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Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің (ПОӘК) мазмұны 

 
Міндетті құрылымдық элементтер: 

1 Міндетті компонент пәніне арналған типтік оқу бағдарламасы (көшірмесі) 
2 Оқу  (модульдік) жұмыс бағдарламасы (Syllabus) 
3 Пәннің оқу-әдістемелік қамтамассыздығы 
4 Білім алушылардың өздік жұмысына арналған тапсырмалар және олардың орындалуы 
            бойынша әдістемелік нұсқаулықтар  
5 Ағымдық, аралық және қорытынды бақылауға арналған материалдар  
6 Курстық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар 
            (егер олар оқу жоспарында қарастырылған болса) 
7 Пән бойынша глоссарий 
8 Оқу пәнінің тақырыптары бойынша дәріс тезистері  
9 Тәжірибелік және лабораториялық сабақтарды өткізу жоспары және тапсырмаларды 
            орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар 
10 Оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиялық сүйемелдеу тізімі 
           (пәннің мазмұнына байланысты)  
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1 Түсініктеме хат 

 Пәннің қысқаша сипаттамасы 
 Л.Н. Гумилев атындағы Евразиялық Ұлттық университеті, «Ғарыштық техника және 
технологиялар» кафедрасының осы мамандықта   білікті мамандарды даярлауда осы 
«Микропроцессорлар және микропроцессорлық техникасы» пәні бойынша дайындау болашақта 
өте қажет. Себебі «Микропроцессорлар және микропроцессорлық техникасы» пәні ғарыштық 
техника және технологиялар  мамандығына қазіргі зерттеу технологияларын меңгеруге өте 
қажет. Бұл пәнде қазіргі кездегі жерді зертеудің жаңа технологиясы ретінде ғарыштық ұшу 
аппараттарының басқару жүйелері мен ақпараттарды өңдеу    технологиялар мен сандық 
құрылғылармен жұмыс істеу негізі қарастырылады 
      Пәннің мақсаты: Пәнді үйренудің мақсаты – бакалавр ғарыштық аппараттардың 
түрлері мен ішкі құрылыстарының микропроцессорлық басқару жүйесі туралы мәліметтер беру. 
 Пәннің міндеттері: Пәнді үйренудің міндеттері - ғарыштық аппараттардың түрлері мен 
микропроцессорлық басқару мен сандық құрылғылар және  сандық технологияны үйрену, 
сонымен бірге алынған  білімдерді бұл саладағы басқа пәндерді үйрену кезінде қолдана білу 
дағдысын қалыптастыру. 
 Пәннің міндеттері: осы пәнді теориялық және практикалық жағынан меңгеру 
барысында студенттер алған білімдері мен дағдылар жүйесін күнделікті өмірде, қызмет 
саласында,  төтенше жағдайлар кезінде, алғашқы көмек көрсетуде қолдана алады. 

 
2. Пререквизиттер: 

Аталған пәнді меңгеру үшін : «Информатика», «ШҒА модульдік жобалау»,   
«Мамандыққа кіріспе», «Ғарыштық сигналдарды өңдеу әдістері»,   «Ланфшафттану».  

 
Постреквизиттер:  
Аталған пәнді меңгеру барысында игерілген білім мен дағдылар келесі пәндерді 

меңгеруге қажет болып табылады: ҰА микропроцессорлық техникасы (UMT 5301), Спутниктік 
суреттерді өңдеу құралдары мен әдістері (SSOKA 5311), Ғарыштық ақпараттық жүйелер және 
наножерсеріктер (GAZhN 5315), Ғарыштық аппараттардың мақсаттық аппаратуралары (GAMA 
5314). 

 
3. Оқу жоспарынан көшірме 

 
Курс               3 
Семестр         1 
Кредит саны 3 

 
 

Сабақ түрі 
Жалпы сағат саны 

Дәріс 15 
Тәжірибелік сабақ 15 
Лабораториялық сабақ 15/30 
БӨЖ 90 
Барлығы 135 

 

https://edu.enu.kz/umk_files?subjectID=41022&grCountInPart=30&nocache=&993804944&searchSubjectID=0&searchTerm=2&searchStudyFormID=0&studyYear=2018&searchDegreeID=0&searchGroupType=0&structGroupID=0&is_umk=true&cafedraID=0&sortBy=1&grPartNumber=0
https://edu.enu.kz/umk_files?subjectID=41022&grCountInPart=30&nocache=&993804944&searchSubjectID=0&searchTerm=2&searchStudyFormID=0&studyYear=2018&searchDegreeID=0&searchGroupType=0&structGroupID=0&is_umk=true&cafedraID=0&sortBy=1&grPartNumber=0
https://edu.enu.kz/templates/JSF/teachingmanuals/tutorSubjects/create.subject.xhtml?umkdid=30793&cafedraID=5&studyYear=2017&subjectID=41896&teachingLanguage=2&issueYear=2017&created=true
https://edu.enu.kz/templates/JSF/teachingmanuals/tutorSubjects/create.subject.xhtml?umkdid=34511&cafedraID=5&studyYear=2017&subjectID=41905&teachingLanguage=2&issueYear=2017&created=true
https://edu.enu.kz/templates/JSF/teachingmanuals/tutorSubjects/create.subject.xhtml?umkdid=34511&cafedraID=5&studyYear=2017&subjectID=41905&teachingLanguage=2&issueYear=2017&created=true
https://edu.enu.kz/templates/JSF/teachingmanuals/tutorSubjects/create.subject.xhtml?umkdid=34515&cafedraID=5&studyYear=2017&subjectID=41909&teachingLanguage=2&issueYear=2017&created=true
https://edu.enu.kz/templates/JSF/teachingmanuals/tutorSubjects/create.subject.xhtml?umkdid=34515&cafedraID=5&studyYear=2017&subjectID=41909&teachingLanguage=2&issueYear=2017&created=true
https://edu.enu.kz/templates/JSF/teachingmanuals/tutorSubjects/create.subject.xhtml?umkdid=34525&cafedraID=5&studyYear=2017&subjectID=41908&teachingLanguage=2&issueYear=2017&created=true
https://edu.enu.kz/templates/JSF/teachingmanuals/tutorSubjects/create.subject.xhtml?umkdid=34525&cafedraID=5&studyYear=2017&subjectID=41908&teachingLanguage=2&issueYear=2017&created=true
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МОДУЛЬДЕР БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  
 (академиялық сағаттар) 

№ 
апта 
лар 

Модульдің және бағдарламалық материалдардың атауы Сағат 
саны 

1-7 

Модуль1.  Сандық техника  
Дәрістер 7 
1.1 Сандық  құрылғылардығ түрлері   1 
1.2 XXI  ғасырдағы  МП  даму  кезендері 1 
1.3 Бульдік функцияны минимизациялау 1 
1.4 Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы  1 
1.5 Логикалық элементтер және олардың түрлері 1 
1.6 Логикалық элементтерді қысқарту әдістері Карно картасының жазылу 
ережелері  1 

1.7 Сандық және аналогты сигналдар АЦП-ЦАП     1 
Тәжірибелік сабақтар  7 
1.1 Оптикалық датчиктер 1 
1.2 Механикалық датчиктер   1 
1.3 Ультодыбысты датчиктер   1 
1.4 Навигациялық серіктердің техникалық сипаттамалары 1 
1.5 Ғарыштық кемелердің МП және МК  басқару жүйелері 1 
1.6 Жер бетті кешендеріндегі  МП-лар  және  сигналдарды тарату-
қабылдау  әдістері 1 

1.7 Микросұлбада үшфазалы желі  1 
1.8Шағын ғарыш аппараттарының микроконтроллерлік басқару жүйелері 1 
Лабораториялық сабақтар 7 
1.1 0 және 1 сигналындағы комбинацияларды ауыстыру 1 
1.2 Логикалық элементтер     
1.3 Регистрлер  
1.4 Тригерлердің түрлері  
1.5 Шмитт триггері  
1.6 Полярлық транзистрдегі триггер схемасын құрастыру  
1.7 Шифратор және дешифратормен жүйеден жүйеге ауысу  
1.8 Мультиплексор  
БӨЖ 42 
1.1 Логикалық элементтер 6 
1.2 Булдік алгебра 6 
1.3 Микросұлбалар 6 
1.4  САТ-АСТ  6 
1.5  Сандық құрылғылардың түрлері 6 
1.6  МП шиналық басқару жүйелері  6 
1.7  Ғарыштық аппараттардың МП басқөару жүйелері 6 
1.8  Микроконтроллердің түрлері   
1 модул бойынша барлығы: 63 

8-15  Модуль 2.  Модуль атауы  - Микропроцессорлардың түрлері мен  
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архитектурасы 
Дәрістер 8 
2.1 Микропроцессорлардың түрлері мен архитектурасы, жұмыс істеу 

тәртіптері (МП-микропроцессорлар) 1 

2.2 МП-лық жүйенің бағдарламалық алмасу циклдері. 1 
2.3 Үзілу бойынша алмасу және жадыға тура қатынау режімінде алмасу 

және күре жол сигналдарынан өту. 1 

2.4  Геостационардағы  ғарыштық  кемелерінің  МП  басқару жүйелері 1 
2.5  ҒА-дың микроконтроллерді басқару жүйелері бағдарламмалық 
қамтамасыз ету жүйесі 1 

2.6  Арнайы ҒА –ның  МП арқылы энергияменқамтамасыз ету жүйесі 1 
2.7  Шағын ғарыш аппаратарының микрокконтроллерлік басқару жүйелері 1 
2.8 Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  1 
Тәжірибелік сабақтар 16 
2.1 Шмитт триггері  2 
2.2 Полярлық транзистрдегі триггер схемасын құрастыру. 2 
2.3 RS-триггерінің жұмысын түсіндіріңдер, активті төмен деңгейде 

басқаралатын.  2 

2.4 Неге JК-триггерді тек RS- болмаса D-триггерімен ғана құра аламыз? 2 
2.5 JК-триггер мен D- и Т-триггерлерді синтездеп көріңдер. 2 
2.6 Мультиплексор. 2 
2.7 Шифраторлар меен дешифраторлар. 2 
2.8 МП-лық жүйенің шеткері құрылғыларының жұмысын ұйымдастыру 
(Тактіленген импульстік генератор, параллель интерфейсі, таймер,үзіліс 
контроллері, тізбекті интерфейстің құрылымы) 

2 

Лабораториялық сабақтар 7 
2.1 Корно және Вейч диаграммасы арқылы логикалық элементтерді 
қысқарту  (Ветуальді бағдарламасында) 1 

2.2 Сандық және аналогты сигналдар АЦП-ЦАП     1 
2.3 Микроконтроллердің архитектурасын қарастыру 1 
2.4 АТМega -32  кіріс-шығыс порттарымен жұмыс жасау 1 
2.5 Светадиодтың басқарылуын регистрдің адресінде есептеу  1 
2.6 AVR қатарындағы микроконтроллерлердің интерфейс тізбегін TWI (12 
0) қарастыру 1 

2.7 Жасанды интеллект жүйесіндегі АТМega-32-да  АСТ-САТ ауыстыру 1 
БӨЖ 48 
2.1   МК параллель интерфейсі  мен тізбекті интерфейстің құрылымы 6 
2.2  Тактіленген импульстік генератор 6 
2.3  МП және МК –дің таймері 12 
2.4 ШҒА мақсаттық аспаптарды интел МК басқару жүйелері 6 
2.5 ШҒА сәулелік жылу алмасу  заңдары 6 
2.6 Асинхрондық пен синхрондық RS-триггерлерді салыстырыңдар. 6 
2.7 Наносеріктер мен пикосеріктер 6 
2.8 ШҒА параллелді микроконтроллерлі басқару жүйесі 6 
2 модул бойынша барлығы: 72 

Барлығы: 135 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
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4 Пәннің қысқаша ұйымдастырушылық-әдістемелік сипаттамасы 

 
Оқу нәтижелерін бақылау түрлері 
1 Аралық бақылау (колоквиум) 
 

1. Микроконтоллер дегеніміз не? 
2. Микроконтроллерлік басқару жүйесі? 
3. Мехатроникалық датчиктердің түрлерін көрсетіңіз? 
4. Мехатрониканың пайдалану ортасы қандай? 
5. XXI  ғасырдағы мехатрониканың даму қарқы және өзектілігі 
6. Оптикалық датчиктерге мысал  көрсетіңіз? 
7. Механикалық датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
8. Ультодыбысты  датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
9. Инфрокүлгін сәулелі датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
10. Қандай сигнал түрлерін ақпараттық жүйелерде қолданылады? 
11. Қандай санау жүйесін есептеу техникасында қолданылады? 
12. 37 санының екілік кодын анықтаңыз 
13. 37Q  санының екiлiк кодын жазыңыз 
14. 0ВСН санының екiлiк кодын анықтаңыз 
15. 93 қосу санының қосымша  кодын жазыңыз 
16. Минус 125 санының  қосымша кодын жазыңыз 
17. 58  санын екiлiк-ондық код түрiнде жазыңыз 
18. Санның тура кодын көрсетiңiз,егер қосымша коды  9ЕН болса 
19. Санның қосымша коды 7АН  
20. Санның тура кодын жазыңыз 
21. + 100 және 55 санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз 
22. 55 және + 95  санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз 
23. Сандық құрылғылардың логикалық функциясы.  
24. Логикалық функцияны түрлендiруі 
25. Карно картасының жазылу ережесi 
26. Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  
27. Алгебра логикасы заңдары мен сандық логиканың элементтері қалай байланысқан? 
28. АЛ функциясындағы «тапсырманы» қалай түсінуге болады? 
29. Қандай АЛ заңдары базись түсінігін толығымен ашады? 
30. Негізгі постулаттар (аксиомалар) мен алгебра логикасының заңдары. 
31. Қандай сипаттамалар алгоритм логика схемасының жұмыс істеу принципін көрсетеді? 
32. Логикалық схеманың негізгі синтездік этапын көрсетіңдер. 
33. Алгоритмнің логикалық схеманың жұмыс істеуі алгебралық тәсілдердің сипаттамасы. 
34. Карт Карно арқылы минимизацияның логикалық функциясы. 
35. Функционалды толық жиынтық (ФТЖ) түсінігі. ФТЖ мысалдары. 
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2 Аралық бақылау   сұрақтары  (колоквиум) 

 
1. Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы: инверия, үш 
айнымалының дизъюнкциясы, үш айнымалының конъюнкциясы. 
5 Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  
6 Бульдік функцияны минимизациялау 
7 Құрлымдық схемалармен танысу 
8 Дешифратордың анықтамасы  
9 Шифратордың айырмашылығы неде? 
10 Мультиплексордың анықтамасы. 
11 Демультиплексордың айырмашылығы неде? 
12 Екілік сумматорлардың қолдануы.  
13 Сандық компаратор дегеніміз не? 
14 Триггердің негізгі анықтамасы.  
15 Триггерлердің жіктелуі. 
16 Триггеердің функционалдық сұлбада белгіленуі. 
17 Триггердің уақыттық диаграммалары. 
18  ЖӘНЕ –НЕ логикалық элементтерінде триггердің құрылуы; 
19  Триггердің функционалдық сұлбада белгіленуі; 
20  Триггер жұмысын анықтайтын, уақыттық диаграммалар. 
21 Микропроцессор басқару құрылғының мәні неде? 
22 Микропроцессор типтерін атаңыз олардың айырмашылығы неде? 
23 МП қандай бөілігі жүйенің ішкі оқиғасын басқаруға арналған? 
24 Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы: инверия, үш 
айнымалының дизъюнкциясы, үш айнымалының конъюнкциясы. 
25 Биполярлық транзистордағы синхронды триггердың схемасын құрастыру. 
26 Шмитт триггері дегеніміз не? 
27 Полярлық транзистрдегі триггер схемасын құрастыру. 
28 RS-триггерінің жұмысын түсіндіріңдер, активті төмен деңгейде басқаралатын. 
Асинхрондық пен синхрондық RS-триггерлерді салыстырыңдар. 
29 Неге JК-триггерді тек RS- болмаса D-триггерімен ғана құра аламыз? 
30 JК-триггер мен D- и Т-триггерлерді синтездеп көріңдер. 
31 Мультиплексор. 
32 Шифраторлар меен дешифраторлар. 
33 Уақытша төртразрядты регистрлі диаграмма құрыңдар, ол сандарды бөлу режимінде 
жұмыс істейді және оның жұмыс істеу принципін түсіндіріңдер. 
34 Ксч = 7-ді  D- и JK-триггерадігемен қайталап есептікті синтездеңдер. 
35 Дешифраторға түсінік беріңдер. 
36 Унитарлы код дегенде қандай мағына береді? 
37 Толық пен толық емес дешифратордың айырмашылығы неде? 
38 «4-16» дешифраторды жобалаңдар: а) тізбектік схемада; ә) пирамидалық схемада. 

 
 

Қорытынды бақылау (емтихан) сұрақтары 
 
1 Микропроцессор дегеніміз не? 
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2 Мехатроникалық датчиктердің түрлерін көрсетіңіз? 
3 Микропроцессордың  пайдалану ортасы қандай? 
4 XXI  ғасырдағы микропроцессордың даму қарқы және өзектілігі  
5 Оптикалық датчиктерге мысал  көрсетіңіз? 
6 Механикалық датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
7 Ультодыбысты  датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
8 Инфрокүлгін сәулелі датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
9 Қандай сигнал түрлерін ақпараттық жүйелерде қолданылады? 
10 Қандай санау жүйесін есептеу техникасында қолданылады? 
11 Микропроцессордың архитектурасы қандай? 
12 Микропроцессор мен микроконтроллердің айырмашылығы қандай, неде? 
13 37 санының екілік кодын анықтаңыз 
14 37Q  санының екiлiк кодын жазыңыз 
15 0ВСН санының екiлiк кодын анықтаңыз 
16 93 қосу санының қосымша  кодын жазыңыз 
17 Минус 125 санының  қосымша кодын жазыңыз 
18 58  санын екiлiк-ондық код түрiнде жазыңыз 
19 Санның тура кодын көрсетiңiз,егер қосымша коды  9ЕН болса 
20 Санның қосымша коды 7АН  
21 Санның тура кодын жазыңыз 
22 + 100 және 55 санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз 
23 55 және + 95  санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз 
24 Сандық құрылғылардың логикалық функциясы.  
25 Логикалық функцияны түрлендiруі 
26 Карно картасының жазылу ережесi 
27 Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  
28 Алгебра логикасы заңдары мен сандық логиканың элементтері қалай байланысқан? 
29 АЛ функциясындағы «тапсырманы» қалай түсінуге болады? 
30 Қандай АЛ заңдары базись түсінігін толығымен ашады? 
31 Негізгі постулаттар (аксиомалар) мен алгебра логикасының заңдары. 
32 Қандай сипаттамалар алгоритм логика схемасының жұмыс істеу принципін көрсетеді? 
33 Логикалық схеманың негізгі синтездік этапын көрсетіңдер. 
34 Алгоритмнің логикалық схеманың жұмыс істеуі алгебралық тәсілдердің сипаттамасы. 
35 Карт Карно арқылы минимизацияның логикалық функциясы. 
36 Функционалды толық жиынтық (ФТЖ) түсінігі. ФТЖ мысалдары. 
37  Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы: инверия, үш 

айнымалының дизъюнкциясы, үш айнымалының конъюнкциясы. 
38 Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  
39 Бульдік функцияны минимизациялау 
40 Құрлымдық схемалармен танысу 
41 Дешифратордың анықтамасы  
42 Шифратордың айырмашылығы неде? 
43 Мультиплексордың анықтамасы. 
44 Демультиплексордың айырмашылығы неде? 
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45 Екілік сумматорлардың қолдануы.  
46 Сандық компаратор дегеніміз не? 
47 Триггердің негізгі анықтамасы.  
48 Триггерлердің жіктелуі. 
49 Триггеердің функционалдық сұлбада белгіленуі. 
50 Триггердің уақыттық диаграммалары. 
51  ЖӘНЕ –НЕ логикалық элементтерінде триггердің құрылуы; 
52  Триггердің функционалдық сұлбада белгіленуі; 
53  Триггер жұмысын анықтайтын, уақыттық диаграммалар. 
54 Микропроцессор басқару құрылғының мәні неде? 
55 Микропроцессор типтерін атаңыз олардың айырмашылығы неде? 
56 МП қандай бөілігі жүйенің ішкі оқиғасын басқаруға арналған? 
57 Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы: инверия, үш 

айнымалының дизъюнкциясы, үш айнымалының конъюнкциясы. 
58 Биполярлық транзистордағы синхронды триггердың схемасын құрастыру. 
59 Шмитт триггері дегеніміз не? 
60 Полярлық транзистрдегі триггер схемасын құрастыру. 
61 RS-триггерінің жұмысын түсіндіріңдер, активті төмен деңгейде басқаралатын. 

Асинхрондық пен синхрондық RS-триггерлерді салыстырыңдар. 
62 Неге JК-триггерді тек RS- болмаса D-триггерімен ғана құра аламыз? 
63 JК-триггер мен D- и Т-триггерлерді синтездеп көріңдер. 
64 Мультиплексор. 
65 Шифраторлар меен дешифраторлар. 
66 Уақытша төртразрядты регистрлі диаграмма құрыңдар, ол сандарды бөлу режимінде 

жұмыс істейді және оның жұмыс істеу принципін түсіндіріңдер. 
67 Ксч = 7-ді  D- и JK-триггерадігемен қайталап есептікті синтездеңдер. 
68 Дешифраторға түсінік беріңдер. 
69 Унитарлы код дегенде қандай мағына береді? 
70 Толық пен толық емес дешифратордың айырмашылығы неде? 
71 «4-16» дешифраторды жобалаңдар: 
72 а) тізбектік схемада;  
73 ә) пирамидалық схемада. 
74  Сандық құрылғылар мен микропроцессорлар   
75 Құрылымдық формалардың минимизициялау әдістері, алгебралық, Карно- графикалық 

карталары, Вейч иограммалары  
76 Импульстердің сандық санауыштары. Екілік және ондық сандық санауыштары 
83 Тұрақты жад PROM 

84 Микропроцессорлардың түрлері мен архитектурасы, жұмыс істеу тәртіптері (МП-
микропроцессорлар) 

77 АСТ және САТ кезеңдеріндегі:дискреттеу, кванттау, кодтау, R-2R матрицасы негізіндегі  
САТ 

78 Тригерлердің түрлері мен жұмыс істеу принциптері (RS-тригері,D-тригері,Т-тригері,JK-
тригері)  

79 Комбинациялық сандық құрылғылар туралы түсінік. Анализи мен синтезі.  Санауыш 
(счетчик), шифратор және дишифратор.     

80 Сумматор. Сумматорда операндтарды түрлендіру 
81 Есте сақтау құрылғылары  
82 (SRAМ-жады,DRAM-жады,КЭШ-жады) 
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85 МП-лық жүйенің бағдарламалық алмасу циклдері. 
86 Үзілу бойынша алмасу және жадыға тура қатынау режімінде алмасу және күре жол 

сигналдарынан өту. 
87 ОП-дың құрылымы мен ұйымдастырылуы (ҮИС-қосылу интерфейсі, бағдала-малық 

модулі,адрестеу әдістері және ассемблер тіліндегі негізгі командалар)  
88 Комбинациялық сұлбажәне сандық автомат.Жинақтаушы функционалдық 

құрылғылардың атқаратын қызметтері  
89 Регистерлер және олардың түрлері мен  атқаратын қызметі.  Регистрлер мен ыстыру 

регистрі       
90 Сандық техниканың логикалық негіздер.Логикалық айнымалы, логикалық функцияның 

берілу  әдістері, Негізгі логикалық элемент (И,ИЛИ,НЕ,ЕСЛИ) демультиплексорлары.  
  
Курстың саясаты мен процедурасы 
 
Оқу пәнін оқытуда оқытушының білім алушыларға қоятын нақты талаптары: 

1) оқытушы мен магистранттың өзара сыйластығы;  
2) сабақ үстіндегі магистранттардың белсенділігі; 
3) сабаққа қатысу - міндеттілік;  
4) әр сабаққа магистранттар үшін міндетті дайындылық, дайындықсыз баллды шегеруге 
мәжбүр етеді; 
5) уақытылы тапсырылмаған лабораториялық жұмыстар мен өзіндік жұмыстар үшін күніне бір 
баллдан шегеріледі. Жұмыстарды тапсыру міндетті болып табылады. 

 
39 Білім алушылардың оқу нәтижелерін бағалау жүйесі 

 
Аталған бөлімді толтыру барысында білім алушыда алған бағасы туралы  нақты 

түсінігі болуы үшін  әрбір бағаға қойылатын талапқа толық сипаттама беру қажет.  П ЕНУ 
48-14 Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалауды бақылау Ережесіне сүйену қажет.  

 
Білім алушылардың білімі, шеберлігі, дағдылары келесі жүйе бойынша бағаланады 
 

Әріптік жүйе 
бойынша баға 

Баллдардың 
сандық 

эквиваленті 

Пайыздық 
көрсеткіші 

Дәстүрлі жүйе 
бойынша баға 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 
А- 3,67 90-94 
В+ 3,33 85-89 жақсы 
В 3,0 80-84 
В- 2,67 75-79 
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық 
С 2,0 65-69 
С- 1,67 60-64 
D+ 1,33 55-59 
D 1,0 50-54 
F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 
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3  ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАССЫЗДЫҒЫ 
 

№ Автор, атауы, баспадан шыққан жылы Қолда бар (дана) 
кафедрада библиотекада 

Негізгі әдебиет 
1 Батоврин, В.К. LabVIEW: практикум по электронике и 

микропроцессорной технике: Учебное пособие / В.К. 
Батоврин, А.С. Бессонов, В.В. Мошкин. - М.: ДМК, 2014. 
- 182 c. 

+ - 

2 Гуревич, В.И. Уязвимости микропроцессорных реле 
защиты: проблемы и решения / В.И. Гуревич. - Вологда: 
Инфра-Инженерия, 2016. - 256 c. 

+ - 

3 Гуревич, В.И. Уязвимость микропроцессорных реле 
защиты: проблемы и решения / В.И. Гуревич. - Вологда: 
Инфра-Инженерия, 2014. - 256 c. 

+ - 

4 Баев, Б.П. Микропроцессорные системы бытовой техники 
/ Б.П. Баев. - М.: ГЛТ, 2012. - 480 c. 

+ - 

Қосымша әдебиет 
1 Гуревич, В.И. Микропроцессорные реле защиты. 

Устройство, проблемы, перспективы / В.И. Гуревич. - М.: 
Инфра-Инженерия, 2011. - 336 c.  

+ - 

2 Голдовский, И. Банковские микропроцессорные карты / 
И. Голдовский. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 678 c. 

+ - 

3 Александров, В.А. Электронные и микропроцессорные 
системы управления автомобилей: Уч. Пособие / В.А. 
Александров, С.Ф. Козьмин, Н.Р. Шоль и др. - СПб.: 
Лань, 2012. - 624 c. 

+ - 

4 Барабанов, Ю.А. Микропроцессорные устройства 
релейной защиты и автоматики распределительных сетей 
/ Ю.А. Барабанов. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2015. - 
172 c. 

+ - 

5 Виноградов, В. Микропроцессорное управление 
телевизорами. / В. Виноградов. - СПб.: Наука и техника, 
2003. - 144 c. 

+ - 

 



 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті Пәннің оқу-әдістемелік кешені Басылым: 

алтыншы 

 

ЕҰУ Ф 703-08-16. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Алтыншы басылым 
 

4 БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 
ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК 
НҰСҚАУЛЫҚТАР 
 
Теориялық мәліметтерді өздігінен зерттеу келесі мақсаттарға қол жеткізеді: дәрістік 

мәліметтерді меңгеру, дәріске кірмеген мәліметтерді зерттеу, пәнді меңгеру ағымдық және 
аралық бақылауларына дайындалу. Жұмысты орындау мақсаты білімділікпен байланысты 
құралдық және жалпыкәсіптік компетенциялар жиынтығына ие болу үшін білімалушының 
білімін, икемділігін және дағдыларын дамыту болып табылады.  

Өздік жұмыстың бұл түрі бұрын алынған білім мен қазіргі оқытушы жалпы ойы 
негізінде тапсырма шарттарына өздігінен нақты шешім табуға мүмкіндік береді. Мұндай жұмыс 
білімалушыларды типтес жағдайларда білімнің саналы ауысуына алып келеді. Есептік-
графикалық жұмыстарды өздігінен орындау білімалушының болашақтағы шығармашылық 
жұмысын дамытады.  

Жаңа теориялық мәліметті білімалушы келесі сабақты күтпей, сол күні өздігінен 
бекіткені жөн. Қорытынды аттестацияны сәтті тапсыру үшін өздік сабақтардың тұрақты 
орындалуы жеткілікті және қажетті шарт болып табылады. Білімалушының өздік жұмысы 
аудиторияда орындалған тапсырмаларды оқытушы көмегінсіз үйде қайталау және оқытушы 
берген тапсырмаларды орындаудан құралады. Білімалушының өздік жұмысы келесі реттілік 
бойынша жүзеге асады:  
- теориялық мәліметтерді қайталау және қажет болған жағдайда, ұсынылған әдебиет бойынша 
қосымша оқып үйрену,  
- аудиторияда орындалған тапсырмаларды қайталау, 
- оқытушы берген тапсырмаларды өздігінен орындау. 

 
№   БӨЖ тақырыптары 90 сағат Тапсыру нұсқалары 
1.  Микропроцессордың архитектурасы 9 Реферат, презентация 
2.  Микропроцессор мен микроконтроллердің 

айырмашылығы қандай, неде? 
9 Реферат, презентация 

3.  Мехатроникалық датчиктердің түрлерін 
көрсетіңіз? 

9 Реферат, презентация 

4.  XXI  ғасырдағы  микропроцессордың  даму 
қарқы қандай және өзектілігін қарастырыңыз? 

9 Реферат, презентация 

5.  Оптикалық датчиктерге мысал  көрсетіңіз? 9 Реферат, презентация 
6.  Карно картасы мен Вейч диограммасы жазылу 

ережесi, Бульдік функцияны минимизациялау 
9 Реферат, презентация 

7.  Механикалық датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
Ультодыбысты  датчиктерге  мысал  көрсетіңіз?  

9 Реферат, презентация 

8.  Инверстік кірістері бар триггерді  басқаруға 
арналған сигналдар деп аталады 

9    Реферат, презентация 

9.  Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау   9    Реферат, презентация 
10.  Мультиплексор. 

Шифраторлар меен дешифраторлар.  
9 Реферат, презентация 

 Барлығы: 90  
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5 АҒЫМДЫҚ, АРАЛЫҚ ЖӘНЕ ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУҒА АРНАЛҒАН 
МАТЕРИАЛДАР  
 
1 Аралық бақылау (колоквиум) 
 

36. Микроконтоллер дегеніміз не? 
37. Микроконтроллерлік басқару жүйесі? 
38. Мехатроникалық датчиктердің түрлерін көрсетіңіз? 
39. Мехатрониканың пайдалану ортасы қандай? 
40. XXI  ғасырдағы мехатрониканың даму қарқы және өзектілігі 
41. Оптикалық датчиктерге мысал  көрсетіңіз? 
42. Механикалық датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
43. Ультодыбысты  датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
44. Инфрокүлгін сәулелі датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
45. Қандай сигнал түрлерін ақпараттық жүйелерде қолданылады? 
46. Қандай санау жүйесін есептеу техникасында қолданылады? 
47. 37 санының екілік кодын анықтаңыз 
48. 37Q  санының екiлiк кодын жазыңыз 
49. 0ВСН санының екiлiк кодын анықтаңыз 
50. 93 қосу санының қосымша  кодын жазыңыз 
51. Минус 125 санының  қосымша кодын жазыңыз 
52. 58  санын екiлiк-ондық код түрiнде жазыңыз 
53. Санның тура кодын көрсетiңiз,егер қосымша коды  9ЕН болса 
54. Санның қосымша коды 7АН  
55. Санның тура кодын жазыңыз 
56. + 100 және 55 санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз 
57. 55 және + 95  санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз 
58. Сандық құрылғылардың логикалық функциясы.  
59. Логикалық функцияны түрлендiруі 
60. Карно картасының жазылу ережесi 
61. Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  
62. Алгебра логикасы заңдары мен сандық логиканың элементтері қалай байланысқан? 
63. АЛ функциясындағы «тапсырманы» қалай түсінуге болады? 
64. Қандай АЛ заңдары базись түсінігін толығымен ашады? 
65. Негізгі постулаттар (аксиомалар) мен алгебра логикасының заңдары. 
66. Қандай сипаттамалар алгоритм логика схемасының жұмыс істеу принципін көрсетеді? 
67. Логикалық схеманың негізгі синтездік этапын көрсетіңдер. 
68. Алгоритмнің логикалық схеманың жұмыс істеуі алгебралық тәсілдердің сипаттамасы. 
69. Карт Карно арқылы минимизацияның логикалық функциясы. 
70. Функционалды толық жиынтық (ФТЖ) түсінігі. ФТЖ мысалдары. 
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3 Аралық бақылау   сұрақтары  (колоквиум) 
 

2. Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы: инверия, үш 
айнымалының дизъюнкциясы, үш айнымалының конъюнкциясы. 
40 Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  
41 Бульдік функцияны минимизациялау 
42 Құрлымдық схемалармен танысу 
43 Дешифратордың анықтамасы  
44 Шифратордың айырмашылығы неде? 
45 Мультиплексордың анықтамасы. 
46 Демультиплексордың айырмашылығы неде? 
47 Екілік сумматорлардың қолдануы.  
48 Сандық компаратор дегеніміз не? 
49 Триггердің негізгі анықтамасы.  
50 Триггерлердің жіктелуі. 
51 Триггеердің функционалдық сұлбада белгіленуі. 
52 Триггердің уақыттық диаграммалары. 
53  ЖӘНЕ –НЕ логикалық элементтерінде триггердің құрылуы; 
54  Триггердің функционалдық сұлбада белгіленуі; 
55  Триггер жұмысын анықтайтын, уақыттық диаграммалар. 
56 Микропроцессор басқару құрылғының мәні неде? 
57 Микропроцессор типтерін атаңыз олардың айырмашылығы неде? 
58 МП қандай бөілігі жүйенің ішкі оқиғасын басқаруға арналған? 
59 Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы: инверия, үш 
айнымалының дизъюнкциясы, үш айнымалының конъюнкциясы. 
60 Биполярлық транзистордағы синхронды триггердың схемасын құрастыру. 
61 Шмитт триггері дегеніміз не? 
62 Полярлық транзистрдегі триггер схемасын құрастыру. 
63 RS-триггерінің жұмысын түсіндіріңдер, активті төмен деңгейде басқаралатын. 
Асинхрондық пен синхрондық RS-триггерлерді салыстырыңдар. 
64 Неге JК-триггерді тек RS- болмаса D-триггерімен ғана құра аламыз? 
65 JК-триггер мен D- и Т-триггерлерді синтездеп көріңдер. 
66 Мультиплексор. 
67 Шифраторлар меен дешифраторлар. 
68 Уақытша төртразрядты регистрлі диаграмма құрыңдар, ол сандарды бөлу режимінде 
жұмыс істейді және оның жұмыс істеу принципін түсіндіріңдер. 
69 Ксч = 7-ді  D- и JK-триггерадігемен қайталап есептікті синтездеңдер. 
70 Дешифраторға түсінік беріңдер. 
71 Унитарлы код дегенде қандай мағына береді? 
72 Толық пен толық емес дешифратордың айырмашылығы неде? 
73 «4-16» дешифраторды жобалаңдар: а) тізбектік схемада; ә) пирамидалық схемада. 
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Колоквиум бойынша бақылау сұрақтары (тест түрінде) 
 

№  Сұрақ Жауаптар нұсқалары 
11.  Цифрлық құрылғылардың қандай типі 

электрондық цифрлық құрылғыларға жатады, егер 
шығыстағы логикалық мағынасы -  тек қана сол 
уақыт аралығындағы логикалық сигналдардың 
кірістегі сигналдармен бірегейлігімен ғана 
анықталмаса, соныме қоса ішкі жады 
элементтерінің күйі мен алдыңғы жұмыстағы 
көрсеткен нәтижелеріне қарай отырып? 

− тізбектелген 
− комбинациаланған  
− құрамдас 
− ондай тәсілдер 

қарастырылмаған 
− оны ешкім есептемейді 

12.  Тепе-теңдіктің қалыпты күйіне ие және  сыртқы 
басқарушы сигналдар көмегімен серпіліс арқылы  
бір құрылғыдан келесі құрылғыға өте алатын 
электронды  

− триггерлер  
− регистрлер 
− шифраторлар 
− мультиплексорлар 
− сумматорлар 

13.  Триггердің күйі ....... деп аталады, егер әлсіз 
сыртқы ықпал оның күйін өзертпесе 
 

− қалыпты 
− қалыпты емес 
− агрегаттық 
− бірқалыпты 
− бірегей 

14.  Триггер бір күйден келесі күйге өтуі үшін , кірген 
сигнал .... болуы қажет 
 

− Берілген мәнінен асуы керек 
− Берілген мәнінен аспауы 

керек 
− Логикалық функциямен 

өзгеруі керек 
− Өзгермеуі керек 
− Нолден асуы керек 

15.  Кірістер - ......... деп аталады, егер олар  кіретін 
сигналдардың көзімен тікелей  
 

− Динамикалық 
− Статикалық 
− тузу 
− Инверстік 
− асинхрондық 

16.  Кірістер - ....... деп аталады, егер олар кіретін 
сигналдар көзімен ағылмалы тізбектер көмегімен 
байланысқан болса: магниттік, электрондық немесе 
RC –тізбектер. 

− Динамикалық 
− Статикалық 
− Түзу 
− Инверстік 
− асинхрондық 

17.  Түзу статикалық кірістері бар статикалық 
триггерді  басқаруға арналған сигналдар деп 
аталады 
 

− фальсификация 
− имитация 
− ойнату 
− рұқсат жоқ 
− модификация 

18.  Инверстік кірістері бар триггерді  басқаруға 
арналған сигналдар деп аталады 
 
 

− Қайта қою 
− алмастырып қою  
− гаммиралау 
− шифрлеу, дешифрлеу мен 
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шифрлеу 
− Фейстел жүйесі 

19.  Егер тригердің іске қосылуы кірістегі сигналдың 
«0» ден «1»-ге ауысқан кезінде орындалса, онда 
кірістер аталады ...... деп. 
 

− Логикалық деңгей «0» 
− Логикалық деңгей «1» 
− Шектің деңгейі 
− Синхронизация деңгейі 
− Инверсия деңгейі 

20.  Егер тригердің іске қосылуы кірістегі сигналдың 
«1» ден «0»-ге ауысқан кезінде орындалса, онда 
кірістер аталады .... деп. 
 

− Инверстік 
− Түзу 
−  Статикалық 
− Динамикалық 
− Асинхрондық 

 
 

Қорытынды бақылау (емтихан) сұрақтары 
 
91 Микропроцессор дегеніміз не? 
92 Мехатроникалық датчиктердің түрлерін көрсетіңіз? 
93 Микропроцессордың  пайдалану ортасы қандай? 
94 XXI  ғасырдағы микропроцессордың даму қарқы және өзектілігі  
95 Оптикалық датчиктерге мысал  көрсетіңіз? 
96 Механикалық датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
97 Ультодыбысты  датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
98 Инфрокүлгін сәулелі датчиктерге  мысал  көрсетіңіз? 
99 Қандай сигнал түрлерін ақпараттық жүйелерде қолданылады? 
100 Қандай санау жүйесін есептеу техникасында қолданылады? 
101 Микропроцессордың архитектурасы қандай? 
102 Микропроцессор мен микроконтроллердің айырмашылығы қандай, неде? 
103 37 санының екілік кодын анықтаңыз 
104 37Q  санының екiлiк кодын жазыңыз 
105 0ВСН санының екiлiк кодын анықтаңыз 
106 93 қосу санының қосымша  кодын жазыңыз 
107 Минус 125 санының  қосымша кодын жазыңыз 
108 58  санын екiлiк-ондық код түрiнде жазыңыз 
109 Санның тура кодын көрсетiңiз,егер қосымша коды  9ЕН болса 
110 Санның қосымша коды 7АН  
111 Санның тура кодын жазыңыз 
112 + 100 және 55 санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз 
113 55 және + 95  санының қосымша кодының қосындысын анықтаңыз 
114 Сандық құрылғылардың логикалық функциясы.  
115 Логикалық функцияны түрлендiруі 
116 Карно картасының жазылу ережесi 
117 Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  
118 Алгебра логикасы заңдары мен сандық логиканың элементтері қалай байланысқан? 



 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті Пәннің оқу-әдістемелік кешені Басылым: 

алтыншы 

 

ЕҰУ Ф 703-08-16. Пәннің оқу-әдістемелік кешені. Алтыншы басылым 
 

119 АЛ функциясындағы «тапсырманы» қалай түсінуге болады? 
120 Қандай АЛ заңдары базись түсінігін толығымен ашады? 
121 Негізгі постулаттар (аксиомалар) мен алгебра логикасының заңдары. 
122 Қандай сипаттамалар алгоритм логика схемасының жұмыс істеу принципін көрсетеді? 
123 Логикалық схеманың негізгі синтездік этапын көрсетіңдер. 
124 Алгоритмнің логикалық схеманың жұмыс істеуі алгебралық тәсілдердің сипаттамасы. 
125 Карт Карно арқылы минимизацияның логикалық функциясы. 
126 Функционалды толық жиынтық (ФТЖ) түсінігі. ФТЖ мысалдары. 
127  Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы: инверия, үш 

айнымалының дизъюнкциясы, үш айнымалының конъюнкциясы. 
128 Микросұлбада үшфазалы желі жилігін жобалау  
129 Бульдік функцияны минимизациялау 
130 Құрлымдық схемалармен танысу 
131 Дешифратордың анықтамасы  
132 Шифратордың айырмашылығы неде? 
133 Мультиплексордың анықтамасы. 
134 Демультиплексордың айырмашылығы неде? 
135 Екілік сумматорлардың қолдануы.  
136 Сандық компаратор дегеніміз не? 
137 Триггердің негізгі анықтамасы.  
138 Триггерлердің жіктелуі. 
139 Триггеердің функционалдық сұлбада белгіленуі. 
140 Триггердің уақыттық диаграммалары. 
141  ЖӘНЕ –НЕ логикалық элементтерінде триггердің құрылуы; 
142  Триггердің функционалдық сұлбада белгіленуі; 
143  Триггер жұмысын анықтайтын, уақыттық диаграммалар. 
144 Микропроцессор басқару құрылғының мәні неде? 
145 Микропроцессор типтерін атаңыз олардың айырмашылығы неде? 
146 МП қандай бөілігі жүйенің ішкі оқиғасын басқаруға арналған? 
147 Монофункционалдық жиынтықтағы ЛЭ «И-НЕ» логикалық функциясы: инверия, үш 

айнымалының дизъюнкциясы, үш айнымалының конъюнкциясы. 
148 Биполярлық транзистордағы синхронды триггердың схемасын құрастыру. 
149 Шмитт триггері дегеніміз не? 
150 Полярлық транзистрдегі триггер схемасын құрастыру. 
151 RS-триггерінің жұмысын түсіндіріңдер, активті төмен деңгейде басқаралатын. 

Асинхрондық пен синхрондық RS-триггерлерді салыстырыңдар. 
152 Неге JК-триггерді тек RS- болмаса D-триггерімен ғана құра аламыз? 
153 JК-триггер мен D- и Т-триггерлерді синтездеп көріңдер. 
154 Мультиплексор. 
155 Шифраторлар меен дешифраторлар. 
156 Уақытша төртразрядты регистрлі диаграмма құрыңдар, ол сандарды бөлу режимінде 

жұмыс істейді және оның жұмыс істеу принципін түсіндіріңдер. 
157 Ксч = 7-ді  D- и JK-триггерадігемен қайталап есептікті синтездеңдер. 
158 Дешифраторға түсінік беріңдер. 
159 Унитарлы код дегенде қандай мағына береді? 
160 Толық пен толық емес дешифратордың айырмашылығы неде? 
161 «4-16» дешифраторды жобалаңдар: 
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162 а) тізбектік схемада;  
163 ә) пирамидалық схемада. 
164  Сандық құрылғылар мен микропроцессорлар   
165 Құрылымдық формалардың минимизициялау әдістері, алгебралық, Карно- графикалық 

карталары, Вейч иограммалары  
166 Импульстердің сандық санауыштары. Екілік және ондық сандық санауыштары 
173 Тұрақты жад PROM 

174 Микропроцессорлардың түрлері мен архитектурасы, жұмыс істеу тәртіптері (МП-
микропроцессорлар) 

175 МП-лық жүйенің бағдарламалық алмасу циклдері. 
176 Үзілу бойынша алмасу және жадыға тура қатынау режімінде алмасу және күре жол 

сигналдарынан өту. 
177 ОП-дың құрылымы мен ұйымдастырылуы (ҮИС-қосылу интерфейсі, бағдала-малық 

модулі,адрестеу әдістері және ассемблер тіліндегі негізгі командалар)  
178 Комбинациялық сұлбажәне сандық автомат.Жинақтаушы функционалдық 

құрылғылардың атқаратын қызметтері  
179 Регистерлер және олардың түрлері мен  атқаратын қызметі.  Регистрлер мен ыстыру 

регистрі       
180 Сандық техниканың логикалық негіздер.Логикалық айнымалы, логикалық функцияның 

берілу  әдістері, Негізгі логикалық элемент (И,ИЛИ,НЕ,ЕСЛИ) демультиплексорлары.  
181 Біркристалды микроконтроллерлер  (Жалпы сипатамасы, архитекту-расы, 

бағдарламалық  
182 Сандық техниканың арифме-тикалық негіздері. Сандар-дың әртүрлі санау жүйелеріндегі 

көрсетілімдер, екілік котау әдісі (арифметикалық қосу, азайту, бөлу, көбейту). 
Мультиплексорлар мен   

183 модулі,негізгі команда-лары,оқиға таймерлері, интерфейстері, порт-тары,сақтау жады 
және т.б ) Ақырғы автоматтарының жұмыс істеу принципі (Мура және Мили 
автоматтары)  

184 МП-лық жүйенің шеткері құрылғыларының жұмысын ұйымдастыру (Тактіленген 
импульстік генератор, параллель интерфейсі, таймер,үзіліс контроллері, тізбекті 
интерфейстің құрылымы) 

 
 

6 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК 
НҰСҚАУЛЫҚТАР  

 
Берілген пән бойынша курстық жұмыс орындау қарастырылмаған. 

167 АСТ және САТ кезеңдеріндегі:дискреттеу, кванттау, кодтау, R-2R матрицасы негізіндегі  
САТ 

168 Тригерлердің түрлері мен жұмыс істеу принциптері (RS-тригері,D-тригері,Т-тригері,JK-
тригері)  

169 Комбинациялық сандық құрылғылар туралы түсінік. Анализи мен синтезі.  Санауыш 
(счетчик), шифратор және дишифратор.     

170 Сумматор. Сумматорда операндтарды түрлендіру 
171 Есте сақтау құрылғылары  
172 (SRAМ-жады,DRAM-жады,КЭШ-жады) 
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7  ПӘН БОЙЫНША ГЛОССАРИЙ 
 

Аналогты микросұлбалар –  аналогты дабалды түрлендiрiп және өңдейтiн микросұлба. 
Цифрлы микросұлба – цифрлы код түрiнде берiлген ақпаратты өңдеу үшiн  арналған 
микросұлба.  
Демультиплексор –  цифрл дабылды бiр кiрiстен бiрнеше шығысқа тарататын цифрлы 
микросұлба. 
Жартылай өткiзгiштi интегралды микросхема – элементтер мен жалғағыш өткiзгiштер бiр 
технологиялық циклмен дайындалатын  жартылай өткiзгiш материал көлемiнде,герметикалық 
қабықшасы бар микроминиатюрлi  функционалды электроннды аппаратура түйiн. 
Автоматты басқару жүйесі (АБЖ)– қандайда бір прцесті немесе прцестер тобын адамның 
қатысуынсыз іске асыруға арналған құрылғы жиыны. 
Электрқозғалтқыш– электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіруге арналған 
электрмеханикалық түрлендіргіш. 
Электронды-кемтiктi ауысу –  бiреуiнде электронды,ал екiншiсiнде кемтiктi электр 
өткiзгiштiктi екi жартылай өткiзгiштiң шекара аймағы. 
Жартылай өткiзгiштi диод – ауысу қасиетi қолданылатын, бiр  p-n-ауысулы және екi шығысы 
бар жартылай өткiзгiштi аспап. 
Мультиплексор –  дабылдарды бiрнеше кiрiстен бiр шығысқа коммутациялау үшiн арналған 
цифрлы микросұлба. 
Цифрлы компаратор – сандардың n-разрядты екiлiк немесе екiлiк-ондық кодтарын салыстыру 
нәтижесiн тiркейтiн құрылғы. 
Екiлiк сумматор – n-разрядты екiлiк сандардың арифметикалық қосындысын формалау үшiн 
арналған цифрлы микросұлба. 
Есте сақтау құрылғысы  - ақпаратты жазу, сақтау және оқу үшiн арналған құрылғы. 
Триггер – бiр бит мәлiметтi сақтай алатын қабiлетi бар логилық  құрылғы. 
Санауыш –  циклдi түрде бiр күйден екiншi күйге дабылдың әсерiнен ауысатын цифрлы 
құрылғы. 
Биполярлы транзистор –  қуатты күшейту үшiн, электрөткiзгiштiгi қайталанып тұратын  үш 
аймақтан тұратын электротүрлендiргiштi аспап. 
Генератор– Айналудың механикалық энергиясын электрлік энергиясына түрлендіретін, электр 
машинасы. 
Механикалық беріліс (электржетегінің)– электрқозғалтқышынан механикалық энергияны 
жұмысшы машинаның орындаушы органына беруге арналған механикалық түрлендіргіш. 
Оптимизация– жалпы жағдайда, сәйкесінше шарттарда жақсы нәтижелер алуға негізделген 
мақсатталған іс. 
Басқару алгоритмі– Нысандағы технологиялық процестерді дұрыс орындау мақсатымен 
басқару нысанына сырттан келетін әсерлер сипатын анықтайтын болжамдық жазбалар 
жиынтығы. 
Кіріс сигналы – өлшеу қондырғысының кірісіне түсетін сигнал. 
Шығыс сигналы – өлшеу қондырғысының шығысында алынған сигнал. 
Блок – белгілі функцияны орындайтын өлшеу құралдарының және бір корпуста басқа 
блоктармен конструктивті орналасатын өзіндік бөлігі. 
Модуль – жалпы функционалдық схемада сәйкес тағайындалатын бөлшектерді біріктіретін 
өлшеу құралының немесе блоктың типтік жеңіл алынатын бөлігі. 
Аналогты-сандық түрлендіргіш – кейбір сандық кодтарды білдіретін дискретті шама 
кірісінде және түрлендіргіштің шығысында аналогты шамаларды түрлендіруге арналған өлшеу 
құрылғысы. 
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Сандыаналогты түрлендіргіш– қандайда бір физикалық шаманың эквивалентті мәнінің 
сандық коды болатын кіріс шамасын түрлендіруге арналған өлшеу құрылғысы. Код әдетте 
екілік-ондық жүйесінде болады. Шығыстық шамасы әдетте кернеу (ток) болып табылады. 
Жиілікті – сандық түрлендіргіш – гармоникалық тербеліс жиілігін кейбір сандық кодтарға 
түрлендіруге қызмет жасаушы өлшеу құрылғысы. 
Электр машинасы – механикалық энергияны электр энергиясына (генератор) түрлендіретін 
немесе электр энергиясын механикалық энергияға (қозғалтқыш), электр энергиясын бірдей 
параметрлермен (кернеумен, жиілікпен және т.б.) электр энергиясына басқа параметрлермен 
(кернеу, жиілік түрлендіргіші) түрлендіретін машина. 
Электрмеханикалық түрлендіргіш – электр шамаларын (ток күші, кернеу) сәйкес 
механикалық ығысуға түрлендіретін құрылғы. 
Электр пеші– электрлік құбылыстың жылу эффектісі қолданатын балқыту және қыздыру пеші. 
Кедергінің электрлік пеші– активті электр кедергісінің өткізгіштері арқылы электр тогының 
жүруі кезінде бөлінетін жылуы қолданатын пеш. 
Электр доғасы, вольтты доға – ашық жарқырайтын плазмалы шнурды білдіретін доғалы 
разрядтың бір түрі. Электродтардың горизонталь орналасуы кезінде осы шнур газдың 
қыздырылған разрядының шығыстық ағынының әсерімен доға формасын қабылдайды. 
Доғалық пеш – электр доғасының жылуы металл және басқа материалдарды балқытуға 
қолданылатын өнеркәсіптік пеш. 
Индукциялық пеш –металл айнымалы электромагнитік өріске орналастырылып, нәтижесінде 
металда оның электр тогы индукцияланатын электрлік балқыту пеші. 
Плазма – оны түзуші зарядталған бөлшектердің оң және теріс зарядтарының тығыздығы бірдей 
болатын иондалған газ. 
Сәулелену –квант теориясында сәулелену атомдардың, молекулалардың, және басқа кванттық 
жүйелердің бір күйден екінші күйге ауысуы кезінде фотондардың пайда болуы ретінде 
қарастырылады. Индукцияланған сәулелену, спонтанды сәулелену, тежеуші сәулелену, 
сонымен бірге жылулық сәулелену, люминесценция және жарықтың комбинацияланған сөнуі 
болып бөлінеді. 
Жарықтың шағылысуы –жарық толқыныныңсыну көрсеткіші әр түрліекі ортаның 
шекарасына түсуі кезіндегі оның бірінші ортаға қайта оралуы. 
Фотометрия– оптикалық сәулеленудің түсуі, таралуы, сынуы және сөнуі кезіндегі оның 
сипаттамаларын өлшеу әдістері мен теориялары қарастырылатын физикалық оптиканың бөлімі. 
Лазер – оптикалық резонаторға орналастырылған заттың қоздырылған атомдарының, 
иондарының, молекулаларының немесе басқа бөлшектерінің жүйесімен жарықтың 
индукциялық сәулеленуіне негізделген оптикалық диапазонның когерентті электромагнитті 
сәулелену көзі. 
Жүйе- дегеніміз белгілі бір мақсатқа жету үшін құрастырылған элементтердің  
жиынтығы 
Интерфейс- құрылымдардың арасындағы ақпаратты алмасу алгоритмі ретінде. 
Санауыш – ЭЕМ функционалды түйіні, кірісіне келіп түскен сигналдар санын санауға және 
оны n-разрядты екілік код түрінде беруге арналған 
Тұрақты есте сақтау құрылғыларының (ТЕСҚ) интегралды микросхемалары құрылымы мен 
жұмыс істеу диаграммасы.  
Есептеу жүйесі – енгізілген ақпаратты тапсырманы шешу барысында берілген алгоритм 
бойынша өңдеуге арналған техникалық жабдықтар кешені.  
АЛҚ – арифметикалық логикалық құрылғы мынадай операцияларды орындауға арналған: қосу, 
көбейту, азайту, бөлу; логикалық операциялар; жылжыту операциялары 
БҚ (ОБҚ) – басқару құрылғысы (орталық басқару құрылғысы) – қалған барлық 
құрылғылардың жұмыстарын басқаруға арналған.  
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АЛҚ-ы БҚ-мен (ОБҚ) бірігіп ПРОЦЕССОРДЫ құрайды.  
ЕСҚ – еске сақтау құрылғысы (жады) – программаның орындалуы 
кезінде оны (командалар мен деректерді), немесе оның бір бөлігін сақтауға, сондай-ақ 
ақпаратты ұзақ уақытқа сақтауға арналған.  
ЕШҚ – енгізу/шығару құрылғы  
Регистр - n-разрядты екілік сандарды сақтауға және олармен түрлендіруді орындауға арналған 
тізбектес немесе параллель логикалық құрылғы. 
Сандық байланыс – техниканың сандық мәліметтерді қашықтыққа жіберумен байланысты 
саласы 
Сигналдарды сандық өңдеу (ЦОС, DSP – англ. digital signal processing) –сандық түрде 
берілген сигналдарды түрлендіру 
Сандық жазба - ақпаратты жазу тәсілі, бұл кезде тасымалдаушыда тіркелген сигналдар 
импульстердің кодтық (цифрлық) комбинациясының тізбегіне түрленеді. Оқылатын 
сигналдардың жоғары сапасын (анықтылығын) қамтамасыз етеді. Есептеу техникасында, электр 
байланыстарында, телеметрия т.б кең қолданылады; дыбыс пен кескінді сандық жазу техникасы 
жіті дамуда. 
Сигнал – уақыт өте өзгеретін кез келген физикалық өлшем (мысалы температура, ауа қысымы, 
жарық интенсивтілігі, тоқ күші т.б) Осы өзгерістердің арқасында сигнал өзімен қандай да бір 
ақпаратты әкеле алады. 
Электрлік сигнал - уақыт өте өзгеретін электрлік өлшем (мысалы кернеу, тоқ, қуат). Барлық 
электрлік құрылғылар негізінен электрлік сигналдармен жұмыс істейді, бірақ қазіргі кезде 
жарық интенсивтілігінің уақытпен өзгерісін көрсететін жарықтық сигналдар көбірек 
қолданылуда. 
Аналогты сигнал – бұл белгілі бір аралықта кез келген мәнді қабылдай алатын сигнал (мысалы 
кернеу нөл мен он вольт аралығында бірқалыпты өзгеруі мүмкін). Тек аналогты сигналдармен 
жұмыс істейтін құрылғылар аналогты құрылғылар деп аталады. «Аналогты» деген аты сигнал 
физикалық өлшемге аналогты түрде өзгереді, яғни үздіксіз. 
Сандық сигнал – бұл екі ғана (кейде 3) мән қабылдай алатын сигнал, және бұл мәндерден 
кейбір ауытқушылықтарға жол беріледі. Мысалы кернеу екі мән қабылдай алады: 0 ден 0,5В ке 
дейін(нөлдік деңгей) немесе 2,5тен 5 В ке дейін(бірлік деңгей). Тек сандық сигналдармен 
жұмыс істейтін құрылғылар сандық құрылғылар деп аталады. 
Жиілік функциялары – бұл дискреттік және сондай-ақ аналогтық та сигнал ретінде көрсетілуі 
мүмкін жиілік спектрлері. Бұл функциялар сигналдың жиіліктік құрамын сипаттайды. 
Фильтрлеу – сигналдың жиіліктік спектрдің кейбір қалаған бағытқа өзгеру процесі. Бұл 
процесс жиіліктің кейбір диапазонындағы жиіліктік құраушылардың күшеюіне немесе 
әлсіреуіне әкелуі, қандай да бір нақты жиіліктік құраушының пайда болуына немесе бөлінуіне 
т.б әкелуі мүмкін. 
Бөгеттер – ақпараттық сигналдарға жабылып оларды бұрмалайтын паразитті сигналдар . 
Бөгеттер сырттан( электромагниттік өрістен), сондай-ақ қоректену тізбегінен туындауы мүмкін. 
Сандық фильтр – дискретті сигналдарды фильтрлеуге қолдануға болатын сандық жүйе. Ол 
сандық есептеуіш машинада бағдарламалық әдіспен немесе арнайы аппаратураның көмегімен 
жүзеге асырылуы мүмкін, және осы жағдайлардың әрқайсысында сандық фильтрды нақты 
уақыттағы немесе алдын ала жазылған сигналдарды фильтрлеу үшін қолдануға болады. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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8 ОҚУ ПӘНІНІҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ БОЙЫНША ДӘРІС ТЕЗИСТЕРІ 
 

 
1 Дәріс. Логикалық функциялар мен элемнттер. Карно картасының функция мен 

минимизацисы әдістері 
 
Аналогты электронды құрылғыларға қарағанда сандық құрылғыларда(СҚ) кіріс және 

шығыс сигналдары жағдайлардың шектелген мөлшерін  қабылдай алады. (ГOCT 2.743-82) 
логикалық келісім бойынша СҚ элементтерінің нақты физикалық жүзеге асырылуына 
байланысты физикалық мөлшердің артығырақ дұрыс мәніне "H"-деңгейіне "логикалық 1" 
жағдайы сәйкес келеді, ал азырақ дұрыс мәніне "L"-деңгейіне - "лoгикалық 0".  Мұндай келісім 
оң логика деп аталады. Керісінше қатынас теріс логика деп аталады. ГOCT'e 19480-89 сандық 
микросхемалардың сипаттамалары мен негізгі параметрлерінің аттары, анықтамалары, шартты 
мағыналары берілген.  

Логикалық айнымалы деп мүмкін екі жағдайдың(мәннің) бірін қабылдай алатын өлшемді 
айтамыз, ол жағдайлардың бірі “0”, екіншісі – “1”(жағдайларды көрсетуге , “Иә” и “Жоқ” 
сияқты басқа да символдар қолданылуы мүмкін). Екілік айнымалылардың өздерін көбінде х1, 
х2,… символдарымен бейнелейді. Логикалық айнымалыларды екілік айнымалылар деп те 
айтуға болады. 

СҚ жобалаудың теоретикалық негізі логика-алгебрасы немесе буль алгебрасы болып 
табылады. Екі мәнді ғана қабылдайтын логикалық айнымалылар үшін 4 негізгі амал бар. 
Логикалық "ЖӘНЕ" (AND) амалы, кoнъюнкция немесе лoгикалық көбейту, белгіленуі * немесе 
/\. Логикалық "НЕМЕСЕ" (OR) амалы, дизъюнкция немесе лoгикалық қосу, белгіленуі + немесе 
\/. Логикалық "ЕМЕС" (NOT) амалы, инвepcия немесе терістеу, логикалық белгінің үстін сызу 
арқылы белгіленеді. Кейде текстте " ~ " немесе "#" түрінде белгіленеді. Эквиваленттік амалы 
"=".  Келесі қатынастар аксиома болып табылады. 
Логикалық(бульдік) функция(әдетте белгіленуі-у) деп екілік айнымалылардың (аргументтердің) 
функциясын айтамыз. Мүмкін екі жағдайдың (мәннің) бірін қабылдайды: ): “0” немесе “1”. N 
айнымалы логикалық функцияның мәні әрбір екілік айнымалының жиынтығына анықталады. N 
аргументтен құралатын жиынның мүмкін саны n2  тең. Мұнда функция әр жиында “0” немесе 
“1” мәндерін қабылдайтындықтан, N айнымалы функцияның мүмкін саны 

n22  тең болады. 
 
 

2 Дәріс.   Карно картасы мен Вейч диограммасының функция мен минимизацисы 
әдістері 
 
Карталарды барынша азайту әдісі (Carnot карталары, толқындық диаграммалар) Carnot 

карталары (олардың әртүрлілігі Вейх диаграммалары) шындық кестелерінің графикалық 
көрінісі болып табылады. Сондықтан олар талданатын функцияның шындық кестесінен немесе 
оның SDNF-нан жасалған.  
Вейх диаграммасы - бұл n айнымалылардың берілген функциясы үшін көптеген жиынтықтар 
санына тең, яғни 2н-ге тең ұяшықтарға бөлінген тіктөртбұрыш. Осылайша, 3 айнымалы 
функция үшін жасушалар 8, 4 айнымалы үшін - 16 және т.б. болады.  
Әрбір ұяшық белгілі бір жиынтыққа немесе терминге сәйкес келеді және жиынтықтар іргелес 
жиынтықтар немесе көлденең және тігінен тек терминдер бір айнымалы мәннен ғана 
ерекшеленетін етіп орналасады: бір ұяшықта ол тікелей түрде, ал келесіде, инверсиямен. Және 
әрбір жолдың немесе бағанның ұштарында орналасқан клеткалар, сондай-ақ PDNF жылы 
sosednimi.Funktsiyu, ФАЛ бірлігі жиындар сәйкес «1» ұяшықтың, бар, мысалы, атап, картаға, 
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яғни қолданылады деп қарастыру қажет, оны болып табылады . SDNF функциясында бұл 
ұяшық изотермалардың біріне сәйкес келеді. Қалған ұяшықтар «0» белгісімен белгіленген. 

 
 
Төрт айнымалы функция үшін Вейч диаграммасы Егер осы кесте бірінші және соңғы 

бағандарға қосылу арқылы қалыптастырылған цилиндр ретінде қарастырылса, онда Weich 
диаграммаларында біріктірілген бірліктің немесе нөлдің құрамдас бөліктері көршілес 
жасушаларда орналасады. Бұл жағдайда 2к көрші ұяшықтарды қамтитын тіктөртбұрыштар (n-k) 
дәрежесі бар (импликант) сипаттайды, мұндағы n - функцияға тәуелді айнымалылар саны. 
Бірліктің Вейх диаграммасында біреуі бар ұяшықтар 1-жасуша деп аталатын болады, ал нөл-0-
жасушалар 
 Вейх диаграммасының басты ерекшелігі оның үстіне (n-m) дәрежедегі кез-келген 
бастапқы нүкте оған тіктөртбұрышты және тек 2-м ауданының 1-ұяшық тіктөртбұршағын 
құрайды, мұндағы n - функцияға тәуелді айнымалылар саны. Мұндай тіктөртбұрыштар m-cubes 
деп аталады (m = 0,1, ..., n, 0-текше минтермаға, ал n-текше тұрақты «бір»). Сондықтан, үш 
айнымалы логикалық функция үшін Вейх диаграммасындағы көрші ұяшықтардағы кез-келген 
жұптар екінші дәрежелі импликантпен ұсынылған. Тіктөртбұрышты құрайтын төрт бірлік бір 
айнымалы түрінде көрсетіледі (теріс немесе жоқ). 

Вейч диаграммасында м-текшесі болып табылатын негізгі түйіндерді жазу үшін, 
берілген m-текше ішінде тұрақты мәндерді (тек жолдар немесе инверсиялар) сақтайтын 
айнымалы мәндердің бірігуін ғана қалыптастыру керек. 
 

3 Дәріс. Логикалық функцияның берілу тәсілдері, Карно картасының функция 
минимизацисы 
 
Сандық құрылғыларды жобалаудың негізгі мақсаты оның логикалық функциясын(ЛФ) 

және оған сәйкес сұлбалық жүзеге асырылуды алу. ЛФ әр түрлі формада болуы мүмкін: 
1) ауызша 
2) гpaфикалық 
3) кестелік 
4) aлгeбpалық 
5) алгоритмдік тілде (мысалы VHDL, AHDL, Verilog, ...) және 
6) сұлбалық 
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Барлық сандық құрылғылар логикалық микросхемалардан құралады, олардың 
әрқайсысыміндетті түрде келесі тұжырымдамаларға ие: 

•Қоректену тұжырымы: ортақ (немесе «жер») және қоректену кернеуі( көп жағдайда 
+5В немесе +3,3В), әдетте сұлбаларда көбінде көрінбейді; 

• Кіріс сигналдары үшін тұжырымдамалар, оларға ішкі сандық сигналдар келіп түседі; 
• Шығыс сигналдары үшін тұжырымдамалар, оларға микросхеманың өзінен сандық 

сигналдар беріледі 
Сандық микросхеманың кіріс және шығыстарының сипаттамалары мен параметрлері ең 

алдымен олардың ішкі құрылымының технологиясы мен сұлбатехникасымен анықталады. 
Бірақ сандық құрылғыларды дайындайтындарға кез келген микросхема ішін білу міндетті емес 
болып табылатын «қара жәшік» қана. Оған ең бастысы осы не басқа микросхема нақты қосқан 
кезде қалай болады, одан талап етілген фунцияны дұрыс орындайтындығын нақты көрсету 
керек. 

 
4 Дәріс. Дешифратор мен шифратор   және мультиплексор мен демультиплексор 
 
Дешифратор деп - екілік кодты унитарлыға түрлендіргішті айтады. Мысалға 3-разрядты 

санның екілік унитарлы коды сегіз разрядты болып табылады, оның ішінде біреуі активті 
деңгейлі болады. Екі кірісінде толық дешифраторда (сур.5.1) адресі А және В кірісінің екілік 
сигнал теріміне сәйкес келетін шығысында  логикалық бірлік түзіледі. Бұндай дешифратордың 
унитарлы кодының “төрттен бірі” деген атауы бар. Мультиплексор және демультиплексор 

Мультиплексор (сандық коммутатор немесе электрондық ажыратып қосқыш) әрбір 
берілген кіпісіндегі сигналды (немесе кодты) тағайындалған тәртіп бойынша шығысына береді, 
басқаша айтқанда, кірістеріне параллель келіп түскен кодтарды тізбектелген кодтарға 
түрлендіреді. 

Стробталатын (басқарылатын) мультиплексорда мұндай микрооперация талғау кірісінде 
(С) бірлік сигнал болған кезде (С=1) ғана орындалады. Бұл элементтің төрт бір разрядты 
сигналды мультиплекстеуін 11-кесте түсіндіреді. х0 – х3 кірістері информациялық, а1 мен а2 – 
адрестік деп аталады. Адрестік кірістер Z шығысына беруге қажетті кіріс сигналының номерін 
анықтайды. Жалпы айтқанда, информациялық кірістер саны n мен адрестік кірістер саны m 
мынадай байланыста болады: n – 2.  
Берілген мысалы үшін (n = 4,  m =2) мультиплексордың сұлбасы 13, а-суретте көрсетілген. Ол 
төрт кірісті дешифратордан мен 2 ЖӘНЕ – 4 НЕМЕСЕ – ЕМЕС логикалық элементінен тұрады. 

Демультиплексор. Демультиплексор – мультиплексор функциясына кері функцияларды 

орындайтын схема, яғни, бір ақпараттық кіруі ( 1x ), n ақпараттық шығуы ( nFF −1 ) және k 

басқарушы кіруі ( 1ϑϑ −k ) бар комбинациялық схема. 
Мультиплексор және демультиплексорды бірге қолдану параллель кодты тізбектіге жіне 
тізбектіні параллельге түрлендіріп ақпараттың тізбектей берілуін қамтамасыз етеді. Осындай 
қолданыста басқарушы сигналдар ретінде екілік санауыш шығулары қолданылады. 
 

5 Дәріс. Триггер RS триггер, D триггер, JK триггер 
 
Жадылы қарапайым сандық автоматтар қатарына триггерлер жатады. Триггер – 

ақпаратты жазып қоюға және сақтауға арналған екі орнықты, тепе-тең жағдайларда бола алатын 
тізбектес әрекетті статикалық есте сақтау элементі. Кіріс сигналдарының әсерімен триггер бір 
орнықты жағдайдан екінші орнықты жағдайға ауыса алады. Бұл кезде оның шығысындағы 
кернеу күрт өзгереді. 
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Егер триггер нольдік жағдайда болса, онда ол бұл жағдайды келесі бірлік сигнал келіп 
түскенше есте сақтайды. Егер де триггер бірлік жағдайда болса, онда оның кірісіне берілген 
бірлік сигнал триггерді нольдік жағдайға ауыстырады да бұл жағдай келесі сигнал келіп 
түскенше ұзақ уақыт есте сақтала алады. 

Әдетте, триггердің тіке және инверсті (теріс) екі шығысы болады. Ал кірістерінің саны 
триггердің құрылымы мен атқаратын қызметіне байланысты. Ақпаратты жазу тәсілі бойынша 
триггерлерді асинхронды және синхрондалатын (тактыленетін) деп бөледі. Асинхронды 
триггерлерде информация үздіксіз түрде жазыла алады және сол сәттегі оның кірістеріндегі 
информациялық сигналдармен анықталады. Егер триггерге информация синхрондаушы деп 
аталатын сигналдар әсер еткен кезде ғана ендірілсе, онда мұндай триггерді синхрондалушы 
немесе тактылаушы триггер деп атайды. Синхрондалушы триггерлердің информациялық 
кірістерінен басқа тактылық (синхронизациялық) кірісі болады. Сандық техникада 
триггерлердің кірістерін былайша белгілеу қабылданған: 

S – бірлік жағдайға келтіруші дара кіріс (тіке шығыста (Q) жоғары деңгейлі кернеу 
болады); R – нольдік жағдайға келтіруші дара кіріс (тіке шығыста (Q) төмен деңгейлі кернеу 
болады);  D – информациялық кіріс (оған триггерге жазуға арналған информация беріледі); C – 
синхрондау кірісі; T – санақтық кірісі. 

Сандық құрылғыларда екі орнықтырушы кірістері бар RS – триггер, тактыленетін D – 
триггер және санақтық T – триггер кең қолданылады. 
 
 

6 Дәріс. Регистерлер және олардың түрлері мен атқаратын қызметі.Регистрлер мен 
ыстыру регистрі 
 
Регистр (тіркеуіш) – ақпаратты уақытша сақтау мен өңдеу үшін арналған құрылғы. Ол – 

ең кең тараған операциялық элементтер қатарына жатады.Арнайы схемалық әдістердің 
көмегімен регистрде жоғарыда көрсетілген микрооперациялар: орнықтыру, ығыстыру, 
разрядтар бойынша жасалынатын операциялар тағы басқа іске асырылады. Сонымен бірге 
жалпы пайдалануға арналған регистрлер де болады. Олардың қатарына арифметикалық-
логикалық құрылғымен тікелей байланысты болатын аккумулятор (жинағыш сумматорлар) 
жатады. Көп жағдайларда деректерді өңдеу аккумулятордың қатысуымен жүргізіледі. Санның 
регистрде болу уақыты әдетте машинаның бір операцияны орындау уақытына тең. Регистрлер 
машинаның сан-алуан құрылғыларында қолданылады. Мысалы, басқару құрылғысында регистр 
есте сақтау құрылғысынан команда кодын алып, команданың машинаның келесі жұмысы 
тақтасында орындалуына дейін сақтайды. Арифметикалық құрылғыда регистр операцияның 
орындалуына тікелей қатысады: қосу амалын орындау кезінде сумматорға қосылғыштарды 
береді немесе көбейту, бөлу т. с. с. операцияларды орындаған кезде күрделірек қызмет 
атқарады. 
 

7 Дәріс. Сумматор. Сумматорда операндтарды түрлендіру 
 
Сумматор (қосқыш) – арифметикалық-логикалық құрылғының торабы болып табылады. 

Ол кірістеріне берілген екі сан кодының қосындысын табатын құрылғы. Толық сумматордың 
бірінші қосылғыш, екінші қосылғыш және сандарды келесі үлкен разрядқа тасымалдауға 
арналған үш кіріс болуы қажет. Сумматорда қосу амалы разрядтар бойынша жүргізіледі. 
Қарапайым сумматордың бірінші және екінші қосылғыштарға арналған екі-ақ кірісі болады. 
Оны жартылай сумматор деп атайды. Өйткені ол қосу амалын жартылай орындайды, яғни екі 
кіріске келіп түскен қосылғыштарды қосып, қосындыны алады. Кіші разрядтан келесі үлкен 
разрядқа тасымалдау қажет болса, онда тасымал мәні қосындыға қосылмай қалады. Екі 
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жартылай сумматордан толық сумматор құрастыруға болады. 
 

8 Дәріс. АСТ және САТ кезеңдеріндегі:дискреттеу, кванттау, кодтау, R-2R 
матрицасы негізіндегі САТ  
 
Аналогты және сандық түрлендіру. Ақпарат түрлері. Деректерді тасушылар. 

Деректермен әрекеттер. Үзіліссіз және дискретті ақпарат. 
Хабар қайнар көзден қабылдаушыға жету үшін, белгілі бір материалдық субстанция 

қажет – ақпаратты тасушы. Тасушы арқылы берілетін хабар сигнал деп аталды. Жіберу 
процессі әртүрлі сипаттамалардан тұрады, оларды  сигнал параметрлері  деп атайды.  

Сигнал параметрлері уақыт ішінде реттелген болса(олар нөмірленуі мүмкін), сигнал 
дискреттік  деп аталады, ал осындай сигналдармен жіберілетін хабар – дискреттік хабар. Бұл 
жағдайда қайнар көзден жіберілетін ақпарат та дискреттік деп аталады. Ал егер қайнар көзден 
үзіліссіз хабарлар шығып жатса (сәйкесінше сигнал параметрі – уақыттан үзіліссіз функция), 
сәйке ақпарат үзіліссіз деп аталады. Ақпаратты ұсынудың екі түрі – үзіліссіз(аналогты) және  
дискретті(цифрлық). 

 

 
 

1 –сурет. САТ-АСТ параллельді қозғалыс 
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 2- сурет. САТ-АСТ ауыстыруда құрылғылардан өту кезеңдері 
 

9 Дәріс. Есте сақтау құрылғылары, (SRAМ-жады,DRAM-жады,КЭШ-жады), 
Тұрақты жад PROM 
 
Микропроцессорлар классификациясы және құрылымдық схемасы. Есте сақтау 

құрылғыларының  негізгі параметрлері және классификациялары. Сақтау құрылғылары (СҚ) 
ақпаратты сақтау үшін және басқа есептеу машиналары немесе жүйелері арасында ақпарат 
алмасу үшін қызмет етеді. Ол ЭЕМ–нің маңызды бөлігін құрайды, көп жағдайда оның 
мүмкіндіктері мен бағасын анықтайды. 

СҚ құрамынан сақтау ортасын, деректерді оқу және жазу құралдарын, СҚ жұмысын 
синхронизациялайтын басқару құрылғыларын ерекшелеу. СҚ–ның сиымдылығы максимал 
сақтай алатын ақпарат көлемімен анықталады. Ақпараттың минимал көлемі (бір бит) сақтау 
элементінде  сақталады. СҚ – нын ұйымдастыру – сақталатын сөздердің саны мен өдшемділігі. 
Мысалы, 32х8 бит түрінде СҚ–ның сиымдылығын көрсету. 256 бит сиымдалағы бар СҚ–да 8 
разрядты 32 сөз сақталады деген сөз. 

СҚ–ның шапшаңдығы оқу, жазу, және қатынау уақытымен бағаланады. Оқу уақыты деп 
оқу сигналының пайда болу және шығуда сөздің пайда болу мезеті аралығындағы уақытты 
айтады. Сол сияқты жазу уақыты деп жазу сигналының пайда болу мен аяқталу аралығындағы 
уақытты айтады. Қатынау уақыты деп СҚ–на тізбектей екі қатынау арасындағы интервалды 
айтады. Ол аяқталмайынша басқа сөзді оқуға немесе жазуға болмайды, сондықтан СҚ–на және 
СҚ–нан сөздерді беру максимал жылдамдығы қатынау уақытына кері пропорционал. Сақтау 
құрылғыларын жүйедегі оның рөлі және техникалық іске асуы бойынша классификациялауға 
болады. 
 
 

10 Дәріс. Микропроцессорлар 
 
Микропроцессер бір криталда дайындалған (үлкен) интегралдық темелар – БИС, олар 

әртүрлі типтегі ЭЕМ жасауға керекті элемент болып табылады. Оны әртүрлі логикалық 
функцияны орындайтын етіп программалауға болады, сондықтан программаны өзгерту арқылы 
микропроцессорды арифметикалық құрылғы немесе енгізу-шығару жұмыстарын басқарушы 
ролінде қолдануға болады. Микропроцессерге жедел және тұрақты жад, енгізу-шығару 
құрылғыларын қосуға болады. 
 IBM тәрізді компьютерлерде INTEL фирмасының және басқа да фирмалардың бір-біріне 
үйлесімді микропроцессорлары пайдаланылады. Микропроцессорлардың бір-бірінен өзгешелігі 
олардың типтерінде (модельдерінде), яғни оның қарапайым амалдарды орындайтын жұмыс 
жылдамдығының көрсеткіші – мегагерц - МГц бірлігімен берілген тактылық (қадамдық) 
жиілігінде жатыр. Бұған дейін кең тараған модельдерге Intel-8088 (~5 МГц), 80286 (~20 МГц), 
80386SX (~25 МГц), 80386DX (~40 МГц), 80486 (100 МГц-ке дейін), Pentuim (75 МГц-тен 
жоғары), Pentuim-Pro (~300 МГц-тен жоғары), PentuimІІ, PentuimІІІ (800 МГц-ке дейін), және 
PentuimІV (1000 МГц-тен жоғары) жатады, бұл тізім олардың жұмыс өнімділігі мен соған 
сәйкес боғасының өсуі бойынша реттеліп келтірілген. Кейде конструкциялық ерекшеліктеріне 
қарай бір модеоьге кіретін прцессорлардың жиіліктері әртүрлі бола береді – жиілігі артқан 
сайын оның жұмыс жылдамдығы да өсе түседі. 
 Intel 8088, 80286, 80386 тәрізді бұрын шыққан микропроцессорладың аралас сандар мен 
амалдарды жылдам орындайтын арнаулы командалары жоқ, сондықтан олар жұмыс 
өнімділіктерін арттыратын қосымша математикалық сопроцессорлармен (Turbo режимы) 
жабдықталады. 
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Микроконтроллер мен интегралды сұлбалар.  Микроконтроллер роботды құрастырудағы 
ерекше мүшесң ,оның  негізі интегралды сұлбалар болғандығында, ал роботтың басқару жүйесі 
микроконтроллерге негізделіп жасалған. 

Бұндай роботтарды жасау үшін, келесі бөліктерді біліп, тануымыз керек: 
микроконреллердің архитектурасы және интегралдық микросхемасы; жаңа практикалық  
дағдылар (мысалы,өткізгіштерді қысу және SMD – құраушыларымен жұмыс); СИ  тілінде  
программалауды  оқыту, майысқақ  және әр түрлі  жұмыс жүргізуге мүмкіндік беретін 
алгоритмддерді  жасау; 
- Интегралдық сұлбалар. Барлық транзисторлармен резисторларды бірнеше есе 
кішірейтіп, кремнииден жасалған кристалға біріктіріп, оны кішкентай пластмасса корпустың 
ішіне орналастырылған. 

 
10 Дәріс. Кіріспе. Мехатроникаға жалпы шолу және мехатрониканың басқа 
пәндермен өзара байланысы 
 
Мехатроника және роботтытехника – ғылым және техниканың жаңа саласы, механика, 

электроника және микропроцессорлық техника, информатика білім салаларына негізделген 
машиналар мен қозғалысты компьютерлік басқару жүйелерін құру және қолдануға, сонымен 
қатар заманауи, жаңа сапалы, тіптен әмбебап қасиеттері бар электрмеханикалық жүйелердің 
құрылысын зерттеуге арналған. Әдетте, мехатрондық жүйе – бұл микроконтроллер, дербес 
компьютер немесе есептеуіш құрылғылар арқылы басқарылатын жаңа күшті электроника 
арқылы біріктірілген электрмеханикалық компоненттер. Соған қарамастан, бұл жүйе – 
мехатрондық тұрғыдан стандартты компонентерді қолданғанымен, мүмкіндігінше біртекті 
құрылады, конструкторлар жүйенің барлық құрамдас бөліктерін біріктіруде модулдер арасында 
артық интерфейстерді қолданбауға тырысады. Әдетте, микроконтроллерға енгізілген аналогты 
цифрлық түрлендіргіш, интеллектуалды күшті түрлендіргіштер және т.б. Бұл жүйенің массасы 
мен өлшемдерін қысқартады, жүйенің сенімділігін артады және қандайда бір артықшылықты 
көбейтеді. 

Роботтытехниканың дамуы кезеңі XX ғасырдың 40-жылдары болып табылады, осы 
жылдары Окридж және Аргонн ұлттық зертханаларында көшірме түріндегі манипуляторлар 
жасалды, бұл манипуляторлар радиоактивті заттармен жұмыс істеуге арналған. Елу жылдардың 
аяғында «Юнимейшн» фирмасы компьютер арқылы басқарылатын ең алғашқы өндірістік 
роботты жасады. Келесі он бес жыл бойы көптеген өндірістік және тәжірибелік құрылғылар 
жасалды. 
 
 

11 Дәріс. Мехатрониканың ғарыштық саладағы маңызы рөлі 
 

Мехатроника механиканың және электрониканың жай ғана біріктірілуі ғана емес, ол 
электрониканың, информатиканың және механиканың сапалы дамуы. Бірінші 
микроэлектрониканың жетістіктерін қолдануға мүмкіндік береді және микроүрдістерді 
конструкцияның ішіне салу, екінші – механизмдерді басқару бойынша заманауи бағдарлама 
құрастыру, үшіншіден - прецизионған механиканы құрастыру, ал келешекте микромеханиканы 
кең көлемде өндіру. 

Роботтытехниканың тарихы адам ойлап тапқан ғылыми жаңалықтармен байланысты. 
Б.з.д. V – II ғасырлар – сулы және құмды сағаттар, күрделі автоматтар. 
Б.з.д. V ғасыр - Платонның еңбектерінде адамның ойлауы және механикаға қатысты 

идеялар кездеседі. 
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Б.з.д. IV ғасыр - Аристотель өзінің «Органон» атты логикалық еңбегінде логиканың 
формальді бөлімі – силлогистика туралы бөлімді ғылымға енгізеді. Оның еңбектері дүние 
жүзілік логикалық ғылымның дамуына әсер етеді. XVII ғасырға дейін Еуропада логика ғылымы 
Аристотельдік көзқараспен дамиды. 

Б.з.д. III ғасыр – Александр қаласының грек ғалымы және физигі Ктесибиус су сағатын 
құрастырады. Бұл ең алғашқы дәл хронометрлік өлшемдерді жасайтын автомат болып 
табылады. Сағат қозғалатын денелерден тұрады. Бұған дейін тек құм сағаты жасалған еді. 
Ктесибиустін есімі ең алғаш тістік беріліспен байланысты. 

Б.з.д. II ғасыр - Қытайда күрделі автоматтар, сонымен қоса тұтас механикалық 
оркестрлар жасалды.  XV – XVII ғасырлар – механикалық адам, әйел - андроид, ұшатын 
ағаштан жасалған қоңыз, ағаш автомат, қосу және азайту машинасы, қосу машинасы. 

 
12 Дәріс. Мехатрониканың басқа пәндермен байланысы 
 
Мехатронды  құрылғылар – бұл ақпаратты және энергияны беретін, түрлендіретін және 

алатын құрылғылар.   Мехатроника – басқарушылық көзқарасымен алғанда кез келген 
механикалық объектіні бағалай алатын жүйелік ғылыми әлемдік орныққан пікір тәртіп,  кез 
келген объектіні автоматтандырудың негізі адамдардың тіршілік әрекеті. Мехатрондық 
құрылғыларға немесе оның элеметтеріне аналогты – сандық қайта түрлендіргіштер (мысалы,   
оптоэлектрондық қайта түрлендіргіштің орнын ауыстыру), көрсететін және тіркейтін 
автоматтық құралдар, принтерлер, сканерлер, плоттерлер, белсенді биопротездер, 
диагностикалайтын және тіркейтін биомедициналық құралдар (лазерлі), СББ станоктары және 
т.б. жатады. 

Өңделетін құрылғылар мысалдары: өлшеу үшін нақты берілу, жоғары жылдамдықты 
кинокамералар,  тіркейтін құралдар, зерттеу үшін жер астындағы камералар эхолоттары, 
мамандандылырған өткізгіштер және т.б.  
Мехатроника қолдану саласына: жаңа конструкциялы материалды қолдануды, техникалық 
диагностиканы, дәлдік және трибологиялық зерттеулерді, мехатроникада басқаруды және 
механика мәселелерін шешуді талап ететін ұйымдарда және кәсіпорындарды жұмыс істейді. 
 
 

13 Дәріс. Датчиктер туралы жалпы түсінік және түрлері мен пайдалану орталары 
 
Датчиктер сырткы әсердің салдарынан өздерінің электрлік параметрлерін (кедергісін, 

сыйымдылығын, индуктивтілігін) өзгертіп тізбектегі ток пен кернеудің шамасына әсер етеді. 
Сондықтан олар өлшенетін электрлік емес сигналдарды электрлік сигналға түрлендіреді. Пайда 
болған электрлік шамаларды күшейтуге, тіркеуге қолдануға болады. Сондықтан датчиктерді 
түрлендіргіштер деп те атайды. 

Датчиктердің типтері, конструкциялық ерекшеліктері түрленді-рілетін сигналдың түріне, 
кірістегі электрлік ёмес сигналдардын фи-зикалық параметрлерін және шығыстағы электрлік 
сигналйшын. пішіні мен амплитудасына тәуелді болады. 

Датчиктерге берілетін электрлік емес сигналдардың басты түрлері мыналар: 
а) механикалық шамалар — сызықтық және айнымалы қозғалыс, жылдамдық, үдеу, кысым, 
тербеліс жиілігі; б) физикалық шамалар - температура, жарыкталу, ылғалдылык; в) химиялық 
шамалар - заттың ерітіндідегі таралымы, құрамы; г)физиологиялық шамалар — тіннін канмен 
камтамасыз етілуі, тыныс алу көлемі, канның пульстық көлемі және т.б. 
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14 Дәріс. Функциясы бойынша оптикалык, механикалык, ультрадыбыс, 
инфроқызыл т.б датчиктердің түрлері 
 
Технологиялық процестерді бақылау, жұмыс режимдерін тексеру үшін түрлендіргіш 

элементтер – датчиктар қолданылады. Датчик деген – құрылғы процестін параметрлерін 
сезетін, машиналардың жұмысын және басқа мөлшерге түрлендіретін. Қен қолданылатын 
электрлік датчитер. 

Датчиктерді класс арқылы бөлуге болады: 
Кірістік мөлшерісі түрімен – егер электрлік емес мөлшерді электрлік мөлшерге 

түрлендіру , немесе бір электрлік мөлшерді басқа электрлік мөлшерге түрлендіреміз; 
Түрлендіру түрімен – аналогты(потенциалды, токты) және дискретті(амплитуда-

импульсты, уақыт-импульсты, санды-импульсты); Түрлендірудің сипаттамасы арқылы– 
параметрлік, генераторлы, компенсациялы және жиілікті. 

Датчиктердің негізгі сипаттамалары: статикалық сипаттамасы у=ϕ(х) – келтірілген 
режимінде шығыстық мөлшерісі кірістік мөлшерісіне пропорционал ; сезімділігі S=∆у/∆х – 
шығыстық мөлшерісі өзгеріледі ∆у кірістік мөлшерісі өзгергенде ∆х; сезімділіктің шеткі 
шамасы – кірістік мөлшерісі минимал өзгерілсе шығыстық мөлшерді өзгертеді; қателіктер; 
динамикалы сипаттамалар, әртүрлі жұмыс режимінде  жұмысың сезетін. 
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9  ТӘЖІРИБЕЛІК ЖӘНЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ӨТКІЗУ ЖОСПАРЫ ЖӘНЕ 
ТАПСЫРМАЛАРДЫ ОРЫНДАУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚТАР 

 
Зертханалық сабақтарға дайындалудың әдістемелік нұсқаулықтары 
Зертханалық сабақтарға дайындалу үшін осы пән бойынша силлабуста берілген 

әдәбиеттерді алып, берілген тақырып бойынша теориялық мәліметтерді оқып үйрену керек. 
Сонымен қатар С++ бағдарламмалық тілде тақырып бойынша вертуальді түрде орындайды. 
Зертханалық сабақ кезінде берілген тақырыпқа тиісті сұрақтар талқыланады және тиісті 
есептеулер орындалады, сонымен қатар С++ бағдарламмасында вертуальді түрде орындалады. 
Ол үшін тек қана осы пән бойынша ғана емес, сонымен бірге астрономия, информатика, сандық 
құрылғылыармен микропроцессорлар, электр тізбектер тиориясы, физика негіздері бойынша да 
теориялық мәліметтерді білу қажет. 

Үйге берілген тапсырманы орындау үшін оқытушының ұсынған әдебиеттерді оқып, 
аудиторида қарастырылған тақырыптар мен есептерді қайталау керек. 

Апта сайынғы Платонус жүйесіндегі қойылатын бағалар сабаққа қатысу мен сабақтағы 
белсенділік бойынша және сол аптадағы тапсырмаларды орындауға байланысты болады. 
 

Тәжірибелік сабақтардың жоспары 
Реттік 

№ 
тақырыптары Сағаттар 

саны 
 1.1 Electronics Workbench программалық пакетімен танысу.  Electronics 

Workbench компоненттері. Өлшеу жүргізу керекті аспаптар. Сұлбаларды 
модельдеу. 

 

1.2.Логикалфқ элементтер 1 
1.3 Регистрлер 1 
1.4 Тригерлер 1 
1.5 Дешифратор мен шифратор 1 
1.6 Карно картасы мен Вейч диошграммасы 1 
1.7 Мультипликатор 1 
Барлығы: 7 

 2.1 Микросұлбада үшфазалы желі 1 
2.2 С++ бағдарламалық  ортасының жобалаудағы командалармен танысу 1 
2.3 С++  бағдарламалық   1- 2  жұмыстарды 10 вариант бойынша орындау   1 
2.4 С++  бағдарламалық     кода  пайдалану  2 Д моделін вертуалды түрде 
көрсету. 

1 

2.5 AVR Studio ортасының жобалаудағы командалармен танысу. 
Бағдарламалық кода жазу AVR Studio. 
Бағдарламалық кода  пайдалану  AVR Studio. 

1 

2.6 WinAVR ортасының жобалаудағы командалармен танысу. 
 

1 

2.7 Matlab  ортасының жобалаудағы командалармен танысу  және Matlab  
көмегімен бағдарлама   жазу.   
 

1 

2.8 Бағдарламалық  код  пайдалану PROTEUS   ортасының 
микропроцессордың архитектурасын жобалаумен танысу. 
PROTEUS  көмегімен бағдарлама жазу бағдарламалық  кода  пайдалану. 

1 

 Барлығы: 8 

                              2 модуль бойынша   тәжірибелік сағат саны:  15 
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10 ОҚУ САБАҚТАРЫН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ 
СҮЙЕМЕЛДЕУ ТІЗІМІ  

 
С++ бағдарламмасында және Electronics Workbench бағдарламалық  пакетімен: 
 

1. Шағын ғарыш аппараттарының архитектураларын өзгертіп және ауыстыруға болатын 
вертуальді бағдарлама; 

2. Логикалық элементтер; 
2.  Шағын ғарыш аппараттарының бағдарламмалауда микроконтроллерлік басқаруды өңдеу мен 
өзгертуге арналған  вертуальді бағдарлама; 
 
 
 

Құрастырушы      ___________    Х. Молдамурат  
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