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. 
 תשע"ח 2018פתרון מבחן מיקרו בקרים ושפה עילית מרץ 

 

  5פתרון שאלה 

 ;sbit P2_0 = P2^0 .1     .א

 

של   P2^0והוא שווה לערך שיש בהדק    P2_0הגדרה של ביט באזור הרגיסטרים המיוחדים בשם   

 המיקרו בקר.
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2.         TMOD = 0x01; 

  TMODנעזר בשרטוט של רגיסטר  ה 

                              1        0          0       0              0         0          0          0 

 

הפעלת טיימר .  M1=M0 = 0    0באופן    1וטיימר           M1M0=01     1באופן  0הפעלת טיימר 

ללא  1ו  0אפשור ספירה לטיימרים    C / T = 0  . GATE=0     כטיימרים ולא כקאונטרים 1וטיימר  0

 בהתאמה.   INT1ו     INT0תלות בהדק 

3.     while(P2 == 0 ); 

? .  בגלל שיש   TRUEקת את התנאי  : האם מה שנמצא בתוך הסוגריים הוא  הבוד whileלולאת 

. רק כאשר הפולס  0יש      P2_0נקודה פסיק בסוף שורה זו אז נשארים בשורה הנוכחית כל עוד ב  

 וולט ( נעבור לשורה שאחרי שורה זו. 5) 1יעבור ל 

 

4  .  PulseWidth = (TH0<< 8 ) + TL0 ; 

מורכב מ  0היות וטיימר ביטים כל אחד.  8בתים של  2הוא מטיפוס שלם ויש לו  PulseWidthהמשתנה  

ושמונה ביטים נמוכים    TH0ביטים  גבוהים   8ביטים( המחולקים ל  8רגיסטרים של  2ביטים )או  16

TL0  אז מזיזים את הנתון שב ,TH0  8  8ת עובר לביית הגבוה ומוסיפים לו אואז הוא שמאלה פעמים 

 .   PulseWidth  ביטים המועברת אל המשתנה 16ה של . כך קיבלנו תוצא TL0הביטים הנמוכים של 

  .ב

מגה הרץ אז  12. היות והגביש בתדר   12הפולסים המגיעים לטיימר הם בתדר הגביש אחרי שחולקו ב 

ור של הפולסים אז זמן המחז  T=1/fמגה הרץ. היות ו    1יגיעו פולסים בתדר של   12לאחר חלוקה ב  

של רוחב פולס היא של  אומר שהאבחנהווה ה מיקרו שניות ) מיליונית שנייה(. 1המגיעים לספירה  הוא 

 .(מיקרו שנייה 1או יכולה להיות טעות של עד  ) מיקרו שנייה 1

 . 100    את הערך  PulseWidthנקבל במשתנה  שניות מיקרו  100כאשר רוחב הדופק  .1
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 .PulseWidth   12000נקבל במשתנה   שניותמילי 12כאשר רוחב הדופק    .2

.   PulseWidth    100000במשתנה   היינו צריכים לקבל לי שניותמי 100כאשר רוחב הדופק  .3

הוא   65536בפולס הבא שמספרו  ואז   פולסים 65535 עד היות והטיימר יכול לספור מקסימום

  משתנהל בורעמספר זה י.    34464 = 100000-65536ויתחיל מדידה חדשה ונקבל   מתאפס 

PulseWidth 

מילי  65.535או  )מיקרו  65535שזה        FFFFHרוחב הדופק  המרבי הניתן למדידה הוא   .ג

ולפי זה לחשב ולבדוק כמה פסיקות התקבלו  0ימר י. ניתן כמובן להפעיל פסיקה של ט(שניות 

 אבל זה לא במסגרת התרגיל כאן.את רוחב הדופק 
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 6פתרון שאלה  

 א.   

MOVX A,@DPTR 

  מצביע עליה בזיכרון הנתונים החיצוני.  DPTRהעבר אל האקומולטור נתון מהכתובת שה 

בזיכרון הנתונים  1000Hאז מביאים את הנתון שנמצא בכתובת   1000Hשווה  DPTRלדוגמה : אם ה 

 אל האקומולטור. החיצוני 

 

ANL A,#03H 

בהקסה דצימאלי. ) למעשה עד המספר   3לוגי בין הנתון הנמצא באקומולטור לנתון    ANDבצע פעולת 

דצימאלי(. התוצאה תהיה באקומולטור.  באופן מעשי הפקודה מאפסת לדצימאלי  אין הבדל בין הקסה 9

 ללא שינוי. 1ו  0( ומשאירה את הסיביות  7עד  2הסיביות הגבוהות של האקומולטור ) מסיבית  6את 

 ( . 00000011    00000010    00000001      00000000)     3ועד  0כלומר קיבלנו מספרים מ 

 

INC @R0 

 מצביע עליה )בזיכרון הנתונים הפנימי(.  R0באחד את הנתון הנמצא בכתובת שרגיסטר  הגדל

 . 6הנתון יגדל ל אחרי הפקודה אז  5 יש את הנתון    40Hובכתובת     R0 = 40Hלדוגמה אם 

 

DJNZ  R7,NEXT 

 . NEXTקפוץ לתווית )כתובת(    0ואם התוצאה איננה   R7מהנתון שברגיסטר  1חסר 

 

 ב.  

כתובות רצופות בזיכרון הנתונים  8ב הנמצאים הנתונים   8כל אחד מ התוכנית מבצעת בדיקה על  

(. היא מביאה נתון אל האקומולטור  1007H)כולל   1007Hועד       1000Hהחיצוני, החל מכתובת 

הסיביות הגבוהות של  6היא מאפסת את   ( 00000011  ) 3עם הנתון   ANDובעזרת פעולת 

התוצאה שהתקבלה יכולה  ללא שינוי. 1ו  0( ומשאירה את הסיביות  7עד  2האקומולטור ) מסיבית 
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.  אם התוצאה   40Hאת הערך בכתובת   1ב  יםמגדיל 0התוצאה היא אם  .  3ועד  0להיות מספרים  מ 

את  1היא מגדילה ב  2. אם התוצאה היא  41Hאת הנתון בכתובת   1מגדילה ב  התכנית 1שהתקבלה היא 

 . 43Hאת הנתון בכתובת   1היא מגדילה ב  3ואם התוצאה  42Hהנתון בכתובת 

 התוצאות שנקבל הן :      

 

 

 

 

.  0שלהם הם  1ו  0יש מספרים שביטים    1003H   1004H    1005H     1007Hבכתובות        

 . 4יהיה   40Hמכאן שבכתובת  מספרים .  4סה"כ 

  1נקבל   41Hולכן  בכתובת   01שלו הם  1ו  0בלבד יש מספר שהביטים  1001H בכתובת  

 .2ולכן נקבל את המספר  10שלהם הם  1ו  0יש מספרים שהביטים    1006Hו     1001Hבכתובות  

 .1נקבל את הערך  43Hולכן בכתובת   11שלו  הם  1ו  0בלבד יש  מספר שהביטים   1002Hבכתובת  

 

הביטים הנמוכים של המספר.  4אז בודקים את   ANL A,#0FHל     ANLה   ת.    אם נשנה את פקודג

נקבל    ANL. אחרי פעולת ה    0AHשהוא    1006Hבמקרה הזה השינוי היחיד יהיה עבור הכתובת  

נקבל את המספר   42H. בכתובת    1יגדל ב   4AHואז הנתון בכתובת    0AHומולטור את המספר  באק

 . 2במקום  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כתובת  הערך

4 40H 

1 41H 

2 42H 

1 43H 
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  7פתרון שאלה  

 נרשום את כל השלבים בתכנית אחת :

 

#include <AT89X52.h> 

 int counter=0;    //   .הגדרת מונה הסופר את כמות הפסיקות 

 void delay(long num)     // לא נדרשת במבחן –פונקציית השהייה  כי היא נתונה  

{ 

 long i; 

 for(i=0;i<num*1000;i++); 

} 

 

void main(void)     

{ 

   IE=0x84;  //    1אפשור פסיקה חיצונית  

   IT1=1;  // EDGE -  עבודה על ירידות  

 P2_2=1;   //  כיבוי הלד 

   while(counter<10) ;     //   ממתינים לקבלת פסיקות 10כל עוד המונה קטן מ  

  EA=0;  //  EA  פסיקות חוסמים פסיקות עם ביט   10לאחר  

 while(1); 

} 

  1המתאימה לפסיקה חיצונית  2פסיקה מספר   //

void int1( ) interrupt 2 

{ 

   P2_2=0;   //  הדלקת הלד 

   delay(1000);   //    שנייה 1השהייה של  

   P2_2=1;   //  כיבוי הלד 

 counter++;   //   1הגדלת המונה ב  

 } 
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  8פתרון שאלה 

 

#include <AT89X52.h> 

 int counter=0; 

 void main() 

 { 

 unsigned char sensors;  //  הגדרת משתנה מטיפוס תווי לא מסומן 

 while(1) 

 { 

  sensors=P1;    //   העברת מצב החיישנים אל המשתנה 

  if((sensors& 0x0f )==0x0f)    //  ? האם כל החיישנים הימניים תפוסים 

   P2_2=0;   //  כיבוי  הלד הירוקה הימנית 

  else      //    אם לא כל החיישנים הימניים תפוסים 

  { 

   P2_2=1;       //  הדלקת הלד הירוקה המראה ישי מקום מצד ימין 

   P2_1 = 0 ;     //  לד האדומה אם החנייה הייתה מלאה והתפנה מקוםכיבוי ה  

  } 

         if((sensors& 0xf0 )==0xf0)    //  ? האם כל החיישנים השמאליים תפוסים 

   P2_0=0;   //   כיבוי הלד הירוקה שמראה שיש מקום בצד שמאל 

  else 

  { 

   P2_0=1; //  הירוקה השמאלית שמראה שיש מקום בצד שמאל הדלקת הלד  

   P2_1 = 0 ;     כיבוי הלד האדומה אם החנייה הייתה מלאה והתפנה מקום 

  } 

  if ( sensors==0xff)  //   ?  האם כל החיישנים תפוסים     

    P2_1=1;  // הדלקת הלד האדומה שמראה שאין מקום פנוי 

    } 

}  
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