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(գիտելիք և իմացություն) 
 կառուցել տարբեր բազիսներով տրված տրամաբանական   

ֆունկցիաներ և տրամաբանական սխեմաներ, 

 ներկայացնել օպերացիոն սարքի ղեկավարող ավտոմատի 

կառուցվածքի սինթեզը՝ լրիվ ֆունկցիոնալ սխեմաների 

մակարդակով, 

 խոսել միկրոէլեկտրոնիկայի հիմունքների ծրագրավոր-

ման և աշխատունակության իրականացման վերաբերյալ, 

վիրտուալ և պատրաստի ստենդի կիրառման միջավայ-

րում: 

 

   (կարողություններ) 
 կազմել օպերացիոն սարքում հիմնական թվաբանական և 

տրամաբանական գործողությունների կատարման ալգո-

րիթմի գրաֆ-սխեմաներ, 

 սինթեզել համապատասխան օպերացիոն ավտոմատների 

կառուցվածքային սխեմաներ, 

 վերլուծել օպերացիոն սարքի ղեկավարող ավտոմատի 

կառուցվածքային սինթեզը և ղեկավարել վերոհիշյալ գոր-

ծողությունները: 

Դասընթացի 

թեմատիկ ծրագիր 

 ԷՀՄ-ի աշխատանքի սկզբունքը, հրամանների և տվյալնե-

րի կառուցվածքները: 

 Ֆոն – Նեյմանի կազմակերպմամբ ԷՀՄ – ի կառուցվածքը: 

Հրամանների ներկայացնելը ԷՀՄ – ում: 

 Ստեկային կազմակերպմամբ ԷՀՄ: Տվյալների տիպի կա-

ռուցվածքը: 

 Վերծանիչներ (դեշիֆրատորներ), կոդավորիչներ: 

Մուլտիպլեքսորներ: Դեմուլտիպլեքսորներ: 

 Հիշողության հիմնական (բազային) սխեմաներ: 

 Վերացական ավտոմատների հասկացություն: 



 Տրիգերներ: RS - տրիգեր, D-տրիգեր, T-տրիգեր, J K-տրի-

գեր: 

 Ռեգիստրներ: Հաշվիչներ: 

 Ամբողջ թվերով ԹՏՍ: 

 Հիշող սարքերի դասակարգումը: Հիշողության հիերար-

խիկ կառուցվածքը: 

 Ստատիկ ՀՍ-եր: Ստատիկ տիպի հիշող տարրի սխեման: 

Դինամիկ ՀՍ-եր: Դինամիկ հիշող տարրի սխեման: 

 Կեշ- հիշողություն: Օպերատիվ հիշող սարքեր (RAM), 

SRAM և DRAM: 

 Մշտական հիշող սարքեր (ՄՀՍ կամ ROM),  ROM(M) և 

PROM տիպի ՀՍ-ներ, EPROM և EEPROM տիպի ՀՍ-ներ: 

 Միկրոկոնտրոլերներ: ՄիկրոԷՀՄ: 

 Միկրոկոնտրոլերների ընդհատման համակարգ: Ստեկի 

ցուցիչ։ 

 Միկրոկոնտրոլերների ճարտարապետություն: 

 Միկրոկոնտրոլերների հրամանների հասցեագրման մի-

ջոցներ: 

 Միկրոկոնտրոլերներում ստանդարտ ինտերֆեյսեր և ար-

ձանագրություններ: 

 Միկրոկոնտրոլերների ծրագրավորման միջոցներ: 

 Միկրոկոնտրոլերների դասակարգում: 

 Միկրոկոնտրոլերներում միկրոծրագրերի մշակում: 

 Միկրոկոնտրոլերների ընտրություն՝ ելնելով խնդիրների 

առանձնահատկություններից (Microchip PIC): 

 MPLAB IDE և IAR EW ծրագրավորման միջավայր: 

 Կոմպիլյատորի հնարավորությունները: 

 Մոդելների և սիմուլյատորների օգտագործումը միկրոկոն-

տրոլերի վրա ստեղծվող համակարգերի գնահատման հա-

մար: 

 Առաջադրանքի որոշման ընդհանուր մոդել: 

 Ապարատա-ծրագրային ապահովման մոդել: 

 Միկրոպրոցեսորային հաշվողական համակարգի ճարտա-

րապետություն: 

 Միկրոպրոցեսորների տեսակները և բնութագրերը: Հիմ-

նական հիշողության կազմակերպումը, հասցեավորման 

միջավայրի հայցեկարգը: 

 Հասցեների հետ կատարվող գործողությունները:  

 Բազմապրոցեսորային կոնֆիգուրացիաների տեսակները, 

պորտերի դասակարգումը: 

 Ղեկավարման սարք: 

 Հիշողության ղեկավարման սարք: 



 Շինաների ղեկավարման սարք: 

 Տվյալների և հասցեների փոխանցման ղեկավարման տե-

սակները: 

 Ընդհատումներ: Ընդհատման ծրագրային միջոցները: 

 Առաջադրանքի հասցեավորման միջավայրը: 

 Մոդուլային ճարտարապետություն (Սի): 
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