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   5שאלה פתרון  

 בראש התכנית.   <include <stdio.h#הערה : בשאלה היה חסר את הפקודה   

  .  כל מספר שהיא  arrמספרים הנמצאים במערך    5מקבלת אחד אחרי השני  chkהפונקציה   .א

המרכיבות את המספר ומציגה את כמות המאות שיש במספר, את  ת  ולספרהיא מפרקת קיבלה 

את    bיהיה את כמות המאות, במשתנה   aבמשתנה   ספרת העשרות ואת ספרת היחידות. 

 את היחידות   cספרת העשרות ובמשתנה 

    9 ,0 ,0נקבל    9אם המספר בן ספרה אחת לדוגמה  לדוגמה : 

     2 ,1 ,0נקבל       12המספר  עבור 

     3  ,2  ,1נקבל     123כמו   ספרות   3מספר בן  עבור 

 .    4 , 3 ,12נקבל       1234ספרות כמו  4המספר בן  עבור 

 וכך הלאה.    5, 4 ,123נקבל       12345ספרות כמו  5המספר בן  עבור 

 

.  מצד ימין   100באיור הבא מתוארת ההדפסה במסך עם דוגמת מעקב אחרי המספר האחרון 

בלים את הספרות עבור כל מספר ובצד שמאל מתואר הפרוק בכל משתנה במסך השחור מק 

 .  100עבור המספר  

   

 

  . ב

 :     9עבור המספר הראשון   

  9 , 0 ,0      נקבל  :     

  9 ,9 ,0     :     99עבור המספר 

 0 ,0 ,10     :   1000עבור המספר 

  9 ,9 ,9     :   999עבור המספר 

 0 , 0 ,1     :   100עבור המספר 

    . ג

)שולחים את שם    ;int threeDigits=chk2(arr)תהיה        mainכנית ה  ושנוסיף בת  ההפקוד

 המערך שהוא הכתובת של האיבר הראשון של המערך( 

 הפונקציה עצמה תהיה : 

Int chk2(int a[ ] ) 

{ 

   for( Int number=0,int i=0 ; i<5; i++) 

                    If (a[i]>=100 && a[i]<=999) 

         number++; 

   return(number); 

             } 
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   6שאלה פתרון  

     ;int *p_lsb, *p_msb    7שורה   .א

 .   p_msbו   p_lsbשמות שלהם   ה מצביעים מטיפוס שלם  ו 2הגדרה של 

 

  ;p_lsb=&lsb    8שורה 

, כלומר הערך של המצביע      p_lsbאל המצביע    lsbהעבר את הכתובת של המשתנה  

p_lsb    הוא הכתובת של המשתנהlsb   . 

 

   ;p_msb=*p_lsb+1*       15שורה 

     1פלוס  p_lsbבכתובת עליה מצביע  נמצא את הערך ש   p_msbהעבר לכתובת עליה מצביע 

והעבר את הסכום    p_lsbלערך הנמצא בכתובת עליה מצביע   1או במילים אחרות הוסף 

 .   p_msbמצביע  לכתובת עליה 

 

 ;out32(0x500, out)    :     22שורה 

ואת הערך הנמצא   0x500לה את הכתובת    ים לחו וש  out32פונקציה את ה  ים )מזמנים(ראוק

יודעת להוציא את הנתון שקיבלה לפורט הפלט בכתובת   out32קציה  נ. הפו  outבמשתנה 

0x500  דצימלי(.  –בהקסה  500) כתובת פורט הפלט היא 

 

בקצב של      99ועד   01 ספירה כלפי מעלה מהמספר המקטעים נראה את  7בתצוגת   . ב

100mSec    . התצוגה תהיה ב  )עשירית שנייה ( בין מספר למספרBCD     לא יהיו ספרות כמו(

A     עד (  F    בסיום    99עד   ...  20  19.....   11    10   09....    03    02     01כלומר .

 המקטעים .  7בתצוגת  99 המספר התכנית נשאר 

 

פעמים   4או הזזה של המספר   16ב  msbמשתנה אין השפעה כי הכפלה של הערך הקיים ב . ג

 ימינה נותן את אותה התוצאה. 
 

   ;out32(0x500,0x48)   נרשום פקודה :    .ד
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   7שאלה  פתרון  
 

לפי    '0'ולכל שאר הסיביות    'A1='1וולט יש להוציא ל  5א.  כדי לקבל מתח קבוע של  

 שבנספח :  Voהנוסחה הרשומה ב 

Vo = 10 (1/2+0/4+0/8+…..+0/256) = 5V 

 

 בהנחה שהוגדרה השורה   

  

 

 והשורה שנכתוב היא:   80H = 10000000מכאן שהנתון שנוציא היא    

        Out32(0x300,0x80); 

 

והן   וולט (  9.96וולט ועד    0) מ   מתח)מדרגות( רמות  15ב.  מהציור רואים שיש לנו 

 .   34.1333mSec = 512/15נמשכת זמן של  :    שניות. מכאן שכל רמת מתח   512נמשכות 

 .   0שהיא מדרגה   00000000את הנתון   A8עד    A1וולט יש לשלוח להדקים  0כדי להוציא 

וזוהי המדרגה האחרונה שהיא     11111111וולט יש להוציא את הנתון     9.96כדי לקבל  

 .     14מספר 

 .    18.2142=255/14מכאן שההפרש בין מדרגה למדרגה הוא :   

 .   34ניקח את המספר השלם  אלפיות שנייה.  34.1333 = 512/15מדרגת זמן נמשכת   

 כאן התכנית שנרשום היא : מ 

float out; 

while(1) 

for(int i=0; i<15;i++)    

{ 

out= 18.2142*I;             // תהיה החלק השלם במכפלה   out    התוצאה שתעבור ל 

out32(0x300,out); 

sleep(34);     

} 
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   8שאלה פתרון  

 

 ימים  100המציין תקופה בת    []aנגדיר מערך       א

 

#include <stdio.h> 

void howManyRainyDays(int b[]); 

void maxDaysWithOutRain(int c[]); 

void main() 

{ 

int a[100],i=0,noRainDays,rainDays,flag=1; 

while(flag)    //   1000קליטת נתונים למערך עד שהמשתמש יקיש  

{ 

 printf("Please Enter amount of rain for day number %d :  ",i+1); 

 scanf("%d",&a[i]); 

 if(a[i]==1000) 
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 flag=0; 

 i++; 

 } 

 howManyRainyDays(a);   // פונקציה שתמצא כמה ימי גשם היו וכמה לא 

 maxDaysWithOutRain(a); //  פונקציה לכמה ימים רצופים ללא גשם 

 } 

 ב.

 / /  היו גשם  ימי כמה שתמצא פונקציה                                          //

 void howManyRainyDays(int b[]) 

 { 

   int rainyDays=0, i=0; 

   for (  ; b[i]!=1000;i++) 

     if(b[i]!=0) 

       rainyDays++; 

   printf("\nIn this period of time there are %d rainy 

days",rainyDays); 

   printf("\nIn this period of time there are %d days with no 

rain",i-rainyDays); 

  } 

 ג.

    //גשם  ללא רצופים   ימים  מקסימום  שתמצא פונקציה  // 

 void maxDaysWithOutRain(int c[]) 

 { 

 int maxDays=0,temp=0,i; 

 for(i=0;c[i]!=1000;i++) 

  { 

   if(c[i]==0) 

     temp++; 

   else if(temp>maxDays) 

   { 

    maxDays=temp; 

    temp=0; 

   } 

  } 

  printf("\nmaximum days without RAIN : %d days",maxDays); 

 } 

http://www.arikporat.com/

