
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

УКРАЇНИ 

 

ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

 
 

 

Лабораторний практикум з дисципліни  
 

“МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА” 
 

 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробив : 

Викладач   ВТК  

Скерський О.Є. 

 

 

 

 

Вінниця  



 2 

Практикум з дисципліни “Мікропроцесорна техніка” для 

студентів технічних спеціальностей / Викл. Скерський О.Є., -: Вінниця, 

Технічний коледж.- 52с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Зміст 

 

 

Стор. 

1. Вступ.       3 

2. Загальні відомості, призначення    3 

3. Перелік лабораторних робіт     3 

4. Технічні характеристики     3 

5. Опис учбово-відладочного стенда     4 

5.1. Робота стенда при завантаженні програми   4 

5.2. Розподіл пам'яті стенда    5 

5.3. Послідовний прийомо-передавач   6 

5.4. Включення портів ОЕОМ  і EEPROM пам'яті  7 

  5.5. Розташування елементів, призначення роз‟ємів і   

   перемичок       7 

6. Опис плати розширення     8 

6.1. Призначення      8  

6.2. Цифро-аналоговий перетворювач   8  

6.3. Аналого-цифровий перетворювач    9 

6.4. Генератори      9 

6.5. Введення дискретної інформації   9 

6.6. Виведення дискретної інформації   9 

7. Конструкція стенда      10 

8. Підготовка до роботи.      11 

9. Робота зі стендом       11 

10. Тестування стенда      12 

11. Вказівки з техніки безпеки     13 

12. Приклад завантаження програми в стенд   13 

13. Список умовних скорочень     14 

14. Лабораторні роботи №1-№8     15 

Лабораторна робота №1    15 

Лабораторна робота №2     17 

Лабораторна робота №3    31 

Лабораторна робота №4     36 

Лабораторна робота №5    40 

Лабораторна робота №6    41 

Лабораторна робота №7    47 

Лабораторна робота №8    48 

15. Додаток 2 (Інтерфейси)     51 

16. Додаток 3 (Див. Опис МSС 51)    53 

17. Література       54 

 

 

 

 

 



 4 

1.Вступ 

 

Дана методичка дозволяє ознайомитися зі стендом, переліком 

лабораторних робіт можливих для виконання, порядком і правилами 

його експлуатації, дотримання яких забезпечить працездатність стенда. 

2. Загальні відомості, призначення 

 

Учбово-відладочний стенд "ЕV8031" - програмно-апаратний  

комплекс, орієнтований для застосування в навчальних цілях по 

курсам  програмування (мова Асемблер, СИ), а також як засіб 

розробки програмного забезпечення для контролерів на базі 

однокристальної ЕОМ серії МSС-51. 

3. Перелік лабораторних робіт 

 

1. Вивчення стенда, команд однокристальної ЕОМ 

КР1816ВЕ31. 

2. Програмування  рівнобіжного інтерфейсу КР580ВВ55, 

системи відображення інформації. 

3. Система переривання, опитування дискретних датчиків. 

4. Цифро-аналогове перетворення. 

5. Аналого-цифрове перетворення. 

6. Обробка частотних і часових 

сигналів. 

7. Вивчення інтегральних мікросхем пам'яті з послідовним 

введенням /виведенням інформації. 

8. Програмування послідовного порту ОЕОМ. 

 

4. Технічні характеристики. 

 

•Використані однокристальні процесори КР1816ВЕ31, Intel 

80C31 80С51, Philips P80C31, Аtме1 АТ89С51 (DІР корпус); 

• Пам'ять програм - 8 кбайт (6264) у стандартному постачанні, 

32 

кБайта в розширеній (62256); 

• Пам'ять даних - 8 кбайт (6264) у стандартному постачанні, 32 

кбайта в розширеній (62256); 

• Послідовна ЕЕРRОМ пам'ять 256 байт (АТ24С02) у 

стандартному постачанні, 8 кбайт у розширеній (АТ24С64); 
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• Два послідовних канали передачі даних RS232 (переключення 

програмно-апаратне); 

• Системний інтерфейс із роз‟ємом IDC-40 (див. додаток №3); 

• Інтерфейс розширення (вх/вих КР580ВВ55. порт Р1 ОЕОМ). 

Див. додаток №3; 

• Статична 4-розрядна двійково-десяткова індикація; 
• Цифроаналоговий і аналого-цифровий перетворювач (плата 

розширення); 
• 4.10. Генератор з фіксованою частотою - 50 кГц, генератор з 

частотою, що змінюється, від 2 кГц до 10 кГц (плата 
розширення); 

• 4.11. Динамічна 2 розрядна індикація (плата розширення); 
• 4.12. Пристрій дискретного введення інформації: 2 кнопки, 

клавіатурна матриця 3х3 (плата розширення); 
• 4.13. Пристрій дискретного виведення інформації 8 шт. (плата 

розширення); 
• 4.14 Знакосинтезуючий індикатор 1 шт. (плата розширення); 

 

5. Опис учбово-відладочного стенда 

 

5.1. Робота стенда при завантаженні відлагоджуваної 

програми. 

 

Схема електрична принципова учбово-відладочного стенда в 

Додатку №1 . Перелік інтегральних мікросхем, а також їхні аналоги, 

що використані в стенді - в таблиці №1 

Програма завантажник знаходиться в мікросхемі пам'яті (DD3) 

27С64/КР573РФ6,  вона  проводить  ініціалізацію  послідовного 

прийомо-передавача ОЕОМ (DD1), перевіряє наявність і ємність 

пам'яті даних, при цьому програма завантажник не порушує цілісність 

даних у пам'яті програм. Програма завантажник формує на індикації 

НG1, НG2 число - ємність пам'яті даних у кілобітах. (Надалі пам‟ять 

даних буде використовуватися як пам'ять програм ОЕОМ). 

При надходженні даних з послідовного порту персонального 

комп'ютера в послідовний порт (роз‟єм Х2) стенду, ОЕОМ записує їх у 

пам'ять даних (DD13) К573РУ 17/6264. Сигнали керування - РМЕ, WR, 

RD, АLЕ, формовані процесором і необхідні для звертання до пам'яті  

даних  надходять  через  мультиплексор вибірки (DD9) КР1533КП11.  

Після прийняття останнього байта програма завантажник 

формує сигнал на виході Р1.3, що у випадку установки перемички Х6 

викликає  переключення  тригера  (DD12-1, DD12-2) К555ЛАЗ 

відповідно і мультиплексора вибірки в режим, при якому мікросхема 

(DD13) пам'ять даних використовується ОЕОМ як пам'ять програм, а 
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мікросхема (DD11) 573РУ17 використовується як пам'ять даних. (Див. 

схему електричну принципову).  

Одночасно з запуском програми загоряється світлодіод VD1. 

При цьому мікросхема (DD3), у якій знаходиться програма 

завантажник - відключений. 

Кнопка S2. необхідна для формування сигналу скидання на вході RST 

процесора, тобто переходу стенда в режим роботи ОЕОМ від програми 

завантажник, тобто очікування прийому даних з послідовного порту. 

Процесор готовий приймати дані в пам'ять даних. 

Кнопка S1, необхідна для перезапуску завантаженої з ПК 

програми, що  знаходиться в пам'яті програм (DD13). При натисканні 

кнопки S1, загоряється 

світлодіод VD1. При цьому можлива новий запис програми в стенд із 

персонального комп'ютера. При передачі даних з персонального 

комп'ютера в стенд, комп'ютер на лінії RІ послідовного порту 

формується сигнал, що по ланцюгу: транзистор VТ1 КТЗ15Г скидує. 

процесор, також як і кнопка S2. 

 

5.2. Розподіл пам'яті стенда. 

 

Адресація (звертання) процесора до периферійних пристроїв 

стенда реалізована як адресація до комірок пам'яті в адресному 

просторі від 8000Н до FFFFН. Сигнали вибірки периферійних 

пристроїв стенда "СS" формуються дешифратором адреси 

мікросхемою DD8 КР1533ИД7. 

Пам'ять даних (мікросхеми DD11, DD13) мають адресацію з 

0000Н до 7FFFН, у залежності від ємності використовуваної в стенді 

мікросхеми пам'яті. 

Мікросхема програмованого паралельного інтерфейсу 

КР580ВВ55 DD10 включений як блок комірок пам'яті: адреса Порт А -

8000Н; адреса Порта В- 8001Н; адреса Порта С- 8002Н; адреса Порта 

регістра керуючого слова RUS- 8003Н. 

Сигнал вибірки СS0 формується мікросхемою дешифратора 

адреси DD8. 

Пристрій відображення виконаний на чотирьох статичних 

семисегментних двійково-десяткових індикаторах (DD15 – DD18). 

Звертання до них відбувається, як до комірок пам'яті з адресами 

А000Н, В000H. Передача даних на індикатори здійснюється з ОЕОМ 

по шині даних АD(0-7).  

Сигналами вибірки мікросхем індикації є СS3, СS2 
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Рис. 1. Структурна схема стенда 

ОЕОМ - однокристальна ЕОМ; ВІОS - базова система введення/ виведення; 

ПП пам'ять програм; ПД пам'ять даних; СИ системний інтерфейс; ДА 

дешифратор адреси; СОИ - система відображення інформації Н01,2,3,4; СПП 

схема перезапуску програм; СОМ1  послідовний порт для РС; СОМ2 

послідовний порт для ПУ; ППИ паралельний прийомопередавач; ИПУ 

інтерфейс периферійних пристроїв (ПУ); СУПП схема керування 

послідовними портами; ПП(F) послідовна пам'ять ЕЕРRОМ. 

 
Таблиця 1 Перелік  мікросхем 

№ 

 

Позначен

ня на 

схемі 

 

Позначення 

(імпортн.) 

 

Аналог 

 

Короткий 

опис ІМС 

 

1 DD1 80С31 1816ВЕ31 Однокристаль

на ЕОМ 

2 DD3 27С64 К573РФ6 ПЗП 8 Кб 

3 DD11 8464(62256) К537РУ17 ОЗП 8 Кб 

(ОЗП 32Кб) 

4 DD13 8464(62256) К537РУ17 ОЗУ 8 Кб 

(ОЗУ 32Кб) 

5 DD2 74НС573N 1533ИРЗЗ 8-розрядний 

регістр 

6 DD10 8255 К580ВВ55 паралельний 

периф. 

Інтерфейс 

7 DD6,12 7400 К155ЛАЗ 4 елементи 2І-

НІ 

8 DD7 7404 К155ЛН1 6 елементів НІ 

9 DD9 74257 1533 КПП Мультиплексо

р 
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10 DD8 74138 1533ИД7 Дешифратор 

11 DD4 75189 К559ИП20 Перетворювач 

рівня 

12 DD5 7432 К555ЛЛ1 4 елементи 

АБО 

13 НG1-Н4 Немає аналога 490ИП2 Статичний 

індикатор 

14 DD14 АТ24С02 Немає 

аналога 

ЕЕРRОМ 

256х8 I
2
C 

 

5.3 Послідовний прийомопередавач. 

 

Модуль послідовного зв'язку сформований на мікросхемі 

приймача 75189 (DD4), передавача К155ЛН1 (DD7), схеми вибірки 

каналу передачі (DD6-DD5). 

Швидкість обміну по послідовному порту в режимі 

завантаження 9600 біт/с для кварцу 14318000 Гц (7273800 Гц). 

Швидкість обміну по послідовному порту в відлагоджуваній програмі 

може бути змінена. 

Вибір каналу послідовної передачі здійснюється сигналом СSЕL 

лінія порту Р1.0 однокристальної ЕОМ, у випадку установки 

перемички ХЗ. Відсутність перемички, або сформований сигнал "1" на 

виході Р1.0 мікросхеми ОЕОМ формує вибірку каналу передачі даних 

з персонального комп'ютера в стенд. Це канал має неповний набір 

сигналів (RхD, TхD, RІ). 

Програмна установка сигналу "0" на виході Р1.0 мікросхеми 

ОЕОМ при наявності перемички ХЗ формує вибірку додаткового 

каналу послідовної передачі даних. Додатковий послідовний канал має 

набір сигналів. (RхD, ТхD, DТR, GND, DSR, RTS, CTS). 

 

5.4. Включення портів ОEOМ і ЕЕРRОМ пам'яті 

 

Порт Р1 ОЕОМ , а також сигнали РЗ.0, Р3.1 можуть бути 

відключені від зовнішніх ліній (перемички ХЗ-Х10, Х11, Х12), крім 

ліній інтерфейсу розширення. На роз‟єм інтерфейсу розширення ці 

сигнали приходять, минаючи перемички ХЗ-Х10, X11, X12. 

Лінії даних і синхроімпульсів мікросхеми ЕЕРRОМ пам'яті 

(DD14) АТ24С02 підключені відповідно на виводи Р1.2  Р1.1. 

однокристальної ЕОМ 

 

5.5. Розташування елементів, призначення роз’ємів і 

перемичок 



 9 

 
Рис. 2. Схема розташування елементів стенда 

 

X1 - Системний інтерфейс із повним адресним простором;  

Х2 - інтерфейс послідовного порту СОМ1 для зв'язку стенда з РС;  

ХЗ - Перемичка вибору СОМ порту;  

Х4 - перемичка підключення сигналу синхронізації послідовної пам'яті; 

 Х5 - перемичка підключення лінії передачі даних послідовної пам'яті;  

Х6 - перемичка дозволу автоматичного запуску завантаженої програми;  

Х7 - Перемичка підключення лінії готовності даних для СОМ2;  

Х8 - Перемичка підключення лінії скидання для передавача;  

Х9 - Перемичка підключення лінії запиту передачі для СОМ портів;  

Х10 - Перемичка підключення лінії готовності вихідних даних для 

СОМ портів;  

X11 - Перемичка підключення лінії прийому даних по СОМ порту;  

Х12 - Перемичка підключення лінії передачі даних по СОМ порту. 

Х13 -Інтерфейс послідовного порту СОМ2 для зв'язку стенда з іншими 

пристроями, що мають стандартний порт RS232С;  

X15 - Інтерфейс розширення для підключення зовнішніх пристроїв з 

використанням паралельного прийомо-передавача;  

 

6. Опис плати розширення 

 

6.1. Призначення. 

 

Плата розширення (у комплексі з учбово-відладочним стендом 

на базі однокристальної ЕОМ серії 8031) призначена для проведення 

лабораторних робіт пов'язаних з аналого-цифровим і частотним 

перетворенням, а також з обробкою дискретних сигналів. Схема 

електрична принципова плати розширення в Додатку №2 Перелік 
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інтегральних мікросхем, а також їхні аналоги використовувані в стенді 

- у таблиці №1 

 

6.2. Цифроаналоговий перетворювач 

 

ЦАП виконаний на мікросхемі КР572ПА1 DА2(10 розрядний 

ЦАП). Вхідними сигналами для ЦАП є лінії порту РА0-РА7, РС0, РC1 

мікросхеми КР580 ВВ55. Вихідний сигнал знімається з роз‟єму ВNС. 

 
 

Рис. 3. Структурна схема плати розширення  

 

ИПУ- Інтерфейс периферійних пристроїв; ЦАП - Цифроаналоговий 

перетворювач; 

К- Компаратор напруги; НL-2-НL-8 - Світлодіодні індикатори; 

НG37 - Світлодіодный матричний індикатор 5х7; НG5, НG6 - 

Світлодіодні семисегментні індикатори; ГЧ - Генератор 

фіксованої частоти; ГПЧ - Генератор змінної частоти; Д- 

дешифратор для вибірки семисегментних індикаторів; S10, S11, 

3.2, 3.3 - Кнопки; МК - матриця кнопок 3х3; ВNС - 

осцилографічний роз‟єм; СОN З - роз‟єм підключення 

цифрового термометра . 

 

6.3. Аналого-цифровий перетворювач 

 

АЦП виконаний на мікросхемі КР572ПА1 (10 розрядний ЦАП), 

інтегральному компараторі КР554САЗ DА1, інверторі ДО155ЛН1 DD3. 

Вхідним аналоговим сигналом для АЦП є сигнал з змінного резистора 

R27. Лінії порту РА0-РА7, РС0, РС1 мікросхеми КР580 ВВ55 (див. 
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схему стенда) використовуються для формування цифрового вхідного 

коду (відповідно D0-D9).  

На виході ЦАПа-(перетворювача струм-напруга) формується 

напруга пропорційна вхідному коду. Сигнал спрацьовування 

компаратора знімається з (DD3-3) вхід ОЕОМ Р1.7. Спрацьовування 

компаратора візуально видно по загорянню світлодіода НL9. Якщо на 

Р1.7 "0" світлодіод світиться. 

 

6.4. Генератори 

 

У схемі присутні два генератори, один з фіксованою частотою - 

50 кГц, елементи С1, R4, RЗ, DD1-4, DD1-5, DD1-6 і генератор з 

змінною частотою від 2 кГц до 10 кГц, елементи R5, R1, R7, С2, VТ1, 

DD1-1, DD1-2, DD1-3 (зміна частоти здійснюється за допомогою 

резистора R7).  

Вихідні сигнали з генератора фіксованої частоти надходять на 

вхід ОЕОМ Р3.4 (вхід таймера/лічильника Т0 ОЕОМ); з генератора із 

змінною частотою на вхід Р3.5 (вхід таймера/лічильника Т1). 

 

6.5. Введення дискретної інформації 

 

Уведення дискретної інформації здійснюється за допомогою 

двох кнопок S10, S11. Сигнали надходять відповідно на входи ОЕОМ 

Р3.2, РЗ.З, 

(Р3.2 - є входом апаратного переривання INТ0 ОЕОМ, РЗ.З - INТ1 

ОЕОМ). 

До входів порту РС0-6 DD10 підключена матриця кнопок (клавіатура) 

S1-S9 (3x3). 

 

6.6. Виведення дискретної інформації 

 

Виведення дискретної інформації здійснюється за допомогою 

двох семисегментних індикаторів НG5 , НG6 включених за схемою 

динамічної індикації, що керуються сигналом РС7 мікросхеми DD10 і 

восьми світлодіодів НL1 - НL8 - стан порту РА DD10.  

Керування динамічною індикацією здійснюється за допомогою 

елементів DD4, DD3 (лінія даних А,B,C,D,Е,F,G,Н, -РВ0, РВ1, РВ2, 

РВЗ, РВ4, РВ5, РВ6 ,РВ7) сигнали надходять з порту РВ мікросхеми 

паралельного прийомо-передавачача DD10 (див. схему електричну 

стенда Додаток №1), сигнали вибірки відповідного індикатора 

надходять від лінії порту РС7 мікросхеми DD10 до транзисторів VТЗ і 

VT2. 
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Рис.4 Схема розміщення елементів плати розширення  

 

 

7. Конструкція стенда 

 

Учбово-відладочний стенд "ЕV8031"- конструктивно виконаний 

у виді приставки, що підключається до персонального комп'ютера за 

допомогою кабелю послідовної передачі даних і живлення. 

Корпусом стенду служить: знизу підкладка з гетинакса 

товщиною 5мм розмірами 207мм*144мм, зверху кришкою з оргскла 

товщиною 3 мм розмірами 200мм* 135мм. 

Доступ до роз‟ємів послідовної передачі даних вільний. 

Доступ до роз‟ємів системного інтерфейсу, інтерфейсу 

розширення, перемичкам ХЗ-Х12 - закритий верхньою кришкою. 

 

 

8. Підготовка до роботи 
 

1. Здійснити заміну роз‟єму DВ-25Р послідовного порту на 

персональному комп'ютері на роз‟єм DВ-25Р+VСС.  

2. Підключити роз‟єму IDС-10 відповідна частина DВ25 до 8-ми бітної 

плати контролера послідовного порту. 

 

УВАГА! ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДАНОГО ШЛЕЙФА ДО 

РОЗ’ЄМІВ СОМІВ-ПОРТІВ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ 

МАТЕРИНСЬКИХ ПЛАТ НЕОБХІДНО ЗМІНЮВАТИ 

РОЗПАЮВАННЯ СИГНАЛЬНИХ ЛІНІЙ СОМ ПОРТА 

 

3. Підключити роз‟єм живлення VСС до одного з вільних роз‟ємів 

блоку живлення персонального комп'ютера. 

  Для проведення робіт непов'язаних з 

використанням плати 
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розширення перемички ХЗ-Х10 можуть бути 

встановлені. 

 Для проведення лабораторних робіт із 

застосуванням плати 

розширення перемички Х 3-Х 10 установити відповідно. 

 Перемички Х11, X12 повинні бути встановлені. 

 

4. Підключити кабель зв'язку роз‟ємом DВ-25S до персонального 

комп'ютера, роз‟ємом DВ-9Р до стенду (роз‟єм РС). Повинен 

засвітитись світлодіод VD2 (індикатор наявності напруги  живлення +5 

вольт), і при цьому на індикації буде відображатися число - ємність 

пам'яті даних стенда в кілобітах. 

 

УВАГА!  

ДАНИЙ КАБЕЛЬ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ РС ЗІ 

СТЕНДОМ.  

ДО СКЛАДУ ДАНОГО КАБЕЛЮ ВХОДЯТЬ ЛІНІЇ ЖИВЛЕННЯ 

(+5В). 

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПІДКЛЮЧАТИ ЦЕЙ 

КАБЕЛЬ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЇВ. 
 

5. Стенд готовий до завантаження програми для ОЕОМ. 

9. Робота зі стендом 

 

У цьому розділі розглянутий один з варіантів завантаження 

програми в стенд (див. додаток №1), 

1. На персональному комп'ютері завантажити текстовий 

редактор. 

2. У текстовому редакторі набрати текст програми в мнемокодах 

мови Асемблер для 8051. 

3. Зберегти, набраний файл із розширенням *. АSМ. 

4. Відкомпілювати  набрану програму відповідними засобами. 

5. Можливі помилки в програмі можна переглянути в 

однойменному файлі з розширенням *.LSТ 

6. Після усунення всіх помилок, дані файлу з розширенням 

*.НЕХ програмою EVАL.ЕХЕ необхідно перенести в стенд. 

Програма ЕVАL.ЕХЕ запропонує вибрати номер 

послідовного порту. 

7. Виведення на екран підказки про параметри програми 

ЕVАL.ЕХЕ. здійснюється запуском ЕVАL.ЕХЕ. 

8. При передачі даних з персонального комп'ютера в стенд на 

екрані монітора відображаються передані дані. Ці ж дані 

відображаються на індикаторі стенда НG1, НG2. Світиться 

світлодіод VD1. 
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9. Після передачі останнього байта при наявності перемички Х6 

завантажена програма запускається автоматично. 

10. При відсутності перемички Х6, або при необхідності 

перезапуску програми завантаженої в стенд натиснути 

кнопку S1.  

11. Зупинка, завантаженої програми і перехід у режим 

очікування на прийом даних з персонального комп'ютера 

можливо натисканням кнопки S2. При цьому гасне 

світлодіод VD1. 

12. Запис нової програми можливий в будь-який момент часу 

роботи завантаженої програми. 

 

 
10. Тестування стенда. 

При подачі напруги на стенд, процесор автоматично визначає 

розмір пам'яті даних з відображенням на індикаторі стенда НG1, 

НG2 числа ємності пам'яті в кіло бітах. (Тестування процесора, 

регістра защелки, дешифратора адреси, схеми скидання процесора). 

Програма ТЕSТ.НЕХ дозволяє перевірити канал послідовної 

передачі даних з персонального комп'ютера на стенд  (мікросхема 

приймача даних) схеми переключення і мультиплексора вибірки, 

дешифратора адреси, всі розряди елементів статичної індикації. 

Тестування плати розширення здійснюється спеціальними 

програмними засобами 

11. Вказівки з техніки безпеки 

 

Учбово-відладочний стенд "ЕV8031" розрахований на спільну 

роботу з персональним комп'ютером. Усі вказівки по техніці безпеки 

ви можете довідатися у відповідному посібнику з експлуатації даного 

пристрою. 

Категорично забороняється установка і зняття роз‟ємів, 

перехідників, роз‟ємів зв'язку при включеному персональному 

комп'ютері 

Учбово-відладочного стенда "ЕV8031" не містить напруг 

небезпечних для життя. 

 

12. Приклад завантаження програми в стенд 

 

1. На персональному комп'ютері завантажити текстовий 

редактор. 

2. У текстовому редакторі набрати текст програми в мнемокодах 

мови Ассемблер для 8051: 
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3. Зберегти набраний файл із розширенням *.АSМ. (Наприклад 

IDN.АSМ) 

4. Відкомпілювати набрану програму можливими засобами. 

(А:\АSМ51.ЕХЕ IDN.АSМ) 

5. Дані файлу з розширенням *.HEХ перенести і стенд. 

(А:\ЕVАL.ЕХЕ -hs IDN.НЕХ). 

 

• Довідку про параметри програми завантаження даних а 

стенд із ПК можна переглянути запустивши програму 

ЕVАL.EХЕ без параметрів. 

13. Список умовних скорочень 

 

рег. 

 

Регістр 

 
RО-R7,Акк,В 

 

Регістри загального призначення ОЕОМ 

 
0Х 

 

Число, в якому старша тетрада -"0", молодша будь-яке 

число від нуля до шістнадцяткового F 

 
Х0 

 

Число, в якому старша тетрада будь-яке число від нуля 

до шістнадцяткового F, молодша -"0" 

 
НG1-Н7, НL1-Н9 

 

Індикатори 

 
С_Iнд. Елемент статичної індикації 

Д_Інд. Елемент динамічної індикації 

ХХН 

 

Шістнадцяткове число 

 
ДД 

 

Двійково десяткове число 

 
ПК 

 

Персональний комп'ютер 

 
ГФЧ 

 

Генератор фіксованої частоти 

 
ГПЧ 

 

Генератор перемінної частоти 

 
ОЕОМ 

 

Однокристальна ЕОМ 

 
Т/С 

 

Таймер лічильник ОЕОМ 

 ПВЗ 

 

Програмно відладочні засоби 

 
ІМС 

 

Інтегральна мікросхема 

 
ШД 

 

Шина даних 

 
ША 

 

Шина адреси 
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Лабораторна  робота  №1. 

 

Тема: Вивчення  стенда, команд  однокристальної  ЕОМ  КР1816ВЕ31. 

Мета  роботи: Вивчення  функціональних  можливостей  учбово-

відладного  стенда,  внутрішньої  структури  і  системи  ОЕОМ  

КР1816ВЕ31. 

Завдання:  Вивчення  команд  пересилок,  арифметичних,  логічних  

команд,  команд  переходів.Взаємодія  внутрішніх  вузлів  

ОЕОМ  КР1816ВЕ31 

 

Хід  роботи: 

1. Вивчити структурну схему стенда, розподіл пам‟яті, 

призначення вузлів  Вивчити cтруктуру ОЕОМ КР1816ВЕ31. 

Вивчити синтаксис команд пересилки,  арифметичних, команд 

переходів. 

2. Розробити алгоритм для виконання індивідуального 

завдання до початку лабораторного заняття (Таблиця  завдання  

№1). 

3. Розробити програму для виконання індивідуального 

завдання до початку лабораторного завдання. 

4. Ввести програму індивідуального завдання на  ПК. 

5. Вивчити  програмно відладні засоби (ПОС) для 

КР1816ВЕ31. 

6. За  допомогою ПОС проаналізувати виконання 

індивідуальної програми. 

7. Загрузити програму в стенд ОЕОМ. Впевнитись в 

правильному виконані  індивідуального  завдання, при 

негативному результаті виконати зміну алгоритму або  

програму. Повторити завантаження програми в стенд. 

8. Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми. 

9. Відповісти  на  контрольні запитання викладача. 

 

Контрольні  запитання: 
 

1. Час  виконання  команд  (поняття  такту,  машинного  

циклу). 

2. Типи  команд.  Формат  команд.  Команди  прямої  і  не прямої  

адресації. 

3. Команди  зсуву.  Арифметичні  команди.  Логічні  команди. 

4. Регістр  прапорців,  команди, що  викликають зміну  регістра  

прапорців. 

5. Команди  роботи  з  стеком,  послідовність  дій  (команд)  при  

роботі  з  стеком. 

6. Призначення  внутрішніх  вузлів  ОЕОМ. 
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7. Призначення  та  робота  з  внутрішньою  пам’яттю  даних  

ОЕОМ. 

8. Система  переривання  ОЕОМ.  Призначення  портів  ОЕОМ. 

9. Фізичні  характеристики  вихідних  сигналів ОЕОМ.  

 

 

Приклад виконання лабораторної роботи №1 

 Вміст регістрів R1 і R4 скласти і відобразити на індикаторі  

 
ORG  0            ;записати  в  R1  число 04 

mov  R1,#04h      ;встановити в  R4 число  30 

mov  R4,#30h      ;встановити в DPTR адрес Інд.DD17,DD18 
mov  DPTR,#0B000h ;записати в А значення R1 

mov  A,R1         ;скласти значення в А і R4 рез.в А 

add  A,R4         ;засвітити на Інд.DD17,DD18 число з А 

movx  @DPTR,A     ;обнулити А 

mov  A,#00h       ;перехід на зациклюваня програми 

Con:  Jmp  Con 

END. 

 

Варіанти індивідуальних завдань 

Таблиця 2 

завдання до л.р. №1 
№ 

 

Текст індивідуального завдання 

 
1  

 

Занести в рег. R4 ДД число 0Х, у рег.R6 Х0, суму чисел відобразити на C 

Інд.НG1,НG0. 

2 Занести в рег. RЗ ДД число XX відобразити, його на С Інд. НGЗ,HG0 

3 

 

Занести в рег. B ДД число, з частотою 2 Гц виводити це число на C 

Інд.НG1,НG2. 

 
4 

 

Занести в Акк. ДД число XX, у рег. R5 Х0, число з Акк. відобразити на C Інд. 

НG1, НGО, число з R5 відобразити на C Інд. НG2. 

 
5 

 

Занести в рег. R2 ДД число 0Х, у рег.R5 Х0, суму чисел відобразити на С_Iнд. 
НG1,НG2. 

 
6 

 

Занести в комірку з адресою В0h внутрішньої пам'яті ОEOМ ДД число 0Х. у 
рег. RЗ Х0, суму чисел відображати на C Інд. НG2, HG1 з частотою 0,5Гц. 

 
7 

 

Занести в рег. RО ДД число XX, поперемінно відображати мол. і ст. тетраду на 
C Інд. НGЗ, НG0 з частотою 1 Гц. 

 
8 

 

Занести в У ДД число Х0, у рег. R1 XX, число з В. Bідображати на С Iнд. НG0 з 

частотою 1 Гц, число з R1 відображати на С Iнд. НGЗ, НG2 з частотою 0,5 Гц. 

 
9 

 

Зчитати значення рег. ТСON відобразити його на C Інд. НGЗ, НG2. 

 
10 

 

Занести в рег. R4 ДД число 0Х. у рег. RЗ Х0, суму чисел відобразити на C Інд. 
НG2, НG1 з повільним (протягом 5 сек.) загасанням цього числа. 

 
11 

 

Занести в Aк. ДД число Х0. і рег. В 0Х, суму чисел відобразити на C Інд. HG3, 
НG0. 
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12 

 

Занести в рег. B ДД число 0Х, у рег.R5 ХО, два розряди суми (десятки й 
одиниці) по черзі відображати на С Інд. HG1, HG0 

 
13 

 

Занести в рег. R1 ДД число 0Х. віднімаючи від числа одиницю відображати на 

C Інд. НG2 отримане значення до нуля з частотою 1 сек. 

 
14 

 

Занести в рег. RЗ ДД число XX, у рег.R5 XX, поперемінно відображати ці числа 
на C Інд. НGЗ, НG2. НG1, НG0. 

 
15 

 

Занести в рег. А ДД число 0Х, у рег.R2 ХО. число з A відобразити на C Інд. 

НGЗ, число з рег. R2 відображати на C Інд. НG1 з частотою в 0.5 Гц. 
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Лабораторна  робота №2 

 

Тема: Програмування паралельного інтерфейсу КР580ВВ55. Схеми 

відображення інформації. 

Мета роботи: Вивчення схем статичної  і динамічної індикації. 

Завдання: Розробка програм для ОЕОМ КР1816ВВ55 для 

відображення цифрової інформації на пристроях 

динамічного та статичного типу , а також на одиничних 

індикаторах. 

 

Хід роботи: 

1.Вивчити структурну схему стенда, розподіл пам‟яті, 

призначення вузлів  Вивчити структуру ОЕОМ КР1816ВЕ31. Вивчити 

синтаксис команд пересилки,  арифметичних, команд переходів. 

2.Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання 

до початку лабораторного заняття (Таблиця  завдання  №2). 

3.Розробити програму для виконання індивідуального завдання 

до початку лабораторного завдання. 

4.Ввести програму індивідуального завдання на  ПК. 

5.Вивчити  програмно відладочні засоби (ПОС) для 

КР1816ВЕ31. 

6.За  допомогою ПОС проаналізувати виконання індивідуальної 

програми. 

7.Загрузити програму в стенд ОЕОМ. Впевнитись в 

правильному виконані  індивідуального  завдання, при негативному 

результаті виконати зміну алгоритму або  програму. Повторити 

завантаження програми в стенд. 

8.Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми. 

9.Відповісти  на  контрольні запитання викладача. 

 

Контрольні запитання: 

1. Призначення, програмування паралельного інтерфейсу 

КР580ВВ55. Призначення і сфера застосування пристроїв з 

статичним і динамічним методом відображення. 

2. Розрахунок часу реєстрації для динамічного методу 

відображення. 

3. Обґрунтування необхідності застосування різних методів 

відображення. 

4. Схемотехнічне рішення для побудови схем відображення 

інформації. 

5. Схеми включення одиничних індикаторів. 

6. Включення рідкокристалічних індикаторів. 

7. Включення газорозрядних індикаторів. 
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Короткі теоретичні відомості 

 

До складу інтегральної мікросхеми К580ВВ55 (ІМС) 

програмованого паралельного інтерфейсу входить: 

1. Пристрій керування вводом-виводом; 

2. Двонаправлений буфер даних; 

3. Порти А і В, 8-ми розрядні регістри з шинними 

формувачами; 

4. Порт  С, два 4-ох розрядних регістра з шинними 

формувачами. 

5. Регістр керуючого слова. 

Порт А і старша половина порта С може об‟єднатись в групу В. 

Для забезпечення працездатності ІМС необхідно записати керуюче 

слово.  

 

Формат керуючого слова ініціалізації. 

Керуюче слово ініціалізації визначає режим роботи і напрямок 

передачі даних. 

Біт 

 

 

 

D7 

 

Визначає чи установку режимів роботи  каналів D7-" 1", чи 

роботу ППИ в режимі сброса / установки окремих розрядів 

порту С 

 
D6 

 

0 

 

Режим О 

 

0 

 

Режим 1 

 

1 

 

Режим 2 

 

Група 

А 

 

 

 

D5 

 

0 

 

1 

 

0 

 

D4 

 

0 

 

Вивід РА(7-0) 

 

1 

 

Ввод РА(7-0) 

 

 

D3 

 

0 

 

Вивід РС(7-4) 

 

1 

 

Ввод РС(7-4) 

 
D2 

 

0 

 

Режим 0 

 

1 

 

Режим 1 

 

Група В 

 
D1 

 

0 

 

Вивід РВ(7-0) 

 

1 

 

Ввод РВ(7-0) 

 

 

 

D0 

 

0 

 

Вивід РС(З-О) 

 

1 

 

Ввод РС(З-О) 

 
 

 

Системи відображення інформації 

 

Найпростішими приладами відображення інформації в цифрових 

пристроях є світлодіоди і цифрові індикатори. 
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Рис. 5. Включення одиничних індикаторів. 

 

В напівпровідникових світлодіодах використовуються 

властивості р-п переходах випромінювати світло в видимій частині 

спектру при протікані через нього прямого струму (ІПР=5-20мА, UПР=2-

3В). Варіанти включення індикаторів на рис.1.  

Для відображення цифрової інформації найбільше 

розповсюдження отримали симисегментні індикатори, в яких 

зображені цифри складають з семи лінійних світлодіодних сегментів 

розташованих в зображені цифри 8. 

На основі світлодіодів і семисегментних індикаторах будуються 

підсистеми відображення інформації. При побудові підсистем 

відображення інформації розрізняють на два типи, динамічна і 

статична індикація. 

Статична індикація полягає в постійному підсвічуванні 

індикаторів НG2-n від одного джерела інформації рис.6. 

 

 
Рис. 6. Структурна схема статичної індикації 

 
DА - дешифратор адреси, необхідний для вибірки відповідного регістра  

R1-RЗ- регістри в який тимчасово зберігається значення коду числа для 

відображення (відповідний регістр вибирається DА).  

DС1-DСЗ - семи сегментні дешифратори перетворюють двійковий код 

у семисегментний код.  

НG2-Н3 - семи сегментні індикатори.  

ШД - шина даних, по ній здійснюється передача даних на індикацію. 
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У такій системі кожен індикатор НG2-n підключений через 

власний дешифратор D1-n і регістр-засувку RG1-n до шини даних, 

вибірка  регістрів RG1-n виробляється за допомогою селектора адреси 

СА. Апаратні витрати при такій організації складають n пара регістрів 

+ дешифратор при п десяткових розрядів індикатора. 

У стенді адресація реалізована за допомогою дешифратора 

мікросхему КР555ИД7, вихідні сигнали СS2, СS3, тому що адреси 

індикаторів знаходяться в поле адресації зовнішньої пам'яті даних, то 

для вибірки використовується сигнал WR із процесора. Мікросхеми 

індикації КР490ИП2 містять у собі регістр і семи сегментний 

дешифратор. 

Сутність динамічної індикації полягає в почерговому циклічному 

підключенні кожного індикатора НG5-n до джерела інформації через 

загальну шину даних, рис 7. 

Вибірка індикатора здійснюється дешифратором DА. У регістрі 

RD зберігається цифровий код призначений для відображення. У 

регістрі RA зберігається адреса індикатора. 

 

 

Рис. 7. Структурна схема динамічної індикації 

RD- регістр даних для тимчасового збереження відображуваного числа 

або символу. RА- регістр адреси для тимчасового збереження 

двійкового коду адреси обраного індикатора. DА -для перетворення 

адреси, яка задається двійковим кодом у позиційний код. НG2-Н5- 

семисегментні індикатори.  

 

При такому ввімкненні значно зменшуються апаратні витрати. 

Але необхідно забезпечити достатній час світіння одного індикатора 

для того щоб не зменшувалася яскравість. Також необхідно 

забезпечити таку частоту перебору індикаторів щоб не було помітне 

мерехтіння. Переваги такого способу помітні при кількості десяткових 

розрядів індикації більше 5. 

На стенді статична індикація реалізована на на чотирьох 

статичних семисегментних двійковоо-десяткових індикаторах (НG1 -

НG4). Звертання до них відбувається, як до комірок пам'яті з адресами 
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А000h , В000h Передача даних на індикатори здійснюється з ОЕОМ по 

шині даних АD (0-7). Сигнали вибірки мікросхем індикації СS3, СS2. 

Динамічна індикація реалізована за допомогою двох семи 

сегментних індикаторів НG5 , НG6. Керування динамічною індикацією 

здійснюється за допомогою елементів DD4, DD3.4, DD3.5 (лінія даних 

А,В,С,D,Е,F,G,Н, -РВ0, РВ1, РВ2, РВЗ, РВ4, РВ5, РВ6 ,РВ7) сигнали 

надходять з порту РВ мікросхеми паралельного прийомо-передавача 

DD10 (див. схему електричну стенда додаток 1) , сигнали вибірки 

відповідного індикатора надходять від лінії порту РС мікросхеми 

DD10 до транзисторів VТ2 і VТЗ. 

Також на платі розширення встановлена матриця 5х7 

світлодіодів НG7, і лінійка світлодіодів НL1 HL8. Світлодіоди 

запалюються записом логічних одиниць у відповідні розряди порту РА 

мікросхеми паралельного прийомо-передавача DD10. 

Керування світлодіодною матрицею здійснюється по лініях РА0-

РА4 паралельного прийомо-передавача DD10 і Р1.0-Р1.6. Наприклад 

для того щоб засвітити крапку з координатами [1;1] необхідно 

встановити рівень логічної одиниці на лінії РА0, і рівень логічного 

нуля на лінії Р1.0. 

 

 

Приклад програми для статичної індикації 

 

З частотою 1Гц відобразити на статичному індикаторі число 04: 
 
CSEG 

ORG   0 
Continue: 

  mov  A,#04h       ;записати в Акк. число 04 

  mov  DPTR,#0A000h ;установ.в DPTR адрес Інд. DD15,DD16 
  movx  @DPTR,A     ;засвітити на Інд.DD15,DD16 Ч. 04 

  mov  DPTR,#0B000h ;установити в DPTR адрес Інд. DD17,DD18 
  movx  @DPTR,A     ;засвітити на Інд. DD17,DD18 ч 04 

  mov  R1,#OFFh     ;часова затримка на двох регістрах 

C1: mov R2, #OFFh ;з декрементом в вкладеному циклі 

C3: djnz R2, C3   ;визначає час свічення 

  Djnz R1, C1       ;індикаторів 

  mov A, #OFFh      ;записати в Акк.число FFh 

  mov DPTR, #OAOOOh ;установити в DPTR адрес Інд. DD15,DD16 

  movx @DPTR, A     ;погасити індикатори DD15,DD16 
  mov DPTR, #OBOOOh ;установити в DPTR адресу Інд. DD17,DD18 

  movx @DPTR, A     ;погасити індикатори DD17,DD18 

  mov R1, #OFFh     ;тимчасова затримка на двох регістрах 

C2: mov R2, #OFFh ;з декрементом в вкладеному циклі 

C4: djnz R2, C4   ;визначає час гасіння 

  djnz R1, C2       ;індикаторів 

jmp Continue      ;перехід на початок програми 

  END    
 

Варіанти індивідуальних завдань Таблиця 3 
№ Текст індивідуального завдання 
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1 Занести врегістр R1 XXH, віднімаючи від числа одиницю відображати на 

Д_Інд. HG5, HG6 отримане значення до нуля з частотою 1 секунда.З частотою 

0,5Гц.Переключати свытло.HL1, HL2.  

2 Занести в ДД число X0, в регістр R1 XXH, число з В відображати на С_Інд. 
HG1 зчастотою 1Гц, число з R1 відображати на Д_Інд.HG5, HG6 з частотою 

0,25Гц. 

3 Вкл.Світло HL1-HL4.Занести в регістр.В ДД число 0X, в рег.R5 X0, два 
розряда суми (десятки і одиниці) почергово відображати на С_Інд. HG2, HG1 і 

на Д_Інд. HG5, HG6 з частотою 1 Гц. 

4 Занести в рег.R6 ДД число XXH, в рег.R5 ДД XX, в рег.R0 ДД XX, послідовно 

відображати ці числа по одному розряду на Д_Інд.HG5, HG6, C_Інд. HG4, 
HG3. HG2, HG1. 

5 Змінно вкл. Світло. HL5-HL8.Занести в рег. R2 ДД число 0X, в рег.R1 0X, 

суму чисел відобразити на Д_Інд. HG5, HG6. 

6 Занести в рег.А ДД число 0X, в рег.R2 X0, число з А відобзити на С_Інд.НG3, 

число з рег.R2 відображати на Д_Інд. НG6 з частотою в 0.25 Гц. 

7 Занести в Ак. ДД число XX, в рег.R1 XX, молодші два розряда суми чисел 
відобразити на Д_Інд. HG5, HG6, старшу тетраду С_Інд. HG3, реалізувати 

плавне загорання HL1-HL8.  

8 Занести в рег.R6 ДД число XXH перетворити його в двоїчно-десяткове 
відобразити його на С_Інд.НG3-HG1. 

9 Занести в рег.В ДД число XX, в рег.R3 XX, різницю чисел відобразити на 

Д_Інд.HG6, HG5. 

10 Вкл. Світло. VD3. Занести в Акк. ДД число XX, в рег. R5 X0, число з Акк. 

Відобразити на С_Інд. HG2,HG1, число з R5 відобразити на Д_Інд. HG5. 

11 Занести в рег. R0 ДД число XX, почергово відображати мл. і ст. тетраду на 

Д_Інд. HG5,HG6 з частотою 0,25 Гц. 

12 Занести в рег. R2 ДД число 0X, в рег. R5 0X, суму чисел відобразити на Д_Інд. 

HG5, HG6. 

13 Занести в рег. В ДД число, з частотою 2 Гц виводити це число на С_Інд. HG2, 

HG3 і одночасно на Д_Інд. HG5,HG6.   

14 Почергово вкл. Світло HL1-HL4, HL5-HL8. Занести в комірку з адресом 0010h 
зовнішньої памяті ОЕВМ ДД число 0X, в рег. R3 XXH, суму чисел 

відобразити на Д_Інд. HG5, HG6.   

15 Занести в рег. R1 ДД число 0X, в рег. R3 XX, молодші два розряда суми 

відобразити на Д_Інд. HG5, HG6 з повільним (на протязі 5 сек.) затуханням 
цього числа, старшу на С_Інд. HG2.   
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Лабораторна  робота №3 

 

Тема: Система переривання. Опитування дискретних датчиків. 

Мета роботи: Вивчення режимів роботи системи переривання ОЕОМ , 

програмна обробка дискретних сигналів. 

Завдання: Вивчення систем переривання режимів вводу дискретної 

інформації, розробка програм опитування сигналів від датчиків 

 

Хід роботи: 

1.Вивчити систему переривань ОЕОМ  К1816ВЕ31, особливості 

опитування дискретних датчиків з механічними контактами. 

2.Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання 

до початку лабораторного заняття. 

3.Розробити програму для виконання індивідуального завдання 

до початку лабораторного завдання. 

4.Ввести програму індивідуального завдання на  ПК. 

5.Вивчити  програмно відладочні засоби (ПОС) для 

КР1816ВЕ31. 

6.За  допомогою ПОС проаналізувати виконання індивідуальної 

програми. 

7.Загрузити програму в стенд ОЕОМ. Впевнитись в 

правильному виконані  індивідуального  завдання, при негативному 

результаті виконати зміну алгоритму або  програму. Повторити 

завантаження програми в стенд. 

8.Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми. 

9.Відповісти  на  контрольні запитання викладача. 

 

 

Контрольні запитання 

1. Структура системи переривання ОЕОМ К1816ВЕ31 . 

2. Призначення, приклади застосування системи переривання. 

3. Регістри керування , розподілення пам’яті в ОЕОМ 

К1816ВЕ31 . 

4. Переривання від таймерів , послідовного прийомо-

передавача. 

5. Апаратне усунення бряскоту контактів для схем з ТТL і 

КМОП. 

6. Програмне усунення бряскоту контактів. 

7. Необхідність застосування апаратного чи програмного 

усунення бряскоту контактів. 
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Короткі теоретичні відомості 

 

Опитування дискретних сигналів. Для введення інформації 

широко застосовуються кнопочні перемикачі і контактні клавіатури. 

Сигнал таких перемикачів формується шляхом замикання 

(розмикання) електричного кола. Сигнал, що формується контактною 

парою супроводжується бряскотом, тривалість якого складає ~8-12мс 

рис 8. 

 

 
 
Рис. 8 Сигнал контактної пари 

 

Для усунення бряскоту  в отриманому сигналі на вході 

контактної пари встановлюють спеціальні формувачі. Приклад такого 

формувача побудованого на принципі безпосередньої установки RS-

тригера приведений на рисунку 9. 

 
 
Рис. 9 Схема усунення бряскоту за допомогою RS-тригера  

 

Для зменшення апаратних затрат застосовуютьють програмне 

усунення . Воно заключається в  зворотньому опитувані контактної 

пари з затримкою в 12мс, при співпадані результатів опитування 

кнопка була натиснена, інакше в результаті першого опитування був 

зафіксований бряскіт. 

 

Система переривання ОЕОМ 1816В31 

Регістр пріоритетів переривання (ІР) призначений для установки 

рівня переривання для кожного із 5-ти дджерел переривання. 

Позначення розрядів регістра ІР показане в таблиці 5, а 

позначення показано нижче. 

 

 Таблиця 4 Регістр пріоритетів переривання ІР. 

7 6 5 4 3 2 1 0 
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Х Х Х PSP PT1 PX1 PT0 PX0 

 

РХ0 - установка рівня пріоритету переривання від зовнішнього 

джерела INTO. 

РТ0-установка рівня пріоритета переривання від Т/СО. 

РХ1- устаткування рівня пріоритета переривання від 

зовнішнього джерела INT1. 

РТ1-установка рівня пріоритета переривання від Т/С1.  

РS - установка рівня пріоритету переривання від послідовного 

порту. 

Х - резервний розряд. 

Наявність у розряді ІР "1" установлює для відповідного джерела 

високий рівень пріоритету, а наявність у розряді IP "0"-низький рівень 

пріоритету. При читанні резервних розрядів, відповідні лінії магістралі 

даних не визначені. 

Регістр дозволу переривання (ІЕ) призначений для дозволу чи 

заборони переривань від відповідних джерел. Позначення розрядів 

регістра ІЕ показано в таблиці 6, а призначення зазначене нижче.  

 

Таблиця 5      Регістр дозволу переривань IЕ 

7 

 

6 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2  1 0 

ЕА 

 

Х 

 

Х 

 

ЕS 

 

ЕТ1 

 

ЕХ1  ET0 EX0 

 

ЕА - керування всіма джерелами перериванні одночасно. Якщо 

ЕА = 0, то переривання заборонені. Якщо ЕА = 1, то переривання 

можуть бути дозволені індивідуальними дозволами ЕХ0. ЕT0, ЕХІ, 

ЕTІ, ES. 

* - резервний розряд. 

ЕS - керування перериванням від послідовного порту, ЕS = 1 

дозвіл. ЕS = 0 - заборона. 

ЕТ1 - керування перериванням від Т/С 1. ЕТ = 1 -дозвіл. ЕT1 = 0 

- заборона. 

ЕХ1 - керування перериванням від зовнішнього джерела 

/INT1.ЕХ1 = 

1 - дозвіл. ЕХ1 = 0 - заборона. 

ЕT0 - керування перериванням від т/с 0. ЕT1 = 1 - дозвіл. ЕT0 = 

0 - заборона. 

ЕХ0 - керування перериванням від зовнішнього джерела /ІNТ0. 

ЕХ1=1 

- дозвіл. ЕХ0 = 0 - заборона.  

При читанні резервних розрядів відповідні лінії магістралі не 

визначені. 
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Структура переривань 

 

Механізм переривань в ОМЕОМ дозволяє автоматично 

реагувати на зовнішні і на внутрішні події (переповнення 

таймерів/лічильників; завершення послідовного обміну). 

Кожне з зовнішніх переривань /ІNТ1. /INT1 може бути 

активізоване за рівнем чи по фронті сигналів Р3.2, РЗ.З за допомогою 

бітів ІТ1 й ІТ1 регістра ТС0. При надходженні запиту зовнішнього 

переривання /ІNТх установлюється прапор ІЕх регістра ТС0. 

Очищення прапора ІЕх виконуєтьться апаратно: при перериванні по 

фронті ІЕх скидається при звертанні до відповідної підпрограми 

обробки переривання; при перериванні за рівнем прапора очищується 

при знятті запиту зовнішнього переривання, тобто в ІЕх 

відслідковується стан виводу /ІNTх. 

Щоб зовнішнє переривання за рівнем було розпізнано, 

необхідно, щоб низький рівень на виводі ІNТх утримувався протягом 

не менш 12 періодів сигналу тактової частоти. Якщо ж переривання 

активізується по переходу зі стану високого рівня в стан низького 

рівня, то циклу низького рівня повинний передувати цикл високого 

рівня на виводі /ІNТх. Якщо зовнішнє переривання активізується за 

рівнем, запит повинний утримуватися до початку обслуговуючої 

підпрограми і зніматися перед завершенням цієї підпрограми для 

запобігання повторного обслуговування. 

Переривання від таймерів/лічильників виконуються по прапорах 

ТFО і TF1 регістра ТС0, що встановлюються при переповненні 

відповідних регістрів таймерів/лічильників (за винятком режиму 3). 

Очищення прапорів ТF0 і ТF1 відбуваються при переході до 

підпрограми обслуговування переривання. 

Переривання від послідовного порту виконується по прапорі 

закінчення прийому R1 чи по прапорі закінчення передачі Т1, що 

зупиняються в регістрі SСОN. 

На відміну від всіх інших прапорів, RІ і ТІ скидаються тільки 

програмним шляхом звичайно в межах підпрограми обробки 

переривання, де визначається, якому з прапорів RІ чи ТІ відповідає 

переривання. 

У випадку одночасного надходження запитів переривання з 

однаковим рівнем пріоритету, рівним 0 чи 1, обробка їх виробляється в 

порядку внутрішнього опитування прапорів: 

ІЕ0 -> ТF0 -> ТЕІ -> ТFІ -> (ТІ + RІ) 

Установка прапорів переривання відбувається наприкінці 

машинного циклу, а їхнє опитування в наступному циклі. І тільки після 

виконання останнього циклу команди виконується апаратний виклик 

відповідної підпрограми обслуговування, еквівалентний команді 

LСАLL. 
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У загальному випадку, звертання до підпрограми 

обслуговування заримується при виконанні хоча б однієї з наступних 

умов: 

• виконується обробка переривання з таким же чи вищим 

пріоритетом; 

• поточний машинний цикл (цикл опитування прапора) не є 

останнім циклом виконуваної команди; 

• виконувана команда поточної програми RЕТІ чи будь-яка 

команда звертання до регістрів ІЕ, ІР. 

В останній умові після закінчення однієї з вищевказаних команд 

обов'язково виконається ще одна команда поточної програми перед 

викликом підпрограми обслуговування переривання. 

Прапор переривання, установлений під час дії блокування 

переривання по одному з трьох зазначених умов і скинутий до їхнього 

зняття, не викликає обслуговування відповідного запиту переривання. 

Підпрограма обслуговування переривання продовжується до 

виконання команди RЕТІ; по якій відновлюється стан логіки 

переривання і стан програмного лічильника РС із двох верхніх 

осередків сітка. При використанні команди RET відновлюється тільки 

стан програмного лічильника, а стан логіки переривання залишається 

незмінним. 

 

Таблиця 6 Початкові адреси векторів переривань 

Джерело переривання 

 

Адреса 

 
Зовнішнє переривання 0 

 

0003H 

 
Переповнення таймера 0 

 

000ВН 

 
Зовнішнє переривання 1 

 

0013Н 

 
Переповнення таймера 1 

 

001ВН 

 
Послідовний порт 

 

0023Н 

 

 

У складі учбово-відладочного стенда є дві окремі кнопки S10-

S11, що можуть опитуватись, як програмно, так і за допомогою 

використання функцій переривань ІNТ0-ІNТ1 відповідно. 

У складі учбово-відладочного стенда є матриця кнопок S1-S9 

(підпису на кнопках відповідають номеру позиційного позначення на 

схемі). На лініях РС4-РС6 мікросхеми паралельного 

прийомопередавача DD10 виставляється скануюча тетрада, що містить 

нуль тільки в одному розряді, а з ліній РС0-РС2 зчитується стан 

кнопок.  
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Якщо в прочитаної тетраді біти (0,1,2) дорівнюють одиниці, то 

жодна кнопка не натиснута. У противному випадку була натиснута та 

кнопка, що включена в перетинання ліній, де був установлений нуль і з 

який вважався нуль. Наприклад якщо в поточному циклі опитування 

нуль виставляється на лінії РС4 і при зчитуванні стану клавіатури був 

виявлений нуль на лінії РС1 те значить була натиснута кнопка S2. 

 

Приклад програмного опитування дискретного сигналу 

 
CSEG 
    ORG  0 

    Jb      p3.2,$    ;опитування нажаття кнопки S1,якщо кнопка 

                      ;була нажата то прог. виконується далі 

Cоntinue: 

    mov A,#04h        ;записати в акк. число 04 

    mov DPTR,#0A000h  ;вст.в DPTR адрес інд. DD15,DD16 

    movx @DPTR,A      ;засв.на інд.DD15,DD16 число 04 

    mov DPTR,#0B000h  ;вст.DPTR адресу інд.DD17,DD18 

    movx @DPTR,A      ;засв.на інд.DD17,DD18 число 04 

C1: mov R1,#OFFh      ;тимчасова затримка на двох регістрах 

    mov R2,#OFFh      ;з декрементом в вкладеному циклі 

    djnz R1, $        ;визначає час свічення 

    djnz R2, C1       ;індикаторів 

    mov A,#OFFh       ;записати в акк. число FFh 

    mov DPTR,#0A000h  ;уст.в DPTR адрес інд. DD15,DD16 

    movx @DPTR,A      ;погасити інд. DD15,DD16 

    mov DPTR,#0B000h  ;уст.в DPTR адрес інд. DD17,DD18 

    movx @DPTR,A      ; погасити інд. DD17,DD18 

C2: mov R1,#OFFh      ; тимчасова затримка на двох регістрах 

    mov R2,#OFFh      ;з декрементом в вкладеному циклі 

    djnz R1, $        ;визначає час гасіння 

    djnz R2, C2       ;індикаторів 

    jmp Continue      ;перехід на початок програми 

    END 

 

 
 



 31 

Лабораторна робота №4 

 
Тема: Цифроаналогове перетворювання. 

Мета: Вивчення методів цифроаналогового перетворення. 

Завдання: Розробка програм для формування різних аналогових 

сигналів . 

Хід роботи: 

1. Вивчити структурну схему модуля ЦАП на платі 

розширення. 

2. Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання 

до початку лабораторного заняття . 

3. Розробити програму для виконання індивідуального 

завдання до початку лабораторного завдання. 

4. Ввести  програму  індивідуального  завдання  на  ПК. 

5. За  допомогою  ПОС  проаналізувати  виконання  

індивідуальної  програми. 

6. Загрузити  програму в стенд ОЕОМ. Впевнитись в 

правильному виконані  індивідуального  завдання, (формування 

заданої форми сигналу) використовуючи осцилограф , при від‟ємному 

результаті виконати зміну алгоритму або  програми. Повторити 

загрузку  програми в стенд. 

7. Роздрукувати  лістинг  правильно  працюючої  програми. 

8. Відповісти на  контрольні запитання  викладача. 

 

Контрольні запитання : 

1. Методи і типи ЦАП. 

2. Статичні параметри ЦАП. 

3. Поняття дискретності , квантування , роздільна здатність 

ЦАП. 

4. Характеристика перетворювача , нелінійність ЦАП. 

5. Напруга зміщення нуля , допустима напруга на виході ЦАП. 

6. Динамічні параметри ЦАП. 

7. Фактори, що впливають на похибку ЦАП. 

8. Апаратні реалізації ЦАП. 

9. Приклади практичного застосування ЦАП. 

 

Короткі теоретичні відомості 

 
Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП) виробляють напругу чи 

струм, функціонально зв‟язані з керуючим кодом. Застосовуються 

ЦАП для формування вихідних аналогових сигналів цифрових, 

вимірювальних і обчислювальних приладів. Для перетворення 

двійкового коду в аналоговий сигнал завжди формуються струми, 

пропорційні вагам розрядів коду, а потім додаються ті з струмів, що 

відповідають ненульовим розрядам вхідного коду. 
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Застосовується в основному два методи ЦАП: додавання 

одиничних еталонних величин і підсумовування еталонних величин, 

ваги яких розрізняються. У першому при формуванні вихідної 

аналогової величини використовується тільки одна еталонна величина 

вагою в один квант. В другому методі застосовуються еталонні 

величини з вагами, що залежать від номера розряду, і в підсумовуванні 

беруть участь тільки ті еталонні величини, для яких у відповідному 

розряді вхідного коду встановлена одиниця. 

У випадку використання на вході двійкового позиційного коду 

значення всіх розрядів надходить одночасно, і робота таких ЦАП 

описується виразом 

X=P(al*2E-l +a2*2E-2 +a3*2E-3 +ai*2E-b), 

де 

Х - аналогова величина; 

aі - коефіцієнти відповідних двійкових розрядів, що приймають дискретні 

значення чи одиниця нуль; 

Р - опорний сигнал; 

b - число розрядів; 

 

У перетворювачах з опорної напруги формуються еталонні 

величини, що відповідають значенням розрядів вхідного коду, що 

додаються й утворюють дискретні значення вихідної аналогової 

величини. 

 

Класифікація ЦАП може бути проведена по ознакам. 

 

По способу формування вихідної напруги (З підсумовування 

напруг, розподілом напруг, підсумовуванню струмів). 

По роду вихідного сигналу (з струмовим виходом, виходом по 

напрузі). 

По полярності вихідної напруги (постійній, змінній) і т.д.  

 

Основні структури використовувані в ЦАП інтегрального 

виконання -це: 

Структури з додаванням струмів. 

ЦАП - зі зваженими резисторами в ланцюгах емітерів. 

ЦАП - зі зваженими резисторами в ланцюгах навантаження. 

ЦАП зі сходовою матрицею R=2R у ланцюгах емітерів 

транзисторів джерел струмів. 

ЦАП з вихідною сходовою матрицею R=2R 

 

Параметри ЦАП. 

Число розрядів n керуючого коду, номінальний вихідний струм, 

час встановлення вихідного сигналу після зміни керуючого коду, 
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похибка повної шкали, похибка лінійності, диференціальна 

нелінійність. 

Похибки ЦАП можуть бути виражені в процентах чи інших 

відносних одиницях, а також у частках кванта. 

Спрощена схема ЦАП для розуміння роботи перетворення 

вхідного коду в струм (напруга) визначеної величини. 

 
Рис. 10. Схема ЦАП 

 

Якщо співвідношення резисторів ЦАП як 8R, 4R, 2R, 1R, то при 

включенні всіх комутаторів, відповідно до закону Ома напруга в клемі 

OUT буде дорівнювати напрузі Vсс. Якщо включити комутатор 

резистора R8, напруга в клемі OUT буде дорівнює... Аналогічно можна 

знати значення напруги, при різних комбінаціях вхідного коду. 

У складі учбово-відладочного стенда є мікросхема ЦАП 

КР572ПА1. Вона включена як десятирозрядний ЦАП з виходом по 

напрузі (Напруга повної шкали вказується на платі розширення). Для 

спостереження вихідного сигналу з мікросхеми ЦАП необхідно 

підключити осцилограф до BNC роз‟єму і замкнути перемичку J4. 

Цифровий код подається через лини РАО-РА7 і РСО-РС1 мікросхеми 

паралельного прийомопередавача DD10. 

 

Приклад виконання програми цифро аналогового перетворювання. 

 

Зформувати два прямокутних сигнали
 1

/2  амплітуди і 
1
/4  повної 

амплітуди вихода ЦАП. 
 

    A55  equ  8000h 

    B55  equ  8001h  

    C55  equ  8002h  

    RUS55  equ  8003h  
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    UW  equ  80h  

ORG 0000  

    MOV  DPTR, #RUS55  

    MOV  A, #UW  

    MOVX @DPTR,A  

    M2:  MOV  R0, #00h  
ЦАПа  

    MOV  DPTR, #C55  

    MOV  A, R0  
    MOVX @DPTR, A  

    MOV  DPTR, #A55  

    MOV  A, R0  
    MOVX @DPTR, A  

    CALL  ZAD  
    MOV  A, #02h  

    MOV  DPTR, #C55  

    MOVX @DPTR, A  
    CALL  ZAD  

    MOV  A, #01h  

    MOV  DPTR, #C55  
    MOVX @DPTR,A  

    CALL  ZAD  

    CALL  ZAD  
    JMP  M2  

    END 

 

Варіанти індивідуальних завдань 

Таблиця 8    завдання до л.р. №4 

№ 

 

Текст індивідуального завдання 

 
1 Сформувати пилкоподібну напругу з частотою повторення 50 Гц. Відображати 

на С Інд число згенерованих імпульсів. 

2 

 

По натисканні S3 сформувати трикутні імпульси, передній фронт 20мсек 
задній 10 мсек. 

 3 

 

По натисканні S4 сформувати трапецієподібні імпульси, передній фронт 13 
мсек задній 15 мсек. 

 
4 

 

Сформувати синусоїду з частотою повторення 120 Гц. 

 
5 

 

Сформувати пилкоподібну напругу з частотою повторення 200 Гц і тривалістю 

переднього фронту 2 мсек. 

 
6 

 

По натисканні S4 сформувати синусоїду з частотою повторення 100 Гц. 

 
7 

 

Сформувати прямокутні імпульси, із тривалістю 25мсек і шпаруватістю 4 

 
8 

 

По натисканні S10 сформувати трикутні імпульси, передній фронт 25мсек 
задній 5 мсек. 

 
9 

 

Сформувати синусоїду з частотою повторення 300 Гц. По натисканні S4 
змінити частоту на 100 Гц. 

 
10 

 

Сформувати два прямокутних імпульси, однією максимальною амплітудою 

тривалістю і другий 2/3 амплітуди максимальної з періодом повторення 40 Гц. 
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11 

 

Сформувати прямокутні імпульси, із тривалістю 25мсек по натисканні S11 
сформувати трикутні імпульси. 

 
12 

 

Сформувати синусоїду з частотою повторення 70 Гц, по натисканню S4 
прямокутні імпульси, із тривалістю 25мсек і шпаруватістю 2. 

 
13 

 

По натисканні S10 сформувати трикутні імпульси, передній фронт 15мсек 

задній 40 мсек. 

 
14 

 

По натисканні S7 сформувати трапецієподібні імпульси, передній фронт 20сек 
задній 20 мсек 

 
15 

 

Сформувати три прямокутних імпульси, один 1/3 макс. Амп., 2-ий 2/3 амп. 

макс., 3-ій макс. Амп.с періодом повторення 100 Гц. 
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Лабораторна  робота №5 

 
Тема : Аналогоцифрові перетворювання . 

Мета : Навчитись вимірювати аналогову величину . 

Завдання : Розробка програм вимірювання аналогових величин для 

різних методів вимірювання і типів АЦП . 

 

Хід роботи : 

1. Вивчити структурну схему модуля АЦП на платі 

розширення. 

2. Розробити алгоритм для виконання індивідуального  

завдання  до  початку лабораторного заняття . 

3. Ввести  програму індивідуального завдання на ПК. 

4. За допомогою ПОС проаналізувати виконання 

індивідуальної  програми. 

5. Загрузити програму в стенд ОЕОМ. Впевнитись в  

правильному  виконані  індивідуального завдання, змінити значення 

напругу на вхід АЦП, повторити перетворення, при  від‟ємному  

результаті  виконати  зміну алгоритму або  програми.  

6. Повторити загрузку програми  в стенд ОЕОМ . 

7. Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми. 

8. Відповісти на контрольні запитання викладача. 

 

Контрольні  запитання : 

1. Методи і типи АЦП. 

2. Статичні параметри АЦП. 

3. Поняття дискретності , квантування, роздільна здатність 

АЦП. 

4. Характеристика перетворювача , нелінійність АЦП. 

5. Напруга зміщення нуля , допустима напруга на виході АЦП. 

6. Динамічні параметри АЦП. 

7. Час перетворення, час затримки пуску, час циклу 

перетворення, і найбільша частота  перетворення. 

8. Поняття апертурного  часу . 

9. Фактори, що впливають на  похибку АЦП. 

10. Апаратні реалізації АЦП. 

11. Приклади практичного застосування АЦП 

12. Побудова схем АЦП за допомогою мікросхем ЦАП. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Аналогово-цифрові  перетворювачі  (АЦП) застосовуються у 

вимірювальних системах і вимірювально-обчислювальних комплексах 

для узгодження аналогових джерел вимірюваних сигналів з цифровими 

пристроями обробки і представлення результатів вимірювання. 

Існують різні методи побудови АЦП. Вони відрізняються по 

складності реалізації, завадостійкості, швидкодії. 



 37 

У системах де основним критерієм є швидкодія застосовують 

АЦП паралельного перетворення. Але АЦП цього типу досить складні 

в реалізації. Для п- розрядного АЦП необхідно 2
n
-1 компараторів і 

паралельний дільник напруги який виробляє 2
n
-1 рівнів квантування. 

Для реалізації систем з високої завадостійкості застосовують 

інтегруючі АЦП. Такий АЦП складається з двох перетворювачів. 

Вимірювана напруга перетворюється в тривалість імпульсу а потім 

тривалість імпульсу перетворюється в цифровий код. 

Одним з найпоширеніших є АЦП побудований на цифро-аналоговому 

(ЦАП) перетворювачі.  

Схема цього АЦП приведена на малюнку 1. 

 

 
Рис.1 Схема АЦП побудованого на  основі ЦАП і компаратора. 

 

Код формується лічильником, при організації жорсткої логіки, 

чи програмно якщо АЦП працює в складі обчислювального комплексу. 

Вхідний код перетворюється в аналоговий сигнал за допомогою ЦАП. 

Напруга з виходу ЦАП надходить на один із входів компаратора. На 

інший вхід подається вимірювана напруга Ux. У момент коли напруга 

ЦАП буде дорівнює вимірюваній, компаратор формує сигнал 'Stop' 

який свідчить про закінчення циклу виміру. 

При формуванні коду використовуються різні алгоритми. 

Найпростішим алгоритмом є порозрядне врівноважування. При такому 

підході код міняється від мінімального шляхом збільшення одиниці 

молодшого розряду до тих пір, поки напруга ЦАП не зрівняється з 

вимірюваною напругою. Недоліком порозрядного зрівноважування є 

невисока швидкодія. 

Для скорочення часу перетворення застосовується метод 

половинних наближень. Зрівноважування починається зі старшого 

розряду. У цьому розряді встановлюється одиниця і зчитується стан 

компаратора. Якщо напруга ЦАП більша вимірюваної, то розряд 

скидається, а якщо менша, то розряд зберігає свій стан. Далі в такий же 

спосіб обробляється наступний розряд. Перетворення закінчується тоді 

коли будуть оброблені всі розряди. 

У системах спостереження за якими-небудь параметрами часто 

необхідно безперервно зчитувати стан датчика. Це забезпечується 

малим часом перетворення за рахунок застосування спостережного 

АЦП. Суть даного, алгоритму полягає в тім, що спочатку код 

формується методом половинних наближень. А після порівняння з 
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вимірюваною напругою АЦП відслідковує зміну напруги. Якщо 

напруга росте, то код порозрядно збільшується доти, поки напруга 

ЦАП не зрівняється з вимірюваною, і навпаки. 

АЦП побудований на мікросхемах DA2 (десятирозрядний ЦАП) 

і DА1 компаратор із ТТЛ виходом. Молодша частина коду зберігається 

в порті А мікросхеми паралельного інтерфейсу 580ВВ55 (див. схему 

стенда), старша частина коду зберігається в розрядах 0-1 порту С. Стан 

компаратора можна прочитати на вході порту Р1.7 однокристальної 

ЕОМ, про закінчення циклу перетворення також свідчить світіння 

світлодіода HL9. Вимірювана напруга знімається з дільника 

побудованого на резисторах R27, R29. Обертаючи ручку 

потенціометра R27 можна змінювати вимірювану напругу. 

 

Приклад реалізації алгоритму порозрядного врівноваження 

 
$nolist 
$include (c:\asm51\compile\mod51) 

$list 

;програма аналогово цифрового перетворювача 
А55         equ      8000h 

C55         equ      8002h 

RUS55    equ      8003h 
UW         equ      80h            ;A,B,C=> 

ORG       0000 

MOV      DPTR, #RUS55       

MOV      A, #UW 

MOVX   @DPTR, A          ;ініціалізація ВВ55 

M2:   MOV      R0, #00b            ;в R0 зберігається старша частина коду ЦАПа 
MOV      DPTR, #C55        ;обнулення старших           

MOV      A, R0                   ;розрядів ЦАПа 

MOVX   @DPTR, A          ; D9-D8 
M4:   MOV      A, #00h             ;в А зберігається молодша частина коду ЦАПа 

MOV      DPTR, #A55     ;обнулення молодших 

MOVX   @DPTR, A       ;розрядів ЦАПа D7-D0 
M1:   INC         A                    ;збільшення на 1 молодшої частини коду 

MOV      DPTR, #A55    ;записати в порт А молодшу частину коду 
MOVX   @DPTR, A      ;аналіз стану компаратора, якщо 0 

JNB         P1.2, M3          ;то перехід до відображення коду мітки М3  

CJNE      A, #OFFh, M1  ;якщо молодша частина коду FFh то перехід 
                                                   ;до збільшення старшої частини коду,  

INC         R0                              ;інакше перехідна мітку М1 

MOV       DPTR,#C55     
MOV       A,R0 

MOVX    @DPTR,A     ;запис в порт С старшої частини коду 

CJNE       R0,#03h,M4  ;якщо старша частина коду 03h то перехід 
JMP         M2                 ;до мітки М4 інакше перехід до мітки М2  

M3:   MOV      DPTR,#0B000h  ;вивід на індикацію 

MOVX    @DPTR,A          ;молодшої частини коду 
MOV       A,R0 

MOV       DPTR,#0A000h  ;вивід на індикацію 

MOVX    @DPTR,A          ;старшої частини коду 

MOV       R2,#0FFh         ;часова затримка реалізована 

M5:   MOV       R3,#0FFh         ;на двох регістрах з декрементуванням  

DJNZ         R3,$                           ;у вкладених циклах 
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DJNZ         R2,M5 

JMP           M2                   ;перехід на новий цикл виміру 

END 

 

Варіанти індивідуальних завдань 

Таблиця 9 завдання до л.р. № 5 

№ 

 

Алгоритм для реалізації 

 
1 

 

Порозрядне врівноважування 

 
2 

 

Метод половинних наближень 

 
3 

 

Слідкуючий з первісним порозрядним зрівноважуванням 

 
4 

 

Слідкуючий з первісним половинним наближенням 

 
5 

 

Після натискання кнопки S10 запустити АЦП половинних наближень 

 
6 

 

Після натискання кнопки S 11 запустити АЦП порозрядного зрівноважування 

 
7 

 

Після натиснення кнопки S2 запустити АЦП типу, що стежить, з первісним 
порозрядним зрівноважуванням 

 
8 

 

Після натискання кнопки S4 запустити АЦП типу, що стежить, з первісним 

половинним наближенням 

 
9 

 

Після натискання кнопки S7 запустити АЦП половинних наближень результат 

відобразити після натискання кнопки S2 

 
10 

 

Після натискання кнопки S10 запустити АЦП порозрядного зрівноважування 

результат відобразити після натискання кнопки S2 

 
11 

 

Після натискання кнопки S11 запустити АЦП типу, що стежить, з 
первоначальним порозрядним зрівноважуванням результат відобразити після 

натискання кнопки S2 

 
12 

 

Після натискання кнопки S5 запустити АЦП типу, що стежить, з первісним 

половинним наближенням результат відобразити після натискання кнопки S11 
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Лабораторна  робота №6 

 
Тема: Обробка частотних і часових сигналів . 

Мета: Вивчення  методів  частотного перетворення . 

Завдання: Навчитись виконувати вимірювання частоти, періоду,  

тривалості дискретних сигналів за допомогою програмуючих  

лічильників-таймерів ОЕОМ  1816 ВЕ31, а  також з  використанням  

зовнішнього еталонного  генератора . 

 

Хід  роботи : 
1. Вивчити  методи частотного перетворювання (апаратні і з 

допомогою  програмованих  лічильників – таймерів ). 

2. Вивчити  методи  вимірювання часових  інтервалів . 

3. Розробити  алгоритм  для  виконання  індивідуального 

завдання  до початку  лабораторного  заняття . 

4. Розробити  програму  для  виконання  індивідуального  

завдання  до  початку  лабораторного  завдання. 

5. Ввести  програму  індивідуального  завдання  на  ПК. 

6. За  допомогою ПОС проаналізувати виконання  

індивідуальної  програми. 

7. Загрузити  програму  в  стенд  ОЕОМ.  Впевнитись  в  

правильному  виконані  індивідуального  завдання, поміняти  значення  

вимірюваної частоти , повторити  перетворювання, при негативному 

результаті виконати  зміну алгоритму  або програми . 

8. Роздрукувати  лістинг  правильно  працюючої  програми. 

9. Відповісти  на  контрольні  запитання  викладача. 

 

Контрольні запитання 

1. Методи і типи частотного і часового перетворення. 

2. Параметри частотного перетворення. 

3. Фактори, що впливають на похибку частотного 

перетворення. 

4. Поняття роздільної здатності частотного перетворення. 

5. Вимірювання періоду імпульсу. 

6. Характеристика перетворювання, нелінійність частотного 

перетворення. 

7. Апаратні реалізації частотного і часового перетворення. 

8. Приклади практичного застосування частотного і часового 

перетворення. 

 

Короткі теоретичні відомості 

У системах автоматичного керування часто доводиться 

вимірювати такі величини як: частота f, період Т , тривалість τ, зсув 

фаз φ. Для цього застосовується перетворення частота-код. У 

залежності від того, який саме параметр потрібно виміряти 

застосовують різний підхід. 
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Рис. 11. Вимірювання невідомої частоти 

 

При вимірюванні частоти fх відбувається підрахунок імпульсів 

вхідного сигналу, на протязі фіксованого відрізка часу (рис.11). 

 

 
Рис. 12. Вимірювання невідомого періоду методом підрахунку кількості 

імпульсів відомої частоти. 

 

Такий метод прийнятний для виміру високих частот більше 

100Гц. Верхня межа обмежується швидкодією елементів схеми і 

розрядністю лічильників. 

 

 

Рис. 13. Вимірювання зсуву фаз 

 

Вимірювання частот нижче 100Гц заміняється вимірюванням 

періоду Тх. При цьому відбувається підрахунок імпульсів фіксованої 

частоти fo за інтервал рівний чи кратний вимірюваному періоду рис.12.  

Тим самим способом вимірюється тривалість імпульсу х, 

відмінність лише в тому, що при вимірі тривалості імпульсу не 

потрібно ділити частоту на два. 
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При вимірюванні зсуву фаз часовий інтервал , формують 

шляхом кон‟юнкції сигналів f1x і f2x  (рис.13), отриманий інтервал часу 

вимірюють методом описаним вище. 

Схеми що реалізують такий алгоритм приведені на рис.14. 

 

 
Рис.14. Схеми для вимірювання частоти а)низької, б)високої 

 

В лабораторному стенді при наявності плати розширення до 

входу ОЕВМ ТО підключений постійний генератор частоти, а до входу 

Т1 включений генератор зі змінюваною частотою. Сигнали цих 

генераторів. можна спостерігати на осцилографі підключеному до BNC 

роз‟єму. Для спостереження сигналу Т0 замкнути перемичку J1, а для 

Т1 перемичку J3. 

Таймери/лічильники (Т/С) ОЕВМ призначені для підрахунку 

зовнішніх подій, для одержання програмно керованих тимчасових 

затримок, виконання часозадаючих функцій ОЕВМ. 

 

До складу блоку Т/С входять: 

1) два 16-ти розрядних регістри Т/С 0, Т/С 1; 

2) 8-ми розрядний регістр режимів Т/С (TMOD); 

3) 8-ми розрядний регістр керування (TCON); 

4) схема інкремента; 

5) схема фіксації INT0, INT1, Т0,Т1; 

6) схема керування прапорами; 

7) логіка керування Т/С. 

 

Два 16-розрядних регістри Т/С 0 і Т/С 1 виконують функцію 

зберігання вмісту рахунка. Кожний з них складається з пари 8-ми 

розрядних регістрів, відповідно TH0, TL0 і ТН1, TL1. Причому, 

регістри ТНО.ТН1 - старші, регістри TL0, TL1 - молодші 8 розрядів. 

Кожний з 8-ми розрядних регістрів може бути використаний, як РЗП, 

якщо Т/С не використовуються (біт TR0 для Т/С 0 і біт TR1 для Т/С 1 у 

регістрі керування TCON дорівнює "0"). 

 

Регістр режимів Т/С (TMOD) призначений для прийому і 

збереження коду, що визначає: 

- один з 4-х можливих режимів роботи кожного Т/С; 

- роботу в якості таймерів чи лічильників; 

- керування Т/С від зовнішнього виводу. 



 43 

Регістр режимів TMOD  

M0-M1(0-1,4-5) - один з 4-х режимів лічильників 

С/Т(2,6) - '0' таймер '1' лічильник 

GATE - дозвіл керування від зовнішнього виводу '0' заборонене 

'1‟ дозволено (INT0, ІNTl). 

 

Регістр керування (TCON) призначений для прийому і 

збереження коду керуючого слова. Регістр TCON не можна 

використовувати в якості РЗП. Схема інкремента призначена для 

збільшення на 1 у кожному машинному циклі вмісту регістрів Т/С 0, 

Т/С 1, для яких: 

- установлений режим таймера і рахунок дозволений; 

-установлений режим лічильника, рахунок дозволений і на 

відповідному вході схеми Т0 (для Т/С 0) чи Т1 ( для Т/С 1) 

зафіксований рахунковий імпульс у попередньому машинному циклі. 

Регістр керування TCON 

TR-біт ввімкнення Т/С '0' виключений 

TF - прапор переповнення Т/С 

IT - визначає вид переривання по входу 1NT '0' по L-рівні, „1‟ по 

фронту 

IE - прапор запиту на переривання 

 

Приклад програми вимірювання частоти 
nolist 

$include (c:\asm51\compile\mod51) 

$list 

;вимірювання частоти в Гц 

;розрахована на зовнішню частоту Т0 6817 Гц 

;підрахунок ведеться за 1с, результат у вигляді ХХХХ Гц 

 mode  equ 55h ;настроює Т1 counter, T0 counter 

 str  equ 50h ;запис в ТСОN дозволяє рахунок 

 org  0000h 

BEG: MOV  TL1,#00h ;обнулення  

 MOV  TH1,#00h ;Т/С1 

 MOV  TL0,#0f0h ;передвстановка Т/С0 

 MOV  TH0,#0E4h ;розрахована на 1с 

 MOV  TMOD,#MODE ;ініціалізація режимів таймера 

 MOV  TCON,#STR ;запуск рахунку 

 JNB  TF0,$  ;перевірка прапорця переповнення Т/С0

  CLR  TR1  ;якщо відбулося переповнення 

то 

 CLR  TR0  ;зупинити рахунок Т/С1 і Т/С0 

 MOV  R0,TL1 ;зчитування результату виміру 

 MOV  R1,TH1 ;R0 містить молодшу частину, а R1 старшу  

 CALL IND  ;виклик підпрограми індикації 

 MOV  R3,#01h ;часова затримка    

  

М: MOV  R4,#01h ;на двох регістах 

 DJNZ  R4,$  ;з декрементом 

 DJNZ  R3,M  ;у вкладеному циклі 

 JMP  BEG  ;перехід на наступний цикл виміру 

IND:      ;підпрограма індикації, проводить переклад результату 

      ;з двійкової системи в двійково-десяткову 

      ;та відображення   

 JMP  M1 

L: DB  01h, 02h, 04h, 08h, 16h, 32h, 64h, 12h, 24h, 48h, 96h  
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H1: DB  00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 00h, 01h, 02h, 05h, 10h, 20h, 40h M1:

 MOV  R2,#00h 

 MOV  R6,#00h 

 MOV  R7,#00h 

NACHALO_L: MOV     A,R0 

 JNB  ACC.0,AGAIN_L 

 MOV  A,R2 

 MOV  DPTR,#L 

 MOVC A,@A+DPTR 

 ADD  A,R6 

 DA  A 

 MOV  R6,A 

 JNB  PSW.7,PLUS_NEXT_L 

  

MOV  A,R7 

 ADD  A,#01H 

 DA   A 

 MOV  R7,A 

PLUS_NEXT_L:  MOV  A,R2 

 MOV  DPTR,#HI 

 MOVC A,CA+DPTR 

 ADD  A,R7 

 DA  A 

 MOV  R7,A 

AGAIN_L:    MOV A,R0 

 RRC  A 

 MOV  R0,A 

 INC  R2 

 CJNE  R2,#08h,NACHALO_L 

NACHALO_HI:  MOV  A,R1 

 JNB  ACC.0,AGAIN_HI 

 MOV  A,R2 

 MOV  DPTR,#L 

 MOVC A,CA+DPTR 

 ADD  A,R6 

 DA  A  

 MOV  R6,A 

 JNB  PSW.7,PLUS_NEXT_HI 

 MOV  A,R7 

 ADD  A,#01H 

 DA  A 

 MOV  R7,A 

PLUS_NEXT_HI:  MOV  A,R2 

 MOV  DPTR,#HI 

 MOVC A,CA+DPTR 

 ADD  A,R7 

 DA  A 

 MOV  R7,A 

AGAIN_HI: MOV  A,R1 

 RRC  A 

 MOV  R1,A 

 INC  R2 

 CJNE  R2,#0Dh,NACHALO_HI 

 MOV  A,R6 

 MOV  DPTR,#0B000h ;Вивід на індикацію 

 MOVX @DPTR,A  ;молодшої частини коду 

MOV  A,R7    

MOV  DPTR,#0A000h ;Вивід на індикацію  

MOVX @DPTR,A  ;старшої частини коду 

RET 

END    
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Варіанти індивідуальних завдань 

 

Таблиця 10   Таблиця завдань до л.р. №6 

 

 
№ 

 

Текст індивідуального завдання 

 
1 

 

Виміряти частоту ГФЧ (Тщ) відобразити на С інд. 

 
2 

 

Виміряти частоту ГПЧ (Т1) відносно ТФЧ відобразити на С інд. 

 

3 

 

Виміряти частоту ГПЧ (Т1) щодо частоти роботи процесора відобразити на С 
інд.. 

 
4 

 

Виміряти різницю частот ГФЧ і ГПЧ відобразити на Д інд. 

 
5 

 

З використання внутрішніх Т/Сз забезпечити плавне загоряння числа 55 на С інд. 

 
6 

 

По черзі відображати число 48 на індикаторах НG1,2 і HG3,4 з інтервалом 1с. 
Часові інтервали формувати ГФЧ 

 
7 

 

Підрахувати і відображати на Д інд кількість натискань S11 за 1с. Часові 
інтервали формувати Т/С ОЕОМ 

 
8 

 

Відображати на індикаторах HG2 числа від 1 до 9 на протязі 1с, і паузою між 
відображеннями 1с. Тимчасові інтервали формувати Т/С ОЕОМ 

 
9 

 

При натисканні кнопки S10 відобразити число 1,9,9,9 на індикаторах HG1,2,3,4 

на 1с 

 
10 

 

При натисканні кнопки S3 відобразити число 1,2,3,4 на індикаторах Н01,2,3,4 на 

2с 

 
11 

 

Підрахувати кількість натискань кнопки S3 за 5с. Часові інтервали формувати 
Т/С ОЕОМ 

 
12 

 

Виміряти час між натисканнями кнопок S10 і S4.Час у сек. Відобразити на С інд. 

 
13 

 

При натисканні кнопки S4 відобразити в сек. Час її натискання на 

індикаторах HG1,2 

 14 

 

Виміряти період ГФЧ (Т0) відобразити на С інд. 

 

15 

 

Виміряти період ГПЧ (Т1) відобразити на С інд. 
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Лабораторна робота №7 

 

Тема: Вивчення інтегральних мікросхем пам‟яті з послідовним  

вводом і виводом  інформації. 

Мета: Навчитися  здійснювати обмін  між  мікросхемами  по  

інтерфейсу І
2
С 

Завдання: Розробка  програми  для  ОЕОМ  КР 1816 ВЕ31, яка формує 

І
2
С нтерфейс для  мікросхем FLASH пам‟яті  типу  АТ24с04 . 

 

Хід роботи: 

1. Вивчити  методи послідовної  передачі  даних між  

інтегральними  мікросхемами. 

2. Розробити  алгоритм  для  виконання  індивідуального  

завдання  до  початку  лабораторного  заняття . 

3. Розробити  програму  для  виконання  індивідуального  

завдання  до  початку  лабораторного  завдання. 

4. Ввести  програму  індивідуального  завдання  на  ПК. 

5. За  допомогою ПОС проаналізувати  виконання  

індивідуальної  програми. 

6. Загрузити програму в стенд ОЕОМ. Впевнитись в 

правильному виконані  індивідуального завдання, при негативному 

результаті виконати зміну алгоритма або програми. Повторити 

загрузку програми  в  стенд. 

7. Роздрукувати  листинг  правильно  працюючої  програми. 

8. Відповісти  на  контрольні  запитання  викладача. 

 

Контрольні  запитання: 

1. Призначення  і  сфера  використання  інтегральних  пристроїв  

з послідовним  інтерфейсом. 

2. Часові  параметри  сигналів  по  інтерфейсу І
2
С 

3. Протокол  обміну  по І
2
С . 

4. Призначення  зовнішніх  адресних  ліній  на  мікросхемах І
2
С . 

5. Використання  кількох  пристроїв  на  одному  інтерфейсі . 

6. Методи  адресації різних  пристроїв  з  І
2
С. 
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Лабораторна  робота №8 

 
Тема: Програмування  послідовного  порта ОЕОМ. 

Мета: Навчитись виконувати  передачу даних по інтерфейсу RS 232. 

Завдання: Розробка  програми для ОЕОМ  КР 1816ВЕ31 на базі 

учбового стенду для зв‟язку і передачі інформації від стенда на ПК і 

назад та зв‟язку двох учбових стендів між собою з допомогою 

інтерфейсу RS232. 

 

Хід роботи: 

 

1. Вивчити методи  послідовної  передачі  даних  між  

переферійними  пристроями 

2. Розробити алгоритм для виконання індивідуального 

завдання до  початку  лабораторного  заняття . 

3. Ввести  програму  індивідуального  завдання  на  ПК. 

4. Загрузити програму в стенд ОЕОМ. Впевнитись в 

правильному виконані індивідуального завдання, при негативному 

результаті  виконати зміну алгоритма або програми. Повторити 

загрузку програми в стенд. 

5. Роздрукувати  листинг  правильно  працюючої  програми. 

6. Відповісти  на  контрольні  запитання  викладача. 

 

Контрольні  запитання: 

1. Призначення  і сфера   використання даних по послідовному  

інтерфейсу. 

2. Фізична  характеристика  сигналів  в  інтерфейсі  RS232. 

3. Часові параметри , визначення швидкості обміну 

інтерфейсу RS232. 

4. Протокол  обміну інтерфейсу RS232. 

5. Синхронні і асинхронні  канали  послідовної  передачі даних. 

6. Регістри  Т/С які  використовуються при ініціалізації 

послідовного порта ОЕОМ. 

7. Адресація  послідовних  портів РС. 
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15. Додаток 2 (Інтерфейси) 

Інтерфейс послідовного порту СОМ1 RS232 призначений для 

зв'язку стенда з персональним комп'ютером, прийому даних програм 

стенда, що завантажуються в пам'ять. Роз‟єм DB9. 

Інтерфейс послідовного порту COM2 RS232 призначений для 

зв'язку стенда з будь-яким пристроєм, що має стандартний 

послідовний  порт RS232 (персональний комп'ютер, принтер, плоттер і 

т.д.). Роз‟єм DB9 

Таблиця 11 Інтерфейс послідовного порту СОМ1 

 Номер контакту 

 

Найменування 

 

Номер контакту 

 

Найменування 

 
2 

 

RxD 

 

9 

 

Rl 

 
3 

 

TxD 

 

5 

 

GND 

 
 

 
Таблиця 12 Інтерфейс послідовного послідовного порту COM2 
Номер контакту 

 

Найменування 

 

Номер контакту 

 

Найменування 

 

2 

 

RxD 

 

6 

 

DSR 

 
3 

 

TxD 

 

7 

 

RTS 

 4 

 

DTR 

 

8 

 

CTS 

 
5 

 

GND 

 

 

 

 

 
 

Системний інтерфейс 

Системний інтерфейс призначений для підключення 

розроблювальних зовнішніх пристроїв . Наявність повного адресного 

простору сигналів ALE, РМЕ , WR , RD дозволяє здійснити вибірку 

практично будь-якого пристрою. Живлення модулів, що 

підключаються, здійснюється від стенда. Вільні лінії на інтерфейсі 23-

26 дозволяють використання сигналів CS1, CS4-CS7, при відповідному 

підключенні. 

Номер 

контакт

у 

 

Наймену

вання 

 

Номер 

контакту 

 

Нацменув  

 

Номер 

контакту 

 

Найменув 

 

1 

 

GND 

 

16 

 

А9 

 

31 

 

AD0 

 2 

 

GND 

 

17 

 

А10 

 

32 

 

AD1 

 
3 

 

INT1 

 

18 

 

Al l 

 

33 

 

AD2 
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4 

 

INT0 

 

19 

 

A12 

 

34 

 

AD3 

 
5 

 

Tl 

 

20 

 

A13 

 

35 

 

AD4 

 
6 

 

T0 

 

21 

 

A14 

 

36 

 

AD5 

 
7 

 

А0 

 

22 

 

A15 

 

37 

 

AD6 

 
8 

 

Al 

 

23 

 

Віль. 

 

38 

 

AD7 

 
9 

 

A2 

 

24 

 

Віль. 

 

39 

 

UCC 

 
10 

 

A3 

 

25 

 

Віль. 

 

40 

 

UCC 

 

 

 

Інтерфейс розширення 

Інтерфейс розширення призначений для підключення 

розроблювальних зовнішніх пристроїв з використанням паралельного 

прийомо передавача КР580ВВ55 і порту ОЕОМ Р1. 

Наявність в обох інтерфейсах сигналів INT0, INT1, Т0,Т1 

дозволяє використовувати в розроблювальних пристроях апаратні 

елементи системи переривання ОЕОМ. 

Номер 

контакту 

 

Наймено 

ваті 

 

Номер 

контакту 

 

Наимено 

вание 

 

Номер 

контакту 

 

Нацменів 

ание 

 1 

 

GND 

 

16 

 

РР13 

 

31 

 

Р1.4 

 
2 

 

GND 

 

17 

 

РР14 

 

32 

 

Р1.5 

 
3 

 

PPO 

 

18 

 

РР15 

 

33 

 

Р1.6 

 
4 

 

PP1 

 

19 

 

РР16 

 

34 

 

Р1.7 

 
5 

 

PP2 

 

20 

 

РР17 

 

35 

 

INT1 

 
6 

 

PP3 

 

21 

 

РР18 

 

36 

 

INT0 

 
7 

 

PP4 

 

22 

 

РР19 

 

37 

 

Tl 

 
8 

 

PP5 

 

23 

 

РР20 

 

38 

 

T0 

 

11 А4 

 

26 

 

Воль. 

 

 

 

 

 
12 А5 

 

27 

 

RD 

 

 

 

 

 
13 А6 

 

28 

 

WR 

 

 

 

 

 
14 А7 

 

29 

 

ALE 

 

 

 

 

 
15 А8 

 

30 

 

PME 
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9 

 

PP6 

 

24 

 

РР21 

 

39 

 

UCC 

 
10 

 

PP7 

 

25 

 

РР22 

 

40 

 

Ucc 

 
11 

 

PP8 

 

26 

 

РР23 

 

 

 

 

 
12 

 

PP9 

 

27 

 

Р1.0 

 

 

 

 

 
13 

 

PP10 

 

28 

 

Р1.1 

 

 

 

 

 
14 

 

PP11 

 

29 

 

Р1.2 

 

 

 

 

 
15 

 

PP12 

 

30 

 

Р1.3 
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