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1  Зертханалық жұмыс №1. TMS320C50 процессорының 

симуляторымен жұмыс істеу 

 

Жұмыстың мақсаты: процессор симуляторымен жұмыс істеудің 

тәжірибелік дағдысын алу және онымен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері. 

 

1.1 Қысқаша теориялық мағлұмат 

 

Симулятор TMS320C50 процессоры жұмысының бағдарламалық 

имитациясы және осы процессорда орындайтын бағдарламаны ретке 

келтіруге арналған. Имитатор бағдарламаларды уақыттың нақты емес 

масштабында орындайды. Онда бағдарламаны орындау кезінде бақылау 

болады, сонымен қатар процессордың негізгі регистрі күйінің және осы 

немесе басқа операциялардағы жады мазмұнының модификациясы (өзгерісі) 

болуы мүмкін.  

SIM5X симуляторының бағдарламасы қосымша интерфейске ие және 

экран менюін пайдаланып, командалық қатардағы секілді, "тышқан тетігі" 

манипуляторы арқылы да жұмыспен басқаратын негізгі командаларды 

енгізуге мүмкіндік береді. Симулятор ассемблер тілінде жазылған 

бағдарламаларды тасымалдау мен жинақтау нәтижесінде алынған файлдарды 

жүктеу мен орындауға мүмкіндік береді.  

TMS320С50 сигналды процессоры үшін орындалатын бағдарламаны 

дайындау процесін келесі төрт кезеңге бөлуге болады: 

- ассемблер тілінде жазылған бағдарламаның бастапқы мәтіні бар бір 

немесе бірнеше модуль-файлдарды (файлдың аты).asm жасау; 

- DSPA.EXE бағдарламасымен (файлдың аты).asm алынған файлды 

тасымалдау, (файлдың аты).obj объектілі файлды және (файлдың аты).lst 

листингін жасау. Сонымен, бағдарлама мәтінін аударудан бөлек, 

ассемблердегі синтаксистикалық қателердің болуы туралы бағдарламаның 

бастапқы мәтінін тексеру жүргізіледі ол туралы хабар листингте келтіріледі; 

- жинақталған бағдарламалық модульдерді, секцияны жалғау реті мен 

осы секцияларды орналастыру үшін жадының қолданылатын облыстарын 

көрсетумен жинақтаудың (файлдың аты).сmd командалық файлын жазу; 

- DSPALNK.EXE жиынтығының көмегімен модульдер мен секцияларды 

жинақтау және (файлдың аты).cmd командалық файлымен берілген жадыны 

орналастыру мен секцияларды жалғаудың дұрыстылығын бақылауға 

мүмкіндік беретін (файлдың аты).out шығыс файлы мен (файлдың аты).map 

файлын алу. 

Симулятор бағдарламасымен қалыптасқан графикалық панель кестелік 

тип бойынша ұйымдастырылған және мыналарды: 

- орындалатын бағдарламаларды жүктеуге және олардың 

дизассемблерленген нұсқасын қарап шығуға; 

- кесте өлшемін шығаруға, орналастыруға және өзгертуге; 
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- бағдарламаны қадамдық режимде орындауға және процессор 

жадысының регистрлері мен облыстарының мазмұнымен болатын 

өзгерістерге қарай отырып, олардың орындалуын бақылауға; 

- бағдарламаны орындау кезінде тоқтау нүктесін беруге; 

- клавиатура немесе «тетіктің» көмегімен командалық меню арқылы 

әртүрлі командаларды енгізуге; 

- бағдарламаны орындау уақытын бақылауға мүмкіндік береді. 

Симулятор бағдарламасын жібергеннен кейін, монитордың экранында 

төрт терезе пайда болады: 

1) DISASSEBLY терезесі  дизассемблерленген бағдарлама мәтінін ретке 

келтіру үшін керек. 

2) СРU терезесі (ACC) процессор аккумуляторы мен оның (ACCB) 

буферінің, (PREG) көбейту нәтижесі регистрінің, (PC) бағдарламалық 

санауышының, (AR1 – AR0) сегіз қосалқы регистрден тұратын регистрлік 

файлы мен (INDX) индекстік регистрінің, (ST0, ST1 және PMST) күй 

регистрлерінің және басқа да регистрлердің күйлерінің бейнесі үшін қажет. 

3) MEMORY терезесі процессор жадысын бейнелеу үшін қажет. 

4) COMMAND терезесі процессордың әртүрлі командаларын енгізу 

үшін керек. 

TMS320С50 үшін орындалатын бағдарламаларды дайындау бойынша 

негізгі қадамдары өңделетіннің негізіндегі бағдарламаның мысалы болып 

SIM атты бағдарлама саналады. Ол sim.asm файлы ретінде көрсетіледі және 

бірнеше бөлімдерден тұрады, олардың әрқайсысында кейбір операциялар 

іске асады. 

1.1 кестеде бағдарламада пайдаланылатын айнымалылардың деректер 

жадысындағы орналастыру картасы көрсетілген. 

 

1.1 кесте 

Айнымалы Деректер жадысы 

ұяшығының адресі (Hex) 

Айнымалының 

бастапқы мәні (Hex) 

Х 0800 1 

Y 0801 3 

Z 0802 0 

X1 0803 4 

Y1 0804 5 

Z1 0805 0 

X2 0806 0a 

Y2 0807 0b 

Z2 0808 0с 

 

Төменде SIM бағдарламасының толық мәтіні келтірілген: 

 
; TMS320C50-де қарапайым операцияларды орындау бағдарламасы 

 .version  50  
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 .mmregs  ; символдық ; процессор регистрінің атын 

пайдалануға рұқсат беру. 

; Деректер жадысындағы айнымалы мәндерінің тапсырмасы 

 .data   

X .word 1 ; Бастапқы мән  Х 

Y .word 2 ; Бастапқы мән  Y 

Z .word 0 ; Бастапқы мән  Z 

X1 .word 4 ; Бастапқы мән  Х1 

Y1 .word 5 ; Бастапқы мән  Y1 

Z1 .word 0 ; Бастапқы мән  Z1 

X2 .word 0ah ; Бастапқы мән  Х2 

Y2 .word 0bh ; Бастапқы мән  Y2 

Z2 .word 0ch ; Бастапқы мән  Z2 

; 6 ұяшық өлшемдегі жады облысын резервтеу 

 .bss M1,6 ; М1 бірінші ұяшықтың 

символдық адресі 

; Үзу векторларының кестесі  

 .sect                 “ Vectors “ 

RESET B START ; Үзу векторлары кестесінің 

бастапқы жолы – ; негізгі 

бағдарламаға өту 

; Негізгі бағдарлама 

             .text 

START LDP #0 ; Деректер жадысының бетін көрсеткіш 

 OPL #04h,PMST ; PMST регистр мәнін беру 

 CLRC OVM ; Қайта толтыру режиміне тыйым салу 

 SPM 0 ; PREG нөлдік ығыстыруын қондыру 

L1:    

 LDP #X ; Х-те сақталатын жады бетіне сілтеме 

жіберу 

 LACC X ; АCC-ға Х ұяшығында орналасқандарды 

жүктеу 

 ADD Y ; АCC-ға Y ұяшығында орналасқандарды 

жүктеу 

 ADD #5 ; АСС-ға тікелей қосылатындарды қосу 

 SACL Z ; АСС-ғы орналасқан кіші сөздерді Z 

ұяшығына сақтау 

L2:    

 LDP #X1 ; Х1-де сақталатын жады бетін көрсету 

 LT X1 ;T-регистріне Х1 ұяшығында орналасқанды 

жүктеу; 

 MPY Y1 ; Х1 мен Y1 көбейту. Нәтижесін РREG-ге 

жіберу;  

 SPL   Z1 ; PREG-гі орналасқан кіші сөздерді Z1 

ұяшығына сақтау 

L3:    

 LDP #X1 ; Х2-де сақталатын жады бетін көрсету 

 LACC Y1 ; АCC-ға Х2 ұяшығында орналасқандарды 

жүктеу 

 SUB X1 ; АСС-дан Y2 ұяшығында орналасқанды 

алу 



 
 

6 

 SACL Z2 ; АСС-ғы орналасқан кіші сөздерді Z2 

ұяшығына сақтау 

L4:    

 LDP #X ; Х-те сақталатын жады бетін көрсету 

 LACC Z1 ; АCC-ға Z1 ұяшығында орналасқандарды 

жүктеу 

 SACL X ; АСС-ғы орналасқан кіші сөздерді Х 

ұяшығына сақтау 

L5:    

 LDP #Y2 ; Y-те сақталатын жады бетін көрсету 

 MAR *,AR0 ; AR0 белсенді регистрін жасау 

 LAR AR0,Y2 ; АR0-ға Y2 ұяшығында орналасқандарды 

жүктеу 

L6:    

 LDP #Z ; Х-те сақталатын жады бетін көрсету 

 LAR AR6,#Z ; АR6-ға Z ұяшығында орналасқандарды 

жүктеу  

L7:    

 LDP #Y2 ; Y2-де сақталатын жады бетін көрсету 2 

 LACC #07fffh ;АCC-ға 7fff (Hex) санын жүктеу 

 SACL Y2 ; АСС-ғы орналасқан кіші сөздерді Y2 

ұяшығына сақтау 

 SACB  ; АСС-ғы орналасқанды ACCB-ға сақтау 

 SAMM AR1 ; АСС-ғы орналасқанды AR1 регистрінде 

сақтау 

 B L9 ; L9 белгісімен бағдарламаның фрагментіне 

шартсыз өту 

L8:    

 LDP #X ; Х-те сақталатын жады бетін көрсету 

 ZAP  ; АСС-ны және PREG регистрін нөлдеу 

 LT X ; Т регистріне X айнымалысын жүктеу 

 MPY X1 ; X-ті X1-ге көбейтіп, нәтижесін PREG 

регистріне енгізу 

 LTA Y ; Т регистріне Y айнымалысын жүктеу, 

;PREG-гі алдыңғы көбейтінді ACC-ға 

қосылады 

 MPY Y1 ; Y-ті Y1-ге көбейтіп, нәтижесін PREG 

регистріне енгізу 

 LTA Z ; Т регистріне Z айнымалысын жүктеу, 

;PREG-гі алдыңғы көбейтінді ACC-ға 

қосылады 

 MPY Z1 ; Z -ті Z1-ге көбейтіп, нәтижесін PREG 

регистріне енгізу, PREG-гі алдыңғы 

көбейтінді ACC-ға қосылады 

 APAC   

 SACL X2 ; АСС-ғы орналасқан кіші сөздерді X 2 

ұяшығына сақтау 

 B START ;Қайталау үшін бағдарламаның басына өту 

 .end                                       ; Бағдарламаның соңы 
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Жоғарыда көрсетілген бағдарламаны жинақтау үшін sim.cmd командалық 

файл қолданылады, онда симуляторды оқыту бойынша жұмыста 

пайдаланылатын және төменде көрсетілген жадының бола алатын таратуының 

біреуі беріледі. 
-v0   /* версия (0 цифры) */ 

-e       RESET 

-m      sim.map    /* *мар* /  жиынтығы кестесі бар файлдың атын беру 

-o      sim.out  /* *out (о әрпі)  */ шығыс файлының атын беру 

sim.obj   /* dspa.exe */ бағдарламасымен қалыптасқан жинақталған объектілі файл       

MEMORY 

{ 

               PAGE 0:   /* Бағдарламаның жадысы */ 

/* Жадыдағы үзу векторларының блогы */ 

                       VECS:  origin = 0x0000, length = 0x02  

/* Процессор жадысында бағдарламаны орналастырудың блогы */ 

                        PROG:  origin = 0x0040, length = 0x0200 

               PAGE 1:  /* Деректер жадысы */ 

/*Процессор жадысында жадыны бейнелейтін процессор регистрін орналастыру */ 

                      REGS:  origin = 0x0000, length = 0x0060 

/* Процессордың деректер жадысында бағдарламаны орналастырудың блогы */     

                     BLOCK0:  origin = 0x0800, length = 0x0200 

 

1.2 Жұмысты орындау реті 

 

1.2.1 Өзінің жұмыс папкасын жасау және SIM бағдарламасының 

мәтінімен оған өзінің (файлдың аты).asm  файлын енгізу. 

1.2.2 Жасалған папкаға dspa.exe және dsplnk.exe тасымалдау мен 

жинақтау файлдарын көшіру.  

1.2.3 (файлдың аты).asm алынған файлды қайта тасымалдау, (файлдың 

аты).obj объектілі файлды және dspa.exe  бағдарламасының көмегімен 

(файлдың аты).lst листинг-файлды алу. Ол үшін, MS DOS  режимінде өзінің 

папкасына кіріп және командалық жолда келесі команданы теру керек: 

 dspa.exe   -lcs      (файлдың аты).asm 

Қате болмаған жағдайда жинақтау операциясын жүргізу және мына 

түрдегі команданы теріп, (файлдың аты).out шығыс файлы мен (файлдың 

аты).map файлын алу керек: 

                          dsplnk.exe       (имя файла).cmd. 

Алынған файл (файлдың аты).out симулятор бағдарламасымен жұмыс 

кезінде пайдаланылады. 

1.2.4 Өзіңіздің жұмыс папкаңызға мына файлдарыңызды көшіріңіз: 

1) sim5x.exe - симулятордың бағдарламасы. 

2) alias.bat - имитатордың макрокомандаларын терудегі файлы. 

3) siminit.cmd – имитатор үшін басқарушы файлы. 

4) sim.out – оқу бағдарламасы. 

1.2.5 Симулятордың бағдарламасын жіберіңіз. монитордың экранында 

процессор архитектурасының негізгі элементтерінің күйін бейнелейтін 
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графикалық интерфейс терезесі шығады. Осы терезелердің құрамы мен 

орналасуын оқып зерттеңіз. 

1.2.6 Орындалатын бағдарламасы бар sim.out файлын жүктеу үшін, LOAD 

менюін қолданыңыз, онда LOAD командасын таңдаңыз. Ашылған терезеде 

кеңейтілуі бар орындалатын бағдарлама файлының атын теріңіз және Enter 

және F8 пернесін басыңыз. 

1.2.7 Экранда MEMORY терезесіндегі 0800 адресінен бастап (жады 

картасы), Х,Y,Z,X1,Y1,Z1,X2,Y2,Z2 айнымалылары орналасқан жады 

ұяшықтарының ішіндегілерін табыңыз.  

 1.2.8 F8 меню пунктін пайдалана отырып, қадамдық режимде 

бағдарламаны орындаңыз. Әрбір команданы орындау кезінде, процессор 

регистрінің ішіндегісі мен айнымалыларды сақтайтын деректер жадысы 

ұяшықтарының өзгерісін бақылаңыз. 

1.2.9 RESTART командасымен бағдарламаның басына қайта оралыңыз. 

1.2.10 Бағдарламаға белгі қойылған жерлерге бірнеше тоқтату нүктесін 

қондырыңыз. Бағдарламаның керекті жерлерінде оған курсорды қойып және 

тышқан тетігінің сол жағын баса отырып, тоқтату нүктелерін қондыруға 

болады. Сонда DISSASEMBLE терезесінде бағдарламаның таңдалған қатары 

көрінеді. Тоқтату нүктелерінің арасындағы бағдарламаны орындау RUN 

командасын орындау (немесе F5 пернесін басу) кезінде болады. Тоқтату 

нүктесін алып тастау үшін бағдарламаның керекті жеріне курсорды қайта қою 

керек және тышқан тетігінің сол жағын басу қажет. 

1.2.11 WATCH терезесіне X2,Y2,Z2 айнымалылар мәндерін, сонымен 

қатар AR0 регистрі мен ACC аккумулятор мәндерін х (он алтылық) және d 

(ондық) форматында шығарыңыз. Мысалы, X2 мәні мен AR0 регистрін шығару 

үшін WATCH меню пунктіне кіріп, ADD командасын таңдап және ашылған 

терезелерден мыналарды теру керек: 

1) Айнымалылар үшін:  

 а) адрес (Expression қатарында), мысалы, *0х0806; 

 б) айнымалының аты (Label қатарында), мысалы, х2; 

 в) шығыс форматы (Format қатарында), мысалы, x немесе d. 

2) Регистрлер үшін: 

 а) регистрдің аты, мысалы, AR0;  

 б) шығыс форматы, мысалы, x немесе d. 

Watch терезесінен айнымалыны немесе регистрді алып тастау Watch меню 

пунктіндегі Delete қатарын таңдаумен және алып тасталынатын айнымалы 

терезесіндегі қатардың нөмірін көрсетумен жүргізіледі. 

1.2.12 Процессор жұмысының негізгі жиілігінің бағдарламасын 

орындаудың уақытын тактіде өлшеу үшін WATCH терезесіне clk регистр мәнін 

шығару керек. Бағдарламаның керекті фрагментін орындаудың уақытын өлшеу 

үшін осы фрагменттің ең басында және ең соңында тоқтату нүктесін қондыру, 

фрагментке дейін (RUN командасы) бағдарламаны орындау және содан кейін 

бағдарлама командасын фрагменттің соңына (тағы да RUN командасы) дейін 

орындау қажет. 
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Зерттелетін процессор командасының циклы 50 нс-қа тең екенін ескеріп 

келе, бағдарламаның негізгі бөлігінің орындалу уақытын өлшеңіз. 

1.2.13 Бағдарламаның басына RESTART командасының көмегімен қайта 

келіңіз. Бастапқы 10 команданы орындаңыз, ол үшін STEP 10 командасын 

теріңіз. 

1.2.14 Бағдарламаның басына қайта келіңіз және L3 белгісіне сәйкес GO 

командасы мен команда адресін теріп, алдымен L3 белгісіне дейін 

бағдарламаның бір бөлігін орындаңыз. 

Симулятор бағдарламасынан QUIT командалық қатарын тере отырып 

шығыңыз. 

Зертханалық жұмыстардың нәтижесі бойынша есептеме жасалынады. 

Жұмысты орындап болғаннан кейін қорғау жүргізіледі. Сұрақтарға жауап беру 

барысында симулятормен жұмыс істеу кезінде алынған дағдыларын көрсету 

қажет. 

 

1.3 Есептеменің мазмұны 
 

1.3.1 Түпкілікті түсіндірмесі бар бағдарлама мәтіні. 

1.3.2 Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

 

1.4 Бақылау сұрақтары 

 

1.4.1 Бағдарламаны жіберудің командаларының орындалуын түсіндіріңіз. 

Жіберудің әр режимі не үшін пайдаланылады? 

1.4.2 Процессордың негізгі регистрлерінің белгіленуі мен олардың 

процессор жадысында алатын орнын түсіндіріңіз. 

1.4.3 Бағдарламаны орындау кезіндегі тоқтату нүктесі не үшін 

пайдаланылады? Бағдарламаны орындаудың қадамдық режимінің басқа 

режимдерден ерекшелігі неде? Имитатор терезелеріндегі сандар қандай 

форматтарда елтірілуі мүмкін? 

1.4.4 Жадының таңдалған облысының мазмұнын қалай сақтауға болады? 

1.4.5 0200 адрестен басталатын мәліметтер жадысы ұяшықтарының 

мазмұнын MEMORY терезесіне қалай шығаруға болады? 

1.4.6 WATCH қарап шығу терезесін жасап, оған Z2 ұяшығының мазмұны 

туралы ақпаратты шығарыңыз. 

1.4.7 0FF және 9 сандарын қосу амалын орындаңыз. Осы амалды сондай-

ақ SIM бағдарламасын қолдана отырып орындаңыз. 

 

2  Зертханалық жұмыс №2. Мәліметтерді тіркелген үтірлі 

процессорларда қарастыру  

 

Жұмыстың мақсаты: TMS320C50 сигналдарды өңдеудің цифрлық 

процессорында бүтін, бөлшек, оң және теріс сандарды қарастыру форматтарын 

оқып үйрену. 
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2.1 Қысқаша теориялық мағлұмат 

 

Тіркелген үтірлі процессордың командалар жүйесі таңбалық үлкен бит 

кезінде оң да, теріс те сандарды қарастыруға мүмкіндік беретін қосымша кодта 

келтірілген екілік сандарды өңдеуге бағдарланған. Үтірдің орналасуына 

байланысты бүтін немесе бөлшек сандарды қолданады.  

16-разрядты TMS320С50 процессорының мәліметтер шинасы 16 

разрядты, ал аккумуляторы (АСС) - 32 разрядты. Бүтін санды арифметика 

үлкен сандарды қарастыруға мүмкіндік береді, бірақ нәтижелерді 16 разрядты 

жады ұяшықтарында сақтау мәселелері туындайды. Бөлшектік арифметиканы 

қолданғанда 32 разрядты аккумулятор есептеу дәлдігін жоғарылатады. 

Нәтижені 16 разрядты жады ұяшығында сақтау үшін аккумулятордың жоғарғы 

разрядтары қолданылады. Бұл кезде дәлдік шығыны аз, өйткені 

аккумулятордың кіші разрядтарында жуықтаудың шуы болады.  

2.1 суретте бастапқы бөлшек сандар мен процессордағы ондық жүйе мен 

қосымша код сандарының сәйкестігі көрсетілген. 

 

 

 

                         

                           
                +(1 – 2-15)                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 сурет 

 

Бөлшек сандарды қарастыру форматы Q15 форматы ретінде анықталады 

(15 - бөлінетін нүктенің оң жағындағы мағыналы разрядтар). АЛҚ мен 

көбейткіш шығысындағы есептелінетін бөлшек шамалардың есеп аралық 

мәндері басқа форматтарда келтірілуі мүмкін, соның ішінде Q31 немесе Q30. 

Процессордың Q15 форматында бастапқы бөлшек санды жазу үшін оны 

32768-ге көбейтіп, бүтін бөлігін қалдырып, 16-лық жүйеге ауыстыру керек (егер 

бастапқы бөлшек теріс болса, қосымша кодта). Ассемблер бұл есептеулерді 

бағдарламаны тасымалдау жасаған кезде орындауға мүмкіндік береді.  

Процессорда орындалған есептеулер нәтижесін Q15 форматынан 

қарапайым түрге ауыстыру үшін мыналарды орындау қажет: 

1) Санды 16-лық жүйеден ондыққа ауыстыру. 

Процессордағы 

ондық 

жүйедегі сан 
Бастапқы 

бөлшек сан 

   32768 

    16384 

  -16384 

  -32768 -1 

   

+1/2    

-1/2 

        0 0 

 

Процессордағы 

қосымша кодтағы 

сан 

 7FFF 

   4000 

   C000 

   8000 

   0000 
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2) Алынған санды 32768-ге бөлу. 

Таңбалы да таңбасыз да сандарды қосымша кодта алгебралық қосу/алу 

амалдары қарапайым екілік арифметика ережелері бойынша АЛҚ-да 

орындалады.  

Көбейту амалы көбейткіште іске асады. Көбейткіш екілік сандарды 

көбейту алгоритмін қосымша кодта іске асырады.  

Бүтін сандарды көбейту нәтижесі барлық 32 разрядта орналасады. Егер 

бүтін сандарды көбейткен кезде, оның шамасы 2
8
-нен аспаса, оның нәтижесі Р 

регистрінің кіші сөзінде орналасатын болады. 

Бөлшек сандарды Q15 форматында көбейткен кезде нәтиже орналасатын 

32 разрядты Р регистрінің үлкен сөзі кіші мағыналы разрядтары алынып 

тасталынған Q14 форматындағы (екі таңбалық разрядты) жуықталған мәні 

болып табылады.  

«Артық» таңбалық разрядтарды жоюдың екі шешімі бар: 

1) Аккумулятор мазмұнын бір битке солға ығыстыру, егер оның үлкен 

сөзін жадыда сақтау керек болса. 

2) P регистрінің мазмұнын солға ығыстыру жолымен. 

Ығыстырудың екінші нұсқасын Р регистрінің ығыстырғышы арқылы іске 

асыруға болады, ол ығыстырғыш ST1 басқару регистрінде орналасқан 2 

разрядты РМ регистрімен басқарылады. РМ-нің мазмұнын ығыстыру шамасын 

солға 1 әйтпесе 4 разрядқа немесе оңға алты разрядқа екенін көрсету арқылы 

SPM бұйрығымен өзгертуге болады. Жалпы жүктемені түсірілгеннен кейін 

немесе SPM 0 бұйрығы арқылы РМ 0-ге орнатылады.  

Егер ығыстыру режимін 1 бит солға орналастыратын болсақ, онда Р 

регистрінің мазмұнын аккумуляторда сақтаған кезде аккумулятордағы 

сандарды қарастыру форматы Q31 (сандарды Q15 форматында көбейткен 

кезде). 

Процессордың таңбаны ұлғайту режимі SXM (Sign Extension Mode) бит 

жағдайымен анықталады, ол процессордың жағдайлар регистрінде орналасады 

және таңбаны ұлғайтудың керек немесе керек еместігін көрсетеді.  

 Битті орнату келесі бұйрықтармен орындалады: 

SETC  SXM; SXM =1 - битті орнату (АЛҚ қосымша кодтағы сандармен 

жұмыс істейді); 

CLRC SXM; SXM = 0 - бит орнатуды түсіру (АЛҚ таңбасыз сандармен 

жұмыс істейді). 

Процессордың жалпы жүктемесін түсіргеннен кейін SXM биті 1-ге 

орнатылады. 

Бөлшек сандарды қосымша кодта екілік жүйеде қарастыру келесі 

ерекшеліктерге ие: егер к-ге (+1) екілік кодта 1/32767 санын қосса -1 болады, 

яғни сан түбегейлі өзгереді, үлкен оң санның орнына үлкен теріс сан болады.  

TMS320C50 процессорында OV (Overflow) толып кетуді бақылау биті 

жағдайлар регистрінде орналасады да, ал аккумулятордағы шама оң және теріс 

сандар арасындағы шекарада жатса, сондай-ақ 33-ші жоқ битке көшу болған 

кезде орнатылады. 
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Тіркелген үтірлі процессорларда толып кетумен жұмыс істеу режимі 

қарастырылған. Бұл режимде оң санның разрядтық тордың шегінен шығып 

кеткен кезінде мүмкін болатын ең үлкен оң саны орнатылады, ал разрядтық 

тордың шегінен теріс сан шығып кеткенде модуль бойынша ең үлкен теріс сан 

орнатылады. 

Толып кетумен немесе толып кетусіз жұмыс істеу режимі ST1 жағдайлар 

регистрінің OVM битінің мәнімен анықталады. 1 мәні кезінде толып кетумен, 

ал 0-де толып кетусіз жұмыс істеу режимі болады. 

OVM битінің 0-ге тең мәні ROVM немесе CLRC OVM бұйрықтарымен, 1-

ге тең мәні SOVM немесе SETC OVM бұйрықтарымен орнатылуы мүмкін. 

Төменде жағдайлар регистрінің стандартты конфигурациясы оны іске 

қосу амалдарын ұйымдастырудың мысалы келтірілген. 

SETC        SXM   ; қосымша кодты қолдануға рұқсат беру; 

CLRC       OVM   ; толып кетуге рұқсат беру; 

SPM          1          ; Р регистрін аккумуляторға көшіргенде 1 битке солға  

    жылжыту 

 

2.2 Жұмысты орындау реті 

 

2.2.1 Өзіңіздің жұмыс істеу папкаңызға келесі файлдарды көшіріп 

алыңыз: 

1) sim5x.exe - имитатор бағдарламасы. 

2) alias.bat - имитатордың макро бұйрықтар жиынтығы бар файл. 

3) siminit.cmd - имитаторды басқарушы файл. 

4) lab3.out - бағдарламаның бастапқы мәтіні. 

2.2.2 sim5x.exe командасын теріп, процессордың имитаторын іске 

қосыңыз. 

2.2.3 Бүтін және бөлшек сандар үшін өрнекті есептеңіз (төменде 

көрсетілген). Коэффициенттердің қолданылатын мәндері TABLE кестесінде 

келтірілген. Бөлшек сандарды қолданғанда олардың мәні 32768 шамасына 

сәйкесті 1-ге нормаланады. 

2.2.4 Жадыдағы айнымалылар мен тұрақтылардың орналасуы. 

.bss A,13 

B  .set A+1 

C  .set B+1 

D  .set C+1 

E  .set D+1 

F  .set E+1 

X  .set F+1 

I  .set X+2 

IL  .set I+1 

ILL  .set IL+1 

Y  .set ILL+1 
 

2.2.5 Бағдарлама жадысында орналасқан тұрақтылар мәнінің кестесі 
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TABLE    .word 32768*9/10, 32768*8/10, 32768*7/10; A=0.9, B=0.8, C=0.7 

              .word 32768*6/10, 32768*-1, 32768*4/10   ; D=0.6, E=-1.0, F=0.4 

              .word 32768*0,0,5,100     ; X=0, XA=0, I=5, IL=100 

              .word 1000,0,0      ; ILL=1000, Y=0, Y+1=0 

 

2.2.6 Тұрақтыларды бағдарлама жадысынан мәліметтер жадысына 

көшіру 
.sect "Vectors" 

RESET B M1 

.text 

M1: 

*  Тұрақтыларды бағдарлама жадысынан мәліметтер жадысының резервтелген орнына 

көшіру 

        LAR     AR1,#A 

        MAR     *,AR1 

        LACC    #TABLE 

        RPT     #12 

        TBLR    *+ 

mem 0·200 командасын теріңіз. Go INT командасын орындаңыз. Ол кезде 

INT белгісіне дейінгі бағдарлама бөлігі орындалу керек және мәліметтер 

жадысында бағдарлама жадысынан көшірілген тұрақтылар пайда болады. 

2.2.7 Аккумулятордың кіші разрядтарындағы бүтін сандармен жұмыс 

істеу. Y = (I·I) + (IL·IL) + (ILL·ILL) өрнегін есептеу. 

INT: 

        LDP     #A  ; A-ны орналастыруға жады парағының көрсеткіші 

        ZAC   ; (ACC)=0 

        SACL    Y+1  ; ACC - ACCL-дың кіші разрядтарын сақтау 

        LT      I 

        MPY     I   ; (P)=I*I 

        LTA     IL  ; (ACC)=I*I 

        SACL    Y+1  ; ACCL-ды сақтау 

        MPY     IL ; (P)=IL*IL 

        LTA     ILL  ; (ACC)=I*I+IL*IL 

        SACL    Y+1  ; ACCL-ды сақтау 

        MPY     ILL ; ILL*ILL 

        APAC   ; (ACC)=(I*I)+(IL*IL)+(ILL*ILL) 

        SACL    Y+1 ; ACCL-дың кіші сөзін сақтау 

        SACH    Y  ; ACCH-дың үлкен сөзін сақтау 

FLOAT1 белгісіне дейін бағдарлама фрагментін қадам бойынша 

орындаңыз. 

Барлық жеке қосындылар мен соңғы нәтижені қолмен есептеген 

есептеулер нәтижесімен салыстырыңыз. 

Үшінші көбейтіндіні қосқаннан кейін АСС-ның кіші сөзінің толып кетуі 

кезінде қате пайда болатынына көңіл аударыңыз. 

2.2.8 Бөлшек сандармен жұмыс істеу.  

X = (A·B) + (C·D) + (E·F) өрнегін есептеу. 
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1. OVM толып кету режимінің опцияларын бағалау: 

а) АСС-дан есте сақтау құрылғысына жібергенде ығысудың болмауы; 

FLOAT1:      

LDP     #A 

       SPM     0    ; PM = 0 

       CLRC OVM   ; OVM = 0 

       CALL    Q31  ; X-ті есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру 

FLOAT2: 

       SETC OVM   ; PM = 0, OVM = 1 

       CALL    Q31  ; X-ті есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру 

 

* АСС-дан есте сақтау құрылғысына жібергенде 1 разрядқа ығыстырусыз X-ті есептеудің 

қосалқы бағдарламасы 

 

Q31: 

        ZAC 

        SACH    X 

        LT      A 

        MPY     B 

        LTA     C 

        SACH    X 

        MPY     D 

        LTA     E 

        SACH    X 

        MPY     F 

        APAC 

        SACH    X 

        RET 

        .end 

б) есептеу нәтижесін АСС-дан есте сақтау құрылғысына жібергенде 

ығысудың болуы; 
FLOAT3: 

        LDP     #A 

        SPM     0   ; PM = 0 

        CLRC OVM   ; OVM  0 

        CALL    Q30  ; X-ті есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру 

 

FLOAT4: 

        SETC OVM   ; PM = 0, OVM = 1 

        CALL    Q30  ; X-ті есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру 

 

* АСС-дан есте сақтау құрылғысына жібергенде 1 разрядқа ығыстырулы Х-ті есептеудің 

қосалқы бағдарламасы 

Q30: 

        ZAC   ; (ACC)=0 

        SACH    X+1,1  ; АСС-ның үлкен сөзін 1 разрядқа ығыстырумен сақтау 

        LT      A   ; (T)=A 

MPY     B   ; (P)=A*B 

        LTA     C   ; (T)=C  (ACC)=A*B 

        SACH    X,1  ; АСС-ның үлкен сөзін 1 разрядқа ығыстырумен сақтау 
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MPY     D   ; (P)=C*D 

        LTA     E   ; (T)=E   (ACC)=A*B+C*D 

        SACH    X,1  ; АСС-ның үлкен сөзін 1 разрядқа ығыстырумен сақтау 

MPY     F   ; (P)=E*F 

        APAC   ; (ACC)=A*B+C*D+E*F 

        SACH    X,1  ; АСС-ның үлкен сөзін 1 разрядқа ығыстырумен сақтау 

RET 

 

2. РМ опциясының әсері - Р регистрінен АЛҚ-ға жіберген кезде жалпы 

нәтиженің ығысуы болмаған уақыттағы көбейту нәтижесінің ығысуы 

FLOAT5: 

        SPM     1   ; PM = 1 

        CLRC OVM   ; OVM = 0 

        CALL    Q31  ; X-ті есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру 

FLOAT6: 

        SETC OVM   ; OVM = 1 

        CALL    Q31  ; X-ті есептеудің қосалқы бағдарламасын шақыру. 

 

SXM белгісіне дейін бағдарлама фрагментін қадам бойынша орындаңыз. 

Процессор бұйрықтары орындалуының нәтижелерін (есептеу нәтижелері) 

кестеге енгізіңіз. Оған барлық жеке қосындылардың мәні мен ығыстырудың 

опциясына байланысты соңғы нәтиже енгізіледі; нәтижелерді нақты 

есептеулермен салыстырыңыз. Барлық жеке қосындылар мен соңғы нәтиже 

мәнін ондық жүйеде Watch терезесінен көруге болады.  

3. АСС-ның кіші сөзіндегі опцияның орындалуына SXM таңбасының 

кеңейту режимі опциясының әсері. SXM=0 кезінде сандар таңбасыз болып 

есептеледі, SXM=1 кезінде сандар қосымша кодта таңбалы болып есептеледі. 

* SXM=0 

        CLRC SXM 

        ZAC 

        SUB     #5   ; (ACC)=0-5 

        ZAC 

        SUB     #(-5)   ; (ACC)=0-(-5) 

        LACC    #(-5)  ; сандарды ACC-ға жүктеу 

        ADD     #6   ; (ACC)=-5+6 

        LACC    #(-5)  ; сандарды ACC-ға жүктеу 

        SUB     #(-6)   ; (ACC)=-5-(-6) 

* SXM=1 

        SETC SXM 

        ZAC 

        SUB     #5   ; (ACC)=0-5 

        ZAC 

        SUB     #(-5)   ; (ACC)=0-(-5) 

* LACK    #(-5)  ; сандарды ACC-ға жүктеу 

         LACC  #(-5) 

        ADD     #6   ; (ACC)=-5+(6) 

* LACK    #(-5)  ; сандарды ACC-ға жүктеу 

         LACC  #(-5) 

        SUB     #(-6)   ; (ACC)=-5-(-6) 
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HALT: 

        NOP 

 

   2.1 кесте 
 

PM 

 

OVM 

Жадыға жазу 

кезіндегі 

ығысу 

Есептеу аралық және соңғы 

нәтиже 

Ескерту 

  Дәлдік  ACC  Жады 

0 0 0 0.72 

1.14 

0.74 

   

0 1 0     

0 0 1     

0 1 1     

1 0 0     

1 1 0     

 

 2.2 кесте 
SXM Операция Нәтиже 

     0   

  1   

 

2.3 Есептеменің мазмұны 
 

2.3.1 Түпкілікті түсіндірмесі бар бағдарлама мәтіні. 

2.3.2 PM, SXM, OVM регистрлер жағдайының мазмұны және бағдарлама 

жұмысының нәтижесі бар 3.1 және 3.2 кестелері. 

2.3.3 Бағдарлама орындалу нәтижесінің қолмен есептеу мен мәндері 

кезінде алынған нақты мәндермен салыстыру жөнінде қорытындылар. 

 

2.4 Бақылау сұрақтары 
 

2.4.1 Екілік оң санды екілік теріс санға ауыстыру тізбектілігін 

түсіндіріңіз. 

2.4.2 «Ұзын» регистрге «қысқа» санның жазылуын түсіндіріңіз. 

2.4.3 Келесі сандарды екілік кодқа аударыңыз: 3; -3; 30; -30; 100.  

2.4.4 Көбейту орындалғаннан кейін неліктен аккумулятордың үлкен сөзін 

сақтаймыз? 

2.4.5 Аккумулятордың үлкен сөзін сақтау кезінде неге 1 разрядқа солға 

ығыстыру қолданылады? 

2.4.6 «Q15 форматы» нені білдіреді? 

2.4.7 Бүтін екілік сандарды қарастыру нақтылығы немен анықталады? 

2.4.8 Бөлшек екілік сандарды қарастыру нақтылығы немен анықталады? 
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3  Зертханалық жұмыс №3. Оқу стендісімен және оның 

бағдарламалық қамтамасыз етуімен танысу 

 

Жұмыстың мақсаты: MSP430 жиынының микроконтроллерлік 

құрылғыларды оқыту үшін оқу стендісінің аппараттық бөлімі мен 

бағдарламалық қамтамасыз етуін оқыту. 

 

3.1 Қысқаша теориялық мағлұмат 

 

3.1.1 Texas Instruments-1 ОӘК зертханалық стендісін суреттеу. 

Texas Instruments-1 ОӘК стендісі құрамында фон-неймандық 

архитектурасы бар және RISC текті 16-биттік орталық процессорлық құрылғы 

(ОПҚ) мен шеткері модульдерден тұратын MSP·430хх жиыны 

микроконтроллерінің жұмысын бейнелейтін MSP-EXPCC430RF4 

эксперименттік жиыны негізінде жасалған. 

Заманауи ОПҚ мен аналогтық және цифрлық шеткері модульдердің 

жадысында бейнеленетіндердің үйлесімі бұл жиынды аралас сигналдардың 

өңдеуімен байланысты қосымшалардың жұмысы үшін жарамды етіп жасайды. 

3.1 суретте оқу стендісінің жалпы түрі көрсетілген. 

 

 
 

3.1 сурет 
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3.1 суретте көрінгендей оқу стендісінің сыртқы бөлігі төрт блокқа 

бөлінген: 

- CPU TI CC430F137 модулінің блогы; 

- қоректендіру блогы; 

- CPU TI CC430F137 басқару элементтерінің блогы; 

- CPU TI CC430F137 сыртқы түйісулерінің блогы. 

Модуль блогының сол жағында (CC430F6137) негізгі платасының USB – 

порты мен (RESET) қайта жіберу тетігі орналасқан. Ортаңғы жағында 

экспериментальдық жиынның сол кездегі күйін бақылау мүмкіндігі бар терезе 

орналасқан, оның оң жағында (CC430F5137) сымсыз платасының (RESET) 

қайта жіберу тетігі, сонымен қатар P1.7 тіркелуі жоқ қосарланған тетік бар.  

Стендіге қоректі беру үш тәсілмен жүзеге асады: 

- қорек ауыстырып-қосқышын (Switch Power - SW_PWR) USB күйіне 

бұру керек. Стендіні USB шнурмен дербес компьютерге немесе ноутбукқа қосу 

қажет; 

- қорек ауыстырып-қосқышын (SW_PWR) BAT күйіне бұру керек. 

Батарея CPU, Батарея Satellite Board блоктарындағы тумблерлерді ҚОСУ 

күйіне ауыстыру керек; 

- (SW_PWR) қорек ауыстырып-қосқышын DC күйіне бұру керек. «Қорек 

көзі» стендісінің блогындағы 220 В шнурын резеткаға қосыңыз, төменгі 

ауыстырып-қосқышты ҚОСУ күйіне басыңыз, содан кейін жоғары сол 

бұрыштағы тумблерді ҚОСУ күйіне ауыстырыңыз, «+3В ҚОСУ Қорек көзі» 

индикаторы сізді стендіде жасыл сәулелік диодпен жанған қорек көзінің 

берілгені жайлы хабарлайды.  

«CPU TI CC430F6137 басқару элементтері» блогы бес контурдан тұрады: 

1) Қоректі басқару. 

2) Backchannel UART, UART арқылы бағдарламалау (экспериментальды 

жиынның деректерді тарату хаттамасына қосу үшін оқытушының рұқсатын алу 

керек).  

Екі күй: базалық және сымсыз платаны бағдарламалау. 

3) 2.0 - 2.3 тетіктері, стандарттық бағдарламада навигация тетіктері меню 

бойынша жоғары (SWITCH_UP (SW_U)), төмен (SWITCH_DOWN (SW_D)), 

солға қарай (SWITCH_LEFT (SW_L)), оңға қарай (SWITCH_RIGHT (SW_R)). 

4) LCD дисплейде бейнені басқару:  

- барлық сегменттер (Full Mode), 96 сегмент; 

- сегменттердің шектелген саны (Limited Mode), 64 сегмент. 

5) Бағдарламалауды келістіруші интерфейспен басқару USB (Debug I/F 

SBW) шнуры арқылы жүзеге асады. Екі күй: 

- базалық платаны бағдарламалау; 

- сымсыз платаны бағдарламалау.  

Экспериментальды жиын екі модульді пайдалануды қарастырады:  

- MSP430f6137 базалық платаны; 

- MSP430f5137 ретрансляциялық (спутниктік) платаны. 
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Алгоритмді құру мен бағдарламаны жазу үшін IAR Embedded Workbench 

5.6 бағдарламалық қамтамасыз етуі пайдаланылады. 

3.1 кестеде экспериментальды жиынның негізгі сипаттамалары 

келтірілген. 

 

 3.1 кесте 

Архитектура MSP430 / 16-бит 

Тактілік жиілік, МГц 20 

Кіріс/шығыс жолдарының саны 44 

Flash-жады, Кб 32 

ОЕСҚ, Кб 4 

12-разрядты АЦТ арналары 12 

АЦТ дискретизациясының жиілігі, сек. мың санау. 200 

Қондырылған RC-генератордың жиілігі 9,4 KHz + 32,768 KHz + (0,1-100)MHz 

16-битті таймер 2 

 

MSP430·2xx жиыны микроконтроллерінің ерекше сипаттамалары: 

- энергияны өте төмен тұтыну; 

- жоғары деңгейлі бағдарламалаудың заманауи тілдері үшін тиімді; 

- командалар жиыны барлығы 27 нұсқаудан тұрады; адрестеудің 7 режимі 

қолданылады; 

- кеңейтілген мүмкіндіктері бар үзудің векторлық жүйесі; 

- ішкі сұлбалық бағдарламалаудың мүмкіндігі бар флэш-жады 

бағдарламалық кодты өзгертуге мүмкіндік береді.  

 

3.2 Жұмысты орындау реті 

 

3.2.1 Қорек ауыстырып-қосқышын (Switch Power - SW_PWR) USB күйіне 

бұру керек. Стендіні USB шнурмен дербес компьютерге (ДК) немесе ноутбукқа 

қосу қажет. 

3.2.2 Жаңа жобаны жасау үшін IAR Embedded Workbench 5.6 

бағдарламасының Project менюіне кіреміз және Create New Project басамыз. 

Пайда болған терезеде C project құрамыз, яғни ол СИ тілінде бағдарламалау 

үшін қажет. 

3.2.3 ОК-ді басқаннан кейін компилятор өзі біз үшін жобаға main() бос 

функциялы файлды қояды және оған 3.2 суретте көрсетілгендей, WatchDog’а 

тоқтауын жазады. 

3.2.4 General Options санатындағы Options for mode «test» (тышқан 

тетігінің оң жағы) меню пунктіне базалық плата үшін CC430F6137 

пайдаланылатын құрылғы типін береміз. 
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3.2.5 Енді Debugger бөлімін басып, онда біздің 

бағдарламалаушы/реттеушіні таңдаймыз және оны FET Debugger ретінде 

келтіреміз. 

 

 
3.2 сурет 

3.2.6 Төменде көрсетілген бағдарламаны көшіреміз, ол базалық платаның 

P2.1(SW_U) тетігін басу арқылы PJ.0-PJ.3 сәулелік диодын жағу керек. 

 

#include "cc430f6137.h" 

int main( void ) 

{  // Stop watchdog timer to prevent time out reset 

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

    PJDIR  |= BIT3; //PJ.3 портын шығыс ретінде қондыру 

   PJOUT &= ~BIT3; //Нөлге PJ.3 портының шығысын қондыру 

   PJDIR  |= BIT2; //PJ.2 портын шығыс ретінде қондыру 

   PJOUT &= ~BIT2; // Нөлге PJ.2 портының шығысын қондыру  

   PJDIR  |= BIT1; //PJ.1 портын шығыс ретінде қондыру 

   PJOUT &= ~BIT1; // Нөлге PJ.1 портының шығысын қондыру  

   PJDIR  |= BIT0; //PJ.0 портын шығыс ретінде қондыру 

   PJOUT &= ~BIT0; // Нөлге PJ.0 портының шығысын қондыру  

   P2REN |= BIT1; // P2.1 тетігінің бірлікке немесе (P2IN & BIT1) == 1 

резистивті тартуы 

   P2OUT |= BIT1; //Бірге P2.1 портының шығысын қондыру 

   P2DIR &= ~BIT1; //P2.1 портын кіріс ретінде қондыру 

   while (1) // бағдарламаның негізгі циклы 

   {   if ((P2IN & BIT1) == 0) // Егер P2.1 тетігінің потенциалы нөлге тең 

болса (тартуды қосқандықтан, тетікті басу кезінде ол нөлге тең болады) 

     {PJOUT |= BIT3 ;  PJOUT |= BIT2 ; PJOUT |= BIT1 ; PJOUT |= BIT0 ; } 

else {PJOUT &= ~BIT3; PJOUT &= ~BIT2; PJOUT &= ~BIT1; PJOUT &= 

~BIT0;}  // онда PJ.(0-3) ДИОДТАРЫН жандыру // әйтпесе PJ.(0-3) 

ДИОДТАРЫН сөндіру 

}} 

 

3.2.7 START (   ) тетігін басамыз, сосын GO (       ) тетігін басамыз. 
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3.2.8 Төменде көрсетілген бағдарламаны көшіреміз, ол P1.7 тетігін басу 

кезінде Р1.0 сәулелік диодын жандыру қажет.  

 

#include "cc430f6137.h" 

int main( void ) 

{  // Stop watchdog timer to prevent time out reset 

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

   P1DIR  |= BIT0; // P1.0 портын шығыс ретінде қондыру 

   P1OUT &= ~BIT0; // P1.0 порт шығысын нөлге қондыру 

   P1REN |= BIT7; // 1 P1.7 тетігінің бірлікке немесе (P2IN    & BIT1) == 1 

резистивті тартуы 

   P1DIR &= ~BIT7; // P1.7 портын кіріс ретінде қондыру 

   P1OUT |= BIT7; // P1.7 порт шығысын бірлікке қондыру 

    while (1) // бағдарламаның негізгі циклы 

     if ((P1IN & BIT7) == 0) // P1.7 тетігінің потенциалы нөлге тең, тартуды 

қосқандықтан, тетікті басумен ол нөлге тең болады 

     P1OUT |= BIT0; әйтпесе P1OUT &= ~BIT0; //онда ДИОД P1.0 жағу// әйтпесе 

ДИОД P1.0 сөндіру 

} 

 

3.2.9 3.2.7 пунктін қайталаймыз. 

3.2.10 Оқытушының тапсырмасы бойынша берілген сәулелік диодтардың 

жануы мен сөнуі үшін бағдарламаға түзету енгізу керек. 

3.2.11 Базалық және сымсыз платаның бастапқы конфигурациясына қайта 

келу үшін мыналар қажет:  

1) d:\ti\bin\ firmware жолын пайдаланып, firmware папкасын ашу.  

2) MspExpCc430_FirmwareDownloader файлды жіберу. 

3) Стендінің басқару элементтерін келесі күйге қою:  

- Backchannel UART : BaseBoard; 

- Debug I/F SBW: BaseBoard (Satellite).  

3.2.12 Командалық жолдың ашылған терезесінде MSP-EXP430F6137x - 

LF 433 MHz сәйкес, 3 санын теру керек, бұл 433 МГц тарату жиілігі бар біздің 

құрылғыны таңдауды білдіреді. 3 санын енгізгеннен кейін және ENTER 

пернесін басқаннан кейін, микроконтроллердің стандарттық бағдарламасын 

жүктеудің терезесі пайда болады, мұнда стандарттық бағдарлама жүктеуінің 

контроллерге диалогын бақылауға болады. 

 

3.3 Есептеменің мазмұны 
 

3.3.1 Түпкілікті түсіндірмесі бар бағдарлама мәтіні. 

3.3.2 Бақылау сұрақтарына жауап беру. 
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3.4 Бақылау сұрақтары 
 

3.4.1 Базалық платаға қысқаша сипаттама беріңіз. 

3.4.2 MSP430 микроконтроллерінің архитектурасы. 

3.4.3 Экспериментальды жиын қандай негізгі бөліктерден тұрады? 

3.4.4 Микроконтроллердің бағдарламалық қамтамасыз етуімен қалай 

жұмыс жасауға болады? 

3.4.5 Бастапқы конфигурацияны жүктеудің реті. 

3.4.6 Full Mode-нің Limited Mode-ден айырмашылығы неде? 

3.4.7 PJDIR, PJOUT және PJREN командаларының белгіленуі мен 

суреттелуі. 

 

4 Зертханалық жұмыс №4. Үзумен жұмыс істеу 

 

Жұмыстың мақсаты: үзудің бағдарламалық режимін ұйымдастырудың 

дағдысын қалыптастыру 

 

4.1 Қысқаша теориялық мағлұмат 

 

Үзу механизмі бағдарламаның белгілі-бір жағдайға максималды жылдам 

реакциясын қамтамасыз ету үшін жасалған.  

Үзу (interrupt) - қандайда бір жағдайдың туындағаны туралы процессорға 

хабарлайтын сигнал. Мұндай жағдайда командалардың осындай тізбектілігін 

орындау тоқтатылады және басқару үзуді өңдеушіге беріледі, ол жағдайды 

реттей отырып, оны қамтамасыз етеді, осыдан кейін басқаруды үзілген кодқа 

қайтарады. 

Төменде осындай белгіленуі бар командалар келтірілген: 

1) PxIE Px портының пині үшін үзуді рұқсат етеді. 

2) PxIES үзу сигналдың қандай деңгейі бойынша болатынын анықтайды. 

3) PxIFG үзу жалаушасын анықтайды. 

4) bis_SR_register(GIE) (Global Interrupt Enable) үзудің ғаламдық рұқсат 

ету жалаушасын  status register-ге қондырады. 

5) #pragma vector — директива, ол төмендегі функцияның көрсетілген 

үзудің өңдеушісі екенін анықтайды. 

 

4.2 Жұмысты орындау реті 

 

4.2.1 Қорек ауыстырып-қосқышын (Switch Power - SW_PWR) USB күйіне 

бұру керек. Стендіні USB шнурмен дербес компьютерге (ДК) немесе ноутбукқа 

қосу қажет. 

4.2.2 Жаңа жобаны жасау үшін IAR Embedded Workbench 5.6 

бағдарламасының Project менюіне кіреміз және Create New Project басамыз. 

Пайда болған терезеде C project құрамыз, яғни ол СИ тілінде бағдарламалау 

үшін қажет. 



23 
 

4.2.3 ОК-ді басқаннан кейін компилятор өзі біз үшін жобаға main() бос 

функциялы файлды қояды және оған 3.2 суретте көрсетілгендей, WatchDog’а 

тоқтауын жазады. 

4.2.4 General Options санатындағы Options for mode «test» (тышқан 

тетігінің оң жағы) меню пунктіне базалық плата үшін CC430F6137 

пайдаланылатын құрылғы типін береміз. 

4.2.5 Енді Debugger бөлімін басып, онда біздің 

бағдарламалаушы/реттеушіні таңдаймыз және оны FET Debugger ретінде 

келтіреміз. 

4.2.6 Төменде көрсетілген СИ тілінде жазылған бағдарламаны көшіреміз, 

онда P2.2 тетігін басқанда үзу болады, ол PJ.0 және PJ.1 екі сәулелік 

диодтарының жағдайын өзгертеді. 

 

#include "cc430f6137.h" 

void main() 

{  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

P2DIR &= ~BIT2; 

P2REN |= BIT2; 

P2IE |= BIT2; // P2.2-ге үзуді рұқсат ету 

P2IES |= BIT2; // 1/0 (жіберу/басу) бойынша үзу болады 

P2IFG &= ~BIT2; // P2.2 үшін үзу жалаушасын тазалау 

PJDIR |= BIT0 | BIT1; 

PJOUT &= ~BIT0; 

PJOUT &= ~BIT1; 

__bis_SR_register(GIE); // Үзудің ғаламдық рұқсат ету жалаушасын 

қондыру 

while(1); 

} 

#pragma vector=PORT2_VECTOR 

interrupt void P2INT() // Үзу өңдеушісі 

{  P2IE &= ~BIT2; // P2.2-ге үзуді тыйым салу 

PJOUT ^= BIT0; // PJ.0 өзінің жағдайын өзгертеді 

PJOUT ^= BIT1; // PJ.1 өзінің жағдайын өзгертеді 

for(volatile unsigned int i = 100; i != 0; i--); // Кідіріс 

{P2IE |= BIT2; // P2.2-ге үзуді рұқсат ету 

P2IFG &= ~BIT2; // P2.2 үшін үзу жалаушасын тазарту 

} 

 

4.2.7 Оқытушының тапсырмасы бойынша үзуді ұйымдастыру үшін 

бағдарламаға түзету енгізу қажет, ол берілген тетікті басу кезінде берілген 

сәулелік диодтың күйін өзгертеді. Бағдарламаны стендіде тексеріп қарау. 
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4.3 Есептеменің мазмұны 
 

4.1.1 Түпкілікті түсіндірмесі бар бағдарлама мәтіні. 

4.1.2 Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

 

4.4 Бақылау сұрақтары 
 

4.4.1 «Үзу» операциясының механизмін түсіндіріңіз. 

4.4.2 Үзу командасының белгіленуін анықтаңыз. 

4.4.3 C project жасау алгоритмін келтіріңіз. 

4.4.4 Бағдарламада кідірістің қай жерде қондырылғанын, ол нешеге тең 

екенін көрсетіңіз? 

 

5  Зертханалық жұмыс №5. LCD дисплеймен жұмыс 

 

Жұмыстың мақсаты: базалық платаның LCD дисплейіне бүтін санды 

және әріпті мәндерді шығару дағдыларын алу 

 

5.1 Қысқаша теориялық мағлұмат 

 

LCD дисплей сегменттердің жиынтығы болып табылады, олардың 

әрқайсысы белгілі бір элементті бейнелейді. Әрбір сегмент белгілі бір адрес 

бойынша орналасқан ақпараттың битін білдіреді. Экранда барлығы 112 сегмент 

орналасқан, олар 14 байтқа топталған. Байтты адрестеу 0А20 - 0А2D 

диапазонында он алтылық форматта жүргізілген. 5.1 суретте көрініп тұрғандай, 

экранда элементті бейнелеу үшін сәйкесті байттың белгілі бір битіне назар 

аудару керек. 

 

 
5.1 сурет 

 

Сандар мен әріптерді бейнелеу үшін 6 элемент пайдаланылады, олардың 

әрқайсысы 14 сегменттің жиынтығын құрайды. Сегменттерге назар аудару үшін 

әр элементтің байттар адресі 5.1 суретте келтірілген. Мысалы, осы 5.1 суретке 

сәйкес, бірінші элементте символды бейнелеу үшін 0A20 адресіне назар аудару 
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қажет және 0 цифрын бейнелеу үшін нөлінші және біріншіден басқа барлық 

биттерді қондыру қажет. Базалық платаның LCD дисплейімен жұмыс істеу 

үшін IAR Embedded Workbench 5.6 бағдарламалық қамтамасыз етуі арқылы оны 

алдын-ала бағдарламалау керек. 

 

5.2 Жұмысты орындау реті 

 

5.2.1 Төменде көрсетілген және кідірісі бар 0-ден 9-ға дейінгі 

диапазондағы цифрларды бейнелеуге арналған бағдарламаны көшіреміз. 

 

#include  "cc430f6137.h" 

// Контроллер жадысына назар аударудың көрсеткіші 

unsigned char* segmentPointer; 

// Кідірістің қарапайым функциясы 

void simpleDelay(double delayValue) 

{ for (double i = 0; i < delayValue; i++);} 

// Ал бұл функция дисплейдің бірінші позициясында  

// параметр ретінде функцияға берілген цифр көріну  

// үшін қажет 

void showNum(unsigned char num) 

{    segmentPointer = ((unsigned char*)0x0A20); 

 if (num == 0) 

 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5 + BIT6 + 

BIT7);   } // 0 цифрының сегменттерін қондыру 

 if (num == 1) 

 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT5 + BIT6) } // 1 цифрының 

сегменттерін қондыру 

 if (num == 2) 

 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT0 + BIT1 + BIT3 + BIT4 + BIT6+ 

BIT7);} // 2 цифрының сегменттерін қондыру 

 if (num == 3) 

 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT0 + BIT1 + BIT4 + BIT5 + BIT6 + 

BIT7);} // 3 цифрының сегменттерін қондыру 

 if (num == 4) 

 {        *segmentPointer = (unsigned char)(BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT5 + 

BIT6);} // 4 цифрының сегменттерін қондыру 

 if (num == 5) 

 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT4 + BIT5 + 

BIT7); } // 5 цифрының сегменттерін қондыру 

 if (num == 6) 

 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT0 + BIT1 + BIT2  + BIT3 + BIT4 + 

BIT5 + BIT7);} // 6 цифрының сегменттерін қондыру 

 if (num == 7) 
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 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT5 + BIT6 + BIT7);} // 7 цифрының 

сегменттерін қондыру 

 if (num == 8) 

 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4 + 

BIT5 + BIT6 + BIT7); } // 8 цифрының сегменттерін қондыру 

 if (num == 9) 

 {*segmentPointer = (unsigned char)(BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT4 + BIT5 + 

BIT6 + BIT7);   }} // 9 цифрының сегменттерін қондыру 

 int main( void ) 

 {    // Watchdog'а жіберу 

 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

  // Дисплейдің жадысын тазалау  

 LCDBMEMCTL |= LCDCLRBM + LCDCLRM; 

 // Дисплейді келтіру  

 // LCD_FREQ = ACLK/16/8 = 256Hz 

 // Frame frequency = 256Hz/4 = 64Hz, LCD mux 4, LCD on 

 LCDBCTL0 = (LCDDIV0 + LCDDIV1 + LCDDIV2 + LCDDIV3) | 

(LCDPRE0 + LCDPRE1) | LCD4MUX | LCDON; 

 // Дисплеймен жұмыс үшін керекті пиндерді келтіреміз 

 P5SEL |= (BIT5 | BIT6 | BIT7); 

 P5DIR |= (BIT5 | BIT6 | BIT7); 

 // Дисплейдің керекті сегменттері 

 LCDBPCTL0 = 0xFFFF;         // Сегменттерді таңдау LCD S0-S15  

 LCDBPCTL1 = 0x00FF;         // Сегменттерді таңдау LCD S16-S22*/ 

 while(1) 

 {// Дисплейде цифрларды кезекпен жандырамыз, сосын кідіріс, содан  

 // кейін келесі цифр – осылай әрі қарай кете береді  

 showNum(0); 

 simpleDelay(64000); 

 showNum(1); 

 simpleDelay(64000); 

 showNum(2); 

 simpleDelay(64000); 

 showNum(3); 

 simpleDelay(64000); 

 showNum(4); 

 simpleDelay(64000); 

 showNum(5); 

 simpleDelay(64000); 

 showNum(6); 

 simpleDelay(64000); 

 showNum(7); 

 simpleDelay(64000); 

 showNum(8); 
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 simpleDelay(64000); 

 showNum(9); 

 simpleDelay(64000);  }} 

 

5.2.2 Кідірісі бар I, K, N, R, T, W, X, Y, Z латын әріптерін LCD дисплейге 

кідірісі бар шығыс бағдарламасын және төменде көрсетілгендерді көшіреміз. 

 

#include  "cc430f6137.h" 

// Контроллер жадысының көрсеткіші 

unsigned char* segmentPointer; 

unsigned char* segmentPoint; 

// Кідірістің қарапайым функциясы 

void simpleDelay(double delayValue) 

{for (double i = 0; i < delayValue; i++);} 

// Ал бұл функция дисплейдің бірінші позициясында  

// параметр ретінде функцияға берілген цифр көріну  

// үшін қажет  

void showabc(unsigned char num) 

{    segmentPointer = ((unsigned char*)0x0A29); 

 segmentPoint = ((unsigned char*)0x0A28); 

 if (num == 0) 

 {  *segmentPointer = (unsigned char)(BIT4 + BIT6); 

 *segmentPoint = (unsigned char)(BIT4 + BIT7);} 

 if (num == 1) 

 {  *segmentPointer = (unsigned char)(BIT5 + BIT1); 

 *segmentPoint = (unsigned char)(BIT1 + BIT2 + BIT3); } 

 if (num == 2) 

 { *segmentPointer = (unsigned char)(BIT7 + BIT5); 

 *segmentPoint = (unsigned char)(BIT2 + BIT3 + BIT5 + BIT6);} 

 if (num == 3) 

 {  *segmentPointer = (unsigned char)(BIT1 + BIT7); 

  *segmentPoint = (unsigned char)(BIT2 + BIT3 + BIT5 + BIT6);   } 

 if (num == 4) 

 {   *segmentPointer = (unsigned char)(BIT1); 

 *segmentPoint = (unsigned char)(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+ BIT7 + BIT6);} 

 if (num == 5) 

 {  *segmentPointer = (unsigned char)(BIT6 + BIT4); 

 *segmentPoint = (unsigned char)(BIT7); } 

 if (num == 6) 

 {  *segmentPointer = (unsigned char)(BIT1 + BIT3 + BIT6); 

 *segmentPoint = (unsigned char)(BIT2 + BIT3 + BIT5 + BIT6);  } 

 if (num == 7) 

 {  *segmentPointer = (unsigned char)(BIT1 + BIT7 + BIT3 + BIT5); 
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 *segmentPoint = (unsigned char)(BITA);  } 

 if (num == 8) 

 { *segmentPointer = (unsigned char)(BIT7);   

 *segmentPoint = (unsigned char)(BIT0 + BIT4 + BIT5 + BIT6);} 

 if (num == 9) 

 {  *segmentPointer = (unsigned char)(BIT3 + BIT5); 

 *segmentPoint = (unsigned char)(BIT0 + BIT1 + BIT4 + BIT7); }} 

 int main( void ) 

 {    // watchdog'а-ны жіберу 

  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; 

   // Дисплейдің жадысын тазалау  

   LCDBMEMCTL |= LCDCLRBM + LCDCLRM; 

   // Дисплейді келтіру  

   // LCD_FREQ = ACLK/16/8 = 256Hz 

   // Frame frequency = 256Hz/4 = 64Hz, LCD mux 4, LCD on 

   LCDBCTL0 = (LCDDIV0 + LCDDIV1 + LCDDIV2 + LCDDIV3) | 

(LCDPRE0 + LCDPRE1) | LCD4MUX | LCDON; 

   // Дисплеймен жұмыс үшін керекті пиндерді келтіреміз 

   P5SEL |= (BIT5 | BIT6 | BIT7); 

   P5DIR |= (BIT5 | BIT6 | BIT7); 

   // Дисплейдің керекті сегменттері 

   LCDBPCTL0 = 0xFFFF;         // LCD S0-S15 сегменттерін таңдау 

   LCDBPCTL1 = 0x00FF;         // LCD S16-S22*/ сегменттерін таңдау 

   while(1) 

   {        // Дисплейде әріптерді кезекпен жағамыз, сосын кідіріс, содан 

кейін келесі әріп - солай әрі қарай кете береді  

   showabc(0); 

   simpleDelay(10000); 

   showabc(1); 

   simpleDelay(10000); 

   showabc(2); 

   simpleDelay(10000); 

   showabc(3); 

   simpleDelay(10000); 

   showabc(4); 

   simpleDelay(10000); 

   showabc(5); 

   simpleDelay(10000); 

   showabc(6); 

   simpleDelay(10000); 

   showabc(7); 

   simpleDelay(10000); 

   showabc(8); 

   simpleDelay(10000); 



29 
 

   showabc(9); 

   simpleDelay(10000); 

   }  

5.3 Есептеменің мазмұны 

5.3.1 Оқытушының тапсырмасы бойынша түсініктемелері бар 

бағдарламаның мәтіні. 

5.3.2 Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

5.4 Бақылау сұрақтары 

5.4.1 LCD – дисплейге қысқаша сипаттама. 

5.4.2 7 цифрын шығару үшін қандай биттерді қондыру қажет? 

5.4.3 R әрпін шығару үшін қандай биттерді қондыру қажет? 

5.4.4 Дисплейде 3 секундқа кідірісі бар келесі символдарды шығару үшін 

листинг бағдарламаны құраңыз: + , - , = . 

 

6  Зертханалық жұмыс №6. Сымсыз жолмен деректерді тарату 

 

Жұмыстың мақсаты: деректерді сымсыз таратуды ұйымдастыруға 

дағдылану. 

 

6.1 Қысқаша теориялық мағлұмат 

 

Бұл зертханалық жұмыста MSP-EXP430F6137R4 екі базалық плата 

арасындағы деректерді сымсыз таратудың ұйымдастырылуы жүзеге 

асырылады. Параметрлерді келтіру үшін TI-дің SmartRFStudio қосымша 

бағдарламалық қамтамасыз етуін пайдаланған ыңғайлы. 

SmartRFStudio — пайдалы аспап, ол сымсыз жүйелерді жобалаушыларға 

жобалаудың бастапқы кезеңінде әртүрлі радиожиіліктік (РЖ) модульдерді 

бағалауға көмектеседі. 

Бұл аспап CCxxxx, соның ішінде СС430 РЖ-микросұлба негізінде Texas 

Instruments сымсыз бағалау жиынтығымен жұмыс істейтін дербес 

компьютердің (ДК) қосымшасын білдіреді. 

Бағдарлама Windows ОЖ-мен жіберіледі және USB немесе параллельді 

порт арқылы келістіруші платамен әсер етіледі, ол өз кезегінде, РЖ-арна 

бойынша РЖ-модульдермен қондырылған бағалаушы платаларға қосылады. 

Тиімді пайдаланушы интерфейс тез тестілеу мен РЖ-арнасының 

параметрлерін келтіру үшін РЖ-модуль келтіруінің регистрлеріне енуге 

мүмкіндік береді. 

Ең басты келтірілетін параметр - бұл жылдамдық, қабылдағыштың 

әртүрлі жылдамдығында әртүрлі сезімталдық, бұл деген тең басқа да 

жағдайларда қабылдаудың әртүрлі қашықтығы дегенді білдіреді. Қорек көзі 

энергиясын тұтыну да жылдамдыққа байланысты болады, тарату кезінде ток 
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жылдамдыққа аса байланысты болмайды, бірақ тарату уақыты қатты 

байланысты болады. 

Егер максималды энергияны сақтау керек болса, онда 250 кбит немесе 

500 кбит келтірген жөн. Қолданылатын платада CC1101 сымсыз антеннасы 

қондырылған. Бұл антенна екі модуляцияны жүзеге асыруға мүмкіндік береді: 

- жоғары жылдамдықты режим үшін MSK көбірек дұрыс келеді (500, 250 

кбит); 

- төменгі жылдамдықты үшін 2-GFSK.  

 

6.2 Жұмысты орындау реті 

 

6.2.1 Зертханалық стендіні қосамыз және оны USB арқылы ДК-ге 

қосамыз. 

6.2.2 Жұмыс столындағы зат белгінің көмегімен SmartRFStudio жібереміз. 

Жабдықтарды таңдау терезесі ашылады. Sub 1GHzISMband  

6.2.3 Орнықтыруды үндемей пайдаланамыз. «Find device» тетігін басу 

арқылы енімдік жабдықты іздеуді жүзеге асырамыз және MSP-EXP430F6137R4 

таңдаймыз. 

6.2.4 Екі рет басу арқылы осы құрылғы бойынша тізімде негізгі терезені 

ашамыз және View менюіне кіреміз, онда RegisterView және RF Parameters 

қондырамыз.  

6.2.4 Бұл терезеде 2 орнықтыруға енім бар. Sub 1GHzISMband 

орнықтыруы пайдаланылады, осы орнықтырумен жұмысты жалғастырамыз. 

«Find device» тетігін басу арқылы енімдік жабдықтың іздуін жүзеге асырамыз. 

 Smart RF Studio іздеуін бітіргеннен кейін, табылып қосылған 

құрылғылардың тізімін ұсынады, онда тек біреуіне ғана енім бар - MSP-

EXP430F6137R4. 

6.2.5 Екі рет басу арқылы осы құрылғы бойынша тізімде SmartRFStudio 

негізгі терезені ашамыз. View менюіне кіреміз, EasyMode бар белгіні (егер 

болса) алып тастаймыз, RegisterView және RF Parameters қондырамыз.  

SmartRFStudio негізгі менюінде төрт саланы қарастыруға болады: 

1) Алдын-ала қондырылған келтірулердің жиыны. 

2) Параметрлерді келтіру. 

3) TI-ден демонстрациялық жабдықпен жұмыс істеу. 

4) Регистрлер тізімі. 

6.2.6 Негіз ретінде тізімдегі 1 саланың дайындығының біреуін алған 

ыңғайлы. Біздің жағдайда бірінші қатарды таңдаймыз. Әрі қарай платаның 

функционалдық мүмкіндіктеріне сәйкес параметрлердің мәндерін өзгертеміз, 

атап айтқанда: бізді қызықтыратын «Base frequency» параметрі - деректерді 

таратудың базалық жиілігінің параметрі. Оны 432,999939 MHz-ге тең етіп 

қондырамыз. 

6.2.7 Барлық келтірулерді орындап болғаннан кейін оларды сақтау қажет. 

Ол үшін келесі әрекеттерді жүзеге асырамыз: File менюі => SaveCfg және 

конфигурацияны сақтаймыз. Кейін де оны OpenCfg арқылы ашуға болады. 
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6.2.8 4 салаға көшеміз. Деректерді таратуды орындау кезіндегі өзінің 

мәнін өзгертетін жасыл регистрлерді таңдаймыз. 

6.2.9 3 салаға көшеміз. Бұл салада 5 орнықтырудың енімі бар, бізді 

қызықтыратын екі орнықтыру: 

1) Packet TX – ақпаратты таратқыштың келтіруін орнықтыру. 

2) Packet RX – ақпаратты қабылдағыштың келтіруін орнықтыру. 

6.2.10 «PacketTX» орнықтыруының басқа да маңызды келтіру параметрі 

болып ақпараттың таратылатын дестелерінің саны болып табылады. Бұл 

параметр жай беріледі, бірақ мәнді қондыру кезінде таратылатын дестелердің 

саны көп болған сайын, таратылудың жүзеге асырылуы ұзағырақ болатын 

фактыны ескеру қажет. 

6.2.11 «Viewing format» тізіміндегі мәтіндік ақпаратты қабылдау үшін 

«Text» таңдау қажет. 

6.2.12 «Packet RX» орнықтыруы келтіруінің басқа маңызды параметрі 

«Expected packet count» параметрі болып табылады. Бұл параметр деректердің 

жоғалған дестелерінің санын санауға мүмкіндік береді. 

Осымен келтіру аяқталады. 

6.2.13 Деректерді таратудың басында ең алдымен «Packet RX» 

орнықтыруындағы ДК ақпаратты қабылдағышында «Start» тетігін басу керек 

және содан кейін «Packet TX» орнықтыруындағы ДК ақпаратты таратқышында 

сол сияқты «Start» тетігін басу керек. 

Тарату деректердің соңғы дестесін беру біткеннен кейін немесе 

тұтынушының қалауымен «Stop» тетігін басқаннан кейін аяқталады. 

 

6.3 Есептеменің мазмұны 
 

6.3.1 Оқытушының тапсырмасы бойынша түсініктемелері бар 

бағдарламаның мәтіні. 

6.3.2 Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

 

6.4 Бақылау сұрақтары 
 

6.4.1 Егер TX орнықтыруына қарағанда, Packet RX орнықтыруында 

START тетігін алдын-ала басқанда не болады? 

6.4.2 Платалар арасындағы тарату жиілігі қандай? 

6.4.3 «Hex», «Random» деген сөздер нені білдіреді? 

6.4.4 Платалар арасындағы ақпарат қандай қашықтықта таратыла алады? 

6.4.5 MSP-EXP430F6137R4 платасының негізгі келтірулерін қалай 

қайтаруға болады? 
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