
www.arikporat.com 
 

1 
 

 Configuration Wizard ה תוכנהו CROSSBAR ה עדיפות שלמפענח ה ,קלט/פלט 

 כללי  .1

  של  םפיני 25או ( C8051F380/2/4/6) של הרכיבים םפיני ההדקים/ 40דיגיטליים ואנלוגיים זמינים באמצעות  הדקים

(C8051F381/3/5/7/C .)היציאה יכול להיות  הדקיכל אחד מ   .  בצד ימין 1היציאה מאורגנים כפי שמוצג באיור  הדקי  

  ההדקיםלאחד מ   P0.0 - P3.7ניתן להקצות פיני יציאה  .  או קלט אנלוגי( GPIOכקלט/פלט למטרות כלליות ) מוגדר

שיחוברו אל   המעגלים הפריפריאליים ברכיביש שליטה מלאה על   שתמש. למ2פנימיים כפי שמוצג באיור הדיגיטליים ה

. גמישות זו של הקצאת משאבים  ים של הרכיב הקלט/פלט הפיזי הדקירק על ידי מספר  ההגבלה היא ההדקים החיצוניים.

 .  Crossbar   -   Crossbar Priority Decoderה   באמצעות מפענח עדיפות מאופשרת

בנועל הפורט המתאים להיקרא   קלט/פלט של יציאה יכול תמיד הדקהמצב של תמיד ניתן לבצע קריאה של  שים לב שכדאי ל

port latch   ללא קשר להגדרות ה- Crossbar   . 

הוא מרבב   . מפענח העדיפותהבאאיור ה ניתן לראות בעזרת Crossbar-של מפענח ה  ) קונפיגורציה( התצורה  כיצד לקבוע את 

   crossbarה כיצד להגדיר ולהשתמש במפענח  נסביר. רכיב בקלט/פלט ש הדקים פיזיים שלשממפה אותות דיגיטליים פנימיים ל

 Siliconשל חברת     Configuration Wizard 2את הדוגמאות נראה בעזרת תוכנת  ונראה גם מספר דוגמאות .  קלט/פלט   ה  של

Labs  : שאותה ניתן להוריד באתר של החברה 

   https://www.silabs.com/developers/8-bit-8051-microcontroller-software-studio  

 .  Download Wizardלרדת בעמוד שנפתח עד    יש בקישורהערה : 

 

   Crossbarמפענח העדיפות של ה  :  1איור 

https://www.silabs.com/developers/8-bit-8051-microcontroller-software-studio
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  .    P4יש גם את  C8051F380. ברכיב  P3עד  0הרכיבים ההיקפיים שברכיב ואת הפורטים בצד שמאל של האיור רואים את 

שבעזרתו מחברים את הרכיבים   Digital Crossbarבמרכז האיור נמצא ה בצד ימין רואים את ההדקים החיצוניים של הרכיב. 

 . נשלט על ידי הרגיסטרים שמעליו  Crossbarרואים שה דקי הרכיב הפיזיים )שמצד ימין( . שבתוך הרכיב ) מצד שמאל( לה

על חלק קטן של ההדקים אנחנו לא  רכיבים הפנימיים אל ההדקים החיצוניים. האיור הבא מתאר את אפשרויות החיבור של ה

. גם ההדקים של    P0.5ו  P0.4ל  תמיד יחוברו   TX0  RX0יכולים לקבוע לאן יחוברו. לדוגמה ההדקים של התקשורת הטורית 

דקים אבל שאר הה  P0.3  P02   חייבים להיות מחוברים ב XTAL1  XTAL2גביש החיצוני שנחבר לקביעת תדר המערכת ה

 יכולים להתחבר כמעט לכל הדק חיצוני שנרצה.  

 

 הדקי הרכיב החיצוניים.: אפשרויות החיבור של הרכיבים ההיקפיים אל  2איור 
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 נקודות מפתח . 2

 כיציאות.(    4ו  3)או פורט  2 פורטאו  1 פורט , 0 פורטכדי להשתמש בכל פינים של     crossbarה • יש להפעיל את   

 לפני הפעלת כל אחד מהציוד ההיקפי הדיגיטלי.  Crossbar• יש להגדיר את אוגרי  

הם  , ולאחר מכן   reset –  בעת האיפוס בתחילת התוכנית  בעזרת קטע קוד שנכתובמוגדרים בדרך כלל  Crossbar• אוגרי  

 . ללא שינוינשארים 

 . רכיב של היציאות ההדקים( )  pinout -משנות את ה  Crossbar-• הגדרות ה 

  -, ה  Crossbar הפוך ציוד היקפי ללא זמין בנפעיל או נ. אם ברכיב ייחודייציאה  הדקיוצרת  Crossbar• כל הגדרה של  

pinout  .ישתנה 

( עבור פיני יציאת המוצא, גם אלה שהוקצו  push pull או     open drain• יש להגדיר במפורש את מצב הפלט של פיני היציאה ) 

המוגדרים באופן  , UART-ב  RX-ופין ה  SMBus-  ב SCL-וה  SDA-יוצאים מן הכלל לכך הם פיני ה. Crossbar -ידי ה -על

 .  open-drain-אוטומטי כ

לדוגמה( אינו חשוב.  , INT0או / NSSכגון )  Crossbarשל פיני קלט שהוקצו על ידי  push pullאו   open drain   • מצב ה

 ככניסות ללא קשר להגדרה המתאימה של אוגר תצורת היציאה.   יםמוגדראלה  הדקים

 Port)   זו סיכה את סיבית אוגר תצורת היציאה המשויכת ל (  0) לשים  כקלט, יש לנקות  GPIO• כדי להגדיר פין 

Configuration Register  ) כדי לקבל פלט  הז  הדקאשר בוחרת בopen-drainהז  הדק. בנוסף, סיבית היציאה המשויכת ל  

או מושך אותה   דק הה של  מצב שלישי )נקרא גם עכבת גבוהה(   – Tri Stateמציין מצב ' אשר 1' -חייבת להיות מוגדרת ל בפורט

של     RESET'. זוהי תצורת האיפוס 0' -מוגדר ל XBR2 -ב WEAKPUD  הביט אם Weak Pull Up –  למצב גבוה "רופף"

 .  פורט ה הדקי

של היציאה המשויכת ללא קשר להגדרת האוגר  SFRידי קריאת -בכל עת על   של פורט יציאה  הדק  • ניתן לקרוא את הערך של

Crossbar מוגדר כקלט או כפלט.   הדקאו אם ה 

 בציוד ההיקפי הדיגיטלי עצמן.    Enable  הן ייחודיות ונבדלות מסיביות ה Crossbarבאוגרי  Enable• סיביות  

יכול ליצור פסיקות גם אם הפלט שלו   PCAו )לדוגמה,  מודול כדי להשתמש ב  Crossbar -• אין צורך להפעיל ציוד היקפי ב

 (.  הדקאינו מנותב ל

משלהם עדיין שולט במצב הפלט של פיני היציאה. כלומר, ניתן לקרוא  SFR  -מושבת ב בלא Crossbar -• ציוד היקפי המופעל ב

לותו ולא ניתן לגשת אליהן כיציאות למטרות את פיני היציאה בכל עת, אך היציאות נשלטות אך ורק על ידי הציוד ההיקפי שבבע

 כלליות.  

  בפין, ללא קשר למקור    Falling Edge  ידי קצה נופל-מופעלים על( P1.[ 4..7])  1   פורט החיצוניות ב  ות • ארבע הפסיק

Falling Edge הגדרת בCrossbar   .או מצב הפלט של פין היציאה 

-של ה  Strong then Weak אמיתיות. אם נדרשת פונקציית המשיכההן   push pullיציאות ה  ,  סטנדרטי 8051• שלא כמו 

 . open drain לש ואחריה תצורה  push pull כ  ידי הגדרת פלט היציאה המשויך-, ניתן לחקות אותה בתוכנה על8051

 

פינים /להדקי   latches  ports - של הפורטים יציאה נועלימפקח על מיפוי הפינים של אותות דיגיטליים פנימיים ו crossbarה 

כדי למנוע מהם לצוף     - Weak pullups –" משיכה חלשה" . לחלופין, הוא יכול לחבר פיני יציאה לרכיב קלט/פלט פיזיות ב  של
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מנהל את אותות הקלט והפלט הדיגיטליים   Crossbar -ה  .   High impedance גבוהה  עכבה כאשר הם נמצאים במצב של 

 הבאים, המקובצים לפי ציוד היקפי.  

לפני שניתן יהיה לגשת לקלט/פלט של כל אחד מהציוד ההיקפי הללו. כמו כן, יש   Crossbar -את ה אפשרהערה: יש להגדיר ול

 המתאים.   PRTnCNבאוגר   push-pullלמצב   UART TXלהגדיר פיני פלט כגון 

 .  הדקי פורט 2-ניתנים לניתוב ל SCL - ו SMBus – SDA • אותות 

 •SPI  –  ניתן לנתב אתMISO, MOSI, SCK ו-NSS  פיני יציאה.   4-ל 

 •UART  –  ניתן לנתב אותותRX ו-TX  הדקי פורט   2-ל  . 

 •PCA  –   קלטECI  יציאות  5ועד  פורטעשוי להיות מנותב לפיןCEXn  להדקי פורטעשויות להיות מנותבות  . 

 •ADC – ( אות התחלת ההמרהCNVSTR ) - CoNVert STaRt   להדק פורטעשוי להיות מנותב  . 

 .  להדקי פורט  1ומשווה  0משווה של ניתן לנתב את היציאות    -  Comperators  – • משווים 

עשוי   2של טיימר  T2EXשעון ואות הטעינה מחדש   2וטיימר  1, טיימר 0טיימר כניסות של אות השעון של   –• טיימרים 

 .  הדקי פורטל  יםלהיות מנותב

 :  להדקי פורט ברכיביכול גם למפות את האותות הבאים   crossbarה 

 •SYSCLK –    .שעון המערכת, הפוך ונאגר 

 •INT0  ו- INT1   –   פסיקה חיצוניים.  מקלט  ם של ם/הדקיפיני 

 .   3ופורט  2 פורט  1 פורט, 0משפיע על הפינים בפורט   crossbarה  •

 מספק שני יתרונות מערכת מרכזיים:  Crossbar -ה

 מקובצים ברצף.  (  4ו  3) ו   2  1, 0 פורטיםשלא הוקצו ב GPIO -• כל פיני יציאת ה

• הוא מספק גמישות בבחירת הציוד ההיקפי עבור התקנים עם ספירת פינים מופחתת שבהם יציאות קלט/פלט מסוימות עשויות  

 . שלא להיות זמינות

היציאה הזמינות. הדבר   הדקיידי  -פיני היציאה הזמינים ולא עלהדקי/ידי מספר -מוגבלת רק על  יםיקפיההשל הרכיבים הבחירה  

 פינים/הדקיםה בכמות  מוגבל ה רכיבשל הקלט/פלט הדיגיטליות   הדקיציוד היקפי דיגיטלי יהיה זמין ב זה לבחור אי  למתכנןמאפשר 

 .  שלו

 

  רכיבה הדקיקביעת  .3

מבוסס על   ברכיב  ההתקן  הדק. לכן,    שנראה בהמשך ת עדיפות מקצה פיני יציאה לאותות בסדר עדיפות לפי טבל Crossbar -ה

  של הרכיב יש הדק כדי לקבוע את ה . XBR2 -ו    Crossbar  :  XBR0, XBR1ה    באוגרי יםהיקפיהשל הרכיבים  בחירה 

. לאחר מכן, החל מהחלק  שנרצה לחבר להדקי הרכיב יםההיקפי רכיביםבהתבסס על ה Crossbarר תחילה את אוגרי יהגדל

  . P0.0  -ישתמש ב גיע לאות המופעל הראשון. אות זה נסרוק כלפי מטה עד שיש ל,   Crossbarהעדיפות של ה העליון של טבלה 

 ומעלה.  P0.1 -, האותות הנותרים בקבוצה זו יוקצו מיםהיקפי רכיביםאם האות שייך לקבוצה של אותות המשויכים ל

  P0.3 -ו  P0.0, P0.1, P0.2  -ימופו ל NSS -ו SCK, MISO, MOSIההיקפי הראשון המופעל,  רכיב הוא ה SPI, אם לדוגמה

 .    GPIO -כל הפינים שלא הוקצו מתנהגים כ . P0.4בהתאמה. האות המופעל הבא יוקצה  
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והיא מתאימה לרכיבים   פורטים בלבד 3בטבלה מצוינים  .   Crossbar את מפענח העדיפות של ה ה הבאה מתארת בל הט

C8051F0xx רכיבים . לC8051F3xx  .העיקרון יהיה דומה 

 

   Crossbarטבלת מפענח העדיפות של ה :  3איור 

 הפורט בהדק הרכיב. במקום שמראים נקודה זה אומר שניתן לחבר את הדק הרכיב ההיקפי להדק של  

 אז:  SPIוגם תקשורת טורית  I2Cלדוגמה: אם רוצים לחבר גם תקשורת טורית 

 .   P0.1תחובר ל  SCLורגל  P0.0ל   Crossbarתחובר על ידי ה  I2Cשל ה    SDAרגל  התקשורת 

  P0.2  P0.3  P0.4  P0.5אל ההדקים   Crossbarיחוברו בהתאמה על ידי ה    SCK  MISO  MOSI  NSSרגלי התקשורת  

 בהתאמה. 
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הייתרון הגדול של התוכנה הוא שאנחנו שמים את הנקודות במקום הרצוי והתוכנה נותנת לנו מה לשים בכל רגיסטר של ה  

Croosbar  . 

 

 .  configuration Wizard2שלבים בהפעלת תוכנת  .4

 מקבלים את המסך הבא : בהפעלת התוכנה 

 

 : מסך ראשון בהפעלת התוכנה  4איור  

 

 ונקבל :  OKבצד ימין ונלחץ על  C8051F380בצד שמאל ואת  C8051F38Xנסמן בעזרת העכבר את 

 

 : מסך ראשוני ביצירת הקונפיגורציה:  5איור 

 :  Port I/Oונלחץ על  Peripheralsנשים את העכבר על 
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 : מסך המאפשר קבלת מצב הפורטים 6איור 

 

 נקבל : המסך ש

 

 מסך הפורטים:  7איור 

 

 .    P1.7ולחבר לד אל  (  I2C) נקראת גם  SMBus0, תקשורת   SPI0להשתמש בתקשורת טורית נניח שרוצים  : 1 דוגמה

 .  Enable Crossbarבמשבצת הימנית למעלה הנקראת  Crossbarנאפשר את ה  .א

   .  SMBus0ו  SPI0 באיור שמאלבצד  ש צות בשהעכבר את המבעזרת נסמן   . ב

המשבצת  נלחץ על  .   Open drainושו רשפ Oועד המקום המסומן ב  P1.7כלפי מטה מ  האנכיות  נרד עם המשבצות כמו כן  . ג

 . (  Push-pull)כדי להזרים זרם דרך הלד יש לחבר אותה להדק  Push-pullשפרושו    Pל  Oמ והיא תהפוך 

                  ו    "include "si_toolchain.h#קבצים .   2שיש הכללה של רואים של האיור בתוכנית הרשומה בצד שמאל  . ד

C8051F380_defs.h"  #include  . 2   יש  בקבצי הכותר האלו  בהמשך.לפרויקט שניצור  תווספויאלו הכותר  הקבצי
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שכרגע היא ריקה   void Init_Device(void)כמו כן רואים שנוצרה פונקציה בשם   הצהרות על כל הרגיסטרים של הרכיב.  

 . את הפונקציה הזו  נזמן   ( )mainרשום את תוכנית ה החיבורים. כאשר נולא רשום בה כלום כי עדיין לא קבענו את תצורת 

 

 השלבים שלמעלה  3מסך הפורטים לאחר ביצוע :  8איור 

 : מהאיור רואים 

 למעלה בצד ימין .  Crossbarה סימון "וי" במשבצת אפשור 

   SCK  MISOלהדקים בתוך הרכיב  SPI0תקשורת  מתחברים ל  P0.0   P0.1  P0.2 P0.3: הרכיב של   0פורט שההדקים של 

MOSI  וNSS וההדקים   בהתאמהP0.4  P0.5  מתחברים להדקיםSDA  וSCL   של התקשורת הטוריתSMBus0  .בהתאמה 

 שרוצים.  שיש לרשום כדי לבצע את מה בצד שמאל למטה התוכנה יצרה את הקוד 

והם נמצאים   תההדקים החיצוניים אינם מתחברים למערכות פנימיוואז  Pin Skipהדקים שלא משתמשים ניתן לסמן בשורה 

 חיבור אליהם נקבל : מנים את כל הפינים שלא נרצה אם היינו מס בשורה זו אף משבצת. באוויר . אנחנו לא סימנו 

 

 

 

 

: כמו איור  9איור 

אבל עם דילוג  קודם 

על הדקים חיצוניים 

שלא רוצים חיבור  

 אליהם. 

 

 

 Crossbarאפשור ה 
סימון המשבצות  

ו    SPI0של  

SMBus0 

 Push-pullל  P1.7סימון 
  אוטומטית הקוד המתקבל

 סימון שביצענו מה
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 המסך הבא:  איורים ונקבל את  2במסך לפני  OKלחיצה על 

 

 

 ת. המתקבל ית: מסך התוכנ 10איור 

 

איזה רגיסטר יש לתכנת.  האפליקציה עצמה. בצורה כזו היא חוסכת לנו את הצורך להעמיק ולהבין הקוד המתקבל נוצר על ידי  

 . פרויקטפיתוח של ההדבר מקצר את זמן 

או לקרוא לתוכנית   ( )Init_Deviceלקרוא לפונקציה    mainובפונקציה  ( )mainת את הפונקציה ניתן לכתוב בהמשך התוכני

     של הפרויקט החדש     ( )mainה סיף את הקובץ לפרויקט חדש שניצור. בתוכנית  ולהו   c.*הו עם הסיומת  שהתקבלה בשם כלש

 . ( )mainמיד בתחילת פונקציית ה  זה הנזמן את הקובץ 
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  CEX0והדקים  IIC  (I2C   ,SMBus0), תקשורת טורית    SPI0, תקשורת טורית   0רוצים לחבר תקשורת טורית :    2דוגמה 

CEX1  CEX2  השייכים למעגלי הPCA    להוצאתPWM  אפנון רוחב דופק (–  Pulse Width Modukator   . ) 

 

 

    PWM  3סוגי תקשורת טורית  ו    3לחיבור : דוגמה  11איור 

 

הקוד נוצר על ידי     Configuration Wizardבתוכנת ה   . XBR0  XBR1רואים את הקוד שנוצר עבור  באיור בצד ימין למטה 

 התוכנה , ניתן לשמור עליו כפונקציה ולהוסיף אותו לפרויקט שאנחנו יוצרים.
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  CEX0והדקים  IIC  (I2C   ,SMBus0), תקשורת טורית    SPI0, תקשורת טורית   0רוצים לחבר תקשורת טורית  :   3דוגמה 

CEX1  CEX2  השייכים למעגלי הPCA    להוצאתPWM  אפנון רוחב דופק (–  Pulse Width Modukator    ובנוסף רוצים )

   הדקים .   3לדלג על 

 

 

 הדקים .  3ודילוג על    PWM 3סוגי תקשורת טורית  ו    3:  דוגמה לחיבור  12איור 

 

 בצד ימין למטה באיור רואים את הקוד שנוצר . 
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 אתחול הפורטים של הקלט/פלט.5

 יציאה מורכב מהשלבים הבאים:אתחול קלט פלט של הדק 

) מצב פורט   PnMDINעבור כל הדקי היציאות בעזרת הרגיסטר  יש לבחור את מצב הקלט )אנאלוגי או דיגיטאלי(  .1

 ( .  3ל    0יכול להיות מספר בין    nכאשר    n   -  Port n IN Mode   כניסה

)מצב    PnMDOUTבעזרת הרגיסטר עבור כל הדקי היציאה  (  Push Pullאו    Open Drainלבחור את מצב הפלט )  .2

 (.   3ל     0יכול להיות מספר בין    nכאשר     n  – Port n OUTput Modeפורט יציאה 

 .    PnSKIPלבחור את כל ההדקים עליהם רוצים לדלג בעזרת הרגיסטרים של הדילוג   .3

 עם הרכיבים ההיקפיים ברכיב(להקצות הדקי יציאה לרכיבים ההיקפיים שברכיב )במידה ועובדים  .4

 (.  ;XBARE=1) לרשום     Crossbarלאפשר את ה  .5

 

 


