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 פתרון מיקרובקרים טכנאים יג

 תשע"ג   5שאלה 
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 תשובה 

 הסבר הוראות : .א

 ' .0והצבה של הערך הלוגי ' bהכרזה על משתנה מסוג סיבית בשם  – 3שורה 

 . 1שהיא למעשה פסיקה מספר   0כותרת תוכנית פסיקה של טיימר  – 4שורה 

 .  P1_7על סיבית מבצע היפוך   - 7שורה 

 לולאה אין סופית שלא עושה דבר .  – 30שורה 

 . 0אפשור פסיקת טיימר  -44שורה  .ב

ביט (, עבודה כטיימר,  11)טיימר  1באופן הבא: אופן עבודה  0תכנות טיימר  -45שורה 

 (. GATE=0הפעלת הטיימר בתוכנה )

 .  48-למעשה זה  FFDOHאתחול הטיימר לערך התחלתי  -41,47שורות 

 . P1_7-' ב1הצבה של ' – 42שורה 

 .  0הפעלה של טיימר  – 42שורה 

 .1 .ג

 

 

 

 

 

 

 0, משמעות הדבר שכאשר טיימר  0. הסבר: בתוכנית הראשית יש אפשור פסיקת טיימר 4

מפעילה את פעולת הטיימר. תוכנית  42מתמלא מתבצעת קפיצה לתוכנית הפסיקה. שימו לב שורה 

 . בשרטוט כלומר מפיקה גל ריבועי כמתואר (, 7שורה P1_7( הפסיקה משנה את מצב סיבית 

 (. TH0 – TL0) 0' הוא הערך שהוכנס לטיימר0'-' לבין הזמן שהאות ב1'-בההבדל בזמן שהאות 

מתקבלת פסיקה. ו  FFFFHלהזכירכם הטיימר מונה כלפי מעלה וכאשר הוא מתמלא ערכו יהיה 

(.  FFD0H) 48- 0טוענים לטיימר 11,17(ובשורות  FFF0H) 16-  0טוענים לטיימר 10,11ות בשור

 .  16µsלזמן של  P1_7-' לוגי ב48µs '0הוא לזמן של  P1_7-' לוגי ב1'  קובע איזה ערך נטען.  bהדגל 

 . הטיימר  1µsלפיכך זמן מחזור    FO.S=12MHZהזמנים נגזרים מתדר הגביש. נתון שהוא 

 \.  16µsפולסים שהם  11 -ו    48µsפולסים שהם  42ימנה 

P1.7 [V] 

t=µs     

48     64     112    134    
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 תשע"ג  1שאלה 

 תשובה 

 הסבר הוראות: .א

 . 59Hאיפוס תא  – 4שורה 

 . R1את הנתון שכתובתו נמצאת באוגר  Aהעבר לצובר   - 4שורה 

סיביות  4סיביות נמוכות לבין  4. החלף בין  Aהחלף בין ניבל עליון ותחתון בצובר  – 2שורה 

 גבוהות.

אם הנתונים  NEXTוקפוץ לכתובות  58Hלבין תוכן תא  Aהשווה בין תוכן הצובר  – 10שורה 

 לא שווים, אם הם שווים המשך להוראה הבאה. 

פעמים בה היא בודקת שמונה תאים החל מכתובת  2התוכנית מבצעת לולאה של  -ג    -ו .ב

50H מהות הבדיקה  האם האחדות שוות לעשרות  בכל תא ומונה בכמה  .בזיכרון הפנימי

תאים לא משתנים פרט לתא (. לפיכך כל ה 11)שורה  59Hתאים זה קורה. המונה הוא תא 

59H   4שיקבל את הערך  . 
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 תשע"ג   7שאלה 

 
 תשובה 

  Cפתרון שפת 

 

sbit sw =P2^0; 

void main() 

{ 

 

   while(1) 

   { 

    if (sw==0) 

     P1=0X19; 

    else 

     P1=0xff; 

   } 

} 
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ASM 

START:     JNB P2.0,FOUR 

     MOV P1,#0FFH 

     SJMP START 

FOUR:      MOV P1,#19H 

           SJMP START 

 

 תשע"ג  2שאלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשובה 

  Cשפת 

void main() 

{ 

int i,addr=0x40; 

for(i=0;i<10;i++) 

{ 

 if (DBYTE[addr]!=DBYTE[addr+1]) 

 break; 

addr=addr+2; 

} 

if(i==0x10) 

DBYTE[0X60]=0XFF; 

else 

DBYTE[0X60]=0X00; 

} 
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ASM_51 

 

       MOV R7,#10H 

    MOV R0,#40H 

NEXT:  MOV A,@R0 

    MOV A,70H 

    INC R0 

    MOV A,@R0 

    CJNE A,70H,NOT_EQUAL 

    INC R0 

    DJNZ R7,NEXT 

    MOV 60H,#0FFH 

    RET 

NOT_EQUAL: MOV 60H,#00 

     RET 

 תשע"ב  5שאלה 
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 תשובה 

 הסבר הוראות: .א

 . R0לאוגר  50Hהעבר את הנתון  – 1שורה 

 . R0לבין הנתון שכתובתו במצביע  Aבין הצובר  ANDבצע את הפעולה הלוגית  – 1שורה 

. במילים אחרות החלף בין     Aבצע החלפה בין ניבל עליון לניבל תחתון בצובר  – 11שורה 

  A-ות לעשרות ב. ניתן לכתוב החלף בין אחד Aסיביות שמאליות בצובר  4-סיביות ימניות ל 4

ואם כן  NEXTואם הוא לא שווה לאפס קפוץ לכתובת  R7החסר אחד מאוגר  – 15שורה 

 המשך להוראה הבאה.

תאים.  2לאורך  50Hהתת שיגרה מבצעת חיבור של האחדות והעשרות בנפרד החל מתא  .ב

 .  R6ואת תוצאת סיכות העשרות מאחסנת באוגר  R5-את תוצאת סיכום האחדות מאחסנת ב

 . R5=8H  R6=0BH .ג

 תשע"ב 1שאלה 
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 תשובה

 הסבר בוראות:  .א

 '(.1ריק )'  SBUFהמציין סיום שידור ,  TIאיפוס דגל  – 2שורה 

 לולאה אין סופית. – 10שורה 

' המשך 1'-תמתין ברגע שהוא יעלה ל 0, כל עוד הוא שווה  TIבדיקת הדגל  – 13שורה 

 בתוכנית. 

 (. GATE=0בודה כטיימר , הפעלה בתוכנה )ע  MODE 2-ב 1תכנות טיימר  – 4שורה  .ב

 RIו   TI, מניעת קליטה, איפוס הדגלים  SCONתכנות אוגר התקשורת הטורית  – 5שורה 

 סיביות.  2המציינים סיום שידור או קליטה בערוץ הטורי. הפעלת ערוץ השידור  לשידור 

 ץ הטורי.מציינים מה יהיה קצב השידור של המידע בערו 1אוגרי טיימר  TH1-TL1 .ג

  הנוסחה:  קצב השידור נקבע על ידי 

 

 

 

 )סיביות בשניה (. B.P.S 10400לפי הנוסחה קצב השידור הוא       

)הסיבית הימנית( לפני השידור יש  D0-המידע מתחיל מ ) 38H (00111000המידע המשודר יהיה 

 96.1µs=  10400\1' . זמן סיבית אחת 1' ובסיום סיבית סיום '0סיבית התחלה של '

 

 

 

 

 

                                                                                s.b  0   0   1   1   1   0  0  0  s.b 

                                                                                                        D0 D1 D2  D3 D4  D5     D6 D7 

 תשע"ב  7שאלה 
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 תשובה 

 

       MOV 41H,#00 

    MOV R7,#8H 

    MOV A,40H 

NEXT:  RCL A 

    JC DALEG 

    INC 41H 

DALEG: DJNZ R7,NEXT  

    RET 

 

  void main() 

    { 

     int i,mone=0,natun; 

     natun=DBYTE[0X40]; 

     for(i=0;i<8;i++) 

     { 

      if((natun&1)==0) 

       mone++; 

         natun=natun>>1; 

     } 

        DBYTE[0X41]=natun; 

    } 

 תשע"ב  2שאלה 

 תשובה 

int addr=0x40; 

void main() 

{ 

 IE=0X84; 

 IT1=1; 

 while(1); 

} 
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void int0 () interrupt 2 

{ 

 EA=0; 

 DBYTE[addr]=P1; 

 addr++; 

 if(addr!=0x50) 

   EA=1; 

} 

  תשע"א 5שאלה 

 

 תשובה

void main() 

{ 

 int i,addr=0x41,big; 

 big=DBYTE[0x40]; 

 for(i=1; i<10 ; i++,addr++) 

  if(DBYTE[addr]>big) 

   big=DBYTE[addr]; 

 

 P1=big; 

} 

 

ASM 

 

     MOV R7,#10 

     MOV A,40H 

  MOV R0,#41H 

NEXT:  MOV 70H,@R0 

  CJNE A,70H,CHECK 

CHECK: JNC DALEG 

  MOV A,@R0 

DALEG: INC R0  

  DJNZ R7,NEXT 

  MOV P1,A 

        RET 

 

 הסבר לתוכנית אסמבלר

כאשר קפצתי     CJNE  A,70H,CHECKהיא הוראת המפתח, ביצעתי אותה באמצעות  אהוהוראת ההשו

 מבצע . למעשה הבקר CHECKרה התוכנית תגיע לכתובת לשורה שמתחתיה. שימו לב בכל מיק

.  תוכן התאים לא משתנה()ו Cעל ידי חיסור ביניהם התוצאה תופיע בדגל   70Hלתא   Aהשוואה בין 

  קטן. \ן הוראת השוואה של גדולה שלבקר איוהפוך . כך התגברתי על ז  A>70H  C=0אם 
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 תשע"א  1שאלה 

 

 

 

 תשובה
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 הסבר הוראות: .א

 . P1.7שזה כתובת פנימית של פורט  0X97בכתובת  P1_7הכרזה על  – 3שורה 

. הכרזה זאת קובעת  0פסיקת טיימר  t0הכרזה על תוכנית פסיקה בעלת שם  – 4שורה 

 היכן התוכנית תיצרב בבקר, ובכך מתאמת בין את ביצוע הפסיקה. 

 . P1_7מבצעת היפוך על סיבית  – 10שורה 

 לולאה אין סופית שלא עושה דבר.  – 44שורה 

 . 0אפשור פסיקת טיימר – 11שורה  .ב

 דגל הפסיקות הראשי ) בלעדיו אף פסיקה לא תתקבל (. אפשור -17שורה 

 (. GATE=0סיביות עם הפעלה בתוכנה ) 11לטיימר  0תכנות טיימר – 12שורה 

 . 0איפוס הבית העליון של טיימר – 12שורה 

 . 0איפוס החלק הנמוך של טיימר – 40שורה 

 . 0התחל את פעולת טיימר -41שורה 

, זמן מחזור  12MHZמחליף מצב  היות ותדר הגביש  P1_7. כל פעם שהטיימר מתמלא 1 .ג

פולסים  15531סיביות לכן הוא יתמלא כל  11. הטיימר הוא בעל 1µsמנייה של הטיימר הוא 

 שהםף

( )                  

 

פעמים שהטיימר  15בפעם הראשונה אחרי  C=15היות ויש מונה  sµ65536לפיכך הזמן הוא 

 . P1_7=0יתמלא 

15  *15531 =983.040ms   65.536יהיה שינוי כל ולאחר מכןms D.C=50%  

 

T=65.536ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5v 

983.040ms 

T 
P1.7 
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 תשע"א 7שאלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשובה 

 הסבר הוראות: .א

 . R6אפס את אוגר  – 4שורה 

 מצביע עליו.  R1את תוכן התא שאוגר  Aהעבר לצובר  – 4שורה 

 . A-שארית ב B-. תוצאה ב Bבאוגר  Aחלק את הצובר  -1שורה 

אם כן המשך  NEXTואם הם לא שווים קפוץ לכתובת  0אם הנתון  Aהשווה את  – 2שורה 

 להוראה הבאה.

אם כן המשך  AGAINואם לא שווה לאפס קפוץ לכתובת  R7-החסר אחד מ – 11שורה 

 להוראה הבאה.

תאים , כמה נתונים זוגיים . את  10במשך  50Hמתא התת שיגרה בודקת בלוק תאים החל  .ב

 .  R6התוצאה היא מאחסנת באוגר 

 . R6=4H .ג
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 תשע"א  2שאלה 
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 תשובה 

MOV C,P1.0 

ANL C,P1.1 

CPL C 

ORL C,/P1.2 

MOV P1.3,C 

RET 

 תש"ע  5שאלה 

 תשובה

 הסבר הוראות:  .א

 ' . P2.1  '1קבע בסיבית  – 4שורה 

 . P1.2לפורט  Cהעבר את תוכן סיבית  – 1שורה 

ואם כן המשך  NEXTואם הוא לא שווה לאפס קפוץ לכתובת  R5 -החסר אחד מ -7שורה 

 להוראה הבאה. 

 RRC( בגלל 00001111. ) D0 -סיבית אחרי סיבית החל מ P1.2יוצא לפורט  0FHהנתון  .ב

 )נשא(.   c-הוראת סיבוב דרך ה

  MOV A,#7FH להחליף בהוראה  1שורה  .ג
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 תש"ע 1שאלה 

 
 תשובה 

NEXT:  MOV R0,#40H 

  MOV R7,#10 

  MOV A@R0 

  RLC A 

  JNC DALEG 

  MOV @R0,#00 

DALEG:  INC R0 

  DJNZ R7,NEXT 

  RET 

 תש"ע  7שאלה 
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 תשובה 

 הסבר הוראות: .א

,  4פסיקה מספר  INT1פסיקה חיצונית  INT1_ISRהכרזה על תוכנית פסיקה בשם  -7שורה 

 הכרזה זאת קובעת היכן תמוקם התוכנית בזיכרון.  

 סיביות ללא סימן, כלומר יקבל ערכים חיוביים.  int  11מסוג  iהכרזה על משתנה  -2שורה 

 .  P2_2' בסיבית 1הצב ' -14שורה 

 .  ()Initקריאה לפונקציה  -11שורה 

 סופית., החוזרת על עצמה.לולאה אין  -12שורה 

  INT1מה שאומר שפסיקת  IT1=1למעשה הדבר המעניין בהוראה זאת שבדגל  -4שורה  .ב

 תפעל בירידת שעון. 

 .  INT 1אפשור קבלת פסיקה בפסיקת  -5שורה 
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כל פעם שנסגר המפסק הלד דולק לזמן מסוים ונכבה. לא ניתן לדעת את זמן הדלקת הלד  .ג

 מחזורים.  14000המונה   forלולאת  11מה שקובע אותו הוא שורה 

 

 תש"ע 2שאלה 

 תשובה 

 הוראות: הסבר  .א

 . 40Hאת הנתון  R0הכנס לאוגר  -1שורה 

 . A -, התוצאה תאוחסן ב Aעם הצובר  R0מצביע כתובתו בש חבר את הנתון -4שורה 

 . BCDלנתון בקוד  Aבצע המרה לנתון בצובר  -5שורה 

אחרת התוכנית  NEXTואם הוא לא שווה אפס קפוץ לכתובת  R5החסר אחד מאוגר  -7שורה 

 ממשיכה להוראה הבאה.

את התוצאה מאחסנת בתא  כרון הפנימיזיב 40Hהתוכנית מחברת חמישה תאים החל מתא  .ב

45H  הנתונים מחוברים בקוד .BCD . 

 . 63Hיקבל את הערך  45Hלא ישתנו תא  40H-44Hתאים  .ג

  . 5DHיהיה  45Hהחיבור יהיה רגיל ותוכן תא  DA Aאם נבטל את ההוראה  .ד
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