерал. 

 

Минималды кӛбейтінді: 

 

zyyxwzyxwxwf  ; 

 

)zy)(ywx)(zyxw)(xw(f   - 11 литерал. 
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Анықталмаған талаптар. 

Анықталмаған талаптары бар функцияның болуымен байланысты тағы 

бір сұрақты қарастырайық. Кейбір жағдайда қандай да бір комбинациялар 

кірісте пайда бола алмайды немесе пайда болса да шығыстағы мәндері 

анықталмайды. Мұндай жағдайларда тізбектің кіріс мәндерін анықтаудың 

қажеттілігі жоқ. 

Осыған сәйкес кіріс айнымалыларының барлық мәндерінің біразы үшін 

ғана анықталатын функция – бӛлшектік функция деп аталады. 

Карно картасында анықталмаған талап сызықша «–» түрінде сәйкес 

ұяшықта кӛрсетіледі. 

Мұндай ұяшықтар қарапайым жолмен  топтарға кіргізілуі мүмкін. 

Олардың кез келгенін бірліктік топтарға не нӛлдік топтар ұяшығына кіргізуге 

болады немесе оны ешқайда кіргізбеуге де болады. 

Мысалы: 

 

                     
       Минималды қосынды:                Минималды кӛбейтінді: 

                

                       zywyf                                  )zy)(yw(f   

             

 

 

 

 

 



 18 

4 дәріс. Логикалық элементтер 

 

Дәрістін мазмұны: логикалық функциялар. 

 

Дәріс мақсаты: негізгі логикалық функцияларды қарастыру. 

 

Логикалық элементтердің негізгі көрсеткіштері.  

Логикалық элементтердің негізгі кӛрсеткіштеріне оның функционалдық 

мүмкіндіктері, шапшаңдығы, пайдаланылатын қуаты, бӛгеуге орнықтылық 

жатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 сурет - Логикалық элементтер түрлері  

 

yxf   

yxf   

xf   

)yx(f   

)yx(f 

yxf 

 

xf   

 1 

 1  х  f 

ЖӘНЕ - 

НЕМЕСЕ - 

 

ЖӘНЕ 

 

 

 

 

НЕМЕСЕ 

 

 

 

 

ЕМЕС  

 

 

 

ЖӘНЕ – ЕМЕС 

 

 

 

 

 

НЕМЕСЕ-ЕМЕС 

 

 

 

ЖОҚҚА ШЫҒАРУ 

НЕМЕСЕ  

 

 

 

БУФЕРЛЫҚ 

КҮШЕЙТКІШ 
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1. Логикалық элемент функционалдық мүмкіндіктері тармақталу 

коэффициентімен n шығысындағы және кірісіндегі m біріктіру 

коэффициентімен анықталады: 

а) логикалық элементтердің тармақталу коэффициенті n дегеніміз оның 

шығысына қосылатын сәйкес элементтердің кіріс саны. 

б) біріктіру коэффициенті m дегеніміз элементтердің кіріс саны, басқа 

сӛзбен айтқанда m коэффициенті микросхеманың жүктеме мүмкіндігін 

анықтайды. 

Қазіргі микросхемаларда n=4÷10, ал буферлік күшейткіштерді қолдану 

арқылы n=20÷50 дейін, m=2÷6 дейін, ал логикалық кеңейткіштерді қолдану 

арқылы m=10 тең және одан да жоғары. 

2. Шапшаңдығы – ол логикалық элементтердің сигнал ӛзгерістеріне 

реакциясы: 

2/)(


 зззc ttt , 



зt  - 0 күйінен 1-ге ауысу уақыты; 


зt  - 1 күйінен 0-ге ауысу уақыты. 

 

Шапшаңдық кӛрсеткіші – логикалық элемент арқылы ӛтетін сигналдың 

кешігу орташа уақыты: 

1) Ӛте жоғары шапшаңдық:  01,0зt   мкс. 

2) Келесі шапшаңдық:  03,001,0 зt  мкс. 

3) Орташа шапшаңдық: 3,003,0 зt   мкс. 

4) Тӛмен шапшаңдық: 3,0зt мкс. 

3. Пайдалану қуаты: 250 мВт÷1 мкВт. Ӛте жоғары қуат пайдаланушы 

тізбектер ӛте жоғары шапшаңдыққа ие. 

4. Бӛгеуге орнықтылық  –  логикалық элемент кернеудің әсерінен 

болатын ӛзгерістерді қабылдамау мүмкіндігі бӛгеуіл сигналдар статикалық 

және импульстік болып екіге бӛлінеді. 

Кедергілер: 

1) Статикалық. 

2) Импульстік. 

Сондықтан статикалық кедергіге тұрақтылығы логикалық элементтің 

кірісіне беріліп оның жалған жұмыс істеп кетуін тудырмайтын Un.стат   

кедергісінің максимал кернеуімен сипатталады. 

Импульсті кедергіге тұрақтылық кӛлемі импульс түрі мен ұзақтылығына 

тәуелді болатын Uим импульс кернеуімен сипатталады. 
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5 дәріс. Триггерлер 

 

Дәрістін мазмұны: RS-триггерлер. D –триггерлер. Т –триггерлер. 

 

Дәріс мақсаты: триггерлерді қарастыру. 

 

НЕМЕСЕ-ЕМЕС негізіндегі RS-триггерлер. 

Басқару жолына байланысты RS-триггерлер асинхронды және тактілі 

болып бӛлінеді. Асинхронды RS-триггерлер ӛте қарапайым, бірақ олар басқа 

триггерлер негізі болып саналады. Импульсті және сандық техникада кеңінен 

қолданылады. Оларды құрастыру үшін екі кірісті НЕМЕСЕ-ЕМЕС (5.1 cурет) 

типті логикалық элемент немесе ЖӘНЕ-ЕМЕС (5.2 cурет) типті логикалық 

элемент қажет. 

              

 

        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                5.1 cурет - НЕМЕСЕ-ЕМЕС негізіндегі RS-триггерлер 

 

S кірісін – «1» тұрақтану кірісі деп, R кірісін – «0» тұрақтану 

(тӛмендету) кірісі деп атайды, Q*- алдынғы мәнді сақтау, Х – рұқсат 

берілмейтін күй. 

 

ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық элемент негізіндегі RS-триггер. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 cурет - ЖӘНЕ-ЕМЕС негізіндегі RS-триггерлер 

S R  Q*
 

0 0 Q 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 
Х 

анықталмаған 

S R  Q* 

0 0 Q 

0 1 0 

1 0 1 

1 1 
Х 

анықталмаған 
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Сұлбаның екі шығысы бар: Q –тура, Q -инверсиялық шығысы. 

Ақпараттық кіріс S бойынша триггерді логикалық «1» жағдайына келтіру 

жүргізіледі, ал R ақпараттық кіріс бойынша триггерді бастапқы логикалық «0» 

күйіне келтіру жүргізіледі. 

        Бұл триггер сигналдардың тура мәндері бойынша басқарылмайды. Ол 

кіріс сигналдың инверсиялық мәндерімен басқарылады. 

        Қарастырылған екі сұлба бойынша ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық элемент 

негізіндегі триггерлер, яғни аснхронды RS-триггер кең қолданыс тапты. Оның 

себебі бұл элементтер интегралды микросұлбада кеңінен таралған. 

 

ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық элемент негізіндегі тактілік RS-триггер. 

 Тактілік триггерлерді (5.3 cурет) ауыстырып қосу рұқсат етуші сигнал 

болған жағдайда ғана мүмкін. Ол сигнал «Т» кіріске беріледі. Мұнда екі 

қосымша басқарушы элементтер ЖӘНЕ-ЕМЕС (элемент – Э3, Э4) 

пайдаланылады.  

Тактілік RS-триггерлер сандық құрылғыларда екілік ақпараттарды 

қандай да бір уақыт аралығында сақтау үшін кеңінен қолданылады. Мысалы 

импульс санауышы мен регистрдан берілетін аралық ақпаратты сақтау үшін 

қолданылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

5.3 cурет - Тактілік RS-триггердін сұлбасы және импульстіқ диаграммасы 

S R Т Q* 

0 0 0 Q 

1 0 0 Q 

1 0 1 1 

0 1 1 0 

0 1 0 Q 

1 1 1 X 

0 0 1 Q 

1 1 0 Q 
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D –триггерлер. 

D - триггерлерде бір ғана ақпараттық кірісі бар (delay - задержка). 

Практикада бір тактілі және екі тактілі триггерлер кең қолданыс тапты. 

Олардың белгіленуі кезекті тактілік импульс келіп жеткенге дейін, кіріс 

сигналын алып тастағаннан кейін, логикалық 1 күйін сақтай алу қасиетіне 

байланысты. 

         D-триггерлер регистрларды құрастыруда кеңінен қолданылады. 

          Бір тактілік D-триггерлер сұлбасы асинхронды RS-триггерлер негізінде 

жасалған (5.4 cурет). 

Кіріс сигналы келіп жеткен уақытта D-триггерді логикалық 0 (Q=0) 

күйінде деп есептейік. t1-t2 уақыттың аралығында, D сигналы әсер етіп тұрған 

уақытта триггердің күйі ӛзгермейді. Себебі бұл уақытта Т=0-ға тең және Э3, 

Э4  элементтерінің кірісінде 1 RS . Т=1 сигналы t2 уақытындағы әсері Э3 

элементінде 0S , ал Э4 элементінің шығысында 1R . Бұл триггерді 1 

күйіне ауысуына алып келеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 сурет - Бір тактілік D-триггердің сұлбасы 

 

Екі тактілі D-триггерлер (5.5 cурет) аралас логикалық элементтер 

негізінде іске асырылады. Тактілік импульс тізбектілігі фаза бойынша 180
0
-қа 

ығысқан.  

T D Q 

0 0  Q* 

0 1  Q* 

1 0 0 

1 1 1 

 D 
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5.5 сурет - Бір тактілік D-триггердің сұлбасы және импульстік 

диаграммасы 

 

«1»-ді триггерге жазу Т2, D сигналдары K2 элемент кірісіне бір уақытта 

әсер ету арқылы, ал оқу K1 элементінің Т1 кірісі бойынша іске асырылады. t1 

уақытына дейін триггер «0» күйінде болады. t1 уақытында сигнал K2 

элементінің екі кірісінде де болса, триггер күйін ӛзгертеді (Q=1). 

Триггердің бұл күйі t2 уақытына дейін логикалық «1» бойынша К1 

элементінің екі кірісінде сақталады. t2 уақытында 0Т -ге тең. Триггерлер 

логикалық «1» күйіне ауысады, Т=0 кезінде сигналдар асинхронды триггер 

кірісінде 1 RS . t3 уақытында Т=1 сигналы пайда болып, 0R ; 1S  

береді. Ол триггерді логикалық «0» күйіне ауыстырады. 

 

Т-триггерлер. 

Т-триггерлерінің (5.6 cурет) қасиеті әрбір кезекті кіріс импульсі келіп 

жеткенде қарама-қарсы күйге ауысу (tumble - аударылып түсу). Оны импульс 

санағыштарда кеңінен қолданылады. Санау триггері деп аталады (5.7 cурет). 

Т-триггер екі асинхронды RS-триггері негізінде жасалынады және 

олардың бірі негізгі, ал екіншісі кӛмекші триггер деп аталады. 

MS - сұлба (master, slave) бойынша Т-триггері бірнеше түрге бӛлінеді. 

Бұл сұлбаның ерекшелігі – бұнда қосымша Э5 инверторының болуы.  

 

 D 

1 
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T1  
91 Ý  
09Ý      
17Ý  
16Ý  
0ÎÒ  

Ò0  
15Ý  
41 Ý  
04Ý  
12Ý  
01Ý  
0ÂÒ  

 

 

 

 

5.6 сурет - Бір тактілік Т-триггердің сұлбасы 

 

 
 

          5.7 сурет - Бір тактілік Т-триггердің импульстік диаграммасы 

 

Т-триггерге кіретін RS-триггерлерді ауыстырып қосу тізбектілігі 

мынандай кіріс импульсінің алғы шетінің этапында негізгі триггер ауысады, 

 J 

 T 

 K 

 Q 

Q  

Q 1 

Q  

 Q 

 Q1 

 T 
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ал t4 кіріс импульсы аяқталғанда (қиюшы этапта) – кӛмекші триггер ауысады. 

Кейде бұл Т-триггерді ішкі кешігуі бар триггер деп атайды. 

          t1 уақытында негізгі триггері және кӛмекші триггері «1» күйінде болады. 

t1 уақытында Т=1 және негізгі триггері «0»-ге ауысады. Бірақ Э5 кірісінде «0» 

әсер етеді, сондықтан кӛмекші триггер шығысында күйлері ӛзгермейді. t2 

уақытында Т=0 тең және Э5 шығысында «1» әсер етеді. 

         Э4 екі кірісінде де «1»-ге тең, шығысындағы сигнал «0»-ге тең болады. 

Бұл кӛмекші триггердің «0»-ге ауысуына алып келеді. t1 уақыт мезетінен 

бастап кіріс сигналы әсері триггерді «1» күйіне ауыстырады. Бастапқыда (t3) 

негізгі триггер «1» күйіне ауысады, ал содан кейін (t4) кӛмекші триггер «1» 

күйіне ауысады. 

 

6 дәріс. Импульс санауыштары 

 

Дәрістін мазмұны: қосушы, алушы және реверсивті импульс 

санауыштары. 

 

Дәріс мақсаты: импульс санауыштарды қарастыру. 

 

Ақпараттарды сандық ӛңдеу құрылғыларында импульстер санын санау 

кӛп тараған операциялардың бірі. 

Бұл құрылғыларда ӛлшеу кӛрсеткіштері (бұрылу бұрышы, қозғалыс, 

жылдамдық, жиілік, уақыт, т.б.). Кернеу импульстеріне айналдырады және 

оның саны сәйкес масштабта осы кӛрсеткіш мәнінің мінездемесі болады. Осы 

импульстар импульс санауышпен есептеліп сан түрінде кӛрсетіледі. 

Санауыштар мақсатына қарай қарапайым және реверсивті болып 

бӛлінеді. 

Қолдану мақсатында қарапайым санауыштар қосушы және алушы 

болып бӛлінеді. 

Қосушы санауыштар тура бағытта санауды орындауға, яғни қосуға 

арналған. Санауыш кірісінде кезекті импульс жетуімен оның кӛрсеткіші 

онымен бірге ӛседі. 

Алушы санауыштар кері бағытта санауды орындауға, яғни алуға 

арналған. Алушы санауыш ӛзінің кірісіне жеткен импульсты бірге азайтады. 

Реверсивті санауыш кері бағытта да, тура бағытта да санау 

операцияларын орындауға арналған, яғни олар «+» және «-» режимінде де 

жұмыс істей алады. Санауыштардың негізгі кӛрсеткіштері санақ модулі «K» 

(санақ коэффициенті) және шапшаңдығы болады. 

Санақ коэффициенті санағыш санаған импульс санын кӛрсетеді. 

Санауыш шапшаңдығы санақ импульсі жүрісінің максималды 

жиілігімен және онымен байланысты тұрақты санау уақытымен tуст 
мінезделеді. Кіріске әр келесі санақ импульсі келгенде барлық санағыш 

разрядтағы ӛтпелі процестерді tуст (максимум уақыт) атқарады.     Импульс 

санағыштар санау екілік санау жүйесін пайдалану арқылы іске асырылады.  
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Импульс санауыштар триггерлер негізінде орындалады. 

Келіп түсетін импульстардың санағы екілік санақ жүйесін қолдану 

арқылы іске асады. 

 

Тура байланысты екілік жинақтаушы санауыштар. 

Екілік санағыштар импульстерді екілік санау жүйесінде санайды. Екілік 

санағыштың негізгі түйіні санақ қосқышты триггер (6.1 cурет). Ол импульсты 

екі модуль бойынша санайды.  

 Кӛп разрядты екілік жинақтаушы тура байланысты санағыштар – 

санағыш триггерлерді тізбектей қосу арқылы орындалады. 

Санақ импульстері бірінші триггердің санақ кірісіне беріледі. Келесі 

триггердің санақ кірісі оның алдындағы триггердің шығысымен тура 

байланысқан.  

Ішкі кешігуі бар Тt санақ триггерлі 4 разрядты санағышты 

қарастырайық.  

Импульстер келер алдында санағыштың барлық разрядтары нӛлді 

орнату импульсты беру арқылы 0 күйінде болады (Q1 = Q2 = Q3 = Q4 =0). 

 

 
 

6.1 сурет - Асинхронды екілік жинақтаушы санауыш 

 

Бірінші санақ импульсі келіп жеткенде бірінші разряд қарама-қарсы 

күйге ауысуға дайындалады және кіріс импульсі біткенде Q1 =1 күйіне 

ауысады. Санағышта 1 саны жазылады (0001). Q1  шығысындағы 1 деңгейі 

екінші разряд кірісіне әсер етеді. Екінші санақ импульсі біткеннен кейін 

бірінші разряды санағыштың 0 күйіне ӛтеді, ал екінші разряд 1 күйіне 

ауысады. Санағышқа 2 саны жазылады, оның коды – 0010. 

Санақ модулі Ксан=2
N
, мұндағы N – санағыштың разряд саны. 

Екілік санағыш жұмыс кезінде импульсті жүріс жиілігі (6.2 cурет), кіріс 

импульстер жүріс жиілігімен салыстырғанда, әрбір келесі триггерде екі есе 

кіші. Сұлбаның бұл қасиетін жиілік бӛлгіш құру үшін қолданылады. 

нӛлге тұрақтану 
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Кіріс және шығыс жиілігі бір-бірімен fвых = fвх /Ксан қатынасымен 

байланысқан. 

Максимум орнату уақыты (tуст.max) тура байланысқан екілік 

санағыштарда кішіден үлкен разрядқа тізбектей берілетін ақпараттық 

жиынтық кешігуі арқылы мінезделеді. 

 

трзадуст tNt .max. 
, 

 

мұндағы tзад.тр - санақ импульсінің соңында Тt триггердің ауыстырып 

қосу кешігу уақыты. 

Санақ импульсінің жүрісінің максимум жиілігі fвх=1/(tn+tуст.max) мәнімен 

шектеледі.  

Санағыштың жиілігі бӛлшектеу жұмысы кезінде оның шектік жиілігі 

бірінші разряд триггердің ауыстырып – қосу шектік жиілімен анықталады. 

 

)/(1 1.устnвх ttf  . 

 

 
    

6.2 сурет - Санауыштың импульстық диаграммасы 
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Екілік кодталған ондық сандар. 

Есептеу техникасында екілік санақ жүйелері жиі қолданылады. 

Қарапайым және сенімді электрондық сұлбалар екі мәннен ғана тұратын 

сандармен жұмыс істейді. Адамдар үшін бұл жүйелер ыңғайсыз, сондықтан 

кейде есептеу жүйесі ондық сандармен жұмыс істеуі қажет. 

Кодтау сұлбасы, әрбір ондық санды екілік кодталған топ болып 

кӛрсетеді және екілік кодталған ондық тізбек болып аталады. 

Ондық сандарды кодтау үшін бірнеше әдіс бар. Ең кең таралған әдісі 

8421 ВСD тізбегі, ол кейде ӛлшеме код деп те аталады. 

 

Санақ коэффициенті Ксан
 2

N
  болатын санауыштар. 

Жоғарыда қарастырылған екілік санағыштарда санақ коэффициенті 

санауыштан разряд санымен белгіленген. Бір тәуелділікпен байланысты  

Ксан=2
N
  және 2, 4, 8, 16, 32, 64 тең болуы мүмкін. Бірақ практикада санақ 

коэффициенті кӛрсетілген мәндерге тең болмайтын санауыштарға қажеттілік 

туындайды. Мысалы, Ксан = 3, 5, 7, 9, 10 және одан да басқа. 

 Оларды екілік негізде жасауға болады. Жалпы құрастыру принципі   

Ксан
 2

N
  санауыштан дәл келетін артық сандарды алып тастауға негізделген 

(6.3 cурет). 

 Рұқсат етілмейтін күй сандары S келесі түрде анықталады: 

 

сч

N KS  2
, 

мұндағы: 
N2  - екілік санауыштың күй саны; 

Ксан - талап етілетін санақ коэффициенті. 

 

Мысалы, Ксан=10 тӛрт триггерлі санауышты құрастыру үшін 6 күйді 

қысқарту керек. 610161024 S . 

 Ксан   2
N
  санауышты құрастыру үшін келесі тәсілдерді қолдануға 

болады: 

1) Екілік санауыштың барлық разрядтарын «0»-ге еріксіз орнату. 

2) Еріксіз есептік тәсіл. 

Бірінші тәсіл бойынша санақ тәртібі қарапайым санауыштар олардың 

санау тәртібі екілік санауыштардай.  

Айырмашылығы: қосымша байланыстар енгізу арқылы санақ 
N2  

дәрежесіндегі мәніне тең болмай бітеді. Ксан =10 санауыштарды разрядтардың 

0 күйіне ӛтуі он алтыншы емес оныншы санақ импульсінің келуімен ӛтеді.  

Санауыш тӛрт  Тt  триггерден және Э1÷Э5   элементтерден тұрады, Тt2 -

Тt4 триггерлерді ауыстырып қосу арқылы басқарылады. Тt1 триггерді іске қосу 

санақ импульстері арқылы, ал Тt2 -Тt4 триггерлер Э1÷Э4 элементтері арқылы 

іске қосылады. 

Оныншы санақ импульсі келгенге дейін триггерлерді ауыстырып қосу 

кезегі екілік санағыштағыдай. 
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Шын мәнінде санақ импульсі келгенге дейін Э1÷Э4 элементтерінің 

қандай да бір кірісіне логикалық 0 әсер етеді.  Q1=0 шығысынан беріледі және 

олардың барлығы бірінші импульстің сигналын Тt2 -Тt4 кірісіне ӛткізу үшін 

жабық, сондықтан бірінші санақ импульсі Тt1 триггерін ғана ауыстырып 

қосады. 

Келесі екінші санақ импульсі келгенде Э1 сигналды ӛткізуге дайын 

болады. Э2  элементі Q2=0 кірісі бойынша жабық, Э3  элементі Q2= Q3=0 

кірісі бойынша жабық, ал Э4  элементі Q4=0 кірісі бойынша жабық. 

Екінші санақ импульсі 0 күйіне Тt1  триггерін, бірлік күйіне Тt2 триггерін 

ауыстырып қосады. 

Үшінші санақ импульсі келгенде Э1÷Э4  элементтер бір кірістері 

бойынша жабық. Үшінші санақ импульсі Тt1 триггерін ғана ауыстырып 

қосады. Осылай санақ импульстері келген сайын кестеде кӛрсетілгендей бір 

күйден екінші күйге ӛтеді. 

 
 

6.3 сурет - Декадалық санауыш 
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6.1 к е с т е - Декадалық санауыштын аусуы  
Кіріс 

импульстер 

саны 

Санауыш триггерінің күйі 

Т4 Т3 Т2 Т1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

         

Тоғызыншы санақ импульсінен кейін триггер келесідей күйді 

ауыстырып қосады: 

1) Q1= Q4=1. 

2) Q2= Q3=0 (1001). 

Сигналдары Э1, Э2, Э3   элементтерді жабады. Ал Q4=1 сигналы Э4 

элементінен оныншы сигнал келгенде ашуға дайындайды. Оныншы импульс 

келгенде Тt1 және Тt4  триггерін «0» күйіне ауыстырады (Q1=Q2= Q3= Q4=0).  

        Санауыштардың барлық разрядтарының «0» күйін қамтамасыз етеді. 

         Еріксіз санау санауыштарында екілік күйін қысқарту үшін оның жеке бір 

разрядтарын «1» күйіне, санау процесі кезінде еріксіз орнату арқылы іске 

асырылады. Kсан = 10 санауыштары ондық немесе декадалық деп аталады. 

         Олар импульс сандарын тіркеу үшін және оны экранға кӛрсетуде кеңінен 

қолданылады. Декадалық санауыштарды тізбектей қосады (6.4 cурет). Әр 

декадада рұқсат беру сигналы «1» күйіне тең болады. 

 

 
 

 

6.4 сурет - Декадалық санауыштардың тізбектей қосылуы 

 

 

 

Бірінші 

декада 

Үшінші 

декада 

Екінші 

декада 

Санауға 

рұқсат 

беру 
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7 дәріс. Регистрлер 

 

Дәрістін мазмұны: қатарлас және тізбектей регистрлер. 

 

Дәріс мақсаты: регистрлерді қарастыру. 

 

Функционалдық түйіндер ақпараттарды қабылдап, ӛңдеп сақтап беретін 

құрылғылар ақпаратты жазу тәсілі бойынша (сандық кодын) қатарлас және 

тізбектей регистрлер деп бӛлінеді. 

 

Қатарлас регистрлер. 

Екілік санды жазу қатарлас кодпен іске асырылады, яғни бір уақытта 

регистрдің барлық разрядтарына жазу арқылы. 

Олардың атқаратын қызметі ақпаратты қабылдау сақтау және беруіне 

байланысты қатарлас регистрлерді есте сақтау регистрлер деп те атайды. 

Қатарлас N разрядты регистрлер N триггерден тұрады. 

Триггердің әрқайсысы n кірістен, ал әрбір кіріс ақпарат кӛзіне сәйкес 

бӛлінеді. 

Егер сандық ақпараттық кӛзі біреу болса, онда әрбір триггердің бір 

кірісі болады. 2 және 3 қатарлас ақпарат каналдары болса, триггердің разряды 

2 және 3 кірісті болады. Сандық ақпаратты жазу басқару тізбегі бойынша іске 

асырылады. 

Бір ақпараттық каналы бар қатарлас регистрлердің құрылымдық 

сұлбасы 7.1 cурет берілген.    

Мұндағы:  

- Т1 – кіші разрядты триггер; 

- Т4 – үлкен разрядты триггер; 

- Э1-Э4 – ақпаратты регистрге жазуды басқаратын элементтер; 

- Э5-Э8 – ақпаратты регистрден оқуды басқаратын элементтер. 

Екілік санды жазу алдында барлық триггерді кірісі бойынша (нӛлді 

орнату) импульс беру арқылы «0» күйіне орнатады. Регистрге ақпарат жазу 

үшін «жазу» импульсін беру керек. Ол ЖӘНЕ кіріс элементін ашады. Код 

регистрге жазылады. Жазу біткеннен кейін жазылған ақпарат сақталады. 

Ақпаратты оқу үшін «оқу» кірісі бойынша импульс береді. Сонда 

регистрдің шығысына санның коды беріледі, ал регистрге жазылған сан есте 

сақталып қалады. Жаңа ақпарат алу үшін барлық операцияларды қайталайды. 

Қатарлас регистрлер құрастырылуына кеңінен қолданылатын D-

триггерлер болады. Олар бойынша қатарлас регистрлер аз элементтермен 

құрастырылады. 

Екі каналды жазылатын бір фазалы D-триггерлер кӛмегімен 

құрастырылған регистрдің сұлбасы (7.2 cурет). 

Ақпарат а каналы жазу Та тактты импульспен іске асырылады. Ал 

ақпараттық b каналы бойынша Tb тактты импульспен іске асырылады.                                                                           
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7.1 сурет - Қатарлас 4 разрядты регистрлер сұлбасы 

 

 
7.2 сурет - Екі канал бойынша жазылатын бір фазалы D-триггердің қатарлас 

регистрінің сұлбасы 

нӛлге 

тұрақтану 

нӛлге тұрақтану 
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Тізбектелген регистрлер. 

Ығыстыру регистрлер санды тізбектелген код жазуымен мінезделеді. 

Регистр тізбектеле қосылған сақтау ұяшығынан құрастырылады. Олардың 

күйлері келесі ұяшықтарға такт импульсі арқылы беріледі. Регистр жұмысын 

тактты импульстер басқарады. 

Егер ығыстыру регистрлер бір тізбек тактты импульстермен басқарылса, 

онда регистр бір тактылы деп аталады. 

Егер 2, 3 немесе одан да басқа тактты импульс тізбектей басқарылса, 

онда 2, 3 тактылы немесе кӛп тактылы деп аталады. 

Тактты импульстердің жиілігі әдетте ӛзгермейді. Кӛп тактылы 

регистрлерде тактты импульстердің тізбегі ӛзара фазалы ығысуы  2π/m– ге 

тең. Мұндағы: m – тізбекті тактылы импульстің саны. 

Тізбектей қосылған бір тактылы регистрдің құрылымдық сұлбасы 

тӛменде кӛрсетілген (7.3 cурет). 

 

 
7.3  сурет - Тізбектей қосылған бір тактылы регистрдің құрылымдық сұлбасы 

және импульстік диаграммасы 

 Кіріс 

 

 

 1-ші 

 

 

 

 2-ші 

 

 

 

 3-ші 

 

 

 4-ші 

 

 

бірінші 

ұяшық 
екінші 

ұяшық 

үшінші 

ұяшық 

тӛртінші 

ұяшық 
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Бірінші ұяшық кіші регистрдің разрядына тең. Тӛртінші ұяшық үлкен 

регистрдің разрядына тең. Тактылы импульстер барлық ұяшықтық триггеріне 

бір уақытта беріледі. Ақпаратты жазу алдында триггерді 0 күйіне орнатады. 

Ол үшін сигнал әлі жоқ уақытта кірісіне тактты импульс тобы беріледі. 

Тактты импульс саны регистр разрядына тең болады. Ақпаратты жазу 

уақытында санның коды берілгенде тактты импульстар да беріледі. Тактты 

импульстар арқылы ақпаратты кіші разрядтан үлкен разрядқа ӛткізеді. 

Бір тактылы ығыстыру регистрларды іске асыруда келесі жағдайды 

ескеру керек. Осы регистрларда такт бір уақытта 0 күйіне ауыстыруына әсер 

етеді. Содан соң бір тактылы регистрда уақытты бӛлу міндетін шешуі тиіс. 

Бірлік күйін триггердің әрбір разрядының оқу операциясын, содан кейін 

оны келесі триггердің разрядына жазу, басқаша болса онда жазу операциясы 

орындалмайды. Уақытты бӛлу міндетін шешуі тиіс. 

Бірлік күйін оқу және жазу операцияларын уақытқа бӛлу тізбек 

құрылғыларымен іске асырылады. 

Мысалы: ішкі кешігуі бар триггерлер арқылы іске асырылады (R-St, J-Kt, 

Dt) – триггерлер. Бұл мүмкіндікте оқу және жазу операциысының уақыттық 

бӛлінуі автоматты түрде іске асырылады. Басқа бір тактылы ығыстыру 

регистрін құрастыру мүмкіндігі екі тактылы әрбір ұяшығына мұндай 

регистрдің екі триггері кіреді: негізгі және кӛмекші. 

Басқару жұмысы бір тізбекті тактты импульспен іске асырылады. 

Алдындағы ұяшығына 1 күйі оқу операциясы және оны келесі ұяшығына жазу 

уақыты екіге бӛледі. 

Тактты импульс келуімен 1 күйі негізгі триггермен оқылады. Ал 1 

күйінің жазылуы тактты импульс біткеннен кейін іске асырылады. Бір тактты 

екі разрядты тізбектей регистр D-триггер арқылы құрастырылған (7.4 cурет). 

Бастапқы күйінде барлық регистрлердің триггерлері 0 күйіне 

орнатылған. Кірісте сигнал пайда болатын бірінші тактылы импульспен И1 

ашық элемент арқылы «1» бірінші ұяшықтың негізгі триггеріне жазылады. 

Q1=1 сигналы бірінші ұяшығының кӛмекші триггерінің ақпараттық кірісіне 

беріледі. Бірақ инвертордың шығысында 0Т  сигналы әсер ететіндіктен И2 

элементі жабық, кӛмекші триггер 0 күйінен ӛзгермей қалады ( 01 


Q ). 

Бірінші тактты импульс біткеннен кейін бірінші ұяшығының кӛмекші 

триггерінің екі элементінің екі кірісінде де 1 күйі пайда болады. Ол 11 


Q  

күйіне ауыстырады. 

Негізгі триггердің И1 элемент кірісі арқылы ( 11 Q , Т=0) сақталады. Ал 

кӛмекші триггерде И2 элемент кірісі арқылы ( 11 


Q , 0Т ). 

Егер кіріс сигналы 0-ге тең болса, екінші тактылы импульс пайда 

болуынан бірінші ұяшығының негізгі триггерінің И1 ,И2 элементін жабады 

және оны 0 күйіне ауыстырады. Ал екінші ұяшығының негізгі триггерінің И2 
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элементінің кірісі арқылы ( 11 


Q , Т=1) 12 Q  күйіне ауысады. Екінші 

импульс әсер ететін триггері 11 


Q  күйінде сақталады. 

 

 

 
 

7.4 сурет - Бір тактылы екі разрядты тізбектей регистр D-триггерлер арқылы 

құрастырылған сұлба 

 Кіріс 

 

 

 

 Q1 

 

 

 Q’1 

 

 

 Q2 

 

 

 

 Q’2 

 

 

бірінші ұяшық екінші ұяшық 
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Екінші ұяшықтың кӛмекші триггері И1 ,И2 элементінің екі кірісі арқылы 

02 


Q  күйінде сақталады. Екінші тактты импульс біткеннен кейін бірінші 

ұяшықтың кӛмекші триггерінің И1 , И2 элементтері жабылады. Триггер 

01 


Q  күйіне ауысады. Екінші ұяшықтың кӛмекші триггері И2 

элементтерінің кірісіндегі 1 пайда болуы арқылы 12 


Q  күйіне ауысады. 

Осылай кіріс ақпарат регистордың екінші разрядына кӛшеді [6]. 

 

8 дәріс. Комбинациялық схемалар 

 

Дәрістін мазмұны: дешифраторлар. Селекторлар. 

 

Дәріс мақсаты: комбинациялық сұлбаларды қарастыру. 

 

          Әртүрлі сандық басқару құрылғыларын ӛңдеген кезде басқару әсері дәл 

сол уақыттағы және алғашқы уақыт моменттердегі мәндерге тәуелсіз кіріс 

сигналдар мәндерімен анықталатын тапсырманы шешу қажет болады. Яғни, 

шығыс сигналы тек құрылғы кірісіндегі сәйкес сигналдар тізбегіне тәуелді 

болады. Мұндай тізбектер комбинациялық сұлбалар немесе нӛлдік жадылы 

автоматтар деп аталады (8.1 cурет).          

 

 
 

8.1 сурет - Екілік-ондықты санауышты ондық санақ жүйесіне аударатын 

дешифратор сұлбасы 
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          Комбинациялық сұлбалардың жобалауының принципі келесіде. Сұлба 

жұмысының қажетті алгоритмі бойынша кіріс сигналдарынан 

(айнымалылардан) басқару әсерін (функцияны) анықтайды. Кейін табылған 

функция арқылы оны жүзеге асыруының логикалық сұлбасын синтездейді. 

          Функцияны анықтау тапсырмасын құрамында минимум логикалық 

элемент болатындай сұлбаны құрумен байланыстырады. Ол үшін функция 

алдымен минимизация қадамынан ӛтеді, яғни ең қарапайым түрге келтіру. 

          Комбинациялық сұлбалардың мысалы  дешифраторлар болады. 

          Дешифратор деп кірісіндегі әрбір сигналы тек бір шығысына сәйкес 

келетін комбинациялық логикалық сұлбаны айтады. Кодтары түрлендіруге 

арналған дешифратор кең тараған. Мысалы: екілік немесе екілік ондықты 

ондық жүйесіне аудару. Олар басқару жүйелерінде кең қолданылады. 

 

Дешифраторлардың басқа түрлері. 

         Қарастырылған «1-ден (2
n
-6)=10» дешифратордан басқа да кӛп арнайы 

дешифраторлар бар. Мысалы: жеті сегментті кодқа түрлендіргіш (8.2 cурет). 

 

 
 

8.2 сурет - Жеті сегментті индикатор 

 

        Бұл түрлендіргіш ондық санды тӛрт биттік екілік кодталған түрінде 

қабылдайды және жеті шығыс желісін құрайды. Жарық индикаторының жеті 

сегменті осы желілер арқылы басқарылады.  

        Түрлендіргіштің мәселесі кодта берілген ондық санның бейнесін 

қабылдау үшін керекті сегментті таңдау. 

Түрлендіргіш кестеде берілген функцияларды ӛзінің негізгі бӛлімінде 

орындайтын болып табылады. Бірақ негізінде индикаторды басқару үшін 

шығысындағы керекті кернеу деңгейін және басқа да кӛмекші функцияларды 

қамтамасыз ету үшін компоненттер қосылады. 

 

 

 

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 
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8.1 к е с т е - 8421BCD кодтың жеті сегменттік кодқа түрлендіру кестесі 

Ондық 

сан 

8421 ВСD                                  Сегменттер 

х

3 

х

2 

х

1 

х

0 

а b c d e f g 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 

2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

6 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

      

Селекторлар. 

Модульдер түрінде жасалатын селекторлар деп аталатын құрылғылар 

бірнеше «кӛз» ішінен берілген біреуін таңдау функцияларын атқарады (8.3 

cурет).  

  

                  
 

8.3 сурет - 8 мәліметтер желісі бар бірбитті селектор сұлбасы 

шығысы 
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Селектор бұл мәліметтер үшін бір ғана шығыс желісін, мәліметтер үшін 

2
n
 кіріс желісінен және n басқару желісінен тұратын комбинациялық сұлба. n 

кіріс басқару желісінде әрбір 2
n
 кіріс ақпараттық желісінен мүмкін болатынын 

2
n
 комбинациялар сигналы сәйкес келеді. 

           Берілген комбинация үшін кіріс басқару желісіндегі мәні сәйкес келетін 

берілген кіріс желісі шығыс желісінде ӛткізіледі. 

           Дешифратордың ЖӘНЕ вентилінен (8-ден 1) тек біреуін ғана таңдайды 

және сол арқылы мәліметтер кіріс желіден шығыс желісіне түседі. Селектор 

сұлбасын кӛп биттік сӛздер үшін де кеңейтуге болады. Сӛздегі разрядтар 

санына сәйкес ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ вентильдер қосу арқылы бір ғана бит емес, 

бүтін сӛзді таңдайды. 

           Мәліметтер селерторларын фирма-тағайындаушылар мультиплексорлар 

деп те атайды. 

 

9 дәріс. Қосқыштар мен азайтқыштар 

 

Дәрістін мазмұны: қосқыштар мен азайтқыштар. 

 

Дәріс мақсаты: қосқыштар мен азайтқыштарды қарастыру. 
 

Бұл құрылғылар сандар үстінен қосу және азайту сияқты негізгі 

операцияларды орындайды.  

Қосқыштар – тізбектес тасымалдауы бар қосқыш болып табылады.  

Разрядты процеске негізделген қосқыш сұлбасын қарастырайық, яғни екі 

қосылатын сандарды   0121 ... aaaaА nn 
  және    0121 ... bbbbB nn 

   арқылы 

белгілейміз. 

Екілік санды қосу кезінде сандардың мәні әрбір екілік разрядта екеуі 

бірге қосылады.   Егер нәтижесі бірліктен асатын болса, онда келесі разрядқа 

тасымалдау туындайды. 

Логикалық сұлбада ақпаратты i разрядына ӛткізуді алдыңғы разрядтан 

бит ӛткізу Сi түрінде кӛрсетуге болады. Егер алдыңғы разрядтан сан 

ӛткізілетін болса, Сi =1 болады және «0» қарсы жағдайда орындалады. 

         Әрбір i разряды үшін орындау керек болатын операция бұл (ai + bi + ci) 3 

биттің қосындысы. Si қосындысы бит мәнін алу және Сi +1 келесі разрядына 

ӛткізу болып табылады. Негізінде Сi +1 және Si ai ,bi ,ci екі разрядты биттер 

қосындысында сәйкесінше үлкен және кіші разряд екенін кӛрсетеді. 
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9.1 к е с т е - (А+В) операциясын орындау 

Қосынды 

ai bi ci Ci+1 Si 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

       

 Кестеде берілген функциялар бойынша сәкес логикалық теңдіктер құруға 

болады. 

         Si үшін мүмкін болатын ӛрнектердің бірі бұл минтермдердің канондық 

қосындысы болып табылады. 

 

iiiiiiiiiiiii cbacbacbacbaS 
. 

 

Сi +1 үшін минтермдердің канондық қосындысы мынандай болады: 

 

iiiiiiiiiiiii cbacbacbacbaC 1 . 

 

Сонда толық қосындылағыш сұлбасын келесідей орындауға болады: 

 
      Оны келесідей түрлендіруге болады: 

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cbabacbacbacbcbacbcbaS  )()()()()(
 

 

Ci+1 үшін минитермалардың канондық қосындысы:  

 

iiiiiiiiiiiii cbacbacbacbaC 1 . 
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iiiiiii cbcabaC 1 . 

 

         Онда толық қосындылағыш схемасы келесідей жүзеге асады (9.1 cурет): 

 

 
9.1 сурет - Толық қосқыштың схемасы 

          

Бұл сұлбаның негізінде каскадты түрде n толық қосқыштарды қосу 

арқылы n разрядты сандарды қосу үшін пайдаланатын сұлбаны құруға болады 

(9.2 cурет). 

Екі қосылатын сандардың разряды ai ,bi кірістеріне беріледі, ал нәтижесі 

Si шығысында пайда болады. 

         Соңғы Сn ӛткізуі (n+1) разряды қосындысының үлкен разряды болып 

табылады. С0 кіші разрядының ӛткізуіндегі кіріс желісі бүкіл сұлбаның тағы 

бір кірісі болып табылады. Қатарлас ӛткізуі бар қосқыштар да болады, 

олардың жұмысы тез болғанымен сұлбасының орындалуы ӛте қиын. 
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9.2 сурет - Тізбектей тасымалдау екілік қосқыштар 

 

         Тізбектеп өткізуі бар азайтқыштар. 

         Бұл азайтқыштар мынандай принцип бойынша құрылады: 

1) 0121 ... aaaaА nn 
  -  азайғыш. 

2) 0121 ... bbbbB nn 
   -  азайтқыш. 

          

Азайтқыш А-В операциясын орындайды (9.4 cурет). Кӛрші разрядтағы 

алымдарды (қарыз) кері ӛткізуі деп санауға болады. Бұдан азайтқанда Сi 

ӛткізу разрядын алдыңғы разрядтан алым түрінде кӛрсетуге болады (9.2 

кесте). 

 

9.2 к е с т е - (А-В) операциясын орындау 

ia
 ib

 ic
 

Ci+1 iS
 

0 0 0 0 0 

0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 

0 1 1 1 0 

1 0 0 0 1 

1 0 1 0 0 

1 1 0 0 0 

1 1 1 1 1 
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9.3 сурет - Толық азайтқыштың сұлбасы 

 

Шынында да, егер қосқыш пен азайтқыштың Si қатарын салыстырса, 

олар тура келеді, ал Сi +1 үшін келесі ӛрнекті құруға болады. 

 

iiiiiii cbcabaC 1  
 

 

ia
-ны   ia

-ге ауыстырсақ, бұл қосқыш теңдігіне сәйкес келетіні айқын 

кӛрініп тұр. 

 

Қосқыштар – азайтқыштар. 

Қосқыш және азайтқыш үшін Булев ӛрнектерінің ұқсастығын пайдалана 

отырып қосуды және азайтуды орындайтын комбинациялық сұлбаны оңай 

түрде құруға болады (9.4 cурет). 
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9.4 сурет - Үш разрядты қосқыш-азайтқыштар 
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           Бұл үшін алдын ала басқару кірісін құрастыру жеткілікті. Оның қажетті 

операцияға тәуелді таңдаулы түрде ai мәнінің инверсиясын жасау керек. К 

басқару желісінің мәнін қосу үшін логикалық «0»-ге және азайту үшін 

логикалық «1»-ге тең болсын. Сонда ai таңдаулы инверсиясы үшін «ЖӘНЕ» 

вентилін қолдануға болады, сонда: 

 

iii aKaKaK 
, 

егер К = 1, онда ia
; егер К = 1, онда ia

-ға сәйкес болады. 

 

iiiiiii cbcabaC 1    -  қосылғыш үшін; 

 

iiiiiii cbcabaC 1    -  азайтқыш үшін. 
 

10 дәріс. Cақтау құрылғысы 

 

Дәрістін мазмұны: оперативті және турақты сақтау құрылғысы. 

 

Дәріс мақсаты: ОСҚ және ТСҚ қарастыру. 

 

Оперативті сақтау құрылғысы. 

Оперативті сақтау құрылғысы (ОСҚ) компьютердің қажетті 

элементтерінің бірі болып саналады. Дәл содан процессор ӛңдеу үшін 

программа мен алғашқы мәліметтерді алып, алынған нәтижелерді соған 

жазады. Бұл жады «оперативті» атауын процессорға жадыдан мәліметті оқу 

немесе жазу орындалғанда күтуге қажетін тудырмай, жұмысты ӛте тез 

атқаратындықтан алды. Бірақ құрамындағы мәліметтер тек компьютер қосулы 

тұрғанда сақталына алады. Ӛшірулі түрде тұрған компьютердегі оперативті 

жадының құрамы ӛшіріліп қалады. Кӛп жағдайда оперативті жады үшін RAM 

(Random Access Memory, кіруге еріксіз рұқсаты бар жады) белгісі 

қолданылады. 

Бұл платалардың мәнділігі мен қажеттілігін бағаламауға ӛте қиын. 

Қазіргі уақыттағы программалар ОСҚ  тек кӛлеміне ғана емес, сонымен қатар 

тез әрекеттігіне де үлкен талап қояды. Бірақ қазірге дейін компьютерлік 

индустрияның бұл облысы ӛңделмей келді (басқа бағыттарға қарағанда). 

Мысалы: видео, аудиоподсистемалар, процессорлардың шығарылуы және т.б. 

Жаңартулар болды, бірақ олар басқа компоненттердің дамуына сәйкес келген 

жоқ және таңдау уақыты сияқты параметрлерге тиісті болды. Жады модуліне 

кэш қосылды, сұраудың конвеерлі орындалуы, мәліметтерді шығарудың 

басқару сигналы ӛзгертілді, бірақ ӛндіріс технологиясы сол қалпында болды. 

Жады компьютердің тар жеріне айнала бастады, ал бүкіл жүйенің тез 

әрекеттігі оның ең жай элементімен анықталады. Міне бірнеше жыл бұрын 
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технологиялық жаңартулар толқыны оперативті жадыға дейін де жетті.  RAM 

басқа түрлері, микросұлбалар мен модульдер шығарыла бастады. FPM RAM, 

EDO RAM, DRAM, VRAM, WRAM, SGRAM, MDRAM, SDRAM, SDRAM II (DDR 

SDRAM), ESDRAM, SLDRAM, RDRAM, Concurrent RDRAM, Direct Rambus 

сияқты түсініктер пайда болды. Бұл технологиялардың кӛбісі тек графикалық 

платаларда кездеседі, ал компьютердің жүйелік жадысының ӛндірісінде 

кейбіреуі ғана қолданылады. 

 

Кіруге еріксіз рұқсаты бар СҚ құрастырылуы. 

         Кіруге еріксіз рұқсаты бар жады – ұяшықтағы мәліметтер элементін 

еріксіз оқуға болатын сақтау құрылғы (СҚ). Берілген ұяшықты таңдауға 

қажетті уақыт басқа ұяшыққа қажет болатын уақытқа тең болады. Әр 

ұяшықтың құрамына сақтайтын элементтердің ӛзгермейтін саны кіреді және 

олар анықтаушы нӛмірге ие болады. Ӛзгермейтін бит санына ие анықтама 

нӛмірі ұяшық адресі деп аталады. Адрестердің болуы жазу және оқу 

операцияларын орындау барысында ұяшықтарды айыруға мүмкіндік береді. 

         Жалпы жағдайда кіруге еріксіз рұқсатқа ие СҚ бірнеше блоктардан 

немесе модульдерден тұрады. Жады жартылай ӛткізгіштері үшін модульдер 

бӛлек интегралды сұлбалар түрінде жүзеге асырылады. Сыртқы сигналдар 

тізбегінің құрамы мен функциялары да осы есеппен алынады. Бұл желілер 

санына сӛз адресін беруге қолданылатын желілер, мәліметтердің модульге 

немесе модульден алынуына мүмкіндік беретін желілер және қажетті 

операцияны (жазу немесе оқу) беруге мүмкіндік беретін бірнеше басқару 

желілері кіреді. 

          Шиналардың әртүрлі түрлеріне сәйкес келетін сыртқы сигналдар тобына 

ие ӛте кӛп модульдар түрлері бар, бірақ модуьдердің кӛбісін 10.1 суретте 

кӛрсетілген екі негізгі түрінің біреуіне, жатқызуға болады. Олар бір-бірінен 

тек мәліметтер желілерімен айырылады. 10.1, а суретіндегі модельде оқу 

барысында келіп түсетін мәліметтермен қоса, шығарылатын мәліметтер 

берілетін мәліметтер желілер тобы бар. 10.1, б суретіндегі модуль келіп 

түсетін және шығарылатын мәліметтер үшін екі әртүрлі желілер тобына ие. 

Кіруге еріксіз рұқсаты бар СҚ ішкі құрастырылуы. 

Керекті ұяшықты таңдауға мүмкіндік беретін және ақпаратты оған 

немесе одан алуды іске асыратын сұлбалар 10.2 сурете кӛрсетілген. Cақтау 

элементінде сӛздің бір битінің сақталуы үшін асинхронды RS-триггер 

қолданылады. Триггерден тыс, әр сақтау элементінің құрамына триггермен 

ішкі мәліметтер желілерінің арасында ақпарат алмасуына қажетті вентилдер 

кіреді. 

Екі операцияның бірі, оқу немесе жазу, бір уақытта бір «жолдың» 

барлық элементтеріне орындалады. Әр «жол» сӛз сақтауға арналған ұяшыққа 

тең және оның ӛз адресі болады. «2
n
-ден1» дешифраторы берілген адресс 

бойынша ұяшықты таңдауға арналған. Дешифратордың n кіріс желілерінде 2
n
  

желілері мүмкін болады, олар сӛз таңдау желісі деп аталады. Дешифратор 
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кірісіне берілген комбинацияға байланысты сӛз таңдау желісінің біреуі 

логикалық 1-ге ие болады, ал басқалары логикалық 0-ге. 

 

 
                   а)                                                                 б) 

 

а) екі бағытты мәліметтер желілері бар модуль; б) түсетін және шығарылатын 

мәліметтер үшін екі әртүрлі желілер. 

10.1 сурет - Кіруге еріксіз рұқсатқа ие жады модуліндегі сыртқы сигналдар 

желілері 

 

Сӛз таңдаудың әр жолы барлық жол элементтеріндегі оқу немесе жазу 

операцияларына рұқсат беретін желі ретінде қолданылады. 

          Әр бағанда екі ішкі желіден бар: бірі – мәліметтердің жадыға берілуі 

(кіріс), басқасы – жадыдан алу (шығыс). «Шығыс» желіснің күйі таңдалған 

жолдағы сақтау элемент күйімен анықталады. Бұл үшін әр элементтегі триггер 

шығысы «сӛз таңдау» сигналына логикалық түрде кӛбейтіледі, ал барлық 

нәтижелердің логикалық қосындысы «шығыс» желісіне келіп түседі. 

Сонымен, жадыдан сӛз оқу дешифратор кірісіне керекті сӛздің адресін беру 

арқылы және «шығыс» желісіндегі күйлерді қадағалау арқылы іске асады. 

Әр бағанның «кіріс» желісі жазу операциясын орындау барысында 

таңдалған жолдың сақтау элементіне ақпаратты беру үшін қолданылады. Бұл 

әр сақтау элементіне екі ЖӘНЕ вентилдер кӛмегімен іске асады. «Сӛз таңдау» 

және «жазу» сигналында «кіріс» желісінен S триггерінің кірісіне, ал оның 

қосымшасын – R кірісіне жібереді. 

Ескере кететін жай, жоғарыдағы суретте жады модуліне ішкі болатын 

«жазу», «кіріс» және «шығыс» желілеріндегі сигналдар орын алды. Бұл 

сигналдар модулге қатысты сыртқы сигналдармен  сәйкес вентилдер мен 

буферлік сұлбалармен байланысқан. Мұндай байланыс модульдің қажетті 

сыртқы сипаттамаларына тәуелді әртүрлі тәсілдермен жүзеге асырылады. 
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10.2 сурет - Кіруге еріксіз рұқсаты бар ЕСҚ ішкі құрастырылуы 
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Екі мөлшерлі адрестеу.  

Қарастырылған кіруге еріксіз рұқсатты СҚ кемшілігі адрестік 

дешифратордың үлкен кӛлемімен байланысты. Мысалы, n =10 кезде адрестік 

дешифратор шығысында 2
10

= 1024 шығыс желі болу керек. Әр шығыс 

жолдағы сақтау элементімен байланысуы қажет. Байланыстар санын азайтуға 

болады, егер дешифратор функциясының біраз бӛлігін сақтау элементінің 

ӛзіне берсек (10.3 cурет). 

 

 
 

10.3 сурет - Кіруге еріксіз рұқсаты бар СҚ  екі мӛлшерлі адрестелуі 

 

Жүзеге асыруын кӛрсету үшін суретте кӛрсетілген СҚ-ң бір бағанасын 

алып тікбұрышты матрица құрдық. n =10 кезінде сақтау элемнттері 2
10

-ға тең. 

Келесі суретте кӛрсетілгендей 
55 22   кӛлемді матрица құруға болады. 

Алғаш бағананың әр элементі енді тікбұрышты матрицаның жаңа бағанасы 

 

cақтау элементі 
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мен жолының қиылысқан жерінде жатыр. n/2 кірісті және 2
n/2

  шығысты екі 

дешифратор алайық (n жұп және матрицаны квадратты деп санаймыз). n=10 

кезінде 2
n/2

 саны 32-ге тең. Бір дешифратордің шығыс желілері жолды 

таңдауға, ал басқасы матрицаның бағанасын таңдауға арналған деп алайық. 

Шығыс желілерінің жалпы саны 2
n/2

 + 2
n/2

  = 64 –ке тең. Әр сақтау элементінде 

жол мен бағанды таңдау желілеріне орындалатын ЖӘНЕ операциялары 

орындалуы керек. Бұл операция жол мен бағанның қиылысқан жерінде 

логикалық 1-ді береді, ал басқаларына логикалық 0 береді.   

ЖӘНЕ вентилінің шығыс сигналы берілген элементте оқу немесе жазуға 

рұқсат беретін бит таңдау сигналының функциясын орындайды. Осыған 

ұқсаса екі мӛлшерлі матрицалар сӛздегі қалған биттерге де қажет. 

Матрицаларды паралель жазықтықтарда жатқан деп есептеуге болады. 

Екі адрестік дешифраторлар екі жазықтыққа да жұмыс атқарады, 

сонымен, ұяшықтың барлық биттері бір уақытта адрестеледі. Бұл кезде 

дешифратордағы шығыс желілерінің саны кӛбеймейді. 

 

Тұрақты сақтау құрылғылары. 

Компьютерлерде және басқа да сандық жүйелерде жады ӛзгермей 

ақпарат кӛзі ретінде жиі қолданылады. Мысал ретінде тұрақтылар тізімі, 

мәліметтерді түрлендіруге арналған кестелер және тұрақты программалар. Бұл 

кезде жазылған ақпаратты ӛшіруге болмайтын жады модульдері 

қолданылады.  Мұндай модульдар шығарылады және тұрақты СҚ немесе 

ROM (Read-Only Memory - тек оқуға мүмкіндік бар жады) деп аталады       

(10.4 сурет).  

 
 

10.4 сурет - Кіруге еріксіз рұқсаты бар ТСҚ құрылымы 

 

2n-1 
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Тұрақты сақтау құрылғылары (ТСҚ) тӛрт түрге бӛлінеді: 

а) маскалы, арнайы маскаларды қолдану арқылы ӛндіруші-заводта 

программаланатын;  

б)  тұтынушымен нихромды немесе поликремнийлік байланыстарды 

бір-бірімен күйдіру нәтижесінде бір рет программаланатын;  

в) тұтынушымен жазылған ақпаратты ультрафиолетті жарықтау 

кӛмегімен кӛп рет программаланатын;  

г) тұтынушымен ақпаратты электрлік ӛшіру арқылы кӛп рет 

программаланатын. 

         ТСҚ қолданылуы ӛзгермейтін ақпаратты сақтауға қолданылуы тиімді 

болады, ӛйткені ақпарат торап кӛзінен ӛшірілген уақытта да бұзылмайды. 

Бұдан басқа, ТСҚ-да сақтау элементтері ӛте қарапайым болғандықтан ақпарат 

тобының үлкен тығыздығын алуға болады. 

          ТСҚ бастапқы құрылымын суретте кӛрсетілгендей адрес дешифраторы 

мен оған қосылған НЕМЕСЕ вентилдерінің үйлесімділігінен тұратынын 

кӛруге болады. ОСҚ үшін сияқты дешифратор шығыс желілері ТСҚ 

ұяшықтарымен ӛзара-бір белгілі сәйкестікте. НЕМЕСЕ вентилдерінің саны 

сӛздің разрядтылығымен анықталады. 

 

Стектер. 

         Тізбектей қол жеткізу сақтау құрылығылар – стек деп аталады, онда 

жазылған сӛз жазу тізбегіне кері оқылады (10.7, 10.8 суреттер). Басқа сӛзбен 

айтылғанда LIFO ережесімен (Last in fіrst out – соңғы кірген бірінші шығады). 

 

 
10.7 сурет - Стек жұмысының сұлбасы 

 

Стекті сақтау ұяшығына вертикалды қойылған массив түрінде кӛрсетуге 

болады. Қол жеткізу үстіңгі ұяшығына іске асырылады – стектің шыңы. 
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Сӛз стектің шыңына жазылғанда барлық тӛмен жатқан сӛздер бір 

ұяшыққа тӛмен ығысады, ал ең тӛмен ұяшығының құрамы жоғалады. Стекті 

пайдалану бір программадан басқа программаны шақыру, ол келесіні немесе 

ол одан да басқаны; қайтқаны ақпарат керекті тәртіп бойынша стектен 

алынады. 

Стектің ішкі құрылымымың жеке бағананың бір регистрі бойынша екі 

бағыттағы ығысулы регистрдің «унисон» жұмыс тобы ретінде кӛрсетуге 

болады. Сондай бір регистр суретте кӛрсетілген.  

Ол синхросигнал және «ығысу бағыты» сигналымен басқарылатын 

триггерлер тобынан тұрады. Жеке синхроимпульс бойынша әрбір триггердің 

құрамы «ығысу бағыты» сигналымен берілген кӛрші триггер бағытында 

тасымалданады. 

Кӛптеген қолданбада стекті қолдану ӛте ыңғайлы болып табылады. 

Мұндай қолданбалар үшін сӛздердің жеке адрестері бойынша емес таңдау 

жадысын қолдану сипатты, ал олардың негізінде ӛздік реті жатады. Мысалы, 

есептеу процесінде керекті операндаларды қолдануға қарсы стек тәртібінде 

тиеуге болады. Стектерден сӛздерді кӛтеру сол кезде операндтарды қажетті 

тәртіпте қоюға болады. 

Стек микрокомпьютерде подпрограммалар үшін деректер жағдайы және 

қайтымды адрестердің сақтау құрылғысы ретінде маңызды роль атқарады. 

Оны қолдану белгілі бір ықшамдауларға егер бір подпрограммадан екіншісін 

шақыратын болса, ал ол  кезегінде үшіншісін және т.с. болған жағдайда әрбір 

шақырулар кезінде ағымды подпрограмманың қайтымды адресі және басқа 

қажетті ақпарат стекке тиеледі. Қайтарулар кезінде ақпарат қажетті тәртіпте 

стектен алынады.  

 

11 дәріс. Интерфейс түсінігі 

 

Дәрістін мазмұны: енгізу-шығару порттары. 

 

Дәріс мақсаты: интерфейсті қарастыру. 

 

Жалпы қабылданған келісімге сәйкес енгізу және шығару 

ақпараттарының ағындық бағыты микропроцессорге қатысты қарастырылады. 

Сондықтан енгізу порты деп кез келген мәліметтер кӛзі мысалы 

микрокомпьютердің мәліметтер шинасына жалғанған адрестелген регистрді 

айтуға болады. Ол оған сұраныс түскен кезде микропроцессорге сӛз 

шығырады. Шығару порты деп мысалы микропроцессордың мәліметтер 

шинасына жалғанған адрестелген регистр, мәліметерді қабылдағышты 

айтамыз. Ол оған соңғы сұраныс келгенде микропроцессорден сӛз алады. 

Кӛптеген микропроцессорлерде порттарды адрестеу үшін (яғни керекті порты 

таңдау үшін) адрестік шина немесе оның бір бӛлігі қолданылады. Кӛп 

жағдайларды енгізу порттарының адрестері шығару порттарының адресінен, 
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және жады адресінен мәні бойынша емес, сәйкес басқарушы жолдардағы 

сигналдармен ерекшеленеді. 

 

Иллюстративті микропроцессордың енгізу-шығару порттар. 

         Суретте біздің микропроцессор үшін шығару порты мен енгізу 

портының типтік сұлбасы кӛрсетілген (11.1 сурет). Бұл екі порттардағы 

микропроцессор басқа порттардан айыра алатын сегіз биттік код 

меншіктелген. Біздің жағдайда екі портқа да мүмкін болатын бір код 

(01100101) меншіктелген, ӛйткені ӛздерінің арасында олар «енгізу» және 

«шығару» басқару жолдары бойынша  сигналдарымен ерекшеленеді. 

         Енгізу және шығару командаларын орындау кезінде адрестік шинасының 

екінші байтынан алынған құрылғы коды беріледі. Және арнайы вентилі сегіз 

кіріске берілген құрылғыны тану үшін қызмет атқарады. Вентиль кірістері 

адрестік шинаның сегіз кіші жолына қосылған сигналға байланысты 

сигналдар бӛлігі терістеледі. Және вентиль («таңдау») екі портты да тандау 

үшін қолданылады. Енгізу порты кейбір сыртқы құрылғылардан ақпарат 

түсетін 8-биттік регистрден тұрады. Бұл регистрдің шығысы 8-үшорнықты 

қалыптастырушы арқылы мәліметтер шинасына жалғанған. Бұл 

қалыптастырушыға рұқсат беру сигналдары «таңдау» сигналының және 

микропроцессорден «енгізу» басқару сигналының нәтижесі болып табылады.  

Регистр құрамы «таңдау» логикалық 1-ге тең болғанда мәліметтер 

шинасына беріледі, яғни берілген портқа қатысты құрылғы коды берілген, 

және «енгізу» логикалық сигнал 1-ге тең, яғни енгізу командасы орындалып, 

оның орындау фазасында мәліметтерді енгізу мезеті туды. Порт тапсырмасы – 

тек қана ақпаратты мәліметтер шинасына орналастыру. Келесі жолы және 

қажетті орны (бұл жағдайда аккумуляторға) микропроцессормен анықталады.  

Мәліметтердің тасымалдануы енгізу командасының үшінші машиндық 

циклінде орындалады. Бұл циклдегі уақыттық диаграммалар суретте 

кӛрсетілген. Машиналық циклға үш синхроимпульс кіреді. Бірінші 

синхроимпульс басында Т1 микропроцессор сәйкес портының кодын адрестік 

шиналардың кіші жартысына беріледі. Т1 аяғында логикалық 1 бұл жағдайда 

Т3 импульсінің алдыңғы фронтына дейін қалатын «енгізу» жолына беріледі. 

Бұл кезде «енгізу» сигналына жауап ретінде мәліметтер шинасына енгізу 

портының регистрінен мәліметтер беріледі және олар Т2 және Т3 алдыңғы 

фронттардың аралық интервалында жетерліктей болады. Мәліметтер 

тасымалын аккумуляторға стробтау Т2 соңына қарай орындалады. 

Енгізу портының жұмысының суреттелген логикасы сұлбалардың 

жұмыс жасау уақытындағы екі шектеумен ескеру керек. Бір шектеу ақпарат 

«енгізу» сигналы келгеннен кейінгі жарты тактыдан бұрын мәліметтер 

шинасына берілу керектігімен байланысты.  Ол үшін үш орнықты 

қалыптастырушыға кешігу және екі кірісті ЖӘНЕ вентильдегі кешігу басқару 

күшейткіштерімен бірге бір тактіден аспауы қажет. 

 



 54 

 
11.1 сурет - Иллюстративті микропроцессордың енгізу/шығару порттарының 

сұлбасы 

 

Нақтылы микропроцессорда суреттелгеннен біршама ерекшелінетін 

мәліметердің  енгізу сұлбасын кездестіруімізге болады, бірақ ұқсас уақытша 

шектеулер олар үшін де бар болады. Ереже бойынша сыртқы құраушыларда 

бұл талаптарға қанағаттандыру оңай, ӛйткені енгізу-шығару порттарынан 

үш орнықты 

қалыптастырушылар 
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құрылатын элементтер әдетте микропроцессор құрылатын элементтермен 

салыстырғанды біршама тез қозғалысты болып табылады. 

 

 

 
 

11.2 сурет - Енгізу мәліметтерінің уақыттық диаграммалары 

 

Мысалы енгізу-шығару порттарын микропроцессорде қолданылатын  

үлкен интегралды МОП – сұлбаларымен салытырғанда тез, орташа 

интеграция деңгейінің ТТЛ – сұлбасы ретінде қолдануға болады. 11.1 суретте 

кӛрсетілген шығыс порты сыртқы құрылғыларға ақпарат тасымалдау үшін 

қолданылатын сегіз битті регистрден тұрады. 

         Регистр шешуші жүктеуден жалпы жолмен басқарылатын D-типті 

синхронды бекіткіштен тұрады. D-триггерден кірісі тікелей мәліметтер 

шинасына жалғанған. «Жүктелуге рұқсат беру» сигнал «шығару» және 

«таңдау» сигналдарынан және екі кірісті вентилде қалыптасады.     

Осылайша микропроцессор аккумуляторынан түскен мәліметтер 

шинасындағы ақпарат «таңдау» логикалық сигналы 1-ге тең болғанда, яғни 

берілген порт коды тапсырылғанда шығару портының регистріне беріледі, 

және  «шығару» логикалық сигналы 1-ге тең, яғни шығару командасы 

орындалып оның фазаларында мәліметтерді шығару мезеті келеді.          

Мәліметтерді тарату шығару командаларының үшінші машиналық 

циклде орындалады. Бұл циклдегі сигналдардың уақыттық диаграммасы 

суретте кӛрсетілген. Т1 синхроимпульсінің алдыңғы фронты бойынша 

микропроцессор құрылғы кодын адрестік шинаның кіші жартысына және 

мәліметтер шинасына беріледі. Одан кейін Т2 уақытында мәліметтер 

тасымалын шығару регистріне стробтайтын «шығыс» сигналы беріледі. 

          Шығару портының сұлбалары енгізу порты сияқты белгілі бір уақыттың 

шектеулерді қанағаттандыру керек, ӛйткені енгізу порттары үшін бұл 

шектеулер әдетте енгізу шығару сұлбаларының жоғары тезділігіне қатысты 

бақылау қиын емес (11.2 сурет).  
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Енгізу-шығару құрылғыларының нұсқаулары. 

          Иллюстративті микропроцессордегі енгізу-шығару жұмыстарының жаңа 

ғана қарастырылған логикасы мен кейбір ӛнеркәсіп микропроцессордегі 

жұмыс логикасы арасындағы айырмашылық негізінде уақытша қатысқа және 

басқару сигналының мағынасына байланысты. 

Біздің микропроцессорде «енгізу» және «шығару» сигналдары 

басқарушы, стробтаушы функция қызметін атқарады (11.3 сурет). Кӛптеген 

ӛнеркәсіптік микропроцессорларда «енгізу» және «шығару» сигналдарына 

ұқсас сигналдар басқа басқару сигналдарының комбинациясы ретінде алынды. 

Суретте машиналы циклға орнатылып жасалған уақыттық диаграмма 

сигналдары келтірілген, онда шығыс алмасу орындалады. 

 

 

 
 

11.3 сурет - Шығару мәліметіндегі уақыттық диаграммасы 

 

Кейбір жағдайларда мәліметтер шинасы бойынша тасымал бағытын 

беретін басқару жолы қарастырылады. Бұл жол, оны «мәліметтер шығысы» 

деп атайық, 1 мәнінде шығысты тапсырады, ал 0 мәнінде енгізуді тапсырады. 

Тапсырыс үшін тасымал уақытында синхронды жол не басқа басқару жолы 

қызмет атқарады. Мұндай микропроцессорлы енгізу-шығару порттарының 

интерфейсін «енгізу» және «шығару» сигналдарын тӛмендегідей 

қалыптастырып, сәйкес иллюстративті микропроцессор интерфейсімен жүзеге 

асыруға болады: 

- енгізу=(мәліметтерді енгізу) строб; 

- шығару= (мәліметтерді шығару) строб; 

- мұндағы строб – тасымал уақытын анықтайтын сигнал. 

Кейбір сұлбаларда мәліметтер шинасы бойынша машиналык циклнің басында 

келесі келетін тасымалдың типің анықтайтын басқару сӛзі жіберіледі: енгізу 

немесе шығару, жадыдан оқу немесе жадыға жазу. Бұл басқару сӛзі сыртқы 
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регистрмен синхросигналды комбинацияларда сақталып қалады немесе басқа 

да басқарушы сигналдарымен біздің иллюстративті микропроцессордың 

«жазу» және «оқу»; «енгізу» және «шығару» сигналдарына ұқсас 

сигналдардың пайда болу үшін қолданылады. Мұндай жағдайларды кейбір 

басқару жолдары керексіз болып қалады. 

 

12 дәріс. Микропроцессорлар архитектурасы 

 

Дәрістін мазмұны: микропроцессорлар архитектурасы. 

 

Дәріс мақсаты: микропроцессорларды қарастыру. 

 

Қазіргі уақытта параметрлері кең спектрлі микпопроцессорлардың 

кӛптеген моделі шығарылуда. Біз бұлардың барлығын толық игеруге 

тырыспаймыз, ал гипотикалық архитектура мен микропроцессорды 

сипаттаймыз (яғни құрылымы мен тілі). Осылайша, біз жалпы 

микропроцессорлардың функционалдануы, нақты модельдерінің 

сипаттамаларын бере аламыз. Дегенмен біздің гипотикалық микропроцессор 

ӛндіріске шығарылмайды, ол бірнеше модельдеріне ұқсас келеді, мысалы 

«INTEL» фирмасының 8000 сериялы процессорына. 

 

Микрокомпьютер. 

Микрокомпьютер – бұл шиналардың ұйымдасқан жүйесі, ол үлкен 

интегралды сұлбадан тұрады: модульдерден немесе блоктардан,. Бұл 

модульдер ақпаратты ӛңдейді, командалардың ағының басқарып 

интерпретациялайды, шина жұмысын басқарады, ақпаратты сақтайды және 

компьютермен оның қоршаған ортасы мен байланысын іске асырады.  

Бірінші тӛрт функция әдетте бір функционалды блок - 

микропроцессормен орындалады. Ақпаратты сақтау функциясы сақтау 

құрылғысымен іске асады. Оның құрамына тұрақты жады, оперативті жады 

кіру мүмкін. Сыртқы коммуникация блогы, енгізу, шығару порты деп 

аталады. Әрбір мұндай порт процессормен және қандайда бір сыртқы 

құрылғы арасындағы интерфейс болып табылады, мысалы үлкен кӛлемді 

ақпаратты сақтау үшін сыртқы жады терминалы, технологиялық үрдістер 

контроллері немесе ӛлшегіш құылғылар. 

12.1 суретте керекті блоктардан тұратын микрокомпьютердің құрылымы 

кӛрсетілген. Блоктардың ӛзара әсері шиналардың үш типінің кӛмегімен іске 

асады: адресті шиналар, мәліметтер шиналар және басқарушы шиналар. 

Келесіде біз дәл осы құрылымды шиналарды қарастырамыз, бірақ басқа да 

жолдары бар. 
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12.1 сурет - Шиналық ұйымдасқан микрокомпьютердің құрылымы 

 

Микропроцессор құрылымы. 

12.2 суретте біздің гипотикалық иллюстративті микропроцессордың 

жалпы құрылымы келтірілген. Процессор құрамына кіретін компоненттер 

программамен басқарылатынын білдіреді. Бірнеше компоненттер, ал оның 

ішінде программалық санауыш, стек және командалар регистрі команданы 

ӛңдеу үшін қызмет атқарады. Мұндай компоненттер, АЛУ сияқты, орын 

ауыстыру триггері, жалпы регистрлар және мәліметтер адресі регистрі 

мәліметтерді ӛңдеу қызметін атқарады. Қалған барлық компоненттер, соның 

ішінде командалық дешифраторы, басқару және синхронизация блогы (ББС) 

басқа компоненттер жұмысын басқарады. Компоненттердің ӛзара әсерлесуі 

мәліметтерді ішкі каналмен беру арқылы іске асырылады. 

Микропроцессордың басқа блоктар мен байланысы (СҚ және енгізу-шығару 

құрылғыларымен) адрестік шинамен, мәліметтер шинасымен және басқаратын 

шинамен жүзеге асады. Микропроцессор 8 биттен тұратын сӛздермен жұмыс 

істейді. Мұндай сӛздер байт деп аталып, арифметикалық және логикалық 

операцияларды орындау кезінде қолайлы және шығарылатын 

микропроцессорлардың кӛпшілігінде қолданылады. Сондықтан біз барлық 

мәліметтер тура осы сӛздермен жететінін болжаймыз. Егер есептеулерде 

«ұзындықтан үлкен » сан кездессе, онда «екілік дәлдікпен», «үштік 

дәлдікпен» арнайы есептеу программасы қолданылады. 

Басқа жағынан алғанда 8 биттен тұратын адрес тек қана 2
8
=256 

жадыдағы ұяшығына тікелей адрестеуге келеді. Бұл тапсырманың дәл 

шешілуі үшін ӛте аз. Сондықтан жады адресі тапсырмасы үшін әдетте 16 

разряд (2 байт) қолданылады және бұл 2
16

 =65536 ұяшығына тікелей 

адрестеуге мүмкіндік береді. 
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         Ақпарат микропроцессорға және одан шиналар арқылы беріледі. 

Мәліметтер шинасы сӛздің ұзындығына байланысты 8 желіден тұрады. 

Суретте кӛрсетілгендей адресті шина бір бағытталған, ал мәліметтер шинасы 

екі бағытталған. Басқару шинасы синхронизация және басқару блогына 

бағыталған 5 желіден және одан шыққан 8 желіден тұрады. Осы желілермен 

микропроцессорлардың компоненттері арасындағы басқарушы және 

тактыланатын сигналдар беріледі.  

Команда санауышы 16 биттен тұрады және жадыдан тандалатын келесі 

команданың адресінің байтын кӛрсетеді. Ол автоматты түрде әрбір баит 

оқылғаннан кейін бірге кӛбейеді. Команда санауышының және 64 

регистрлерлі стектің арасында байланыс бар. Стектің функцияларының бірі – 

подпрограммадан қайта оралу адресін сақтау. Стекте жоғарғы үш жалпы 

регистрлердің және орын ауыстыру триггерінің мәліметтерін сақтауға болады.  

         Мәліметтер сӛзі әрқашан 1 байттан тұрады, команда бір, екі және үш 

байттан тұруы мүмкін. Кез келген команданың бірінші байты регистр 

командасына жадыдан мәліметтер шинасы арқылы беріледі. Бұл бірінші байт 

команда дешифраторының кірісіне беріледі. Жекелей алғанда дешифратор 

команда бір байтты ма, немесе үлкен санды байттан тұратынын анықтайды. 

Соңғы жағдайда қосымша байттар жадыдан мәліметтер шинасы арқылы 

беріледі және мәліметтер адресі регистрына немесе жалпы регистрлардың 

біреуіне қабылданады. 

         Мәліметтер адресінің регистрі жадыдан сураныс жасайтын команда үшін 

операнд адресінен, енгізу- шығару командалардың порт адресінен немесе 

орын ауыстыру командасы үшін келесі командасынын адресінен тұрады.  

         Он бес 8 биттік жалпы регистр мәліметтермен жұмыс істейтін барлық 

командалар үшін операндтардан тұрады. Бұл регистрлерді кӛрсету үшін 4 – 

биттен 0000 бастап 1110 - ге дейінгі кодтар қолданылады. 0000 регистрі 

аккумулятор деп аталады (АК), барлық арифметикалық және логикалық 

операцияларға қатысады. Әдетте ол операция басталар алдында бір операндты 

ұстап отырып, операция соңында нәтижесін алады. Әдетте жалпы регистрге 

жолдама R – селекторы немесе r – селекторы арқылы іске асырылады. R – 

селектор кез келген регистрге қатынаса алса, r – селекторы арқылы тек қана 

0000,0001 және 0010 регистрлеріне қатынай алуға болады. 

          Барлық машиналарда бар ӛте пайдалы мүмкіндік,- бұл жанама адрестеу. 

Жанама адрестеудің кейбір варианттары біздің де микропроцессорларға да 

орналасқан. Жалпылай арналған 1111 іс – жүзінде жоқ регистрінің есебі, 16 – 

разрядты адресі бар байттық жадыға нұсқау ретінде қолданылады, бұл екі 

белгіленген жалпы регистрлердің қосылған құрамы болып табылады. 

Нақты айтсақ адрестің үлкен 8 разряды – 0001 регистрінен, ал адрестің 

кіші 8 разряды – 0010 регистрінен алынады (осыдан кейін бұл 2 регистрді H 

және L деп атаймыз. Н – Higher сӛзінен, жоғарғы, немесе үлкен, L – Lower 

сӛзінен тӛменгі немесе кішкентай). Бұндай жанама адрестеуді түсіндіру үшін 

0001 регистрі (H), 1011101 деп тұрады, ал 0010 немесе L регистрі 00101011 

деп тұрады. Сол кезде кез келген бұйрық, 1111 регистріне нұсқау беретін 
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болса онда 101110100101011 адресі бар жады ұяшығынан операндтар тізімін 

шақыртады. 

 
 

12.2 сурет - Гипотетикалық микропроцессор. Жақша ішіндегі сандар жол  

немесе желі санын кӛрсетеді 
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Барлық арифметикалық және логикалық операциялар арифметика – 

логикалық құрылғыда (АЛУ) орындалады. АЛУ кірісі ретінде екі 8 – биттік 

шиналар қызмет етеді, оның біреуі аккумулятордан 0000 регистрі, ал екіншісі 

– R – селекторынан шығады, олар немесе 0000 – ден бастап 1110 – ге дейінгі 

жалпы регистрлердің біреуін немесе жанама адрестеу берілсе жады ұяшығын 

таңдайды. Тағы АЛУ бір кіріс желі – С тасымалдау (ауыстыру) триггерінен 

шығады, ол бірнеше арифметикалық және логикалық операцияларға 

қатысады.  

АЛУ – дан шыққан мәндер аккумуляторға шығыс 8 – биттік шина 

арқылы беріледі. АЛУ – дан басқару блогына жүргізілген тағы 2 – желі бар; 

олар 2 ерекше шарттың бар немесе жоқ екені жайлы мәліметті береді. 

Аккумулятор нӛлден тұрады (Z желісі) және үлкен разряды «1» тен (N желісі) 

Екінші желі қосымша кодтағы сандармен жұмыс кезінде ыңғайлы, егер 

жоғарғы разряд таңбалы және «1» теріс сандарға жататының кӛрсетеді. 

Тасымалдау триггері, АЛУ жағдайындағы Z және N екі желісі - жалаушалар 

деп аталады және шартты ауысу командаларда қолданылады. 

          Микропроцессордағы соңғы компонент – бұл басқару және синхрондау 

блогы (БУС). Ол командалардың анализін жасайтын дешифратордан белгі 

алады. Жоғарыда айтылғандай АЛУ–дан және тасымалдау триггерінен БУС–

қа белгілер арқылы басқаруды беру шарттары анықталады. Ал басқа барлық 

микроцессор компоненттері БУС – тан басқару және синхрондау сигналдарын 

алады, бұл сигналдар командаларды орындау үшін қажетті болып табылады. 

Сырқы 13 желі кӛмегі арқылы микрокомпьютердің модульдері мен басқару 

құрылғысы интерфейсі жүзеге асырылады.  

 

13 дәріс. Басқару блогы 

 

Дәрістін мазмұны: синхрондау және басқару блогы. 

 

Дәріс мақсаты: синхрондау және басқару блогын қарастыру. 

 

          Жалпылай айтқанда микропроцессор триггерлерден және 

комбинациялық вентилдерден тұрады және синхронды қадамды сұлба 

негізінде жұмыс істеді. Микропроцессорлардың барлық регистрлерімен 

жалаушаларының триггерлері сыртқы генератордан жалпы желі бойынша 

синхроимпульстар алады. Сондықтан регистр мазмұнының кез келген ӛзгерісі 

немесе жалаушалар мазмұнының ӛзгерісі тек қатал белгіленген уақыт 

моментінде ӛзгере алады. 

         Жаңа жағдайлар триггерлермен жалаушалардың ағымды күйін 

кӛрсететін комбинациялық сұлбаларымен анықталады, сонымен қатар сыртқы 

сигнал мәндерімен анықталады. Жұмыстың жалпы сұлбасы суретте 

кӛрсетілген. 

Комбинациялық сұлбалары мәліметтерді ӛңдеу жағдайы жайындағы 

ақпараттарды құру, басқаруды беру кезіндегі жолдарды таңдау, регистрлар 
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арасындағы мәліметтер алмасуы және сол сияқты функцияларды жүзеге 

асырады. Осы функциялардың кейбірінің қиындығына байланысты бұл 

функциялардың комбинациялық сұлбалары кӛп деңгейлі және соған 

байланысты сигнал таралған кезде байқаларлық кешігулер пайда болады.    

Синхроимпульс жиілігі былай таңдалады: импульстар арақашықтықтарында 

триггерлер ауысып үлгерулері керек және комбинациялық сұлбалар үлкен 

кешігуге есептеліп жұмыс істеуі керек. 13.1 суретте микропроцессорға сыртқы 

қатысы бар компоненттері кӛрсетілген. Олардың құрамына сақтау 

құрылғылары және енгізу және шығару құрылғылары кіреді. 

Микропроцессор және сыртқы компоненттер арасындағы мәлімет 

алмасу шиналар арқылы синхронды режимде жүреді. 

         Біздің микропроцессорда тактілі генератордан жиілік кіріс “басқару” 

жиілігіне беріледі. Сыртқы құрылғымен мәлімет алмасуға екі такты кіреді 

және синхрондалған импульстің 2 периоды. Олардың құрамына шина әсер 

етуі және де сыртқы құрылғы әсері кіреді. Шиналар барлық сыртқы 

алмасуларда қатысатын болғандықтан, дәл солар “жіңішке жерлер” болып 

табылады. Сондықтан микропроцессордегі барлық синхрондау сыртқы аумақ 

бойында жүреді. 

Синхрондау импульстарының қадамдағы машиналық циклы деп 

аталатын бӛліктерге бӛлінеді. Әр цикл 3 тактыдан тұрады. 

Микропроцессордың әр машиналық циклында 1 сыртқы алмасу жүзеге 

асырылады. Бірінші және екінші такт кейде мәліметтерді ӛңдеуге кейде 

мәліметтерді алмастыруға жұмсалады; 3 такт түгелдей қадамдық сыртқы 

алмасулардағы мәліметтерді ӛңдеуге кетеді. 

         Барлық сыртқы алмасуларда адрестер мен мәліметтер шиналары 

қолданылады. Мәліметтерді беру 2 класқа бӛлінеді: кіріс және шығыс 

(микропроцесорға қатысты). Әр класс ӛзінің шинадағы уақытша 

диаграммаларымен сипатталады. Шығыс алмасулар екі типті болып келеді: 

алмасудың бірінші типі, бұған бас жады қатысады ол жазба деп аталады. 

Алмасудың екінші типі, бұған шығару құрылғысы қатысады ол шығару деп 

аталады. 

Енгізу алмасуларында 3 типі бар. Олардың екеуі енгізу және оқу деп 

аталады. Оған сәйкесінше негізгі жады мен енгізу құрылғысы. Үшінші  тип 

үзуге байланысты. Тӛрт шығыс басқару шина желілері – “жазу”, “шығару”, 

“оқу” және “енгізу”; “алмасу” мометін және тип тапсырмасын беруге керек. 

Микропроцессор адресті шинаның жағдайын жазу операциясына 

арналған 16-разрядты жадының адресіне немесе 8-разрядты шығару 

операциясына арналған код құрамына береді, солай мәліметтер шинасы да 

әрекеттенеді. 

Шиналардағы ақпарат дұрыс орнатылған және ӛзгермейді деп алдынғы 

фронт ипульсі Т1 деп Т3 импульсінің алдынғы импульсына дейін деп 

есептеледі. Жазу операциясы кезінде басқарушы сигнал жазу операциясына 

бір уақытта Т2 деп импульс беріледі деп есептеледі. Шығару операциясы 

кезінде Т2 мен қатар басқарушы желі “шығысқа” да беріледі және шығыс 
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регистіріне берілуін стробтау үшін беріледі, оның коды адресті шинаның кіші 

жартысына берілген (13.2 сурет). 

 

 
 

13.1 сурет. - Микропроцессордың жұмысының жалпы сұлбасы 

 

13.2, б суретінде кіріс алмасудың уақытша диаграммалары кӛрсетілген. 

Адресті  шина мазмұны шығыс алмасулардікіне ұқсайды, дәл сол моменттер 

және дәл сондай жолдармен беріледі. Мәліметтер шиналарының мазмұны бұл 

жолы сыртқы құрамымен анықталады. Микропроцессор Т1 артқы фронты мен 

алдынғы Т3 фронты интервалы аралығында логикалық 1 орнатады. Басқарушы 

желі “оқу” немесе “енгізу” және бұл мәліметтер шинасына мәліметтерді 

орналастырады.  

          “Оқу” желісі негізгі жады мен қолдынылады, ал енгізу желісі енгізу 

құралымен. Екі жағдайда да Т2, Т3 импульстарының алдынғы фронттарымен 

мәліметтер шинасымен шындық қалыпта деп есептеледі. 

           Жоғарыда қарастырылған басқарушы желілерден басқа тағыда сегізі 

бар: қосу (пуск), тоқтату (стоп), түсіру (сброс), синхрондау (такт), үзу (Прер), 

үзуге рұқсат беру (ППрер), жадыға қол жеткізу (ПДП) және жадыға қол 

жеткізуге рұқсат беру (ППДП). Бұлардың соңғы тӛртеуі программаны тоқтату 

мен жадыға тура қол жеткізуге жатады, олар 9 тарауды қарастырады. Бұл 

жерде бірінші тӛртеуіне тоқтаймыз. 

 

Сыртқы 

құрылғылар 

 

Синхрондау 

және басқару  

 

Комбинациялық сұлбалар 

 

Регистрлер 

және 

жалаушылар 
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а - шығару алмасуының диаграммасы; б - енгізу алмасуының диаграммасы. 

13.2 сурет - Илюстративті микропроцессордегі алмасу уақыттық 

диаграммалары 

 

           “Іске қосу”– бұл кіріс желі. Ол микропроцессордың автоматты жұмыс 

режимің орнатады. Нақтылап айтсақ, бұл желіде импульс пайда болуы 

процессордың 1-синхроимпульсінде адресі команда есептегішінде бар 

командадан бастап программаны орындай бастайды. 

“Түсіру” – бұл кіріс желі микропроцессордың бастапқы жағдайына 

түсуін қамтамасыз етеді. Жекеше айтсақ, импульс арқылы “ түсіру” желісінде 

программа орындалуы тоқтатылып, командалар есептегіште нӛл орнатылады, 

үзу жолаушылары тӛмен түсіріледі. 

“Тоқтату” – бұл шығыс желі, бұнда машина циклінің үшінші 

синхроимпульсімен бір уақытта берілетін импульс және кей жағдайларда 

кейбір сыртқы бӛлшектердің микропроцессордың ішкі машиналық циклымен 

жұмысты ұйымдастырып келісу үшін қолданылады. 

 

Командалар жүйесі. 

Әдетте микропроцессор командаларды кейбір бекітілген жиынынан 

орындайды, олар командалар жүйесі деп аталады. Әр микропроцессорлар әр-

түрлі командалар жүйесіне ие. Командалар жүйесі әр команданың 

символикалық түрін және форматын кӛрсетеді. Біздің микропроцессор басқа 

командалардың ешқайсысын орындай алмайды. Осыған орай кез келген 

тапсырма шешуі осы командалардың қадамдылығымен шешілу қажет. 

         Әр командалар форматы толық компьютер жадысындағы командалар 

туралы жалпы мәлімет береді. Жадыдағы командалар нӛлден және бірден 
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тұратын қадам ретінде сақталады. Басқа жағынан, адамға символикалық 

белгілену әлде қайда оңай. Сондықтан программа жазған кезде символикалық 

белгілеулер қолданған дұрыс, бірақ оны енгізер алдында машиналық екілік 

форматқа аударған жӛн. Барлық біздің сипаттамаларда бізге ыңғайлы болу 

үшін командаларды ұсынудың символдық формасын ұстанамыз. 

  

14 дәріс. Санды - аналогты және аналогты - санды түрлендіргіштер 

 

Дәрістін мазмұны: санды - аналогты және аналогты - санды 

түрлендіргіштер. 

 

Дәріс мақсаты: санды - аналогты және аналогты - санды 

түрлендіргіштерді қарастыру. 

 

Микропроцессорлар кӛп жағдайларда үзіліссіз физикалық 

параметрлермен жұмыс істеу керек. Бұл параметрлер электр мәндер түрінде 

кӛрсетіледі, сондықтан біз бұл мәндерді кернеу деп санаймыз. 

Микропроцессорлар сандық құрылғылар және сандық мәндерімен жұмыс 

істейді, сондықтан микропроцессордың аналогты мәндермен жұмыс істеуі 

мүмкін болу үшін сандық мәндерді аналогты түріне және қарама қарсы 

түрлендіретін құрылғылар керек. 

 

Санды - аналогты түрлендіргіш. 

         Қарапайымдылық үшін сандық мәндерді аналогты түрлендіру үшін 

оларды оң деп санаймыз. N шамасының сандық екілік түрі k битті тізбектен 

тұрады: 

0121 ... aaaa kk  . 

 

         Шаманың мәні келесі полиноммен анықталады: 

 

01

2

2

1

1 2...22 aaaaN k

k

k

k  





 . 

 

Полиномды есептеу бӛлек биттардың 2 дәрежесі болып табылатын 

салмақты коэффициенттерге кӛбейтуден және алынған сандардың қосуынан 

тұрды. Бұл биттарды сызықтық комбинациясы есептеумен сәйкес келеді. 

Мұндай сызықтық комбинациялар резисторлардан тұратын сұлбаларда 

орындалады. Егер бізде бӛлек биттардың мәндерін кӛрсететін кернеу болса, 

онда резисторлардан тұратын сұлба кӛмегімен барлық екілік санның мәніне 

сәйкес келетін кернеуді ала аламыз. Осындай сұлбалардың бірі сыртқы түрі 

баспалдаққа ұқсайтын (техникалық әдебиеттерде аттенюатор деп аталады) 

суретте кӛрсетілген. Битің саны 8-ге тең. Сұлбаға ai бӛлек биттарына сәйкес 

келетін 8 идеалды кернеу генераторы қосылады. Әр генератор сәйкес биттің 
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мәніне байланысты 0 В және 1 В кернеу береді (генератордағы кернеу мәні 

сандық бит мәніне тең). Шығыстық кернеу Vшығ екі дәрежелері бойынша 

ӛлшенген. Генераторлардағы кернеулер мәндерінің қосындысына 

пропорционалды. Сонымен, резисторлар «баспалдағы» N санының сандық 

аналогтық түрлендіргішінің функциясын орындайды (14.1 сурет).
 

         

 
 

а - резистрлар «баспалдағы»; 

б - Рi түйініне сәйкес сұлбаның сол және оң эквивалентті кедергілері; 

в - Рi; түйініндегі кернеуге ai әсерін анықтайтын кернеудің эквивалентті 

бӛлгіші; г - Pi түйініндегі кернеуге тәуелді Рi+1 түйініндегі кернеуді 

анықтайтын кернеудің эквивалентті бӛлгіші. 

14.1 сурет - Резисторлар негізіндегі санды - аналогты түрлендіргіш 

 

Түйіндегі кернеу: 

 
 

 

 

 

32

1
7

7

i

i
a

P











 . 
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Аналогты-сандық түрлендіргіш. 

Кез-келген әдістің барлығында санды-аналогтық түрлендіргішпен 

аналогтық формаға түрленетін және берілген аналогтық кернеумен 

салыстырлатын алғашқы тексерілетін саннан басталады. Салыстыру 

нәтижелері бойынша тексерілетін сан коррекцияланады. Одан кейін берілген 

кернеуге сәйкес келетін сан алынғанша бұл жаңа санмен тағы да қайталанады.  

Сонымен қатар кіріс аналогтық кернеу масштабталған және санды-аналогтық 

түрлендіргіш диапазонына сәйкес келеді деп қабылданады. 

          Таңдаудың бастау (оң сан кезінде «0»-ден) және оны түрленген кернеу 

кіріс кернеуінен үлкен немесе тең болғанға дейін «1»-ге үлкейтіп отыру 

қажет. Мұнда қосқыш санағыш кӛмегімен орындауы кӛрсетілген. 

Санағыштың шығыстары санды-аналогтық түрлендіргішке берілген. Бұл 

түрлендіргіштің аналогтық шығысы және берілген кіріс кернеу компараторға 

берілген (салыстыру сұлбасы). Егер берілген кернеу санды-аналогтық 

түрлендіргіштен алынған кернеуден үлкен болса, онда компаратордың 

шығысында «0» болады. Егер берілген кернеу санды-аналогтық 

түрлендіргіштен алынған кернеуден кіші болса, онда компаратордың 

шығысында логикалық «1» шығады. Компаратор шығысы және импульс 

генераторының сигналдары ЖӘНЕ вентиліне беріледі. Оның шығысы 

санағыштың санақ кірісіне беріледі. Аналогты-сандық түрлендіру процесі 

санағышты 0-ге түсіруден басталады (14.2 сурет). Бұдан кейін компаратор 

шығысында логикалық 0 шыққанша санағыш үлкейе бастайды. Бұл 

санағыштың құрамы санды-аналогтық түрлендіргіштің шығысы кіріс, 

кернеуден үлкен немесе тең болуы үшін жеткілікті болғанда орындалады. Осы 

сәтке дейін жиналған санағыштың құрамы шығыс түрленген сан ретінде 

алынады. 

 
 

14.2 сурет - Қосқыш санауышы бар аналогты-сандық түрлендіргіш 
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15 дәріс. Кванттау 

 

Дәрістін мазмұны: кванттау және дискреттеу. 

 

Дәріс мақсаты: кванттауды қарастыру. 

 

Телемеханикалық хабарларды тасымалдау үзіліссіз, сол сияқты 

дискретті сигналдармен іске асырылады. Кейін айтылатын себептер 

қатарымен телемеханикада жиі дискретті сигналдарды пайдаланады. Жеке 

алғанда, дискретті сигналдармен тасымалдау ӛте жоғары бӛгетке 

тұрақтылықты және ақпараттың үлкен дәлділікпен шығуы қамтамасыз етеді. 

Осы уақытта датчиктен алынатын және телеӛлшеу жүйелерімен тасымалдауға 

жататын біріншілік кӛлемдер кӛп жағдайда үзіліссіз болып табылады және 

оларды дискретті түрге түрлендіру қажет. Үзіліссіз мәнді дискреттеу түріне 

айналдырған кванттау деп аталады. 

 

Хабарлар көлемі және кванттау. 

Ӛндірістік процесті сипаттайтын кӛлемдер әдетте кездейсоқ мәндерді 

қабылдайды, яғни кездейсоқ болып табылады. Егер кездейсоқ кӛлем 

мәндерінің ақырлы сандар мәнін қабылдай алса, онда оны дискретті немесе 

дәлірек, кӛптік бойынша дискретті деп атайды (15.1 сурет). Егер кездейсоқ 

кӛлем мәндерінің шексіз санын қабылдай алса, онда оны үзіліссіз немесе 

кӛптік бойынша үзіліссіз деп атайды. Себебі басқару мен бақылау кезінде 

кездейсоқ кӛлем туралы хабарлар беріледі және ӛндірістік процестің түрлі 

кӛрсеткіштері туралы берілетін хабарларды ӛзіндік қасиеті бойынша екі үлкен 

топқа бӛлуге болады: үзіліссіз және дискретті. Мысалы: мұнай ӛткізу 

базасының резервуарларында сақталатын және тұтынушыларға жіберілетін 

ӛнім деңгейін (бензин, мұнай және басқалар) үлкен дәлділікпен ӛлшеу 

қолайлы, себебі цистерна диаметрі 10-12 м және сыйымдылығы 2000-5000 т 

кезінде 1 мм қателік ӛнімнің шамамен 0,5 т жіберілмеуін немесе 

шығындалуына алып келеді. Мұндай үлкен дәлділік, ережеге сай, 

хабарлардың берілуін қажет етеді.  

Егер де, мысалы, ӛнім деңгейі туралы тен бірнеше мәндер – минимал 

(резервуар бос), максимал (резервуар толтырылуы) және аралық қатарларды 

беру керек болса, онда мұндай хабарлар дискретті болады: 

1) Уақыт және кӛптік бойынша үзіліссіз немесе жай үзіліссіз (15.1, а 

сурет). Мұндай хабарларды кӛрсететін функция λ1(t) кӛп үзіліссіз мәндерге ие 

және уақытта үзіліссіз ӛзгереді; телемеханикада мұндай хабарларға ағында 

телеӛлшеулер жатқызылады. 

2) Уақыт және кӛптік бойынша дискретті немесе жай дискретті (15.1, б 

сурет). Уақыттың алдын ала белгіленген моменттерінде (t 1, t2, ..., tn) λ2(t) 

функциясы тек белгілі бір мәндерді ғана қабылдай алады. Мұндай 

хабарлардың жиі жағдайы телемеханикадағы екі диапазонды хабарлар болып 

табылады. Мысалы, «ашық-жабық», «бос-толтырылған» (телесигнализация) 
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немесе «қосу-ӛшіру» (телебасқару), егер жағдай ӛзгеруі уақыттың дискретті 

моменттерінде болса. 

3) Уақыт бойынша үзіліссіз және кӛптік бойынша дискретті (15.1, в 

сурет). λ3(t) функциясы алдын ала берілген мәндерді қабылдай алады және 

оларды уақыттың кез келген моментінде ӛзгертеді. Басқа мәндерді, 1,2,3,... 

басқа, яғни осы нүктелер арасында жататын мәндерді функция қабылдай 

алмайды. 

4) Кӛптік бойынша үзіліссіз және уақыт бойынша дискретті (15.1, г 

сурет). λ4(t) функциясы ӛз мәнін уақыттың белгілі бір белгіленген 

моменттерінде (t 1, t2, ..., tn) ӛзгертеді және кез келген мәндерді қабылдай 

алады. 

 
а – уақыт және кӛптік бойынша үзіліссіз; б – кӛптік және уақыт бойынша 

дискретті; в – уақыт бойынша үзіліссіз және кӛптік бойынша дискретті; г – 

кӛптік бойынша үзіліссіз және уақыт бойынша дискретті. 

15.1 сурет - Басқару жүйелеріндегі хабарлар түрлері 

 

         Сонымен, телемеханикада жұмыс істейтін хабарларды және оларды 

беретін тасымалдағыштарды қарастырдық. Сигналдардың пайда болу 

әдістерін оқуына ӛтудің алдында хабарлардың кейбір арнайы немесе 

біріншілік түрлендірілуін қарастырайық, себебі телемеханикада үзіліссіз 

хабарлар дискретті сигналдармен беріледі. Жеке алғанда, бұл кодты импульсті 

телеӛлшеулер орынға ие, ол жерде үзіліссіз функция алдымен дискреттіге 

түрлендіріліп және дискретті сигналдармен беріледі. Үзіліссіз хабардың 
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дискреттімен ауыстырылуы телемеханикада қолданылатын кванттау 

кӛмегімен іске асырылады. 

 

Деңгей бойынша кванттау. 

Деңгейі немесе парамет бойынша кванттау – бұл үзіліссіз функцияның 

бір бірінен соңғы интервалға (деңгейге) қашық тұрған оның жеке мәндерімен 

ауысу процесі. Кванттау кезінде функция мәні уақыттың кез келген 

моменттерінде кванттау деңгейі деп аталатын оның жақын мәнімен 

ауыстырылады. Деңгейдің екі дискретті мәндері арасындағы интервал 

кванттау қадамы деп аталады.  

Деңгей бойынша бірқалыпты кванттау. Деңгей бойынша λ(t) 

функциясының квантталу процесі 15.2 сурете бейнеленген. Ордината остері 

бойынша алдын ала таңдалған кванттау қадамының q кӛлемі жатқызылады 

және уақыт осіне қатарлас, кванттау деңгейін білдіретін сызықтар жүргізіледі. 

Функция мәні кванттау интервалының ортасында орналасқанда бір деңгейден 

екінші деңгейге ӛтуі болады, себебі кванттаудың абсолют қателігі ∆к.у осы 

моментте үлкен болады. Расында да, егер функция мәні екі деңгейдің (а, б, в 

нүктелері) арасындағы ортада болса, белгісіздік туындайды, себебі функция 

екі деңгейден алшақтатылған. Сонымен, мысалы, егер функция в нүктесінде 

шексіз кіші мәнге ӛссе, онда оны 3 деңгейге жатқызу мақсатқа сай. Керісінше, 

функция мәні в нүктесінде біршама кіші мән болса, 2 деңгейімен 

ауыстырылады. Демек, кванттау процесін келесі әдіспен іске асырады: 

кванттау интервалдарын екіге бӛліп және пунктирлі кӛлденең сызықтарды 

оның кванттау функциясымен қиылысына дейін жүргізеді. Функция а, б, в, 

г,...., деп белгіленетін қиылысу нүктелерінде дәлірек беріледі. Басқа 

нүктелерде кванттау қателігі ∆к у(t) туындайды, ол функция λ(t) мәні жақын 

деңгеймен арасындағы айырымына тең, себебі кванттау екі деңгейінің 

арасында жатқан және олардан кванттаудың жарты интервалына q/2 алшақ 

тұрған нүктелерде функция дәлірек беріледі және деңгей бойынша 

кванттаудың максимал қателігі: 

 

к.у max  =  q/2. 

 

Мұнда +q/2 – кванттаудың максимал оң қателігі, мысалы: в нүктесінен 2 

деңгейге дейін; -q/2 – квантталудың максимал кері қателігі, мысалы: в 

нүктесінен  3 деңгейге дейін.  

Кванттау қателіктері 15.2, б суретте келтірілген, ол жерде уақыт осі 

бойынша функциясымен қиылатын кванттау деңгейлерінің кесінділері 

салынған. Сонымен, н және а нүктелері арасындағы функция 2 деңгейін 

қияды. Бұл деңгей t осінде (15.2, б сурет) н-а функцияның кесіндісі түрінде 

салынған. Функция а-б аумағында бірде бір деңгейімен қиылыспайды, бірақ 

ол 1 деңгейіне жақын ӛтетіндіктен, бұл деңгейдің кесіндісі уақыт осіне 

жатқызылады. Бұл аумақта а нүктесінен б нүктесіне дейін қателі 1 деңгейінен 
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есептеледі және тек оң болады. Басқа аумақтарда оң, сол сияқты кері  қателік 

болады. 

Осылайша, белгілі бір ереже бойынша жүргізілген λ(t) функциясын 

кванттау нәтижесінде а, б, в, г, ... нүктелерінде оның дискретті мәндер қатары 

іріктеледі. Нүктелер іріктелуімен кванттау процесі аяқталады. Егер λ(t) 

функциясын алмастырған функцияның толық формасын келтіру қажет болса, 

келесі әдіспен жүргізеді. 

а, б, в, г...  нүктелерінде тік кесінділер жүргізеді (олардың деңгеймен 

қиылысына дейін). Оларды кейіннен кӛлденең кесінділермен қосады, оның 

нәтижесінде сатылы квантталған функция λ’(t) пайда болады. 15.2, а суретте  

кӛрсетілгендей сатылы квантталған функция λ’(t) үзіліссіз функцияны λ’(t) екі 

жағынан (жоғары және тӛмен) айналып ӛтеді. Бұл кванттауды λ(t) 

функциясына ∆(t) бӛгеуілін қою нәтижесі ретінде қарастыруға мүмкіндік 

береді, оны шуыл немесе кванттау бӛгеуілі деп атайды.  

 

 
а – тұрақты қадаммен кванттау; б – кванттау қателіктері;  

в – түрлі-дискретті модуляция кезінде сигналдары.  

15.2 сурет - Деңгей бойынша хабарды кванттау  
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15.2, а суретте кӛрсетілгендей кванттау деңгейінің саны N интервал 

санынан N-1 бірлікке кӛп болады. Егер λ(t) хабары λmin-нен λmax дейін 

диапазонмен шектелетін болса, онда: 

 

N-1=(λmax – λmin)/q, 

 

λmin=0  кезінде: 

 

N=( λmax/ q)+1. 

 

Түрлендіру (кванттау) дәлділігіне келетін болсақ, ол әдетте келтірілген 

салыстырмалы қателік δк.у (пайызбен) түрінде беріледі. Анықталу боынша 

δк.у=(∆к.у 
.
100)/(( λmax – λmin). Кванттаудың жазылған әдісі кезінде (15.2,б сурет) 

қателік q/2 аспауы тиіс. Осылайша, координата остерінің сәйкес 

орналасуымен жететін λmin=0 ескергенде: 

 

δк.у =(q 
.
 100)/(2 λmax), 

 

аламыз және кванттау қадамы: 

 

q= 2 λmax  δк.у /100.                                           (15.1) 

 

1 мысалы: 0-ден 100В дейін ӛзгеретін үзіліссіз функцияны mк.у=1% 

дәлділігімен кванттау қажет. Формула (15.1) сәйкес, q=2В. (3) формуладан 51 

кванттау деңгейі қажет екенін анықтаймыз. Мұндай деңгейлер саны 

орнатылады, егер берілген нүктеде ӛлшеуді жақын деңгейге дейін (тӛменгі 

немесе жоғары) жүргізсе, кванттауды сұлбалық түрде жүзеге асыруы кезінде 

есептеуді қандай да бір деңгейге дейін (тек тӛменгі немесе тек жоғарғы) 

жүргізеді. Бұл жағдайда кванттау дәлдігін 1% қамтамасыз ету үшін 100 В-тан 

деңгей санын 101 тең деп алу керек. 

Функцияның нақты мәнінің оның жақын мәнінен ауысуы кванттау 

қателігін туғызады, ол –q/2 ден +q/2 дейінгі кез келген мәндерді қабылдай 

алады. Кванттау деңгейлерінің жеткілікті үлкен саны N кезінде –q/2 ден +q/2 

дейінгі аралықта кванттау қателігінің бӛлінуі λ(t) функциясының ӛзінің бӛліну 

заңдылығынан бірқалыпты тәуелсіз болады. 

Деңгей бойынша кванттау қателігінің ортаквадраттық мәні:  

 

∆к.у.ск=q/(2√3), 

 

яғни максимал қателіктен √3 ретке кіші. 

Деңгей бойынша бірқалыпсыз кванттау. Қарастырылған кванттау 

тұрақты қадаммен q жүргізілген, оның сандарынан квантталған функция 

биіктігі бойынша бірдей сатылардан құрылады. Бірақ кванттауға жататын 
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кейбір функциялар, оларды түрлі деңгейлер ауысуларымен кванттау мақсатқа 

сай болатындай ӛзгереді, яғни кванттаудың айнымалы қадамымен q1, q2, ..., qn. 

Сонымен, 15.2, г сурет токтың І кернеуден U сызықты емес тәуелділігі 

кӛрсетілген. Егер ӛлшеу кезінде кернеудің бірқалыпты шкаласын алу қажет 

болса, онда ток бойынша есептеуді айнымалы қадаммен q жүргізу тиіс, оны 

амплитуда ӛсуімен кішірейту керек. Кванттау қадамын ӛлшеудің басқа да 

нүсқаулары болады. Демек, мысалы, квантталатын функцияның қандай да бір 

бӛлігінде дәлірек мәндер алу қажет болса, онда бұл диапазонда кванттау 

қадамын кішірейту қажет.  

Деңгей бойынша квантталған функцияны қалпына келтіру. Деңгей 

бойынша кванттау келесі беріліс үшін дискретті сигналдар кӛмегімен іске 

асырылады.  

Қабылдау жағында қабыладанған квантталған функция ӛзінің бастапқы 

(«үзіліссіз») түріне әдетте қалпы келтірілмейді, бірақ бұл сатылы, сызықты 

немесе ӛте күрделі интерполяция жолымен мүмкін. 

 

Уақыт бойынша кванттау (дискреттеу). 

Егер үзіліссіз функцияның оның жеке мәндерімен ауыстырылуы 

уақттың белгілі бір моменттерінде жүргізілсе, онда бұл процесс уақыт 

бойынша кванттау немесе дискретизация деп аталады. 15.3 суретте 

кӛрсетілген, уақыт осі бір бірінен сол бір кванттау қадамымен ∆t алшақ тұрған 

интервалдарға бӛлінеді. Кейіннен квантталатын функциямен қиылысына 

дейін тік сызықтарды жүргізеді. Функцияның мәні λ0 бастап 1, 2, 3...9 

нүктелерінде анықталады. Бұл Т интервалында үзіліссіз функция λ(t) шексіз 

мәндер қатарымен емес, ал тек он шақты мәндермен беріледі. Уақыттың 

дискретті моментінде үзіліссіз функцияның мәнін анықтайтын нүктелерді 

табумен уақыт бойынша кванттау процесі аяқталады. Егер квантталған 

функцияны алу қажет болса, интерполяцияның бір түрін іске асырады, 

мысалы сатылы, ол кезінде 1, 2, ..., 9 нүктелерімен тік сызықтармен 

қиылысына дейін кӛлденең сызықтарды жүргізеді, яғни 0-1’, 1-2’ және т.б. 

сызықтары. 

Содан кейін 1’-1, 2’-2, 3’-3 нүктелерін біріктіріп, сызған квантталған 

функцияны λ'(t) алады.  

Расында да, Т уақытысында дискретті мәндер кӛп берілген сайын, яғни 

кванттау қадамы ∆t кіші болған сайын, қабылдау бӛлімінде λ'(t) функциясы 

үлкен дәлділікпен қалпына келтіріледі. Бірақ бұл байланыс арнасының ӛткізу 

жолағының кеңейтілуін қажет етеді. Осы кезде кванттау қадамы ӛте үлкен 

болғанда шығарылатын функция қатты ӛзгереді.  

Кванттау қадамын Котельников теоремасынан анықтауға болады, оның 

мәні келесіде қорытындыланған: спектрі Fmax жиілігімен шектелген кез келген 

үзіліссіз функция оның уақыт интервалы арқылы алынған дискретті мәндері 

бойынша толығымен қалпына келтірілуі мүмкін.  

 

 ∆t≤1(2 Fmax).                   (15.2) 
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а – сатылы интерполяция функциясының квантталуы мен қалпына келтірілуі; 

б – кванттау қателіктері; в – сызықты интерполяция функциясының қалпына 

келтірілуі. 

15.3 сурет - Хабарды уақыт бойынша кванттау  

 

Бірақ бұл теореманы тәжірибеде қолдану үшін телемеханикадағы 

тасымалданылатын барлық хабарлар уақытты шектелгендігімен байланысты 

қиындықтар қатары болады. Бұл әдетте видео- немесе радиоимпульстар τ  

ұзақтылығымен,  олардың спектрі шексіз. Сондықтан уақытта шектелген 

функциялар үшін (15.1) теңсіздікте Fmax мәнін таңдауның едәуір қиындықтары 

бар. Сонымен, мысалы, егер 50 Гц жиілігімен уақытта шексіз синусоидалы 

кернеуді беретін болсақ, онда (15.1) сәйкес оның пішінінің қалпына келуі 
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үшін қабылдауды бір периодта тек екі импульс беру жеткілікті, келесідегі 

амплитудалық мәндерге сәйкес келетін, біреуі – оң жартылай толқынға, 

басқасы – теріс. Егер де синусоидалық кернеулерді уақыттың соңғы 

кесіндісінде берсе, онда бұл радиоимпульстің пішінін қалпына келтіру үшін 

енді екі емес, ал едәуір кӛп импульстар қажет, бірақ радиоимпульстар жиілік 

спектрі шексіз болғандықтан олардың санын кӛрсету мүмкін емес. 

Бұл шектеу (15.1) шартын қолдану үшін телемеханикада шешуші болып 

табылмайтындығын ескеру тиіс, себебі телемеханикада кванттау басты 

әдіспен телеӛлшеулер үшін пайдаланылады, ол жерде кӛп жағдайда берілетін 

функциялар уақытта ӛзгереді және жеткілікті орталықтанған жиілікке ие.  

Тәжірибеде Котельников теоремасын түзетумен қолдануға болады: 

 

∆t≈ 1/(η 2 Fmax), 

 

мұнда η – функция шығарылу дәлділігінен және интерполяция әдісінен 

тәуелді коэффициент; сызықты интерполяция кезінде ηл=0,75/√δ, сатылы 

кезінде ηст=(3-5) η  (δ – пайызбен, салыстырмалы қателік). 

          Кванттау қадамын берілетін қателік мәнінен шыға, анықтаудың басқа да 

әдістері болады. 15.3 сурет,б мысалысы үшін үшбұрышқа жақын физикалар 

түрінде, квантау кезінде туындайтын абсолют қателіктер мәндері 

бейнеленген. Бұл фигуралар 15.3 суреттегі фигураларға ұқсас сонымен , 0-1 

(15.3,а сурет) қисығы сурет 15.3,б айналық кескінделген, себебі ол кӛлденең 0-

1' жоғары орналасқан, оның сандарынан беріліс кезінде оң қателік +∆3 

туындайды. Абсолют қателіктің берілген мәні ∆3 бір аумақта λ(t) 

функциясының ӛсуі ∆t1 периодта жетеді, басқасында -∆t6 периодында, ал 

кейбір аумақтарда ол берілгеннен кіші болады (мысалы, 2'-3' аумақта). Бұл 

функцияның ӛсу жылдамдығынан λ'=dλ/dt тәулді. Демек, функция ӛсуінің 

максимал жылдамдығына λ'max сәйкес келетін кванттау қадамын таңдау қажет. 

Егер 5-6 аумағында функция толқуы (пунктир) бар болса, онда таңдалған 

кванттау қадамы ∆t үлкен болар еді және бұл толқу қалпына келтірілмес еді, 

яғни ∆t' қадамын алу қажет болатын. 

         15.3,б суретте кӛрсетілгендей: 

 

∆t=∆к.в/λ'max.                                               (15.3) 

 

         Егер ӛсудің максимал жылдамдығы хабардың кӛлден максимал мәнге 

дейін ӛзгеруінің бүкіл диапазонында сақталады деп алсақ, онда бүкіл 

диапазонда хабар ӛзгеруінің максимал мәні  

 

Т=λmax/λ'max.                                              (15.4) 

 

Абсолют қателік кӛлемі ∆ сурет 15.3,б кӛрсетілген. Мұнда деңгей 

бойынша кванттау кезіндегі есептеріндегідей не +∆3, не -∆3  ескеру қажет, 

яғни орташа алғанда ∆/2. 
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Бұл δ=(∆λmax*100)/(2 λmax) білдіреді. Мұнда ∆ мәнін (15.3) қойып, ал λ'max 

(15.4) келесіні аламыз: 

 

∆t=2δк.в Т/100. 

 

         Формула функцияны сатылы интерполяциямен қалпына келтіру есебімен 

алынған. Ол (15.1) формулаға ұқсас, бірақ λmax  Т ауыстырылған, себебі 

функция уақыт бойынша квантталады. 
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