
 תשע"ה – 2015פתרון מבחן מיקרו בקרים ושפה עילית 

 

  5 תשובה 

#include <8051.h> 

 אל משתנה :  1נקלוט את הנתון מפורט  .1

unsigned char x; 

x=P1; 

עבור המתחים המבוקשים כאשר  ADCנחשב את המספר הדיגיטאלי שמקבלים ממיר ה  .2

 דיגיטאלי=  מספר      Vin / Resolutionהנוסחא שנשתמש  :       

Vin = 4.5v        4.5  /  0.02 =  225 

 Vin =  4.0         4.0 / 0.02   =  200 

 א. 

if ( x>=225)     

 { 

 P2_0=0;  //  הדלקת הלד הירוקה 

 P2_1=1;  // כיבוי הלד הצהובה 

 P2_2=1;  //  כיבוי הלד האדומה 

          {   

 ב. 

if ( (x>200)  &&  (x<225 ))     



 { 

 P2_0=1;  //  כיבוי הלד הירוקה 

 P2_1=0;  //  הדלקת הלד הצהובה  

 P2_2=1;  //  כיבוי הלד האדומה 

        { 

 ג.

if ( x<=200)     

 { 

 P2_0=0;  //  כיבוי הלד הירוקה 

 P2_1=1;  // כיבוי הלד הצהובה 

 P2_2=1;  //  הדלקת הלד האדומה 

          {  

 

 
 



  6תשובה 

 

 ותהסבר ההורא  .א

  4שורה 

char msg[7] _at_ 0x40; 

איברים. כל האיברים מטיפוס תווי , והמערך  7בן  מחרוזת( –)ליתר דיוק הגדרה של מערך 

  הקסה בזיכרון הנתונים הפנימי. 40יוצב החל מכתובת 

 

  11שורה 

TR1 = 1; 

 1. ביט זה אומר לטיימר   TCON. ביט זה נמצא ברגיסטר ה   TR1' בביט 1שים  '

 תחיל "לרוץ".לה

 

  12שורה 

while(i) 

התנאי כאן הוא האם  .TRUEבודקת האם מה שנרשם בסוגריים הוא   whileלולאת 

 .  ושוב בודקים את התנאי 19עד  13השורות  .  אם כן מתבצעות i = = TRUEהמשתנה   

 . 20( עוברים לשורה  i=0אם התנאי לא יתקיים ) כאשר 

 

  18שורה 

 

msg[i] = tav ; 

 .   msgבמערך  iאל האיבר במיקום  tavבר את הערך שנמצא במשתנה הע

 

    .ב

TMOD = 0x20; 

 הקסה. 20) אופני העבודה של הטיימרים( את הנתון  TMODהעבר לרגיסטר ה 

 

SCON = 0x50; 

 הקסה. 50) בקרת התקשורת הטורית ( את הערך  SCONהעבר לרגיסטר ה 

 

 TMOD ל  הקסה 20העברת הערך    נסביר בהרחבה:

 

 
0     0        1      0        0         0       0        0 

וזה אומר  0שמים  GATE. הפעלתו כטיימר ) לא כמונה(. בהדק  2באופן  1הפעלת טיימר 

 .שמאפשרים ספירה 

 . 0שמים  GATE, כטיימר וגם אצלו בהדק  0מפעילים באופן   0את טיימר 

 



 SCONהקסה ל  50העברת 

 

 
       0       1        0         1         0      0  0 0 

שאומר  01של התקשורת הטורית. קבענו    קובעים את אופן העבודה   SM0  SM1הביטים 

ביט  ) ללא ביט זוגיות( בקצב תקשורת  8זה עובד עם  תקשורת של . אופן  1שעובדים באופן 

 (. 2העובד באופן  1משתנה ) נקבע בעזרת טיימר 

SM2=0 .אומר שלא עובדים בסביבה מרובת מעבדים 

REN=0   (Receive Enable –  . אומר שלא מאפשרים קליטה  ) אפשור קליטה 

TB8 -   (  Transmitt Bit 8  הביט התשיעי שישודר במקרה שעובדים עם תקשורת של )9 

 ביט ולכן אין לו משמעות.  8ביט. אצלנו עובדים עם 

RB8 –  ביט. בדוגמא שלנו אין לו  9שנקלט כאשר עובדים בתקשורת של  9ה כאן יהיה הביט

 משמעות.

TI  -  על ידי החומרה כאשר ה  1הביט עולה לUART  סיים לשדר תו. הביט יאופס בתוכנה על

 ידי המשתמש כדי להתכונן לשידור של בית חדש.

RI -   י ה על ידי החומרה כאשר הסתיימה קליטה של ביית על יד 1הביט עולה לUART   .

בתוכנה כדי להכינו לקליטת נתון  0המשתמש "מושך" את הביית שנקלט ומוריד את הביט ל 

 חדש.

 

התכנית מפעילה את התקשורת הטורית על פי הנאמר בסעיף הקודם. כמו כן היא מפעילה  .ג

 11עד  9ושורות  7לקביעת קצב התקשורת הטורית ) שורה  2לעבודה באופן  1את טיימר 

אחד אחרי השני כאשר  msgלאחר מכן יש שידור של כל הנתונים שבמערך  בתכנית (. 

 . msg[0]והאחרון הוא     msg[6]האיבר הראשון שמשודר הוא 

נקבע בעזרת הנוסחא שבדף הנוסחאון  UARTשל ה  3ו  1קצב העברת הנתונים באופן  .ד

  המצורף :

 
 

 . נציב ונקבל : FDH = 253 10הוא :    9בשורה  TH1הערך שהכנסנו ל 

)הביט משמש  0הוא   PCONברגיסטר  SMODהנוסחא היא מקורבת מניחה שביט 

 . להכפלת קצב התקשורת( 

Baud Rate = 12*10
6
 ביטים בשנייה    9600 = (256-253)*32*12) / 

 

 



 
  7תשובה 

 

 ביחד : 2ו  1נפתור את הסעיפים 

  NOR, שער   NANDשער הדמיה של בשרטוט המעגלים הלוגיים שבתוך הרכיב יש 

 . P2.3עד  P2.0מתחברים בהתאמה ל  S4עד  S1המפסקים  . ORושער 

.  אחרי שער ה     P2_0  *P2_1היא       NANDאחרי שער ה הפונקציה המתקבלת 

NOR     :  נקבלP2_2 +  P2_3     . 

 .   +    P2_2 +  P2_3   P2_0 * P2_1נקבל :            ORאחרי שער ה 



 

 נתחיל עם אסמבלי :  . C51את התוכנית המבצעת את הפונקציה גם באסמבלי וגם ב נרשום 

 : NAND ביצוע פעולת ה 

Mov  c,p2.0  ;  p2.0  העבר לדגל הנשא את מצב 

Anl  c,p2.1 

Cpl  c  ;  הפוך את דגל ה נשא 

Mov 70h,c  ;  הקסה  70בביט  ת התוצאהשמיר  

 

 :NORביצוע פעולת ה 

Mov  c,P2.2 

Orl  c,p2.3 

Cpl c 

 כשהתוצאה הסופית בדגל הנשא. ORביצוע פעולת  

Orl  c,70h 

  p2.7העברת התוצאה להדק 

Mov  p2.7 , c 

 

 

  <include <8051.h#תהיה פשוטה יותר :   נכליל קובץ כותר :    c51התכנית בשפת 

 

P2_7 =  !(P2_0  & P2_1 )  |    ! (P2_2 |P2_3)   ; 

 

(. כדי  3fh) 00111111את הנתון :     1יש להוציא לפורט   0כדי להדליק את הספרה    .3

 עשרוני או הקסה( 6 (   00000110:  יש להוציא את הנתון  1להדליק את הספרה 

Jb p2.7,on1 

Mov p1,#3fh ;  המקטעים 7בתצוגת  0הדלקת הספרה  

Ret 

On1: mov p1,#6 ;  1הדלקת הספרה  

 Ret 

 

 



 
 

 

  8תשובה 

 

 הסבר ההוראות  .א

 again : mov r1,# 30h       3שורה 

 . 30hמיידית את הנתון   r1העבר לרגיסטר 

 

      movx a, @dptr    : 4שורה 

העבר אל האקומולאטור נתון מזיכרון נתונים חיצוני , מהכתובת שעליה מצביע רגיסטר ה 

dptr  . 

 

 mov r1, a     :   6שורה 



 את הנתון שנמצא באקומולאטור .   r1העבר אל רגיסטר  

 

  inc dptr     :   8שורה 

 .  dptr=dptr+1את התוכן של האקומולאטור .    1הגדל ב 

 

 ים ב ו ג.  נפתור ביחד.סעיפ .ב

הקסה ועד  1000התוכנית עוברת על בלוק נתונים בזיכרון התכנית החיצוני החל מכתובת  

הקסה ) סה"כ עשר כתובות ( וסופרת את כמות הפעמים שמופיע כל נתון ומציגה את  1009

הקסה  30מספר הפעמים שהנתון מופיע בתא מתאים בזיכרון הנתונים הפנימי החל מכתובת 

 1000פעמים בבלוק הכתובות ) בכתובת  3מופיע  02הקסה. לדוגמא :  הנתון  39עד ו

מופיע  03.  המספר   3יופיע המספר  32hהקסה (. בכתובת    1008הקסה ו  1003הקסה, 

יופיע  33hהקסה ( . לכן בתא  1005ו הקסה  1001פעמיים בתוך בלוק בכתובות ) בכתובת 

וכך הלאה.  0הקסה יהיה את הנתון  34כלל ולכן בכתובת לא מופיע ב 4המספר .  2המספר 

 בסיום התכנית נקבל :

 

 

כתובת 

 התא

30H 31H 32H 33H 34H 35H 36H 37H 38H 39H 

תוכן 

 התא

2 0        3  2   0   1   1    0   0    1 

 

 

 

 

 


