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ҚҰРАСТЫРУШЫ: О.Т. Шанаев. Цифрлық сұлбақұралым. 5В070400 – 

Есептеу техникасы және бағдарламалық камтамасыз ету мамандығының 

студенттері үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік  

нұсқаулықтар. – Алматы: АЭжБУ, 2016. – 24 б. 

 

 

Әдістемелік нұсқаулықтарда «Цифрлық сұлбақұралым» пәнінен 

курстық жұмыстарға тапсырмалар және олардың орындалуына бағыттаушы 

әдістемелік нұсқаулықтар келтірілген. Бұл тапсырмалардың сипаты мен 

оларды Electronics Workbench бағдарламалық ортасында ұйымдастырылған 

виртуалды зерттемелер түрінде ұсынылған орындалу тәртібі студенттердің 

оқылатын пәннен алатын теориялық білімінің деңгейін көтеруге және 

цифрлық құрылғыларды жобалау мен тексеруге іс жүзінде дағдылануына 

бағыттайды. Олар мамандардың квалификациялық сипаттамасы мен 

Мемлекеттік стандарттардың талаптарына және оқыту дәрістерінің 

ұйымдастырылуы мен жүргізілуінің педагогикалық-психологиялық 

негіздеріне сай құрылған. 

Курстық жұмыстарға берілген әдістемелік нұсқаулар 5В070400 

мамандығының студенттеріне арналған. Бұл нұсқаулықтарды өзге 

мамандықтарға жоспарланған осы сияқты пәндердің сәйкесті 

тақырыптарынан курстық жұмыстарды орындау кезінде де пайдалануға 

болады. 

Без. 17, кест. 1, әдеб. көрсеткіші – 10 атау. 
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Кіріспе 

Техникалық пәндер бойынша  курстық жұмыста әдетте нақтылы қызмет 

атқаруға арналған құрылғының сұлбасын құру (жобалау) тапсырылады. 

Жобалау процесі қысқаша былай анықталады: жобалау – берілген құрылғыны 

нақтылы жағдайда жасауға мүмкіндік беретін техникалық құжатнамалар 

дайындау. Техникалық құжатнамалар құрамына жобаланған құрылғының 

өзінің толық сұлбасы және оның жеке қызметкерлік бөліктерінің сұлбалары 

және оларға берілген сәйкесті түсініктемелер кіреді.  

Жобалау сипаты қолданылатын элементтер негіздемесіне (базасына) 

әжептәуір тәуелді болады. Бұл курстық жұмыс жиналым деңгейі жағынан 

кішігірім және орташа келетін жинам сұлбалар (КЖС, ОЖС) негізінде 

орындалады. КЖС, ОЖС негізінде жобалау – барысында эвристикалық баптар 

да, формалды әдістемелер де пайдаланылатын қалыптасқан дәстүрлік процесс. 

Жобалаушы (студент) құрылғының құралымын өзінің білімі мен сана-сезімі 

негізінде және бұрынғы істегендердің тәжірибесін игеру арқылы (біздің 

жағдайда, суреттеуші мысалдағы әдістемелік нұсқамалар арқылы) береді, ал 

оның жеке іс-қызмет блоктарын анықтауға формалды әдістер де пайдаланады. 

Бұл кезде оның қалыпты іс-қызмет буындарының құралымын, олардың 

қасиеттері мен параметрлерін білуі керек.  

Кез келген шығармашылық жұмыстың, оның ішінде жобалау 

жұмысының да істелуі нақтылы стратегиялық ұсталым арқылы жүзеге 

асырылу керек. Көптеген жекеленген іс-қызмет бөліктемелерден құралған 

цифрлық құрылғыларды жобалаудың қызметіне қарай бөліктеу стратегиясы 

(стратегия функциональной декомпозиции) арқылы жүзеге асырылуы 

ыңғайлы болады. Бұл кезде бүкіл жүйе мен оның жеке блоктары үшін “жабық 

жәшік” (“черный ящик”) концепциясы пайдаланылады. Әрбір “жабық жәшік” 

үшін блоктың сыртқы суреттемесін (кірістері мен шығыстары) және ішкі 

суреттемесін, қызметін немесе жұмыс алгоритмін F=Ф(X, t) қамтыған қызмет 

бағытнамасы (функциональная спецификация) дайындалады, бұндағы X – 

кіріс шамаларының векторы, F – шығыс шамаларының векторы, t – уақыт. 

Декомпозиция барысында Ф функциясы оның жүзеге асырылу алгоритміне 

сәйкесті нақтылы арабайланыстары  тиянақталған, қарапайым Ф1...Фк, 

функцияларына бөліктенеді. Бөліктеу нәтижесінде ақырында құрылым 

алынады. Функциядан құрылымға ауысу – синтез (құру).  

Синтез жалғыз жолмен бітірілетін мәселе емес. Блоктардың қызметі 

одан әрі нақтылы жеке микросұлба арқылы жүзеге асырылатындай 

функциялар алынғанша бөліктенеді.  

Бастапқы алынған жоба ұқыптап тексеруді қажет етеді, сондықтан 

синтез кезеңінен кейін моделдеу және теориялық верификация (verification – 

талқылау, тексеру) арқылы жүзеге асырылатын анализ (талдау) кезеңі 

жүргізіледі. Моделдеу іс жүзіндегі объектінің қасиеттерін әртүрлі дәрежеде 

көрсететін бірнеше деңгейде жүргізіледі. Ол құрылғының логикалық 

құрылымының дұрыстығын тексеруге бағытталған қызметтік деңгейде, 
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құрылғы сұлбаларындағы сигнал кідірістерін ескерген уақыттық деңгейде 

және т.б. жүзеге асырылуы мүмкін. Моделдеу нәтижесінде түзетілуі қажет 

қателіктер табылуы мүмкін, ал бұл жобалау процесіне, бастапқы кезеңдерге 

бірнеше рет қайтып келіп, жобаға қажетті түзетімдер енгізу түріндегі 

итеративті сипат береді.  

Жобалау процесіне берілген бұл көрнекі суреттемеге тағы бір мәселені 

қоса кету керек. Декомпозиция – қазіргі заманның элементтік негіздемесіне 

(элементная база) байланысты, нақтылы микросұлбаларға немесе 

бағдарламалы жинам сұлбалардың қызмет қорларының (функциональные 

библиотеки) элементтеріне сәйкесті қалыпты функция алынғанда ғана 

бітіріледі.  

Әдістемелік бағыттамада ұсынылған және «Цифрлық құрылғылар және 

микропроцессорлар» пәнінің әртүрлі бөлімдерін қамтыған курстық жұмысқа 

берілген тапсырмалардың Electronics Workbench бағдарламалық ортасында 

жобаланушы құрылғыларды моделдеу арқылы жүргізілетін виртуалды 

тәжірибелер түрінде орындалуы ұсынылады. Курстық жұмыстың 

орындалуының ұсынылған әдістемесі студенттердің цифрлық құрылғыларды 

іс жүзінде жобалауға дағдылануын қалыптастыруға бағытталған және ол 

жобаланушы құрылғының нақтылы жұмыс сұлбасын алуға мүмкіндік береді. 

Курстық жұмыстың орындалуының бұл әдістемесі автордың көптеген 

жылдық сабақ жүргізу барысында тексеріліп, уақыт тәжірибесінен өткен.  

Орындалған курстық жұмыс бойынша студенттер сәйкесті жұмыс 

есептемесімін дайындауы керек. Онда келесі мәселелер қамтылу керек: 

 жобаланушы құрылғының және оның жеке қызмет бөліктемелерінің 

сұлбалары; 

 олардың қызметін тексеру сұлбалары; 

 бүкіл құрылғының және оның бөліктемелерінің анықталған 

(өлшенген және есептелген) параметрлері; 

 қосалқы сызбалар; 

 орындалған жұмыстың нәтижелері жөнінде қорытындылар. 
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1 Курстық жұмыстың мақсаты мен мәселелері 

«Цифрлық сұлбақұралым» пәнінен курстық жұмыстың орындалуының 

негізгі мақсаты – цифрлық құрылғыларды жобалау әдістемесін игеру және 

мұндай құрылғыларды және олардағы процестерді моделдеуге байланысты іс 

жүзіндегі еңбек дағдысын алу. 

Қойылған мақсатқа жету келесі мәселелерді шешу арқылы жүзеге 

асырылады: 

 техникалық тапсырманың мазмұнын нақтылы талдау негізінде 

жобаланушы құрылғының жалпы құрылымын анықтау; 

 жобаланушы құрылғыны бөліктеу (декомпозициялау), яғни оның 

негізгі қызмет блоктарын анықтау; 

 құрылғының әрбір қызмет блогының сұлбасын Electronics Workbench 

бағдарламалық ортасының аспап-құралдары арқылы құру; 

 жобаланған құрылғының жұмысын басқару тәртібін анықтау, яғни 

басқару сигналдарының қалыптастырылу тізбесін тиянақтау; 

 әртүрлі басқару сигналдарының арасындағы уақыттық қарым-

қатынастарды зерттеу және қажетті жағдайда оларды өзгерту. 

2 Курстық жұмыс орындауға арналған тапсырмалар 

Курстық жұмыста Electronics Workbench моделдеу жүйесі арқылы жеке 

тапсырма бойынша құрылғы жобалап, оның жұмысын іс жүзінде көрсету 

керек. Жобаланушы құрылғының құрылуы барысында оның жеке блоктарын 

Electronics Workbench бағдарламасының элементтер қорындағы 

микросұлбалар негізінде орындап, оларды сәйкесті аталымы қойылған 

қосалқы сұлба (подсхема) түрінде біріктіру керек.  

Төменде курстық жұмыс орындауға ұсынылған тапсырмалар тізімі 

келтірілген (1 кесте).  

Одан кейін келтірілген әдістемелік ұсынымдарда курстық жұмыстың 

орындалу тәртібін көрнекі суреттеу мақсатында алынған, нақтылы тапсырма 

бойынша берілген бір құрылғының жүзеге асырылу жолы қарастырылған.  

Автор студенттердің көрнекі суреттеу мысалында қарастырылған 

құрылғының әртүрлі жұмыс режимдерінің жүзеге асырылу жолдарын, басқару 

сигналдарының жұмыста қолданылған қалыптастылу варианттарын және 

жұмысты орындау барысында туған әртүрлі мәселелердің шешілуіне 

бағытталған сұлбалық құрылымдарды дұрыс түсініп, өздерінің жеке курстық 

жұмыстарын орындау барысында пайдалана алады деп үміттенеді. 
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1 кесте – Курстық жұмыс орындауға арналған тапсырмалар тізімі 

№ Тапсырмалар және әдістемелік нұсқаулар 

1 8-разрядты деректерге арналған жинақтаушы қосуыш. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы кезекті енгізілетін санның мәнін, алдыңғы және кезекті қосылым 

нәтижелерін және қосылым процесін түсіндіруге қажетті өзге деректерді 

көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

Құрылғының шекті мүмкіндіктері көрсетілсін. 

2 Тізбекті операндтарға арналған 8-разрядты қосуыш. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы енгізілетін сандардың мәнін, аралық деректердің және қосылым 

нәтижелерін көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

3 Параллель тасымалды 4-разрядты қосуыш. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы енгізілетін сандардың мәнін, аралық деректердің және қосылым 

нәтижелерін көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

4 Тетрадалар арасында шартты тасымалды 8-разрядты қосуыш. 

Тетрадаларға арналған 4-разрядты қосуыштар ретінде параллель 

тасымалды қосуыштар пайдалану керек. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы енгізілетін сандардың мәнін, аралық деректердің және қосылым 

нәтижелерін көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

5 4-разрядты алу-қосу құрылғысы. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы орындалатын операция түрін, енгізілетін сандардың мәнін, 

аралық деректердің және қосылым нәтижелерін көрсету мүмкіндіктерімен 

қамтылу керек. 

6 Екілік санауыш ретінде және Грей кодында санауыш ретінде жұмыс 

істеуші, JK-триггерлері негізіндегі екі режимді 4-разрядты санауыш. 

Құрылғы жүргізілетін барлық түрлендірімдер мен таратылымдардың 

кезеңіндегі деректерді көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

7 Екілік санауыш ретінде және Грей кодында санауыш ретінде жұмыс 

істеуші, кезектеп басқарылмалы D-триггерлері негізіндегі екі режимді 4-

разрядты санауыш. 

Құрылғы жүргізілетін барлық түрлендірімдер мен таратылымдардың 

кезеңіндегі деректерді көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  
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1 кесте – Курстық жұмыс орындауға арналған тапсырмалар тізімі (жалғасы) 

№ Тапсырмалар және әдістемелік нұсқаулар 

8 Екілік санауыш ретінде және Грей кодында санауыш ретінде жұмыс істеуші, 

“N-нен 1” түрінде кодылаушы құрылымды екі режимді 4-разрядты санауыш. 

Құрылғы жүргізілетін барлық түрлендірімдер мен таратылымдардың 

кезеңіндегі деректерді көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

9 Қателіктері мажоритарлы принциппен анықталатын, 4-разрядты 

деректерді параллель таратушы құрылғы. 

Таратылушы деректерге қателік енгізу мүмкіндігі бар, қосалқы блок 

құрып, оны құрылғының дерек тарату арнасына орналастыру керек. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы таратылым арнасының барлық бөлігіндегі деректерді көрсету 

мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

10 Қателіктері 2 модулімен тексеру арқылы анықталатын, 4-разрядты 

деректерді параллель таратушы құрылғы. 

Таратылушы деректерге қателік енгізу мүмкіндігі бар, қосалқы блок 

құрып, оны құрылғының дерек тарату арнасына орналастыру керек. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы таратылым арнасының барлық бөлігіндегі деректерді көрсету 

мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

11 Жеке қателіктерді түзеуге және қосар қателіктерді анықтауға мүмкіндік 

беретін Хемминг кодына негізделген, 4-разрядты деректерді параллель 

таратушы құрылғы. 

Таратылушы деректерге қателік енгізу мүмкіндігі бар, қосалқы блок 

құрып, оны құрылғының дерек тарату арнасына орналастыру керек. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы таратылым арнасының барлық бөлігіндегі деректерді көрсету 

мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

12 Жеке қателіктерді түзеуге және қосар қателіктерді анықтауға мүмкіндік 

беретін Хемминг кодына негізделген, 4-разрядты деректерді тізбелі түрде 

таратушы құрылғы. 

Таратылушы деректерге қателік енгізу мүмкіндігі бар, қосалқы блок 

құрып, оны құрылғының дерек тарату арнасына орналастыру керек. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы таратылым арнасының барлық бөлігіндегі деректерді көрсету 

мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

 

 

 



 11 

1 кесте – Курстық жұмыс орындауға арналған тапсырмалар тізімі (жалғасы) 

№ Тапсырмалар және әдістемелік нұсқаулар 

13 16х4 өлшемді стек жадысы (STACK). 

Стек жадысына дерек жазу предекрементті сілтеу арқылы, ал одан оқу –

постинкрементті сілтеу арқылы жүзеге асырылады.  

Жадыға енгізілетін деректер көзі ретінде және стек көрсеткішінің 

бастапқы адресін қою үшін 4-разрядты санауыш негізіндегі динамикалы 

деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы енгізілетін деректер мен оқылатын деректердің және стек 

көрсеткішінің құрамын көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

14 Жадының бастапқы адресі мен бумадағы сөз саны қойылатын, 16х4 

өлшемді жадыға тура шығу контроллері (DMA, Direct Memory Access). 

Бұл құрылғыға деректер бумасын жазу үшін немесе онда жазылған 

деректерді оқу үшін алдымен жазуға (немесе оқуға) арналған жады 

ұяшығының бастапқы адресі мен жазылатын (немесе оқылатын) сөз саны 

анықталу керек.  

Жадыға енгізілетін деректер көзі ретінде және құрылғы жұмысына 

қажетті бастапқы деректерді қою үшін 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы енгізілетін деректер мен оқылатын деректердің және жадының 

бастапқы, кезекті адрес көрсеткіштерінің құрамын көрсету 

мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

15 Жадының бастапқы адресі мен ақырғы адресі қойылатын, 16х4 өлшемді 

жадыға тура шығу контроллері (DMA, Direct Memory Access). 

Бұл құрылғыға деректер бумасын жазу үшін немесе онда жазылған 

деректерді оқу үшін алдымен жазуға (немесе оқуға) арналған жады 

ұяшығының бастапқы адресі мен ақырғы адресі анықталу керек.  

Жадыға енгізілетін деректер көзі ретінде және құрылғы жұмысына 

қажетті бастапқы деректерді қою үшін 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы енгізілетін деректер мен оқылатын деректердің және жадының 

бастапқы, кезекті адрес көрсеткіштерінің құрамын көрсету 

мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

16 Деректерді екі порт арасында тізбелі түрде тарату құрылғысы. 

4-разрядты деректердің екі порт арасында тізбелі түрде таратылуы 

автоматты режимде ұйымдастырылу керек, яғни таратылымның толық 

циклі жалғыз басқару сигналымен ғана (таратылымға рұқсат сигналымен) 

жүзеге асырылу керек.  

Кіріс портына енгізілетін дерек көзі ретінде 4-разрядты санауыш 

негізіндегі динамикалы деректер көзін пайдалану керек.  

Құрылғы сәйкесті порттардағы және таратылым процесінің әртүрлі 

кезеңдеріндегі деректерді көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  
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1 кесте – Курстық жұмыс орындауға арналған тапсырмалар (жалғасы) 

№ Тапсырмалар және әдістемелік нұсқаулар 

17 Деректерді төрт кіріс порты мен төрт шығыс порты арасында параллель 

тарату құрылғысы. 

Кіріс порттарына енгізілетін деректер көзі ретінде 4-разрядты санауыш 

негізіндегі динамикалы деректер көзін пайдалану керек.  

Құрылғы кіріс порттары мен шығыс порттарындағы деректерді және 

таратылымға қатысты кіріс және шығыс порттарының адрестерін көрсету 

мүмкіндіктерімен қамтылу керек.  

18 4-разрядты деректерді матрицалы көбейту құрылғысы. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы енгізілетін сандардың мәнін, аралық деректердің және көбейту 

нәтижелерін көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

19 ROM негізіндегі  4-разрядты деректерді матрицалы көбейту құрылғысы. 

Енгізілетін операндтар көзі ретінде 4-разрядты санауыш негізіндегі 

динамикалы деректер көзін пайдалану керек. 

Құрылғы енгізілетін сандардың мәнін, аралық деректердің және көбейту 

нәтижелерін көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

20 Мәртебелі шифраторлар негізіндегі, 16 түймеден (0…9, A…F) дерек 

енгізу құрылғысы. 

Түйменің біреуі басылғанда, сәйкесті 4-разрядты кодтың қалыптасуымен 

қатар, осы кодты таңдалған жады ұяшығына жазылуын жүзеге асыратын 

жазу сигналы қалыптастырылу керек. Қалыптастырылған кодтар 16х4 

өлшемді жадының (RAM) бастапқы адресі алдын-ала қойылған 

ұяшығынан бастап, тізбелеп сақталу керек.  

Жадыда сақталған деректердің оқылуы бастапқы адресі алдын-ала 

қойылған ұяшығынан бастап жүзеге асырылу керек.  

Құрылғы енгізілетін және шығарылатын деректердің мәнін және 

жадының кезекті адресін көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

21 Бастапқы мәнін алдын-ала қою және санау модулін өзгерту мүмкіндігі 

бар, триггерлер негізіндегі 4-разрядты аудармалы санауыш. 

Бастапқы санды және санау модулін қоюға арналған деректер көзі ретінде 

4-разрядты санауыш негізіндегі динамикалы деректер көзін пайдалану 

керек. 

Құрылғыда жүзеге асырылатын түрлендірімдердің барлық кезеңіндегі 

деректерді көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

22 Триггерлер негізіндегі 4-разрядты әмбебап регистр. 

Параллель енгізуге арналған деректер көзі ретінде 4-разрядты санауыш 

негізіндегі динамикалы деректер көзін пайдалану керек.  

Құрылғыда жүзеге асырылатын түрлендірімдердің барлық кезеңіндегі 

деректерді көрсету мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 
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3 Әдістемелік ұсынылымдар 

Курстық жұмыстың орындалу тәртібін көрнекі көрсету мақсатында 

келесі техникалық тапсырма бойынша құрылғы құру процесін қарастыралық. 

Техникалық тапсырма: кезектеп тексеру тәсілімен 16 түймеден (0…9, 

A…F) дерек енгізу құрылғысын құру керек.  

Құрылғы келесі талаптарға сай болу керек: 

 4-разрядты кодтың қалыптасуы сәйкесті түймені бір рет қана басу 

арқылы жүзеге асырылу керек; 

 қалыптасқан кодтар 16х4 өлшемді 16х4 жадының (RAM) нақтылы 

бастапқы адресі қойылған ұяшықтан бастап, тізбелеп сақталу керек; 

 кодтардың жады ұяшықтарына жазылуы, түйме басылуынан 

қалыптасқан (яғни, сәйкесті кодпен қатар қалыптасқан), жазу сигналымен 

жүзеге асырылу керек; 

 құрылғыда жадының енгізілген деректер жазылатын (немесе олардың 

жадыдан оқылатын) бастапқы ұяшығының адресін алдын-ала қою мүмкіндігі 

болу керек; 

 кезекті код жазылғаннан (немесе оқылғаннан) кейін жады 

ұяшығының адресі бірге ұлғайтылып, келесі код жазылатын (немесе 

оқылатын) жады ұяшығының адресі автоматты түрде қойылу керек; 

 құрылғы жадыға енгізілген (және одан оқылған) деректердің, онымен 

қатар жадының бастапқы және кезекті ұяшықтарының адрестерін көрсету 

мүмкіндіктерімен қамтылу керек. 

Тапсырма бойынша 16 түйменің (0…9, A…F) жағдайының кезектеп 

тексерілуі жүзеге асырылып, басылған түйме табылған кезде сәйкесті код 

қалыптастырылу керек.  

Қарастырылушы құрылғының құрылуы мен оның жұмысын талдауды 

жеңілдету үшін, оны сәйкесті жұмысқа бағытталған екі модулден құрылған 

деп саналық, олар: басылған түймеге сәйкесті код қалыптастырушы кезектеп 

тексеру модулі және қалыптастырылған код жазылатын жады модулі. 

3.1 Кезектеп тексеру модулі  

Кезектеп тексеру модулінің негізін, 16 ақпараттық кірісті 

мультиплексор негізінде құрылған, мультиплексорлық блок қалайды. Оның 

ақпараттық кірістеріне құрамында сәйкесті санды түйме қамтылған, 

түймежинам қосылады. Олардан басқа бұл модулдің құрамына, кірісіне 

тактілік генератор қосылған, 4-разрядты санауыш пен сигналы қалыптасқан 

кодтың жадыға жазылуын жүзеге асырушы, дайындық сигналының триггері 

кіреді.  

Негізгі жұмысы, басылған түймеге сәйкесті екілік код қалыптастыру 

болатын, кезектеп тексеру модулінің құрылымы 3.1 суретте көрсетілген.  
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3.1 сурет 

3.1.1 Кезектеп тексеру модулінің жұмыс блоктары. 

Кезектеп тексеру модулінің негізін қалаушы мультиплексорлық блок 

74150 мультиплексоры микросұлбасының негізінде құрылып, ол < MS > 

аталымымен біріктірілген (3.2 сурет).  

  

3.2 сурет 

Мультиплексордың адрестік кірістері блоктың жоғарғы жағына 

шығарылған. Олар 7493 микросұлбасының негізінде құрылған 4-разрядты 

санауыштың < CT > (3.3 сурет) шығыстарына жалғанған. Санауыштағы сан 

оның кірісіне қосылған тактілік генератордан өзгереді. 
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3.3 сурет 

Мультиплексордың ақпараттық кірістері блоктың сол жағына 

шығарылған және оларға түймелері (сұлба көрсетілімінің ыңғайлылығы үшін) 

төрт қосалқы блокқа біріктірілген, < 0_F > аталымды түймежинамның (3.4 

сурет) сәйкесті шығыстары қосылған. 

 

3.4 сурет 

Осы қосалқы блоктардың біреуінің құрылымы 3.5 суретте  көрсетілген. 

Суретте көрсетілгендей, әрбір түймеге < t > аталымды қосалқы блок қосылған. 

Бұл блоктың ішкі құрылымы мен қызметін алда қарастырамыз.  
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3.5 сурет 

Мультиплексорлық блоктың оң жағына шығарылған шығыс сигналы, 

7474 микросұлбасының негізінде құрылған, < T > аталымды триггерлік блокта 

(3.6 сурет) сақталады. Бұл сигнал кезекті кодтың дайындығын (Ready) 

көрсетеді және ол әріректе осы кодтың жадыға жазылуына пайдаланылады. 

 

3.6 сурет 
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3.3.2 Кезектеп тексеру модулінің жұмыс тәртібі. 

Түймелер бастапқы жағдайда (яғни, басылмаған жағдайында) бірлік 

деңгейдегі сигнал, ал басылған түйме нөлдік деңгейдегі сигнал 

қалыптастырады деп саналық. Бұндай жағдайда мультиплексорлық блок, 

түймелердің жағдайын кезектеп тексеру арқылы, нөлдік жағдайдағы түймені 

(яғни, басылған түймені) анықтап, басылған түймеге сәйкесті екілік код 

қалыптастыру керек. Бұл кезде келесі мәселе ескерілуі керек: басылған 

түймеден қалыптастырылатын нөлдік деңгейдегі сигналдың ұзақтығы  

кезектеп тексерудің толық циклін жүзеге асыруға, яғни 16 түйменің 

барлығының жағдайын тексеріп шығуға жетерліктей болу керек. Бірақ 

басылған түймеден қалыптастырылатын нөлдік деңгейдегі сигналдың 

ұзақтығы түйменің басылған жағдайда болу ұзақтығымен анықталмау керек.  

Басылған түймеден қалыптастырылатын нөлдік деңгейдегі сигналдың 

ұзақтығының барлық түйменің жағдайын тексеріп шығуға жетерліктей 

болуын қамтамасыз ету үшін жоғарыда айтылған, < t > аталымды қосалқы 

блок құрылған (3.7 сурет). XOR және NOT элементтерінің негізінде құрылған 

құрылым, оған қосылған түйменің жағдайының кез келген бағыттағы (0-ден 1-

ге де, 1-ден 0-де) өзгерісінен теріс бағытты (ұзақтығы ~10 нс) импульс 

қалыптастырады да, оның әрекетімен D-триггер нөлдік жағдайға қойылады. 

Триггердің бірлік жағдайға (яғни, бастапқы жағдайына) қайтарылуы туралы 

әңгіме әріректе болады.  

 

3.7 сурет 

Генератордың тактілік сигналдарының әрекетімен санауыштағы сан 0 

мен 15 арасында тізбелі түрде өзгереді де, одан әрі келесі айналымдармен 

қайталанады. Санауыштың шығымтары мультиплексордың адрестік 

кірістеріне қосылғандықтан, мультиплексор түймелердің жағдайын тізбелі 

түрде кезектеп тексереді де, басылған түйменің болмаған жағдайында, өз 

шығысында нөлдік деңгей ұстап тұрады. Нәтижесінде < T > блогындағы 

триггер де нөлдік жағдайында қалады. Нөлдік деңгейдегі түйме (яғни, 

басылған түйме) табылған жағдайда мультиплексор өз шығысында бірлік 

деңгей қалыптастырады да, нәтижесінде < T > блогындағы триггер де бірлік 
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жағдайға (Ready сигналы) ауыстырылады. Бұл кезде триггердің теріс 

шығысынан шығарылған нөлдік деңгейдегі сигнал тактілік сигналдардың 

санауышқа жіберілетін жолында орналастырылған AND элементінің 

кірістерінің біріне түседі де (3.1 сурет), тактілік сигналдар санауышқа 

жіберілмейді, яғни санауыштағы сан өзгерісі тоқтатылады. Тоқтатылған 

санауыштағы осы кездегі сан басылған түймеге сәйкесті код ретінде 

есептеледі де, оны Ready сигналымен жадыға жазуға болады. 

Онымен қатар < T > блогындағы триггердің осы теріс сигналы қосалқы 

< t > блогындағы триггерді бірлік жағдайға ауыстырады, яғни оны бастапқы 

жағдайына қайтарады.  

3.2 Жады модулі  

Техникалық тапсырма бойынша жады модулінің орындауына арналған 

негізгі мәселелерді еске түсірелік. Енгізілген кодтар 16х4 өлшемді жадының 

(RAM) ұяшықтарына, алдын-ала қойылған нақтылы бастапқы адресінен 

бастап сақталу керек. Кезекті кодтың жадыға жазылымының аяқталар 

кезеңінде жады ұяшығының адресі бірге автоматты түрде ұлғайтылып, 

сәйкесті санауышта келесі ұяшық адресі қалыптастырылу керек. Жады 

модулінің құрылымы мен оның құрамындағы қызмет блоктары осы 

мәселелерге байланысты анықталды. 

3.2.1 Жады модулінің қызмет блоктары. 

Жады модулінің негізін < RAM_16 > аталымды жады блогы (3.8 сурет) 

қалайды. Оның өзі 16 жады ұяшығының матрицасы түрінде құрылған (3.9 

сурет). 

 

3.8 сурет 
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3.9 сурет 

Жады ұяшықтары 74194 регистр микросұлбаларының негізінде 

құрылған (3.10 сурет). Әрбір регистрдің шығысында < ! > символымен 

аталған, үш жағдайлы элементтер блогы орналастырылған (3.11 сурет).  

 

3.10 сурет 

Блок дешифратора < DC_16 > (3.12 сурет), построенный на основе 

74154 дешифраторы микросұлбасының негізінде құрылған, < DC_16 > 

аталымды дешифратор блогы (3.12 сурет) жазуға (немесе оқуға) қажетті жады 

ұяшығының (регистрдің) сілтенуін қамтамасыз етеді, яғни оны 

жандандырушы сигнал қалыптастырады. Онымен қатар бұл сигнал 

жандандырылған регистр шығысында орналастырлған үш жағдайлы 
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элементтер блогын ашады. Қалған регистрлердің шығыстары бұл мезетте 

жоғарғы кедергілі жағдайда ұсталып тұрылады.  

 

3.11 сурет 

 

3.12 сурет 
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3.3.2 Жады модулінің жүмысының ұйымдастырылуы. 

Жадыға деректер жазылуының ұйымдастырылуы < P > ауыстырғышы-

мен қойылатын (3.8 сурет) екі кезеңде жүзеге асырылады:  

 < P > ауыстырғышының бірлік жағдайында жадының жазуға арнал-

ған бастапқы ұяшығының адресі, 74194 регистрінің негізінде құрылған, < Pre 

> блогына (3.13 сурет) жазылады. Регистр кірістеріне орналастырылған үш 

жағдайлы элементтер блогы енгізілген деректердің < P > ауыстырғышының 

бірлік жағдайында ғана өткізілуін қамтамасыз етеді; 

 енгізілген деректердің жадыға жазылу процесінің бастау үшін < P > 

ауыстырғышының жағдайын өзгерту керек. < P > ауыстырғышы нөлдік 

жағдайға ауыстырылғанда < Pre > блогындағы бастапқы адрес 74169 санауыш 

микросұлбасының негізінде құрылған (3.14 сурет), < Add > аталымды адрестік 

блокқа ауыстырылады. Сәйкесті сигнал OR және NOT элементтерінің 

негізіндегі құрылым арқылы қалыптастырылады.  

 

3.13 сурет 

Одан әрі кезекті деректің жадыға жазылып біткенінен кейін, 

санауыштағы сан бірге ұлғайтылады да, келесі енгізілетін деректің жазылатын 

жады ұяшығының адресі қалыптастырылады. Ұлғайтылу процесі, деректің 

жадыға жазылу мезетінен ~40 нс кідіртілген, Ready сигналымен жүзеге 

асырылады. Бұл кідіріс Ready сигналынң жолында орналастырылған төрт 

NOT элементімен қамтамасыз етіледі. 

Жадыдан деректердің оқылуының ұйымдастырылуы жазу режимі 

сияқты жүзеге асырылады:  

 алдымен < P > ауыстырғышының бірлік жағдайында жадының оқуға 

арналған бастапқы ұяшығының адресі қойылады; 

 жадыдан деректердің оқылу процесінің басталуы < P > ауыстырғы-

шын  нөлдік  жағдайына  ауыстырып, < Pre > блогындағы  бастапқы  адрестің  
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< Add > аталымды адрестік блогына ауыстырылуынан басталады. Адрестің 

одан әрі өзгертілуі < Space > ауыстырғышының жағдайының өзгертілуімен 

(кез келген бағытта) жүзеге асырылады. Сәйкесті сигнал XOR және NOT 

элементтерінің негізіндегі құрылыммен қалыптастырылады. 

 

3.14 сурет 

Жобаланған құрылғының, оның құрамындағы, жоғарыда 

қарастырылған, қызмет модульдерін біріктіру арқылы алынған толық сұлбасы 

3.15 суретте көрсетілген. 

 

3.15 сурет 
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1-кестеде ұсынылған тапсырмалардың көпшілігін орындау үшін екілік 

кіріс деректерінің көзі қажет болады. Осындай дерек көзі ретінде 

қарастырылған мысалдағы құрылғыны пайдалану студенттің жағдайын 

қиындата түсетіні сөзсіз (оның өз тапсырмасы да жеңіл орындалатын мәселе 

болмауы мүмкін).  

Бұл жағдайларда кірістік дерек көзі ретінде кірісіне жиілігі 1 Гц тактілік 

генератор қосылған, 7493 санауыш микросұлбасының негізінде құрылған, 

динамикалы дерек көзі < Dt > деп аталған құрылымды пайдалануды ұсынамыз 

(3.16 сурет).  

 

3.16 сурет 

3.17 суретте < Rg > регистрлік блогына < Dt > блогы арқылы 4-разрядты 

деректер жазылуын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін сұлба келтірілген. 

 

3.17 сурет 
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Қорытындылар 

16 түйменің жағдайын кезектеп тексеру арқылы жүзеге асырылатын, 

деректер енгізу құрылғысының жобаланған моделінің жұмыс мүмкіндігі 

ойлағандай болып шықты. Сондықтан жобаланған құрылғының сұлбасы 

осындай құрылғыны кіші және орта деңгейлі микросұлбалар арқылы іс 

жүзінде құруға немесе бағдарламалы логикалы микросұлбалар арқылы 

жобалауға негіз бола алады деп санаймыз. 

Құрылған құрылғының әртүрлі жұмыс режимдерінің қарастырылған 

жүзеге асырылу варианттары, басқару сигналдарының, жұмыста 

пайдаланылған, көптеген қалыптастырылу тәсілдері және құру кезінде туған 

әртүрлі қиындық туғызған мәселелердің сұлбалық шешілім жолдары 

студенттердің өздеріне жеке орындауға берілген курстық жұмыс 

тапсырмаларын толық ұғып, ондағы мәселелердің шешілім жолдарын табуына 

көмек береді деп санаймыз.  
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