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 : אריה פורת פתר        פתרון מבחן מיקרו בקרים ושפה עילית תשע"ב

 

  5שאלה 

 

 : 8051להלן תת שגרה הכתובה בשפת הסף של המיקרו בקר 

1. proc: mov r0,#50h 

2.   mov r6,#0 

3.  mov r5,#0 

4.  mov r7,#8 

5. again: mov a,#0fh 

6.  anl a,@r0 

7.  add a,r5 

8.  mov r5,a 

9.  mov a,#0f0h 

10.  anl a,@r0 

11.  swap a 

12.  add a,r6 

13.  mov r6,a 

14.  inc r0 

15.  djnz r7,again 

16.  ret 

 .   ב. מה מבצעת תת השגרה הזו ? 15ו  1,6,11א. הסבר הפקודות שבשורות 

 לפני ביצוע תת השגרה. 57hעד  50hג. בטבלה שלהלן נתונים תכני התאים 

 

 50h 51h 52h 53h 54h 55h 56h 57h כתובת התא

 01h 20h 03h 42h 51h 00h 01h 10h תוכן התא

 

 שגרה.הלאחר ביצוע תת  R6ו   R5( של כל אחד מהאוגרים  16מה יהיה התוכן )בבסיס 

 

  5פתרון שאלה 

 

 א.

  proc: mov r0,#50h  -  1שורה 

 כתובת . -  LABEL –היא תווית    50h   .PROCאת הנתון  R0העבר לרגיסטר                 

 

  anl a,@r0     – 6שורה 

 r0לוגי בין הנתון שבאקומולטור והנתון בכתובת עליה מצביע הרגיסטר  ANDבצע פעולת  

 הדגלים לא מושפעים.  בזיכרון הנתונים הפנימי. התוצאה תהיה באקומולטור . 

 

  swap a   -  11שורה 

הנמוך והגבוה של האקומולטור, כלומר בין  ביטיםNIBBLE     (4  )הפקודה מחליפה בין ה   

אז לאחר פקודת  28hשל האקומולטור. לדוגמא : אם באקומולטור יש  7עד  4לביטים   3עד  0הביטים 

SWAP  82יהיהh . 

 

  djnz r7,again  - 15שורה 

 . againהרגיסטר איננו אפס  קפוץ לכתובת )לתווית(  תוכן ואם  r7מתוכן רגיסטר  1חסר  

 

 ב.

 50hבתים בזיכרון הנתונים הפנימי. הבלוק נמצא בין הכתובות  8ת השגרה עובדת על בלוק נתונים בן ת

 (.  57h)כולל   57hל 
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 . (ADDITION -)חיבור  פעולות סיכום 2מבצעים 

של כל תא בבלוק ותוצאת  (הנמוך  NIBBLEה )הביטים הנמוכים   4 כל אחת מבוצעת על סיכוםפעולת 

הביטים  4( מתחברת עם  1h) 50Hהביטים הנמוכים בכתובת  4. לדוגמא : r5יסטר הסכום נשמרת ברג

 57h( וכך הלאה עד  3h)  52hהביטים הנמוכים שבכתובת  4( ועם  0h) 51hהנמוכים שבכתובת 

 . r5תוצאת הסכום נשמרת ב  )כולל(.

לדוגמא  . r6סטר הביטים הגבוהים בכל בלוק והסכום נשמר ברגי 4פעולת סיכום נוספת מתבצעת על 

( וכך הלאה  2h)   51hהביטים הגבוהים בכתובת  4ומחברים עם  0hהביטים הגבוהים הם  50h   4בתא 

 . R6והתוצאה נשמרת ברגיסטר 

 

, פעולה  0fhלוגי עם  ANDהביטים הנמוכים של הנתון שבכל כתובת מקבלים על ידי פעולת  4את 

הביטים הגבוהים של הנתון שבכל  4(.   את  mask – )שמים מסכה -הביטים הגבוהים  4המאפסת את 

 SWAPהביטים הנמוכים ופקודת  4, המאפסת את  f0hלוגי עם  ANDכתובת מקבלים על ידי פעולת 

 בוהים.גהביטים ה 4הביטים הנמוכים עם  4המחליפה בין המיקום של 

 

 ג.

  r5              r5 = 1+ 0 + 3 +2 +1 + 0 + 1 + 0 = 08hתוכן  

 r6               r6 = 0 + 2 + 0 + 4 + 5 + 0 + 0 + 1 = 0chוכן ת

 

 

  6שאלה 

 

 . UARTהעושה שימוש ב  8051של המיקרו בקר  Cלהלן תוכנית בשפת 

1. #include <8051.h> 

2. void main(void) 

3. { 

4.      TMOD=0x20; 

5.       SCON=0x40; 

6.       TH1=0xfd; 

7.        TL1=0xfd; 

8.        TR1=1; 

9.         TI=0; 

10.         while(1) 

11.        { 

12.                SBUF=0x38; 

13.                while(!TI); 

14.                 TI=0; 

15.           } 

16. } 

  13ו   10 ,9הסבר את ההוראות שבשורות     .א

בקוד התוכנית. היעזר  5 4הסבר את המשמעות של ההוראות שבשורות  .ב

 וח מילות הבקרה.בדף הנוסחאות של המיקרו בקר לצורך נית

 . TL1ו   TH1מה קובעים תכני האוגרים  .ג

. ציין כפונקציה של הזמן TXDסרטט מחזור אחד של האות היוצא מההדק  .ד

 בסרטוטך את מתח האות )אינך נדרש לציין את זמני המעבר(.

 

  6פתרון שאלה 

 

 א.  

  ;TI=0       9שורה  
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על ידי החומרה בסיום שידור של תו בתקשורת  1. ביט זה עולה ל SCONברגיסטר ה  TIאיפוס הביט   

טורית. איפוס הביט מתבצע בתוכנה כדי להכין אותו לשידור של תו חדש. בסיום שידור התו החדש הביט 

 . 1שוב יעלה ל 

 

  while(1)              -  10שורה   

אז  TRUEהוא   1.  היות והערך  TRUEמתבצעת כל עוד התנאי שבתוך הסוגריים הוא  whileלולאת   

 )כולל ( , מבוצעות בלולאה אין סופית. 15עד  11הפקודות שבין השורות 

 

 ;while ( !TI )       13שורה   

מתבצעת כל עוד מה שנמצא בסוגריים הוא  13הכוללת נקודה פסיק בסוף המשפט. שורה   whileלולאת 

TRUE  כדי שהערך בתוך הסוגריים יהיה .TRUE ביט הTI ברגיסטר ה SCON  של המיקרו צריך

במילים   . TRUEהוא  1וערך  1)סימן הקריאה ( הערך יהיה  NOTכי אז אחרי פעולת ה   0להיות ב 

וחוזר ובודק את הביט. המיקרו  13הוא אפס המיקרו נמצא בשורה   TIפשוטות : כל עוד הערך בביט 

כזה, בתוך הסוגריים בגלל  . במקרה UARTבסיום שידור טורי של תו על ידי ה  1מעלה את הביט ל 

 . 14והמיקרו יעבור לבצע את הפקודה שבשורה  – FALSE -  0ההיפוך יהיה 

 

 ב.

  ;TMOD=0x20:     4שורה      

 .  TMOD)הקסה דצימאלי(  לרגיסטר  20בצע השמה של הערך   

 

 
          0                0               0               0                0               1            0             0 

 

הביטים  4ו  1 הביטים הגבוהים שייכים לטיימר 4ביטים.  4חלקים של  2מחולק ל  TMODרגיסטר 

 .  0טיימר הנמוכים שייכים ל

 G=0ושמים  קאונטר( –כטיימר )לא כמונה  2לעבוד באופן  1הביטים הגבוהים אומרים לטיימר  4ב 

  פור. המאפשר לו לס

גם כאן מאפשרים )לא כקאונטר(  ו כטיימר 0באופן  0טיימר הביטים הנמוכים אומרים שעובדים עם  4ב 

 . G=0ספירה על ידי 

 

)בקרה  SCONלרגיסטר ה דצימאלי הקסה  40רת הערך בהע ,   ; SCON=0x40רשום   ,  5בשורה 

 ( SERIAL CONTROL  -טורית 

 

 
          0                 0             0                  0              0              0               1              0 

 

ביט  8האומר שעובדים עם ,  SM0=0, SM1=1    1עובדים עם התקשורת הטורית  באופן ש שאומרת 

 עם קצב שידור/קליטה הניתנים לשינוי. 

SM2=0 ם והמיקרו שלנו הוא היחיד שמתחבר על קווי אומר שלא עובדים בסביבה מרובת מעבדי

 התקשורת הטורית.

REN=0   -  (Receive Enable  - לא מאפשרים קליט    :  )ת תקשורת טוריתאפשור קליטה. 

TB8=0  -  9ביט זוגיות ( אז כאן נשים את הביט ה  –מא גביט )לדו 9אם עובדים בתקשורת טורית עם 

 ישדר. UARTשה 

0= RB8 – שנקלט יהיה  כאן. 9ביט אז ערך הביט ה  9דים עם כאשר עוב 

TI=0  -  איפוס ביטTI  על ידי החומרה כאשר מסתיים שידור טורי של תו. על המתכנת  1. הביט עולה ל

בסיום השידור של התו הבא.  ביט זה נותן למתכנת אפשרות  1לאפס אותו בתוכנה כדי שיעלה שוב ל 

ואז ניתן לשלוח תו חדש לשידור. אם לא נאפס ביט זה  יכולים לדעת האם הסתיים שידור התו הקודם 
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לפני ששידור התו הקודם הסתיים ואז התו החדש "דורס" את  ,להגיע למצב ששולחים תו חדש לשידור

 תו הקודם.ה

RI=0     -   על המתכנת "למשוך" את התו בסיום קליטה של תו טוריעל ידי החומרה  1הביט עולה ל  .

 את הביט כדי להכינו לקליטה חדשה של התו הבא. ולאפס SBUFמה 

 

(. TR1=1  8)שורה  1שתי השורות קשורות זו לזו ולהמשך התוכנית בה רואים שמריצים את טיימר 

. באופן זה  2כאשר הוא עובד באופן   UARTהוא זה המספק את קצב התקשורת הטורית ל  1טיימר 

TL1    ( ובסיום הספירה  12ון בתדר הגביש )אחרי חלוקה ב ביט הסופר את פולסי השע 8הוא מונה בן

 . TH1הוא נטען למספר שטענו לרגיסטר 

 

 ג. 

ולקבוע את קצב   UARTהטיימר יכול לספק  את פולסי השעון ל  1של טיימר   2כאמור באופן 

 , לערך שיש בו TL1הוא זה שבסיום הספירה טוען את  TH1הוא המונה הסופר ו  TL1התקשורת שלו.  

 הוא זה שייקבע את קצב התקשורת הטורית.  TH1לכן הערך שנכניס ל ו

 

 ד.

בינארי. השידור הטורי מתבצע מהביט  00111000הקסה שהוא   38הוא     SBUFהערך הנשלח ל 

 הנמוך אל הגבוה.  

 

 ביט התחלה        ביט סיום   

                   (volt)  V 

           

               5 

               

 

                                     t          

             0    0     1   1     1      0    0     0     0   

 

  7שאלה 

 

שלו שתבצע את הפעולות  Cאו תוכנית בשפת  8051כתוב תת שגרה בשפת הסף של המיקרו בקר 

 שלהלן:

 רו בקר .קבזיכרון הפנימי של המי 40Hתקלוט נתון השמור בכתובת  .1

 ' בנתון שנקלט .0תספור את מספר הסיביות שערכן ' .2

 בזיכרון הפנימי של המיקרו בקר. 41H' בכתובת 0תשמור את מספר הסיביות שערכן ' .3

 

  7פתרון שאלה 

 

 בשפת סף :

1. mov a,40h               40העבר את תוכן תאH אל האקומולטור 

2. mov r1,#0   0ות ה 'מונה כמ ' 

3. mov r2,#8    ( 8מונה המציין כמה לסובב את האקומולאטור )פעמים 

4. again:            rrc a    סיבוב האקומולאטור דרך דגל הנשא 

5. jc cont     אם לא היה נשא קפוץ לתוויתcont  

6. inc r1      את תוכן  1הגדל בr1 )מראה כמה אפסים יש בנתון( 

7. cont: djnz r2,again    ממונה כמות הסיבובים. 1חסר 

8. mov 41h,r1      ' 41' לתא 0העבר את כמות הh   

9. ret      חזור מתת השגרה 
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  C51בשפת     

1. void find0 ( ) 

2. { 

3.    data at 0x40 unsigned char x;  //40 בזיכרון הנתונים הפנימיh קביעת המשתנה  בכתובת 

4.    data at 0x41 unsigned char y=0; // 41h משתנה בכתובת  קביעת ה  

5.    data unsigned char j; 

6. for(j=8 ; j ; j--)  //  ( 0)לא כולל  1עד  8פעמים מ  8לולאה של  

7.  { 

8.     if(x%2==0)    //  LSB   2המספר שארית  כדי לקבל את ספרת ה  

9.     { 

10.          y++;  //  41h   הגדל את כתובת  0אם הספרה הייתה  

11.         x=x/2;  //  lsb  כדי להוריד את ספרת ה  2וקת המספר ב חל  

12.     } 

13.   } 

14. } 

 

  8שאלה 

 

באמצעות פסיקה   P1נתונים מהמפתח  10שתקלוט  8051של המיקרו בקר  Cכתוב תוכנית בשפת 

חיצונית, ותאחסן אותם בזיכרון הפנימי של המיקרו בקר. בכל פעם שתתקבל פסיקה חיצונית בהדק  

INT1 מפתח ייקלט נתון אחד בגודל ביית מP1  הנתונים שייקלטו יאוחסנו בזה אחר זה בבלוק הנתונים .

 בזיכרון הפנימי של המיקרו בקר. 40Hבתים, המתחיל בכתובת  10שגודלו 

 על התוכנית לעבוד לפי האלגוריתם הבא :

 ותמתין לפסיקות . INT1התוכנית הראשית תאפשר פסיקה חיצונית דרך  .1

 ' .0'  ל '1יורד מ ' int1תת השגרה תופעל בכל פעם שהדק הפסיקה  .2

 על תת השגרה לבצע את הפעולות שלהלן :

 לחסום באופן זמני קבלת פסיקות נוספות 2.1

  P1לקלוט נתון מהמפתח  2.2

 לשמור את הנתון בבלוק הנתונים. 2.3

תופסק קליטת נתונים נוספים על ידי חסימת הפסיקות. אם הבלוק  –אם בלוק הנתונים מלא  2.4

 וספות.יאופשרו פסיקות נ –איננו מלא 

 

  8פתרון שאלה 

 

 ניתן לרשום את התוכנית במספר רב של אפשרויות. להלן אפשרות אחת מיני רבות.

 

1. #include <8051.h>    //  הכללת הקובץ 

2. data at 0x40 unsigned char block[10],i ;    // הגדרת מערך ומשתנה  גלובליים 

3. void int1 ( ) interrupt 2 using 0   // הפסיקה הפונקצי  1יקה חיצונית המתאימה לפס   

4. { 

5.      block[i]=P1;  //   למערך במיקום הנכון 1העברת הנתון מפורט  

6.      i++; 

7. } 

8. void main( ) 

9. { 

10.       IE=0x84;   //   1איפשור פסיקה חיצונית  

11.       IT1=1;    //   EDGE  עבודה על ירידה-   

12.       while ( i<10);   //  i<10 על עצמה כל עוד  לולאה החוזרת   

13.      EA=0;    // חסימת כל הפסיקות 

14.      while(1); 
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15. } 

 

 הערות :

מתבצע אוטומטית. כאשר נענים לפסיקה אין צורך לחסום  2.1סעיף  .א

 IEשל רגיסטר  EAפסיקות כי המעבר לתוכנית הפסיקה דואג לאפס ביט 

  . 1ולכן כל הפסיקות ממוסכות. החזרה מהפסיקה מחזירה את הביט ל 

     ;block[i]=P1מבוצעים בפקודה  2.3ו  2.2סעיף  .ב

 

 


