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Вступ 

Навчальний предмет "Електроніка та мікропроцесорна техніка" 
для студентів за напрямом підготовки “Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології” присвячений підготовці студе-
нтів до використання сучасних засобів обчислювальної техніки для 
керування технічними засобами автоматизації. Для студентів напря-
му підготовки "Комп’ютерна інженерія" предмет "Мікропроцесорні 
системи" входить до блоку дисциплін загально-професійної підгото-
вки. Під час вивчення курсу студенти отримують знання та уміння з 
програмування апаратно-орієнтованою мовою асемблера, що є осно-
вою для розробки програмного забезпечення мікропроцесорних за-
собів автоматизації, в тому числі промислових мікроконтролерів. 
Опанування курсу "Мікропроцесорні системи" готує студентів до ви-
вчення таких професійно орієнтованих дисциплін, як "Основи 
комп’ютерно-інтегрованого управління", "Мікропроцесорні та про-
грамні засоби автоматизації", "Програмування мікроконтролерів", 
"Технологія проектування комп’ютерних систем", "Гібридні комп'ю-
терні системи". 

Практикум складається з двох частин а також 5 додатків.  
В першій частині посібника дано опис практичних занять з розро-

бки алгоритмів виконання математичних обчислень та керування 
апаратними засобами мікропроцесорних систем. Для кожної практи-
чної роботи наведені теоретичні відомості, типові алгоритми 
розв’язку сформульованих задач і приклади їх програмної реалізації 
мовою асемблера MSC-51, завдання підготовки до роботи, порядок 
виконання роботи в аудиторії, домашні завдання та перелік типових 
контрольних запитань.  

В другій частині дано опис 10 лабораторних робіт дослідження 
апаратно-програмних засобів мікропроцесорних систем. Роботи орі-
єнтовані на використання учбово-відлагоджувального стенду 
“EV8031/AVR”. Виконання лабораторних робіт передбачає викорис-
тання алгоритмів та підпрограм, що вивчаються під час практичних 
занять. В залежності від планової кількості годин на вивчення курсу 
перелік практичних та лабораторних занять може варіюватись. 

Посібник доповнений додатками з описом структури та принципів 
програмування мікроконтролера MSC-51, таблицею команд MCS-51, 
електричними схемами стенда EV8031, інтерфейсами, переліком та 
адресами апаратних ресурсів EV8031. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Частина 1. Практичні заняття 

1.1. Методичні вказівки до практичних занять 

Практичні заняття в обсязі 16 навчальних годин проводяться з ме-
тою закріплення та поглиблення знань теоретичного матеріалу з 
мікропроцесорної техніки та набуття вмінь розробки програмного 
забезпечення для мікропроцесорних систем керування технологіч-
ним обладнанням. На практичних заняттях 1 та 8 вивчаються алго-
ритми керування апаратними засобами мікроконтролера, а на занят-
тях з 2-го по 7-е – алгоритми обробки числової інформації, що є ти-
повими задачами для мікропроцесорних систем при керуванні техно-
логічним обладнанням. На початку кожної практичної роботи наве-
дено основні теоретичні відомості, на яких грунтується виконання 
роботи, описано можливі алгоритми розв’язку поставленої задачі у 
відповідності до загальноприйнятих вимог їх оформлення. Крім того, 
описано перелік питань, що необхідно опрацювати при підготовці до 
роботи, план проведення аудиторного заняття, домашні завдання і 
приклади їх виконання, орієнтовний перелік контрольних запитань 
для перевірки якості засвоєних знань.  

В зв’язку з наведеним пропонується наступний порядок виконан-
ня практичних робіт. Студенти самостійно готуються до наступного 
практичного заняття, вивчають розділ "Теоретичні відомості" та ви-
конують завдання підготовки до роботи. Перед початком заняття 
проводиться експрес-перевірка готовності студентів шляхом опиту-
вання (тестування). Виконання практичної роботи здійснюється сту-
дентами в аудиторії у відповідності з планом, що наведений в пункті 
3 кожної роботи, з виставленням оцінок. Звіт з кожної роботи допов-
нюється вдома додатковою інформацією, що отримується під час ви-
конання домашніх завдань. На основі перевірки звіту з виконаними 
домашніми завданнями виставляється оцінка за практичну роботу у 
відповідності з розподілом балів діючої робочої програми навчальної 
дисципліни. 

При написанні програм рекомендується дотримуватись загально-
прийнятих правил їх оформлення. Кожна з програм супроводжується 
коментарями, що обмежуються прямокутником із символів ;;,. Коме-
нтарі можуть розміщуватись також в тілі самої підпрограми для по-
легшення розуміння логіки її роботи. Короткий опис кожної програ-
ми повинен містити інформацію про її призначення, перелік викори-
станих ресурсів процесора та їх адреси: формат і розміщення вхідних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

та результуючих даних при виході з підпрограми, перелік регістрів, 
прапорів та комірок пам‛яті, що використовуються для тимчасового 
збереження проміжних та кінцевих результатів, глибину стеку тощо.  

Ресурсами процесора називають всі програмно доступні апаратні 
засоби, перелік яких індивідуальний для кожного мікропроцесора 
(мікроконтролера). Найбільш типовий перелік ресурсів містить на-
ступні засоби: акумулятор, регістри загального призначення (РЗП), 
програмний лічильник, регістр адреси, покажчик стеку, регістр ста-
ну, який в мікроконтролерах містить слово стану програми (Program 
Status Word – PSW). Окремі біти регістра PSW часто називають пра-
порами. Наприклад, сьомий біт PSW в MSC-51 називається бітом 
(прапором) переносу СY. Коли CY=0, говорять, що прапор переносу 
скинутий, якщо CY=1, то прапор встановлений. Програмна доступ-
ність ресурсів та їх перелік визначається можливістю програмного 
запису інформації в них. 

Для трансляції програми з мови асемблера в машинні коди про-
грамі-транслятору необхідно вказати адреси апаратних ресурсів МК-
51. Така вказівка здійснюється шляхом переліку символьних імен та 
відповідних їм адрес апаратних ресурсів конкретного мікропроцесо-
ра, що використовуються в програмі, в декларативному блоці про-
грами за допомогою директив .EQU. Наприклад, директива ACC 
.EQU 0E0H вказує транслятору, що адреса ресурсу з іменем АСС 
(акумулятора) дорівнює 0Е0Н. При такому оголошенні в програмі 
замість адреси 0Е0Н (що погано запам’ятовується та асоціюється з 
акумулятором) достатньо вкзувати власне ім’я даного ресурсу, тобто 
АСС, а транслятор замість нього вставить в програмний код значення 
адреси, тобто 0E0H. В MSC-51 таких ресурсів і адрес більше 140, то-
му замість уведення за допомогою директив .EQU в МК-51 довгого 
переліку символічних імен регістрів та їх адрес доцільно створити в 
каталозі з файлом транслятора інформаційний файл з іменем 
"DEFS.INC" (визначення за мовчазної згоди), в якому слід перелічи-
ти всі використовувані ресурси та їх адреси. В подальшому на почат-
ку розроблюваної програми вставляється директива #INCLUD 
"DEFS.INC", дія якої полягає в тому, що при трансляції замість імені 
ресурса в програму вставляється його адреса з файлу DEFS.INC. Та-
ким чином зменшується можливість появи помилки в коді програми і 
для звернення до будь-яких ресурсів стенду достатньо вказувати ли-
ше їх власні імена - транслятор сам знайде відповідну адресу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Практичне заняття 1. Вивчення методів формування  

часових інтервалів. 

Мета. Вивчення методів програмної реалізації часових затримок. 

1.2.1. Теоретичні відомості 

При розробці програм керування об’єктами часто виникає необ-
хідність виконувати певні дії з певними часовими параметрами. До 
таких задач відносяться формування часових інтервалів для керова-
них об’єктів, підрахунок кількості зовнішних подій за певний інтер-
вал часу, визначення часових параметрів зовнішних сигналів, форму-
вання часових інтервалів для власних потреб тощо.  

Для реалізації таких задач використовується два способи форму-
вання часових інтервалів: програмний та апаратно-програмний. При 
програмному способі формування часових інтервалів мікроконтро-
лер виконує певну програму підрахунку кількості періодичних імпу-
льсів власної тактової частоти протягом певного часу, тобто витрачає 
власні обчислювальні ресурси, не виконуючи при цьому іншої обчи-
слювальної роботи. При апаратно-програмному способі для форму-
вання часових інтервалів використовуються вбудовані в МК програ-
мно керовані апаратні засоби (таймери-лічильники Т/С0 та Т/С1). Пі-
сля запуску таймерів у роботу паралельно з роботою таймерів мікро-
контролер може виконувати іншу обчислювальну роботу або керува-

ти технологічним обладнанням.  
При використанні обох спосо-

бів формування часових інтерва-
лів здійснюється наближено з пе-
вною похибкою: чим менша за 
обсягом програма, тим меншої 
точності формуєься часовий ін-
тервал, і навпаки. 

Програмна реалізація часових 
затримок може бути реалізована 
на основі програмного циклу, 
блок-схема якого наведена на 
рис. 1.1. В один з регістрів заван-
тажується число, яке потім в ко-
жному проході циклу зменшуєть-
ся на 1. Так продовжується до 
тих пір, поки вміст використано-

Рис. 1.1. Блок-схема алгоритму  
затримки Delay 
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1 

Декремент регістра R 
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го в якості лічильника регістра не стане дорівнювати 0. В такий мо-
мент виконання циклу завершується. Час затримки при цьому зале-
жить від числа, що завантажене в регістр, а також часу виконання 
команд, що утворюють цикл. Оскільки необхідність у формуванні за-
тримок може виникати в різних частях програми і неоднократно, то 
відповідні програмні цикли доцільно оформляти у вигляді підпрог-
рам, щоб можна було до них звернутися з будь-якого місця програ-
ми. Перша команда підпрограми позначається її назвою, що завер-
шується двокрапкою, тобто міткою. Останньою командою підпрог-
рами повинна бути RET, що забезпечує автоматичне повернення в 
основну програму.  

У мікроконтроллері MCS-51 при тактовій частоті 12 МГц команда 
занесення числа в регістр виконується за 1 мкс, а команда DJNZ  Rn, 
rel – за 2 мкс. Тому наведений фрагмент програми   

DELAY1:     MOV R2, #n 
      LRIN:     DJNZ R2, LRIN;  

виконується протягом часу Т, який обчислюється за формулою [3]: 

f

n2312
T

)( +
= , 

де  f  −  частота синхронізації мікроконтролера; 
      n – число, що записане в регістр R2.  

Якщо МГц12f =  і nmax = FFH то 51325523T =⋅+=max мкс. За-
тримку більшої тривалості при тій же частоті синхронізації можна 
отримати вкладенням циклів, як показано в підпрограмі DEL1MS, 
для якої 212m2n1T ++++= )( = 1+25* (2*18+2+1)+2 = 978 мкс, що з 
врахуванням часу повернення з підпрограми (2 мкс) становить 980 
мкс. Таким чином, підпрограма DEL1MS затримки на 980 мкс має 
вигляд (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1  
Підпрограма DEL1MS затримки на 980 мкс 

Мітка Команда Коментар час 
DEL1MS: MOV R1, #019h ;1 мкс, (19h = 25D) 1 мкс 
     LREX: MOV R2, #012h ;1 мкс, (12h = 18D) 1 мкс 
      LRIN: DJNZ R2, LRIN ; (36) мкс на 12 МГц 2 мкс 

 DJNZ R1, LREX ;25 разів по 37 мкс 2 мкс 
 RET ;повернення з підпрограми 2 мкс 

Тривалість виконання 2-ї та 3-ї команд внутрішнього циклу:  
MOV R2, #012h виконується за 1 мкс, DJNZ R2, LRIN за 2 мкс. Од-
нократне виконання першої та 18-кратне виконання другої займає 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18×2+1=37 мкс. Перша команда виконується за 1мкс, а четверта за-
ставляє МК 25 разів виконувати внутрішний цикл з другої та третьої 
команд. Таким чином, кожний раз після виконання протягом 37  мкс 
внутрішнього циклу виконується команда DJNZ R1, LREX (2 мкс). 
Тому 25-кратне виконання обох циклів триває 25×37+ 25×2 = 975 
мкс. Необхідно додати сюди 1 мкс на виконання першої команди 
MOV R1, #019h, 2 мкс на виконання команди RET та 2 мкс МК ви-
трачає на виклик цієї підпрограми, тобто на виконання команди 
CALL DEL1MS. Разом отримується затримка 980 мкс, тобто прибли-
зно 1 мс. Для отримання затримок точно в 1 мс можна добавити до 
розглянутої підпрограми 20 команд NOP (по 1 мкс), але більш ком-
пактно записується цикл для формування такої затримки. 

Підпрограма затримки на 4 мс реалізується 4-кратним викликом 
підпрограми DEL1MS на 1 мс (табл. 1.2).  

Таблиця 1.2  
Підпрограма DEL1MS затримки на 4 мс 

Мітка Команда Коментар час 
DEL4MS: LCALL DEL1MS ;виклик затримки ≈ 1 мс 2 мкс 

 LCALL DEL1MS ;виклик затримки ≈ 1 мс 2 мкс 
 LCALL DEL1MS ;виклик затримки ≈ 1 мс 2 мкс 
 LCALL DEL1MS ;виклик затримки ≈ 1 мс 2 мкс 
 RET  2 мкс 

Підпрограма DEL4MS виконується за допомогою чотирьохкрат-
ного виклику командою LCALL (2 мкс) підпрограми DEL1MS за час 
t 4= 4×(2+980) мкс + 2 = 3930 мкс. (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 
Підпрограма DEL16MS затримки на 16 мс 

Мітка Команда Коментар час 

 LCALL DEL4MS ;виклик затримки ≈ 1 мс 
;виклик затримки ≈ 1 мс 
;виклик затримки ≈ 1 мс 

2 мкс 

 LCALL DEL4MS 2 мкс 

 LCALL DEL4MS 2 мкс 

 LCALL DEL4MS ;виклик затримки ≈ 1 мс 2 мкс 

 RET  2 мкс 

Аналогічно підпрограма DEL16MS виконується 4-х кратним ви-
кликом командою LCALL (2 мкс) підпрограми DEL4MS, тобто про-
тягом часу t 16 = 4×(2+3930) мкс + 2 = 15730 мкс = 15,73 мс. 

Аналогічно можна формувати затримки довілької тривалості 

шляхом виклику комбінацій підпрограм DEL1MS, DEL4MS, 

DEL16MS і т.і. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2. План роботи 

1) Перевірка готовності до заняття. 
2) Розробка алгоритму та програми формування сигналів керування 
індикаторами з часовими параметрами варіанту № 8. Варіанти за-
вдань для кожної бригади наведені в таблиці 1.4, де вказані тривало-
сті імпульсів (t і, мс – тривалості світного стану індикатора) та пауз 
(tп , мс - тривалості погашеного стану індикатора). 

Таблиця 1.4 
Часові параметри керування індикаторами 

№ вар 1 2 3 4 5 6 7 8 
t і , мс 30 40 50 60 70 80 90 100 
 tп , мс 250 240 230 220 210 200 190 180 

3) Перевірка працездатності алгоритму шляхом покрокового ви-
конання записаної програми для варіанту № 8. 

 

1.2.3. Порядок виконання роботи 

1) Для запалення індикатора треба за адресою А000h старших (лі-
воруч) розрядів та А001h молодших (праворуч) розрядів записати 
довільне число (наприклад 0),  за адресою А004h регістра керування 

індикатором записати код до-
зволу світіння сегментів 
(00000000) і утримувати його 
протягом тривалості імпульсу 
tі. Для формування погашеного 
стану необхідно за адресою ре-
гістра керування індикатором 
записати код гасіння  
(00001111) і утримувати його 
протягом тривалості паузи tп.  

Блок-схему алгоритму ке-
рування індикаторами можна 
представити таким чином (рис. 
1.2.), де блок 1 призначений 
для налаштування індикатора 
на відображення інформації. В 
блоці 2 дані для виведення на 
індикатор записуються в ре-
гістр даних за адресою А000h 
для старших розрядів (ліво-

руч), або за адресою А001h для молодших (праворуч) розрядів. Для 
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Код світіння занести в регістр керу-
вання індикатором 

Затримка світного 
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Код гасіння занести в ре-
гістр індикатора 
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Дані занести в регістр да-
них індикатора 

Рис. 1.2. Блок-схема алгоритму IND1 ке-
рування індикатором 
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демонстрації часових затримок достатньо вивести будь-яке число на 
одну пару знакомісць індикатора. Блок 3 затримки світного стану 
слід скласти з комбінації наведених підпрограм затримок з необхід-
ними корективами. В блоці 4 необхідно послідовністю команд   

mov DPTR  #0A004h; 
mov A  #00FH; 
movx @DPTR  A; 

перевести у погашений стан індикатор HG1 з наступним викликом 
підпрограми затримки на час тривалості паузи. 

2) З додатку Б виписати команди завантаження регістрів та аку-
мулятора (mov A #data8, mov DPTR #0A004h, movx @DPTR A) та час 
їх виконання, обчислити час виконання наведених вище підпрограм  
DEL4MS, DEL16MS та програми в цілому.  

3) З наведених розрахунків видно, що для отримання затримки 
приблизно 100 мс можна 102 рази викликати підпрограму DEL1MS. 
В такому випадку отримується загальна затримка t 100 = 102 × (2 + 
980) + 2 = 100166 мкс ≈ 100,17 мс, що на 170 мкс більше потрібного. 
Таким чином, похибка формування інтервалу в 100 мс складає 
0,17%, що в більшості випадків допускається умовами задачі.  

Більш точне значення затримок можна отримати лише при рете-
льному підрахунку всіх часових параметрів підпрограм і внесенні 
корректив в результуючу програму. Якщо особливої точності не ви-
магається, то в програмах достатньо дотриматись лише наближених 
розрахунків часу. 

4) Для реалізації затримок, що вказані в табл. 1.1 (варіант 8), треба 
підрахувати кількість викликів розглянутих підпрограм для форму-
вання необхідних тривалості імпульса та тривалості паузи. Трива-
лість імпульсів 100 мс можна формувати шестикратним викликом за-
тримки на 16 мс та однократним викликом DEL4MS і DEL1MS на-
ступним фрагментом програми (табл. 1.5)  

Таблиця 1.5 
Підпрограма Del100 затримки на 100 мс 

мітка команда коментар час 
 MOV R3, #06 Н ;число повторів 6 1 мкс 

М1: LCALL  DEL16MS ;затримка на 16 мс 2 мкс 
 DJNZ R3, М1  ;лічильник 2 мкс 

 LCALL  DEL4MS ;затримка на 4 мс 2 мкс 

 LCALL DEL1MS ;затримка на 1 мс 2 мкс 
 RET  2 мкс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наведений програмний код виконується протягом часу t100 = 1+ 
6×(2 + 15730 + 2)+2+3930+2+ 980 = 98337 мкс = 99,319 мс. 

5) Часовий інтервал в 180 мс наближено можна сформувати таким 
фрагментом програми (табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 
Підпрограма Del180 затримки на 180 мс 

Мітка Команда Коментар час 

 MOV R3, #0B7H ;завантаження лічильника (B7H = 183D) 1 мкс 
М2: LCALL  DEL1MS ;виклик затримки 1 мс 2 мкс 
 DJNZ R3, М2  ;декремент R3 та повернення на М2, якщо не 0 2 мкс 

 RET ;повернення в програму виклику 2 мкс 
 

Даний фрагмент виконується протягом часу t180 = 1+183×(2+980 + 
2 ) +2 = 180, 075 мс. 

6) Покроково виконати один прохід програми. 
7) Визначити фактичний час формування одного періода імпуль-

сів. 
8) Визначити похибки часових затримок та місця внесення корек-

тив у програму шляхом зміни числових даних або програмного коду. 

1.2.4. Домашнє завдання 

1) На основі алгоритмів DEL1MS, DEL4MS, DEL16MS, DEL64MS 
розробити алгоритм виконання домашнього завдання. 

2) Замалювати і описати блок-схему алгоритму виконання завдан-
ня, вказавши перелік команд для реалізації кожного блоку алгорит-
му. 

3) Обчислити тривалість їх виконання  
4) Розробити та записати шапку відповідної підпрограми. 
 

1.2.5. Приклад виконання домашнього завдання 

Виконання домашнього завданя треба починати з визначення ча-
су, що є найбільшим спільним дільником tСД для заданих t і та tп . 
Другим кроком є визначення того, скільки разів n і та nп  треба повто-
рити знайдену затримку tСД, щоб отримати задані значення t і та tп :  n і 

= t і /tСД,  n п = t п /tСД. На третьому етапі записується алгоритм форму-
вання tСД, і алгоритми формування t і та tп  шляхом багатократного 
виклику підпрограми tСД. Наприклад, задано t і = 34 мс та tп = 51 мс. В 
цьому випадку tСД = 17 мс. Для формування тривалості імпульсу t і = 
34 мс треба виконати затримку tСД  n і = 34 /17 = 2 рази, а для форму-
вання тривалості паузи tп = 51 мс затримку tСД  треба виконати n п = 
51/17 = 3 рази. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Доповнення DEL1MS двадцятью командами NOP з метою отри-
мання точного значення затримки 1 мс збільшить необхідний обсяг  
пам‛яті на 20 комірок. Для економії пам‛яті записану вище підпрог-
раму DEL1MS доцільно доповнити таким циклом з двох команд 
(табл. 1.7): 

Таблиця 1.7  
Доповнення  підпрограми DEL1MS 

Мітка Команда Коментар Час 

M1: MOV R0, # 08Н ;завантаження регістра R0 1 мкс 

 DJNZ R0, M1 ;декремент регістра і перехід, якщо не 0 2 мкс 

що дозволить збільшити час затримки на 17 мкс. В цьому випадку 
тривалість затримки, що генерується доповненою підпрограмою DE-
LAY1 (табл. 1.8) становить 997 мкс, тобто до 1 мс не вистачає лише 3 
мкс.  

Таблиця 1.8  
Доповнена підпрограма DELAY1 

Мітка Команда Коментар час 
 MOV R1, #019Н ; завантаження регістра R0 (19Н=25D) 1 мкс 
LREX: MOV R2, #01 ; (12Н = 18D) 1 мкс 
LRIN: DJNZ R2, LRIN ; (36) мкс на 12 МГц 2 мкс 

 DJNZ R1, LREX ;25 разів внутрішній цикл по 37 мкс 2 мкс 
 MOV R0, # 08Н  1 мкс 
M1: DJNZ R0, M1 ;2×8=16 мкс 2 мкс 
 RET  2 мкс 

З використанням підпрограми DELAY1 затримка на час tСД вико-
нується за 17 таких циклів підпрограмою DELAYCD (табл. 1.9).  

Таблиця 1.9  
Підпрограма формування часової затримки 17 мс 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: R0, R1, R2 – лічильники; прапори: Z - прапор нуля акумулятора; використані  
;регістри: А, R0, R1, R2; вимагає вільних байт в стеку: 2  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі Час 

DELAYCD: MOV R3, #11Н ;завантаження регістра R3 (11Н = 17D) 1 
TCD:   LCALL   DELAY1 ;виклик підпрограми DELAY1 2 
 DJNZ R3, TCD ;декремент R3 і перехід на TCD, якщо не 0   2 
 RET ;повернення у програму, що викликала 2 

Фактично підпрограма DELAYCD в такому вигляді формує затримку  
17 мс тільки наближено. За рахунок команд MOV R3, #11Н (1 мкс), 
LCALL DELAY1 (2 мкс) та DJNZ R3, TCD (2 мкс) 17 разів, RET (2 
мкс) сформована затримка збільшується на 71 мкс, а за рахунок не-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

стачі 3 мкс в DELAY1 загальна затримка зменшується на 3×17 = 51 
мкс. Таким чином, абсолютна похибка формування затримки підпро-
грамою DELAYCD становить∆t = 71 – 51 = +20 мкс, тобто відносна 
похибка дорівнює δt = ∆t/t×100 = 20 мкс/17000мкс×100 ≈ 0,1%. Така 
похибка практично завжди допускається.  

Для формування затримки tі необхідно двічі викликати DELAYCD, а 
для формування затримки tп – тричі. 

В такому випадку алгоритм керування індикаторами можна запи-
сати таким чином: 

1) Занести код керування світним станом в регістр керування ін-
дикатором. 

2) Записати в регістр індикатора дані для виведення на індикатор. 
3) Затримка світного стану: двічі викликати DELAYCD.  
4) Занести код керування погашеним станом в регістр керування 

індикатором. 
5) Затримка погашеного стану: тричі викликати DELAYCD. 
6) Перейти до п.1. 
Блок-схема алгоритму IND1 наведена на рис.1.2. 

1.2.6. Контрольні запитання. 

1) Вкажіть призначення бітів регістра  PSW . 
2) До якої групи команд відноситься команда LCALL?  
3) Вказати призначення та порядок виконання команди LCALL 
4) Якою командою встановлюються окремі біти регістра PSW?  
5) Якою командою скидаються окремі біти регістра PSW? 
6) В якому діапазоні адрес виконується перехід за командою 

LCALL? 
7) Призначення та правила запису міток в програмах. 
8) Вказати порядок виконання команди DJNZ R2, LRIN?  
9) Яким чином визначається час виконання команд мікропро-

цесором? 
10) Вкажіть відмінності у виконанні команд виклику CALL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Практичне заняття 2. Вивчення алгоритмів додавання    

багатобайтових чисел 

Мета: набуття вмінь програмування арифметичних операцій.  
1.3.1. Теоретичні відомості.  

Додавання двійкових чисел здійснюється у відповідності з табл. 
1.10, де для кожної комбінації вхідних сигналів доданку X, доданку 
Y та переносу з молодшого розряду Cin вказана відповідна комбіна-
ція вихідних сигналів суми S та переносу з поточного в наступний 
розряд Cout [6].  

Таблиця 1.10  
Таблиця істиності повного однорозрядного суматора 

Cin X Y Cout S 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 1 
0 1 0 0 1 
0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 
1 1 1 1 1 

MCS-51 має команду однобайтового додавання акумулятора А з 
вказаним операндом з врахуванням переносу ADDC. ADDC викори-
стовує для сигналу Cin0 переносу в нульовий розряд поточне значен-
ня прапору переносу CY (або С) з регістру PSW мікроконтролера. 
Після виконання інструкції ADDC в CY записується Cout7 - прапор 
переносу з старшого 7-го розряду, який може бути використаний в 
якості Cin0 для наступного додавання старших байтів і фактично ра-
хуватись Cin8. Таким чином, повторенням ADDC можна додавати 
числа з одного, двох і т.д. байтів. Для цього необхідно виконати 
ADDC для кожних 8 біт доданків починаючи з молодшого, не втра-
чаючи при цьому значень біту CY між сусідніми командами ADDC. 
Слід пам‛ятати, що перед додаванням молодших байтів чисел, біт CY 
повинен бути встановленим в 0 за допомогою команди CLR C. Але є 
більш зручне рішення: команда ADD, в якій значення  CY завжди бе-
реться рівним 0. Тому при додаванні молодших байтів багатобайто-
вих чисел слід використовувати саме команду ADD [6]. 

Необхідно також пам‛ятати наступне. При додаванні двох n-
розрядних чисел сума може виявитись n+1-розрядною. Тому, якщо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

при додаванні двох беззнакових чисел встановлюється прапор пере-
носу CY, це означає, що для збере-
ження правильної суми необхідний 
ще один додатковий біт для збері-
гання цього прапора переносу, що 
дорівнює 1. 

Таким чином, алгоритм add16 
додавання двох цілих 16-розрядних 
чисел можна записати так: 
1) Завантажити в акумулятор моло-
дший байт доданку А. 
2) Додати вміст акумулятора до мо-
лодшого байту доданку В. 
3) Зберегти молодший байт суми 
доданків. 
4) Завантажити старший байт дода-
нку А в акумулятор. 
5) Додати до вмісту акумулятора 
старший байт доданку В з враху-
ванням переносу із попередньої су-
ми молодших байтів. 
6) Зберегти старший байт суми.  
7) В разі потреби зберегти (n+1)-й 
розряд суми. 

Для запису підпрограми необхідно вивчити призначення та поря-
док виконання команд ADD A, Rn;  MOV A, Rn; ADDC A, Rn; JNC 
Out; RET, а також їх вплив на стан прапорів акумулятора. 
Приклад виконання завдання.  

Визначаємо перелік необхідних ресурсів МК: 
Вхід: R3, R2 – перший доданок А (в R3 – старший байт, в R2 – 

молодший байт), R5, R4 – другий доданок В (R5 – старший байт, R4 
– молодший байт). 
Вихід: R5, R4 – розміщення суми (R5 – старший байт, R4 – молод-
ший байт). Регістр R6 – для можливого збереження n+1-го біту суми. 
Прапори: CY – ознака переповнення при додаванні беззнакових чи-
сел; OV – ознака переповнення при додавання чисел із знаком. 
Використані регістри: А. 
Вимагає вільних байт в стеку: 2 (для збереження адреси повернення з 
підпрограми). 
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Рис. 1.3. Блок-схема алгоритму add16 
додавання двохбайтових чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок-схема алгоритму можна зобразити так (рис. 1.3), де блоки 1, 
2, 3 призначені для додавання молодших байтів операндів та збере-
ження суми в регістрі R4, блоки 4, 5, 6 виконують додавання стар-
ших байтів операндів та збереження їх суми в РЗП R5. Блоки 7 та 8 
здійснюють збереження n+1-го біту результату в разі потреби [6]. 

Підпрограму add16 з врахуанням необхідних коментарів можна 
записати таким чином, як показано у табл. 1.11. 

Таблиця 1.11  
Підпрограма add16 додавання двох 16-ти розрядних чисел 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: R3R2 – перший доданок, R5R4 – другий доданок;  
Вихід: R5R4 -  сума; Прапори: CY - прапор переповнення при додаванні чисел 
; OV – прапор ;переповнення при додаванні чисел зі знаком 
; Використані ;регістри: А. Вимагає вільних байт в стеку: 2   
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 

 MOV A, R2 ;завантажити в акумулятор молодший байт першого дода-
нку 

 ADD A, R4 ;додати до акумулятора молодший байт другого доданку 
 MOV R4, A ;молодший байт суми помістити в регістр R4 
 MOV A, R3 ;завантажити в акумулятор старший байт першого доданку 
 ADDC A, R5 ;додати до акумулятора старший байт другого доданку 
 MOV R5, A ;старший байт суми помістити в регістр R5 
 JNC Out  ;вийти з підпрограми, якщо прапор переносу не встановле-

но 
 MOV R6, #01 ; записати в R6 1, якщо розмірність результату більше 16 
Out: RET ; вихід на підпрограму, що викликала  Add16 

 

1.3.2. Підготовка до роботи 

1) Вивчити систему команд МК-51. 

1.3.3. План роботи 

1) Розробити блок-схему алгоритму додавання двохбайтових чи-
сел з виведенням результату на семисегмнтний статичний індикатор 
стенду. 

2) Записати програму додавання мовою асемблера х51. 
3) Виконати операцію додавання для доданків з варіанту №8 в 

табл. 1.12, звернувши при цьому увагу на розрядність отриманого ре-
зультату. 

1.3.4. Порядок виконання роботи 

1) Розпланувати ресурси мікроконтролера для операції додавання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

і вказати розміщення операндів та результату в шапці програми.  
2) Записати мовою асемблера х51 програму виконання операції 

додавання. Для цього підпрограму (табл. 1.11) доповнити командами 
завантаження операндів у вибрані для їх розміщення регістри (комір-
ки пам’яті). 

3) Замінити останню команду RET підпрограми командами, що 
необхідні для виведення результату додавання на статичний семисе-
гментний індикатор. Команди виведення результату та керування ін-
дикатором використати з лабораторної роботи №2 навчального посі-
бника. 

4) Для перевірки працездатності виконати розроблену програму 
самостійно. При отриманні хибного результату внести в програму 
корективи.   

5) Розробити загальну блок-схему алгоритму додавання та інди-
кації результату. 

6) Вказати перелік команд, що призначені для виконання кожного 
блоку алгоритму і записати коментарі до алгоритму. 

7) Визначити розрядність результату додавання. Якщо розряд-
ність більше 2-х байт, то вивести 9-й розряд результату на динаміч-
ний світлодіодний індикатор стенду.  

Таблиця.1.12 
Варіанти завдань для програмування операцї додавання 

 Шістнадцяткове Десяткове 
1 9F9F+ 5FF = А59Е 4863 + 1535 = 42398 
2 75F6+ 1111 = 8707  3198 + 4369 = 34567 
3 8D41+553F = E280 3161 + 4111 = 57984 
4 5F22+ А131 = 10053 24354 + 41265 = 65619 
5 7AA + 4450= 10BFA 5114 +7488 = 68602 
6 3D77 + 3FF = 4176 15735 + 1023 = 16758 
7 8811 + 2D0 =  8AE1  34833 + 720 = 35553   
8 3388+ 78А =3B12  13192+1930 =15122 

 
1.3.5. Контрольні запитання 

1) Вкажіть формат і порядок виконання команди ADD додавання 
двох чисел мікроконтролером МК-51.  

2) В яких випадках модифікується значення прапора CY PSW? 
3) Чим відрізняється виконання команд ADD A, Rn та ADDC A, 

Rn?  
4) Що треба забезпечити перед додаванням молодших байтів ба-

гатобайтових доданків? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5) Яку функцію виконуює команда JNC Out в  підпрограмі add16?  
6) Вкажіть призначення біту CY PSW.  
7) Яким чином можна скоротити підпрограму додавання констан-

ти та числа? 
8) Яким чином можна скоротити підпрограму додавання числа та 

константи? 
9) Яким чином можна зменшити обсяг пам‛яті при виконанні опе-

рації додавання? 
10) З якою метою виконується перевірка розрядності результату 

додавання? 
11) В яких випадках розрядність результату додавання n-

розрядних доданків більше n? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Практичне заняття 3. Вивчення алгоритмів віднімання  

багатобайтових чисел 

Мета: набуття вмінь програмування арифметичних операцій. 

1.4.1. Теоретичні відомості 

Принцип віднімання двійкових чисел можна пояснити на прикладі 
роботи однорозрядної схеми віднімання (subtractor), що зображена на 
рис.1. Тут X та Y позначені і-ті розряди зменшуваного та від‛ємника, 
D – і-тий  розряд різниці, Bin – позика в молодший (і-1)-й розряд, 

Bout – позика із старшого (і+1)-го роз-
ряду (Barrow - позика). Коли позики 
немає, то значення  Bin та Bout дорів-
нюють 0, а коли при відніманні виникає 
позика, то значення Bin та Bout дорів-
нюють 1. 

Повна однорозрядна схема відніман-
ня для двійкової системи числення (рис. 
1.4.) функціонує у відповідності до на-

ступної таблиці істиності (табл. 1.13), де для кожної комбінації вхід-
них сигналів X, Y та Bin вказані значення вихідних сигналів D та Bout. 
Щоб відрізнити позику від переносу перед одиницею проставлено 
знак (-). 

Команда 8-ми бітового віднімання SUBB з врахуванням позики  
виконує віднімання від вмісту акумулятора Х вміст вказаного опера-
нда Y [6].  

Таблиця 1.13  
Таблиця істиності схеми двійкового віднімання 

X Y Bin D = X - Y Bout 
0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 
1 1 0 0 0 
0 1 0 1 -1 
0 0 -1 1 -1 
1 0 -1 0 0 
1 1 -1 1 -1 
0 1 -1 0 -1 

SUBB використовує для біту позики в нульовий розряд Bin0 пото-
чне  значення прапору переносу CY з регістра PSW мікроконтролера. 
При завершені виконання інструкції SUBB в CY записується Bout7, що 
є бітом позики з 7-го розряду. В свою чергу Bout7, збережений в CY, 

D 

Bout Bin 

X Y 

Рис. 1.4. Сигнали 
схеми віднімання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

може стати позикою з нульового розряду Bin0 при відніманні старших 
байтів чисел. Таким чином, повторюючи SUBB, можна віднімати ба-
гатобайтові числа. Для цього треба виконати SUBB для кожного бай-
та зменшуваного та від‛ємника, не втративши при цьому значень CY 
між наступними командами SUBB. Перед відніманням молодших 
байтів операндів треба очистити біт CY командою CLR C, оскільки 
біт позики в нульовий розряд відсутній.  

Для прикладу, алгоритм SUB16 віднімання двох цілих 16-
розрядних чисел можна записати так [6]: 

1) Очистити прапор переносу CY. 
2) Завантажити в акумулятор мо-
лодший байт зменшуваного. 
3) Відняти від акумулятора моло-
дший байт від‛ємника. 
4) Зберегти молодший байт різни-
ці. 
5) Завантажити старший байт 
зменшуваного в акумулятор. 
6) Відняти від вмісту акумулятора 
старший байт від‛ємника з враху-
ванням позики із молодшого байта. 
7) Зберегти старший байт різниці.   

Блок-схема алгоритму SUB16 
може мати такий вигляд (рис. 1.5). 
В алгоритмі SUB16 блок 1 призна-
чений для очищення прапора пози-
ки перед відніманням молодших 

байтів операндів. Блоки 2, 3, 4 виконують віднімання молодших бай-
тів операндів та збереження різниці в регістрі R4. Блоки 5, 6, 7 вико-
нують віднімання старших байтів операндів та збереження їх різниці 
в R5. Для реалізації наведеного на рис.1.5 алгоритму можливо вико-
ристати наступну підпрограму SUB16 (табл. 1.14).  

Якщо після віднімання двох беззнакових чисел встановлюється 
прапор CY, то зменшуване було менше від‛ємника (X<Y) і залиша-
ється нереалізована позика із старшого біта. В цьому випадку отри-
мується від‛ємне число. В таких випадках використовуються спеціа-
льні алгоритми для віднімання чисел із знаком, що виходить за рам-
ки даного посібника. 
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Рис. 1.5. Блок-схема алгоритму SUB16 
віднімання двохбайтових чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1.14  
Підпрограма SUB16 віднімання двобайтових чисел 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: R3 R2 – від’ємник, R5 R4 – зменшуване 
;Вихід:  R5 R4 –різниця.  Прапори: CY – ознака позики(анти-переповнення) при 
; відніманні беззнакових чисел 
;OV – ознака переповнення при відніманні чисел із знаком 
; Використані регістри: А; Вимагає вільних байт в стеку: 2   
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Мітка Команда Коментарі 
 CLR  C ;Очистити прапор переносу для першого SUBB. 
 MOV  A, R4 ;молодший байт зменшуваного записати в А 
 SUBB A, R2 ;Відняти молодший байт від‛ємника. 
 MOV  R4, A ;Записати різницю молодших байтів на місце молодшо-

;го байта зменшуваного (R4). 
 MOV  A, R5 ;Старший байт зменшуваного записати в А 
 SUBB A, R3 ;Відняти старший байт від‛ємника і позику 
 MOV  R5, A ;Записати різницю старших байтів на місце старшого 

байта зменшуваного (R5). 
 RET   ;Повернення з підпрограми.  

Операцію віднімання зручно використовувати для порівняння 
двох чисел. Якщо після віднімання беззнакових чисел утворюється 
позика, то зменшуване менше від‛ємника. Якщо позика не утворю-
ється, то зменшуване більше від‛ємника. Рівність має місце, якщо не 
утворюється позика і всі байти різниці дорівнюють 0. 

Для виконання роботи необхідно вивчити призначення та порядок 
виконання мікроконтролером команд CLR C, MOV A, Rn та SUBB A, 
R2.  

1.4.2. Підготовка до роботи 

1) Вивчити порядок виконання команд підпрограми (табл. 1.14) 

1.4.3. План роботи 

1) Розробити БСА для підпрограм SUB16.  
2) Розроблений алгоритм записати мовою асемблера х51.  
3) Перевірити правильність програми виконанням операції відні-

мання двох чисел для варіанту завдання № 8. 

1.4.4. Порядок виконання роботи 

1) Планування ресурсів МК. З врахуванням вищенаведеного про-
понується використати такі РЗП мікроконтролера (в R3 старший байт 
від’ємника, в R2 молодший байт від’ємника, в R5 старший байт зме-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ншуваного, в R4 молодший байт зменшуваного, в R5 R4 також доці-
льно зберігати результат). Формула виконання віднімання має вигляд: 

R5 R4 = R5 R4 – R3 R2. 
2) Наведену вище підпрограму SUB16 добавити командами заван-

таження робочих регістрів операндами: MOV  R5, #0C3H; MOV    R4, 
#050H; MOV    R3, #075H; MOV    R2, #030H. 

3) Для виведення результату віднімання найбільш доцільно вико-
ристати всі чотири розряди статичного семисегментного індикатора 
HG1 стенду. Для цього в тілі основної програми після виклику 
підпрограми віднімання SUB16 треба вказати наступну сукупність 
команд (табл. 1.15) для виведення результатів на індикатор. 

Таблиця 1.15  
Сукупність команд виведення результатів віднімання на індикатор HG1 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 

 mov A, #0 ;завантажити в акумулятор дозвіл світного стану 
 mov DPTR, #0A004h ; завантажити в DPTR адресу регістра керування 
 movx @ DPTR, A        ;дозволити світіння статичного інд.  
 мov  A, R5 ;записати в А старший байт результату 
 mov DPTR, #0A000h ;записати в DPTR адресу лівої пари  
 movx @DPTR , A        ;вивести старший байт результату на HG1 
 mov A, R4 ;записати в А молодший байт результату 
 mov DPTR, #0A001h ;встановити в DPTR адресу молодшої пари знакомісць 

індикатора  
 movx @DPTR, A      ;вивести молодший байт результату на HG1. 

4) Якщо розрядність результату менще двох байт, то модифікува-
ти групу наведених команд в сторону зменшення кількості світних 
розрядів індикатора. 

5) Розробити програму виведення результату на динамічний світ-
лодіодний індикатор стенду. 

6) Обчислити тривалість виконання розробленої підпрограми. 
Варіанти завдань для кожної бригади наведені в табл. 1.16. 

Таблиця 1.16  
Варіанти завдань для операції віднімання 

Представлення чисел 
 Шістнадцяткове Десяткове 

1 4444– 5FF = 3Е45 17476 – 1535 = 15941 
2 А3FF– 1144 = 92ВВ 41983 – 4420 = 37563 
3 7777–А3F = 6D38 30583 – 2623 = 27960 
4 DF2– A20 = 3D2 3570 – 2592 = 978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.16 

5 AAD5 – 555= A580 43733 – 1365 = 42368 
6 C077 – 7D7 = B8A0 49271 – 2007 = 47264 
7 88EE – A88 = 7E66 35054 – 2696= 32358  
8 С350 – 7530 = 4Е20 50000 – 30000 =20000 

 
1.4.5. Контрольні запитання 

1) Вкажіть формат і порядок виконання команди МК-51 для від-
німання двох чисел. 

2) В яких випадках модифікується значення прапора CY (C) PSW 
при виконанні операції віднімання?  

3) Який стан регістра PSW треба забезпечити перед відніманням 
молодших байтів операндів? 

4) Якою командою примусово встановлюються окремі біти 
регістра PSW?  

5) Якою командою примусово скидаються окремі біти регістра 
PSW?  

6) Яким чином можна скоротити підпрограму віднімання конста-
нти від числа? 

7) Яким чином можна скоротити підпрограму віднімання числа 
від константи? 

8) Яким чином можна зменшити обсяг пам‛яті при виконанні опе-
рації віднімання? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Практичне заняття 4. Вивчення алгоритмів множення 

багатобайтових чисел 

Мета. Набуття вмінь програмування арифметичних операцій. 

1.5.1. Теоретичні відомості 

Множення чисел в різних системах числення виконується за од-
ними і тими ж правилами: знаходження часткових добутків окремих 
розрядів множників з наступним визначенням суми цих часткових 
добутків з врахуванням їх вагомості. Оскільки подальше викладення 
матеріалу ведеться в шістнадцятковій системі числення, її умовне 
позначення (Н) будемо опускати, коли це не викличе непорозумінь. 

Наприклад, множення однобайтових (двохрозрядних) шістнадця-
ткових чисел 3F та A5 виконується таким чином [6]. Спочатку мно-
житься молодша цифра множника на молодшу цифру множеного 
(крок 1), отримується при цьому двохрозрядне шістнадцяткове чис-
ло: 5 × F = 4B. Молодша цифра В залишається молодшим (нульовим) 
розрядом першого часткового добутку, а старша (4) за-
пам‛ятовується. Далі множиться молодша цифра 5 множника на ста-
ршу цифру 3 множеного (крок 2), отримується наступний частковий 
добуток 5×3= F, до якого додається запам‛ятована старша цифра 4 
від попереднього множення. Отримане число 13 є першим та другим 
розрядами часткового добутку від множення двох цифр першого 
множника на першу (молодшу) цифру другого множника. тобто ра-
зом із значенням нульового розряду В: 3F×5 = 13В (крок 3).  

Далі аналогічно виконується множення старшої цифри А множ-
ника на обидва розряди множеного  3F × A = 276 (кроки 4, 5, 6). 
Отриманий другий частковий добуток зсувається на один розряд лі-
воруч і додається з першим частковим добутком 13В. Отримується 
остаточний результат: 2760+13В = 289В (крок 7).   

Описана схема множення має вигляд: 

Крок 
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2 7 6  Другий частковий добуток 3F×А 

7 2 8 9 B =  Результат множення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для програмування операції множення двохбайтових чисел ско-
ристаємось нижче описаним алгоритмом. В ньому на відміну від по-
переднього множення двохрозрядних чисел розглядається множення 
двохбайтових чисел X та Y, що складаються з молодшого (L) та ста-
ршого (Н) байтів. В описовому вигляді алгоритм містить наступні 
кроки. 

1) Помножити молодший байт множника YL на молодший байт 
множеного XL (MUL1 = XL×YL = MUL1Н, MUL1L). Отримується в 
загальному випадку двохбайтовий результат MUL1Н – старший байт, 
MUL1L – молодший байт.    

2) Молодший байт результату MUL1L залишається молодшим 
(нульовим) байтом першого часткового добутку, а старший MUL1Н 
запам‛ятовується для подальшої обробки.  

3) Помножити молодший байт множника YL на старший байт 
множеного XH (MUL2 = XН×YL = MUL2Н, MUL2L). 

4) До отриманого двохбайтового результату MUL2Н, MUL2L до-
дати запам‛ятований старший байт MUL1Н результату попереднього 
множення.   

5) Дописати до отриманої суми праворуч молодший (нульовий) 
байт MUL1L, отримавши при цьому перший трьохбайтовий частко-
вий добуток ПЧД (MUL2Н, MUL2L+ MUL1Н, MUL1L). 

6) Помножити старший байт множника YH на молодший байт 
множеного XL (MUL3 = XL×YН = MUL3Н, MUL3L).  

7) Молодший байт результату MUL3L залишається молодшим 
(нульовим) байтом другого часткового добутку, а старший MUL3Н 
запам‛ятовується. 

8) Помножити старший байт множника YН на старший байт мно-
женого XH (MUL4 = XН×YН = MUL4Н, MUL4L). 

9) До отриманого двохбайтового результату MUL4Н, MUL4L до-
дати запам‛ятований старший байт MUL3Н результату попереднього 
множення. 

10) Дописати до отриманої суми праворуч молодший (нульовий) 
байт MUL3L, отримавши при цьому другий трьохбайтовий частко-
вий добуток ДЧД (MUL4Н, MUL4L+ MUL3Н, MUL3L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11) Зсув другого часткового добутку на байт ліворуч (×28) та до-
давання двох часткових добутків для отримання остаточного 

результату. 
В системі команд MCS-

51 команда MUL A,B вико-
нує множення вмісту акуму-
лятора на вміст регістра В. 
Старший байт добутку запи-
сується в регістр В, а моло-
дший байт – залишається в 
акумуляторі А. 

З використанням даної 
команди обчислення добут-
ку двохбайтових чисел 
(16×16 = 32 біт) зводиться 
до обчислення  чотирьох до-
бутків (молодших та стар-
ших байтів обох чисел одне 
на одне А×В) з наступним 
додаванням із зсувом отри-
маних часткових добутків.   

Блок-схема алгоритму 
MUL16 має вигляд (рис. 
1.6). 

Визначимо ресурси для 
запису програмної реалізації 
алгоритму.  

В результаті множення 
двохбайтових чисел може 

бути отриманий добуток з розрядністю до 4-х байтів. 
Математично наведений алгоритм можна записати таким чином: 

X×Y = (XH×28 +XL) × (YH×28 + YL) = XH×YH×216 +      (1) 
+ (XH×YL + XL×YH) ×28 + XL×YL. 

Для визначеності розмістимо множене в R3 (старший байт) та в 
R2 (молодший байт), множник в R5 (старший байт) в R4 (молодший 
байт).  

Чотирьохбайтовий добуток збережем в R7 (старший байт), R6, R5, 
R4 (молодший байт). Прапор CY встановлюється в 1, якщо добуток 
займає більше 16 біт, тобто для розміщення результату не вистачає 2-

Початок MUL16 

MUL1 = XL×YL 

Повернення 

4 

2 
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MUL1Н, MUL1L 
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Рис. 1.6. Блок-схема алгоритму MUL16 
множення двохбайтових чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

х байт R5 та R4. Інакше CY скидається в 0. Дана перевірка викону-
ється для того, щоб не резервувати надлишкову пам‛ять для збере-
ження добутків з розрядністю до 2-х байт. При цьому важливо, щоб 
враховувалось збільшення розрядності результату.  

Підпрограма множення двохбайтових чисел MUL16 [6] має ви-
гляд (табл. 1.17): 

Таблиця 1.17 
Підпрограма MUL16 множення двох 16-ти розрядних чисел  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: R3R2–множене; R5R4–множник; Вихід: R7,R6,R5,R4 - 32-х розрядний добу-
;ток; Прапори: CY - прапор переповнення 16-ти розрядного добутку 
; Використані регістри: А, ;В, R7 ÷ R2 ;Вимагає вільних байт в стеку: 2+2 = 4 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
  ;Визначення добутку старших байтів XH×YH (перший 

доданок 
 MOV A, R3 ; (А)← R3 старший байт множеного (XH) 
 MOV B, R5 ; (В)← R5 старший байт множника (YH) 
 PUSH B ;зберегти (YH)  у вершині стеку 

 MUL A, B ;перемножити XH×YH 
 MUV R7, B ; (R7) ←старший байт результату 
 MOV R6, A ; (R6) ←молодший байт результату 

(R7R6) ← добуток старших байтів 
 ;Визначення добутку молодших байтів XL×YL (тре-

тійй доданок рівняння (1) 
 MOV A, R2 ; (А)←R2 молодший байт множеного (XL) 
 MOV B, R4 ; (В)← R4 молодший байт множника (YL) 
 PUSH B зберегти (YL) у вершині стеку 
 MUL A, B перемножити (XL×YL) 
 MUV R5, B ; (R5) ← старший байт результату 
 MOV R4, A ; (R4) ← молодший байт результату множення R5× R4 

(0-й розряд добутку) 
 ;Визначення добутку байтів XH×YL (другий доданок 

рівняння (1)  і корекція R7, R6, R5 з врахуванням су-
міжних результатів 

 MOV A, R3 ; (А)←  R3 старший байт множеного (XH) 
 POP B ; (В)← витягти зі стеку (YL) 
 MUL A, B ;перемножити (XH) × (YL) 
 ADD A, R5 ;до молодшого байту додати старший байт результату 

множення (XL×YL) 
 МОV R5, A ; (R5) ← перший розряд добутку 
 MOV A, R6 ; (А)←  молодший байт результату множення  стар-

ших байтів XH×YH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.17 

 ADDC A, B ;додати старший байт результату (XH)×(YL) з перено-
сом з першого розряду добутку 

 MОV R6, A ; (R6) ← частковий добуток (XH)×(YL) 
 MOV A, R7 ; (А)←  старший байт результату XH×YH 
 ADDC A, #0 ;додати перенесення від попереднього додавання 
 MОV R7, A ;R7, R6, R5 –збільшили на (XH)×(YL) 
 ;Визначення добутку байтів XL×YH (другий доданок 

рівняння (1) і корекція R7, R6, R5 з врахуванням сумі-
жних результатів 

 MOV A, R2 ; (А)←R2 молодший байт множеного (XL) 
 POP B ; (В)← (YH) з вершини стеку 
 MUL A, B ;перемножити (XL)×(YH) 
 ADD A, R5 ;до молодшого байту додати старший байт результату 

множення (XL×YL) 
 MОV R5, A ; (R5) ← перший розряд добутку 
 MOV A, R6 ; (А)←  молодший байт результату множення  старших 

байтів XH×YH 
 ADDC A, B ;додати старший байт результату (XL)×(YH) з перено-

сом з першого розряду добутку 
 MОV R6, A ; (R6) ← частковий добуток (XL)×(YH) 
 MOV A, R7 ; (А)←  старший байт результату XH×YH 
 ADDC A, #0 ;додати перенесення від попереднього  додавання 
 MОV R7, A ;R7, R6, R5 –збільшили на (XL)×(YH) 
 ORL A, R6 ; (А)= (R7) АБО (R6) 
 JZ MUL16M_1 ;CY=0, Якщо результат розмістився в 16 біт 
 SETB C ;Встановити ознаку перенесення в 1 
MUL16M_1: RET  

При відсутності команд множення (MUL A, B) треба програмно 
реалізувати суто двійкове множення, що складається з послідовності 
команд додавання та сзуву.  

Наприклад, множення двійкових чисел 10102 та 1012 у стовпчик 
виконується так. Якщо розряд множника дорівнює 1, то до суми час-
ткових добутків (СЧД) додається множене після зсуву його на відпо-
відну кількість розрядів ліворуч. Якщо розряд множника дорівнює 0, 

то відбувається додавання 0.  
Наступний алгоритм виконує 

множення двох беззнакових двій-
кових чисел в "стовпчик". На ві-
дміну від відомого алгоритму на-
копичувана сума зсувається пра-
воруч перед додаванням з мно-
женим. 

  
× 

1 0 1 0 
   1 0 1 

+ 
  1 0 1 0 
 0 0 0 0  
1 0 1 0   

 1 1 0 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Алгоритм множення складається з таких кроків. 
1) Кількість циклів додавання N=16. 
2) Визначення молодшого (правого) розряду множника. 
3) Якщо молодший біт множника =0, перейти до кроку 5. 
4) Додати множене до суми часткових добутків (СЧД). 

5) Зсунути 4 байта СЧД праворуч на 1 розряд. 
6) N=N-1 
7) Якщо N≥0, то перейти до кроку 2. 
8) Скинути прапор CY=0. 
9) Якщо (R7) ORA (R6) = 0, то перейти на 11. 
10) Встановити прапор переносу CY=1. 
11) Вихід 
Перевірити працездатність підпрограм множення користно на те-

стових наборах даних. 

1.5.2. Підготовка до роботи 

1) Вивчити порядок виконання команд підпрограми (табл. 1.17). 

1.5.3. План роботи 

1) Розробити БСА для підпрограми MUL16.  
2) Виконати підпрограму множення двохбайтових чисел MUL16 

для варіанту № 8 завдання (табл. 1.18). 
3) Добавити підпрограму множення командами виведення резуль-

тату на індикатори стенду. 

1.5.4. Порядок виконання роботи 

1) Планування ресурсів МК. З врахуванням вищенаведеного про-
понується використати такі РЗП мікроконтролера (в R3 старший байт 
множника, в R2 молодший байт множника, в R5 старший байт мно-
женого, в R4 молодший байт множеного, в R7, R6, R5, R4 доцільно 
зберігати результат.  

2) Наведену вище підпрограму MUL16 добавити командами зава-
нтаження робочих регістрів операндами: MOV  R5, #0data; MOV    
R4, # data; MOV    R3, #data; MOV   R2, # data.  

3) Для виведення результату віднімання найбільш доцільно вико-
ристати розряди статичного семисегментного індикатора HG1 стен-
ду. Для цього в тілі основної програми після виклику командою 
CALL підпрограми віднімання SUB16 треба вказати сукупність ко-
манд по аналогії з практичним заняттям 3.   

4) Визначити розрядність результату і визначити необхідні ресур-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

си мікроконтролера для виконання заданої операції. 
Варіанти завдань для кожної бригади наведені в таблиці 1.18. 

Таблиця 1.18  
Варіанти завдань для операції множення 

№ 
вар 

Представлення чисел 
Шістнадцяткове Десяткове 

1 3FFF × FF = 3FВF01 16383 × 255 = 4177665 
2 FFFF × 0А = 9FFF6 65535 × 10 = 655350 
3 2222 × 0F = 1FFFE 8738 × 15 = 13170 
4 7755 × 7А = 38DE82 30549 × 122 = 3726978 
5 5555 × 3B = 13AA97 21845 × 59 = 1288855 
6 7FF × 7F = 3F781 2047 × 127 = 259969 
7 5678 ×11 = 5BDF8 22136 × 17 = 376312 
8 C0A0 × 3F = 154788 49312 × 63 = 1394568 

1.5.5. Контрольні запитання 

1) Вкажіть формат і порядок виконання команди МК-51 для дода-
вання двох чисел. 

2) В яких випадках модифікується значення прапора CY (C) PSW? 
3) Чим відрізняється виконання команд ADD A, Rn та ADDC A, 

Rn?  
4) Що треба забезпечити перед додаванням молодших байтів опе-

рандів? 
5) Яку функцію виконуює команда JNC Out в  підпрограмі add16?  
6) Вкажіть призначення біту CY (C) PSW.  
7) Яким чином можна скоротити підпрограму додавання констан-

ти від числа? 
8) Яким чином можна скоротити підпрограму додавання числа та 

константи? 
9) Яким чином можна зменшити обсяг пам‛яті при виконанні опе-

рації додавання? 
10) З якою метою виконується перевірка розрядності результату 

додавання? 
11) В яких випадках розрядність результату додавання n-

рорзрядних доданків білше n? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Практичне заняття 5. Вивчення алгоритмів ділення  

багатобайтових чисел 

Мета: набуття вмінь програмування арифметичних операцій. 

1.6.1. Теоретичні відомості  

Ділення є операцією оберненою відносно операції множення. При 
множенні числа X на число Y шукається таке число Z=X*Y, яке б 
було сумою Y доданків, кожний з яких дорівнює Х. При діленні Y= 
Z/X відшукується, скільки разів Y число Х міститься в числі Z [6]. 

Добуток цілих n-розрядних чисел має розрядність 2n. Тому при 
діленні приймемо, що розрядність діленого 2n, а дільника n = 8, 16, і 
т.д. Розрядність частки при діленні цілих чисел визначається необ-
хідною точністю обчислення і може перевищувати розрядність діль-
ника та діленого за рахунок великої кількості розрядів в дробовій ча-
стині. На практиці ділення цілих чисел виконується як ділення з ос-
тачею: обчислюється ціла неповна точна частка, що не перевищує ді-
леного, і ціла остача. Розрядність неповної частки не перевищує роз-
рядності діленого, а розрядність остачі – розрядності дільника. 

Більшість мікроконтролерів, в тому числі і МК51, не містить пов-
ноцінних команд ділення чисел, тому для виконання цієї операції не-
обхідні спеціальні програми. Будь-який програмний метод ділення 
зводиться до послідовного визначення цифр частки, починаючи із 
старшої цифри. Це виконується шляхом віднімання дільника від ді-
леного або остачі і аналізу отриманої різниці. Процедура звичайного 
(неприскореного) ділення має послідовний характер: чергову цифру 
частки і нову остачу не можна обчислити раніше, ніж буде отримана 
і досліджена попередня остача. Такий порядок залишається однако-
вим в будь-якій системі числення. 

Наприклад, розділимо двійкове число 100101102 на 11112 в стовп-
чик (див. таблицю).  Дільник чотирьохрозрядний, тому в діленому 
виберемо старших 4 розряда. Дільник (11112)  більше чотирьох ста-
рших розрядів діленого (10012), тому перший розряд частки 0. Треба 
помножити отриманий розряд на дільник і добуток (0000) записати 
під старшими розрядами діленого (рядок 2). Виконати віднімання та 
дописати до різниці наступний розряд діленого (рядок 3). Отримане 
таким чином число 100102 більше дільника, тому другий розряд част-
ки 1. Множимо його на дільник (1111) і отриманий добуток (рядок 4) 
віднімаємо від першої проміжної різниці. До отриманої остачі 0011 
дописуємо наступний розряд діленого 1 (рядок 5). Отримане в ре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

зультаті число 00111 менше дільника (1111), тому в частку допису-
ється 0 і до отриманої 
остачі (0111) дописуємо 
наступний розряд діле-
ного (рядок 7). Результат 
(01111) не менше діль-
ника, тому четвертий ро-
зряд частки 1. Множимо 
його на дільник 1111 і 
отриманий добуток (ря-
док 8) віднімаємо від че-
твертої проміжної різни-

ці. Остача дорівнює 0 (рядок 9). Ділення завершено.  
При виконанні ділення необхідно порівнювати першу, другу, і т.д. 

проміжну різницю з дільником. Якщо різниця менше дільника, то ві-
дповідний розряд частки дорівнює 0 і до цієї різниці праворуч треба 
добавляти наступний розряд дільника і проводити чергове порівнян-
ня. Якщо ж різниця не менше дільника, то поточний розряд частки 
встановлюється в 1, віднімається дільник від відповідної різниці, до 
результату дописується наступний розряд діленого і виконується 
чергове порівняння. Така процедура продовжується до використання 
всіх розрядів діленого. При цьому порівняння проміжної різниці та 
дільника доцільно виконати за допомогою віднімання.  

Для порівняння чисел треба відняти одне від одного, і якщо ре-
зультат невід‛ємний, то перше число (зменшуване) більше другого 
(від‛ємника). Від‛ємний результат (встановлений прапор переносу С) 
свідчить про те, що перше число (зменшуване) менше другого 
(від‛ємника). Нульовий результат віднімання інформує про рівіність 
чисел. Так як перше число (зменшуване) після такого порівняння 
змінюється, то його треба спочатку зберегти, або відновити (дода-
ванням дільника до остачі). 

Таким чином, алгоритм, за допомогою якого мікроконтролер мо-
же виконати цілочисельне ділення, повинен бути наступним: 

1) розмістити n-розрядний дільник під старшими n розрядами ді-
леного і відняти дільник від n розрядів діленого. Результат відніман-
ня розмістити на місці старших n розрядів діленого; 

2) якщо результат віднімання невід‛ємний (прапор переносу ски-
нутий), то розряд частки встановити рівним 1 і перейти до п.4. Якщо 
результат віднімання від‛ємний (прапор переносу встановлений), то 

 
- 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1  
рядок 2 0 0 0 0     0 1 0 1 0 
рядок 3 

- 
1 0 0 1 0         

рядок 4  1 1 1 1         
рядок 5  

- 
0 0 1 1 1        

рядок 6   0 0 0 0        
рядок 7  

- 
0 1 1 1 1       

рядок 8   1 1 1 1       
рядок 9    0 0 0 0       

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ділення не відбулося і черговий розряд частки встановити рівним 0 
та перейти до п.3; 

3) відновити остачу, тобто додати дільник до старших n розрядів 
діленого, і розмістити суму на місце вказаних n розрядів діленого; 

4) перевірити, чи розміщено молодший розряд діленого під моло-
дшим розрядом дільника. Якщо ні, то перейти до п.5, якщо да, то ви-
йти з підпрограми; 

5) зсунути частку на 1 розряд ліворуч. Зсунути ділене на 1 розряд 
ліворуч або, що еквівалентно, дільник на 1 розряд праворуч; 

6) відняти n-розрядний дільник від старших n розрядів діленого. 
Результат віднімання розмістити на місці старших n розрядів ділено-
го. Перейти до п.2. 

При програмуванні операції ділення є два способи отримання 
цифр частки та остачі: ділення з відновленням остачі і ділення без ві-
дновлення остачі. Спосіб ділення з відновленням остачі для класа ці-
лих беззнакових двійкових чисел [6] реалізується підпрограмою 
DIV16 (табл. 1.19). 

Таблиця 1.19  
Підпрограма DIV16 ділення двобайтових чисел 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід R7R6R5R4 – 32-х розрядне ділене; R3R2 – 16-ти розрядний дільник;Вихід: 
; R5R4 – 16-ти розрядна частка від ділення (якщо CY=0) 
; R7R6 - 16-ти розрядна остача від ділення (якщо CY=0) 
;Прапори: CY – ознака переповнення 16-ти розрядної частки або ділення 
;на 0, тобто CY=1 – ознака помилки і результат; в R7R6 та в R5R4 не визначений 
;Використані регістри:А, В  ; Вимагає вільних байт в стеку: 2 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 

 CLR C ;очищення біта переносу 
 MOV A, R6 ;від двох байтів діленого віднімається дільник 
 SUBB A, R2   

 MOV A,   R7  
 SUBB A, R3   
 JC   DIV16_0  ;R7R6< R3R2, тому частка розміститься в 2-х байтах (пе-

ре  ;повнення не буде) 
 SETB C ;CY=1 – переповнення 16-ти розрядів частки 
 RET ;або ділення на 0 – вихід. 
DIV16_0: MOV B, #16 ;16 циклів 
DIV16_1: MOV A, R4 ;зсув молодшого байта (R4) діленого ліворуч на 1 розряд 

;шляхом його подвоєння  ADD A, R4 
 MOV R4, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.19 

 MOV A, R5 ;зсув другого байта (R5) діленого ліворуч на 1 розряд 
;шляхом його подвоєння (з врахуванням біта переносу 
від попереднього подвоєння вмісту R4) 

 ADDC A, R5 
 MOV R5, A 
 MOV A, R6  ;зсув третього байта (R6) діленого ліворуч на 1 розряд 

;шляхом його подвоєння (з врахуванням біта переносу 
від попереднього подвоєння вмісту R5) 

 ADDC A, R6 
 MOV R6, A 
 MOV A, R7 ;зсув старшого байта (R7) діленого ліворуч на 1 розряд 

;шляхом його подвоєння (з врахуванням біта переносу 
від попереднього подвоєння вмісту R6) 

 ADDC A, R7 

 MOV R7, A ;R7, R6, R5, R4 зсунуті ліворуч на 1 розряд 
 JC   DIV16_2 ;якщо переповнення остачі, відняти ДЛ, +1 в частку 
 MOV A, R6  ;віднімання молодшого байта дільника (R2) від R7 R6. 
 SUBB A, R2        
 MOV R6, A        
 MOV A, R7 ;віднімання старшого байта дільника (R3) від R7 R6.  

;дільник віднято від остачі;  SUBB A, R3 
 MOV R7, A 
 JNC  DIV16_3 ;якщо позики не було (С≠0), на збільшення частки на 1 
 MOV A, R6 ;якщо часткова різниця від‛ємна, 
 ADD A, R2 ;відновлення остачі – додавання дільника, 
 MOV R6, A  
 MOV A, R7  
 ADDC A, R3  
 MOV R7, A ;відновлено остачу 
 SJMP DIV16_4 ;+0 в частку, ділення не відбулось 
DIV16_2: CLR C  
 MOV A, R6

  
;віднімання дільника від остачі 

 SUBB A, R2      
 MOV R6, A  
 MOV A, R7

  
 

 SUBB A, R3       
 MOV R7, A ;віднято дільник від остачі 
DIV16_3: INC R4 ;добавлено 1 в частку 
DIV16_4: DJNZ B, 

DIV16_1 
 

 CLR C ;CY=0 – нема переповнення16-ти  розрядної 
 RET ;частки і нема ділення на 0 

В підпрограмі DIV16 спочатку виконується перевірка на пере-
повнення частки. Переповнення розрядності частки (≥n) виникає, 
якщо старші два байта діленого більше або дорівнюють дільнику. 
Тому перед початком ділення треба порівняти їх (а точніше відняти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

від двох старших байтів діленого дільник) і перейти безпосередньо 
до операції ділення тільки у випадку, якщо CY=1, тобто при R3R2 > 
R7R6. Якщо це не так, то вихід з підпрограми із знаком "аварійної 
ситуації" і в основну програму, що викликала дану підпрограму 
DIV16, треба повідомити, що ділення виконано некоректно. 

Далі виконуються таки дії. В регістрі В організовано лічильник 
циклів (16), так як 32-розрядне число ділиться на 16-розрядне. Зсув 
ліворуч виконується шляхом додавання вмісту регістрів R7, R6, R5, 
R4 з самими собою (слід пам‛ятати, що зсув ліворуч на один розряд 
еквівалентний подвоєнню вмісту регістра). Наступним виконується 
віднімання дільника від діленого. Якщо при відніманні дільника з ві-
дповідної остачі переносу не виникло, у відповідний розряд частки 
заноситься 1, якщо виник, то записується 0 і остача відновлюється. 
Під час виконання підпрограми ділене на кожному кроці по біту зві-
льняє регістри R5, R4 (починаючи з молодшого біта R4). Звільнені 
біти регістрів R5, R4 заповнюються бітами частки. Процес схожий на 
те, що частка по мірі визначення її бітів витісняє ділене з регістрів 
R5, R4.  

Спосіб ділення з відновленням остачі в кожному циклі вимагає 
одну або дві операції: віднімання або віднімання і додавання (при ві-
дновленні остач).  

При виконанні ділення 2n-розрядного діленого на n-розрядний ді-
льник можливе переповнення n-розрядної частки. Фактично це озна-
чає, що отриману частку не можна представити у n-розрядному фор-
маті, вимагається більша кількість розрядів. Наприклад, при діленні 
111100002 на 10112 отримується частка 101012 з остачею 10012. Така 
ситуація виникає у випадку, якщо старші n-розрядів діленого більше 
або дорівнюють дільнику. Таке переповнення треба виявляти про-
грамним способом і блокувати подальші обчислення внаслідок їх не-
коректності. Уникнути переповнення можна при збільшенні розряд-
ності частки до розрядності дільника з одночасним збільшенням уді-
вчі кількості циклів ділення. При програмуванні операцій ділення 
треба забезпечити виявлення ситуацій ділення на 0. 

Таблиця 1.20 
Завдання ділення двійкових чисел на однобайтове число 

№ 
вар 

Представлення чисел 
Шістнадцяткове Десяткове 

1 3EC1 / FF = 3F 16065/ 255 = 63 

2 9FF6 / 0А = FFF 40950/10 = 4095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.20 

3 1FFE / 0F = 222 8190/15 = 546 

4 8E7Е / 7А = 12В 36478/122 = 299 

5 C2BF / 3B = 34D 49855/59 = 845 

6 3F01 /7F = 7F 16129/127 = 127 

7 AB76 /F1 =A16 43894/17 = 2582 

8 2178 / 3F = 88 8568/63 =136 

1.6.2. Підготовка до роботи 

1) Замалювати блок-схему алгоритму DIV16, за допомогою якого 
мікроконтролер може виконати цілочисельне ділення. 

2) Записати виконувані мікропроцесором операції при виконанні 
команд програми DIV16, враховуючи їх вплив на стан прапорців ре-
гістра PSW. 

1.6.3. План роботи 

1) Виконати ділення двійкових чисел 10 0101 0011 на 10001 в сто-
впчик. 

2) Адаптувати підпрограму DIV16 до виконання операції ділення 
чисел для варіанту № 8. 

3) Виконати записану підпрогарму з фіксацією вмісту регістрів.   

1.6.4. Порядок виконання роботи 

1. Виконати ділення вказаних в табл. 1.20 чисел для варіанту №8 в 
стовпчик в двійковій системі числення. 
2. Розпланувати ресурси мікроконтролера для запису програми 

ділення. При цьому врахувати, що дільник однобайтовий, тому дос-
татньо розмістити його в одному з регістрів загального призначення. 

3. Виконати покроково підпрограму ділення (табл. 1.19). При ви-
конанні результат кожної команди (вмісти регістрів) зафіксувати в 
робочому зошиті. Заповнити коментарі до кожної команди з табл. 
1.20. Зафіксувати значення прапорців.  

1.6.5. Контрольні запитання 

1) Вкажіть команду MCS-51 для виконання операції ділення. 
2) Вкажіть можливі формати даних для команди DIV А, В. 
3) В якому порядку зберігаються результати виконання команди  

DIV А, В? 
4) Як виконати ділення багатобайтових чисел на MCS-51? 
5) Послідовність яких операцій лежить в основі алгоритмів ма-

шинного ділення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6) Яким чином виконати зсув однобайтового числа на один роз-
ряд ліворуч? 

7) Якими командами виконати зсув однобайтового числа на 
один розряд праворуч? 

8) Якими командами виконати зсув багатобайтового числа на 
один розряд ліворуч? 

9) Як порівняти два однобайтових числа? 
10) Як порівняти два багатобайтових числа? 
11) Які значення приймає прапор CY при відніманні двох чисел? 
12) Які значення приймає прапор CY при додаванні двох чисел? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7. Практичне заняття 6. Вивчення алгоритмів перетворення 

двійкових чисел у ДДК 
Мета: набуття вмінь перетворення форматів даних для виведення 

результатів обчислень на світлодіодні індикатори. 

1.7.1. Алгоритми перетворення двійкових чисел у ДДК 

Перетворення двійкових чисел в ДДК необхідно при виведенні 
результатів обчислень на цифрові індикатори в звичайній для опера-
тора (десятковій) формі. Тобто перед виведенням результатів обчис-
лень натуральний двійковий код числа треба перетворити в двійко-
десятковий код (ДДК). ДДК називається такий запис десяткового чи-
сла, при якому кожна десяткова цифра записується у вигляді чоти-
рьохрозрядного натурального двійкового коду. 

Розглянемо підпрограму перетворення збереженого в регістрах R3 
та R2 двохбайтового числа (від 0000H до FFFFH) в двійково-
десятковий формат. Діапазон відповідних десяткових чисел складає 
0(10) ÷ 65535(10). 

Для визначеності вихідне двохбайтове двійкове число буде збері-
гатись в регістрах R3 (старші 8 біт) та R2 (молодші 8 біт). Результат 
перетворення (5 цифр) також доцільно розмістити в регістрах загаль-
ного призначення R6, R5 та R4. При цьому в молодших 4-х бітах R6 
розмістимо старший десятковий розряд (десятки тисяч), в старших 4 
бітах R5 - розряд тисяч, в молодших 4 бітах R5 – розряд сотен, в ста-
рших та молодших 4 бітах R4 – розряди десятків та одиниць відпові-
дно. Наприклад, для числа FF07H = 1111111100000111B= 65287D ре-
зультат перетворення розміститься в РЗП як це показано в табл. 1.21. 

Таблиця 1.21 
Схема розміщення ДДК в РЗП мікропроцесора 

Регістри R6 R5 R4 

Біти 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 

Розряди чи-
сла  

 4- десятки 
тисяч 

3-тисячі 2-сотні 1-десятки 0-одиниці 

ДДК 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
Число  6 5 2 8 7 

Алгоритм перетворення можна сформулювати таким чином (рис. 
1.14) [6]. 

1) Спочатку розрядам числа надаються нульові значення: ДТ 
(десятки тисяч)= 0, Т(тисячі) = 0, С (сотні) = 0., Д (десятки) = 0, 
О(одиниці) = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Від заданого числа відняти 10000.  
3) Якщо результат віднімання не від‛ємний (≥0), то перйти на 4, 

інакше на 5.  
4) Розряд десятків тисяч збільшити на 1 (блок 4) і перехід на 2. 
5) Додати до від’ємної остачі 10000.  
6) Від числа відняти 1000.  
7)  Якщо результат віднімання не від‛ємний (≥0), то перейти на 

8, інакше на 9.  
8) Розряд тисяч збільшити на 1(Т = Т+1)  і перехід на 6. 
9) Додати до від’ємної остачі 1000. 
10) Від числа відняти 100. 
11) Якщо результат віднімання не від‛ємний (≥0), то перейти на  

блок 12, інакше на 13. 
12) Розряд сотен С збільшити на 1 (С = С+1). Перейти на 10.  
13) Додати до від’ємної остачі 100. 
14) Від числа відняти 10. 
15) Якщо результат віднімання не від‛ємний (≥0), то перейти на  

блок 16, інакше на 17. 
16) Розряд десятків Д збільшити на 1 (Д=Д+1).  
17) Додати до від’ємної остачі 10. 
18) Отримане число присвоїти розряду одиниць (О). 

      Кінець перетворення. 
На рис. 1.14 наведено послідовність виконуваних блоків (прямокут-
ників та ромбів), що розташовані зверху до низу. Всередині блоків 
коротко описані дії, що необхідно виконати в даному блоці алгорит-
му. Стрілки, що з‛єднують окремі блоки, показують порядок їх вико-
нання. Дії, що описані в ромбовидних блоках, призначені для пе-
ревірки виконання певних умов (в нашому випадку перевірка знаку 
результату віднімання) і розгалуження процесу розв‛язку задачі в за-
лежності від результату перевірки. Якщо вказана в ромбі умова за-
довільняється (результат перевірки = 1), то виконується одна 
послідовність дій – за напрямком 1 (блоки 4, 8, 12, 16). Якщо ж вка-
зана в ромбі умова не задовільняється (результат перевірки = 0), то 
виконується інша послідовність дій – за напрямком 0 (блоки 5, 9, 13, 
17). Порядок виконання за замовчуванням (зверху до низу та зліва 
направо) стрілками можна не позначати. Описаний алгоритм (рис. 
1.14.) є машинно-незалежним, тобто не враховує особливості мікро-
процесора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптований до системи команд та регістрів MCS-51 алгоритм 
А2BCD наведений на рис. 1.15. Структура алгоритму залишилась 
незмінною, а лише конкретизовані операції обробки та вказані про-
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7 

4 

2 

1 

6 

Поч. А1BCD 

О = 0, Д = 0, С= 0,  
Т= 0, ДТ = 0 

Число = число -10000 

ДТ=ДТ+1 

Ост≥0 ? 

1 

0 

Число = число +10000 

Число = число-1000 

Ост≥0? 

1 

0 

Т=Т+1 

Число = число + 1000 

Число = число - 100 

С=С+1 

Ост≥0? 

1 

0 

Число = число - 10 

Д=Д+1 

Ост≥0? 
0 

Число = число + 100 

Число=число +10 

О = число 

Кінець А1BCD 

10 

3 

5 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Рис. 1.14. Блок-схема алгоритму А1BCD перетворення двійкового  
числа в ДДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

грамно доступні регістри для виконання поставленої задачі.  
Відмінності від А1BCD полягають в наступному. Замість 

віднімання від перетворюваного числа спочатку 10000, потім 1000, 
потім 100 і потім 10 (це 4 фрагменти програми) спочатку записується 
10000 (1000, 100, 10) в регістр DPTR, а потім його вміст віднімається 
від перетворюваного числа, що зберігається в R3R2. В цьому випад-
ку всі 4 віднімання виконуються ідентично, тому вони можуть бути 
оформлені у вигляді однієї підпрограми (R32MNDPT). Аналогічна 
підпрограма  (R32PLDPT) виконує додавання до числа в регістрах 
R3R2 констант 10000, 1000, 100, 10 по мірі потреби. 

Друга відмінність. Розряди ДТ, Т, С, Д та О обнулені на самому 
початку програми занесенням 0 в регістри R6, R5, R4.  

Третя відмінність. Оскільки тисячі та сотні повинні зберігатись в 
одному і тому ж регістрі R5, то одиниці тисяч підраховуються в до-
датковому регістрі R7 (молодша тетрада), а сотні в R5 (молодша тет-
рада).  

Потім молодша тетрада R7 (Т) переноситься в старшу тетраду R7, 
вміст якої додається до вмісту молодшої тетради регістра R5 (С). Та-
ким чином, в регістрі R5 результати розмістяться так: в старшій тет-
раді Т, в молодшій – С. Аналогічно відбувається упаковка десятків Д 
та одиниць О в старшому та молодшому напівбайтах R4.  

Четвера відмінність. В блок-схемі алгоритму біля стрілок перехо-
ду в іншу частину алгоритму (не на сусідній блок) проставлені мітки 
(BN_1:, BN_2: і т.п.) на початку тих блоків, куди здійснюється пере-
хід. Мітка може мати до 8 букв та цифр, що починаються з букви і 
закінчуються двокрапкою. Це дозволяє уникнути багатьох помилок 
при написанні програмного коду розгалужених алгоритмів. 

Підпрограми R32MNDPT віднімання та R32PLDPT додавання до 
двохбайтового числа константи можуть мати алгоритм, що наведе-
ний на рис. 1.15 після відповідних міток. При програмуванні мікро-
контролерів мовою асемблера зручно користуватись загальноприй-
нятими символічними іменами програмно доступних ресурсів MCS-
51 замість явних вказівок закріплених за ними адрес. 

До таких ресурсів відносяться: акумулятори АСС, В та їх окремі 
біти; покажчик даних DPTR та його старший DPH та молодший DPL 
байти, регістри загального призначення R0 - R7 активного банку, ре-
гістр прапорців PSW та його окремі біти, порти уведення-виведення 
P0, P1, P2, P3 та ін. 
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Далі наведений текст підпрограми BN2BCD [6] перетворення 
двійкового числа в ДДК, що реалізує наведений  алгоритм А2BCD 
(табл. 1.22). 

Таблиця 1.22   
Підпрограма BN2BCD перетворення числа в ДДК 

Мітка Команда Коментар 
 .ORG0 ;наступна команда з адреси 0 
 LJMP  START ;на команду з міткою  START 

BN_5: 

Початок А2BCD 

R4=0, R5=0,  
R6=0, R7=0  

R3R2 = R3R2 -10000 

R6=R6+1 

C=1 ? 

BN_1: 

R3R2 = R3R2 +10000 

R3R2 = R3R2 -1000 

C=1? 

R7=R7+1 

R3R2 = R3R2 +1000 

BN_2: 

BN_3: 

BN_4: 

R3R2 = R3R2 -100 

R5= R5+1 

C=1? 

R3R2 = R3R2 +100 BN_6: 

Кінець А2BCD 

R3R2 = R2 -10 

R7= R7+1 

C=1? 

R3R2= R3R2 +10 

R4←R2 

BN_7: 

BN_8: 

(А)← R7, обміняти місцями 
тетради, додати з R5 і зберег-

ти в R5 

(А)← R7, обміняти місцями 
тетради, додати з R4 і зберег-

ти в R4 

R7 = 0 

Рис. 1.15. Блок-схема адаптованого до MCS-51алгоритму А2BCD перетво-
рення двійкового числа в ДДК 
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продовження табл. 1.22 

 .ORG  100H ;наступна команда з адреси 100Н 
START: MOV DPTR, #0FF07H ;Розміщення 2-хбайтового числа в  ;R2 та  R3. 

Молодший байт в R2, ;старший байт в R3.  MOV   R2, DPL 
 MOV   R3, DPH 
 LCALL  BN2BCD 
BN2BCD: MOV  R4,  #0 ;Початкове занулення робочих ;регістрів. 
 MOV  R5,  #0 
 MOV  R6,  #0 
 MOV  R7,  #0 
 MOV  DPTR, #010000  
BN_1: LCALL  R32MNDPT ;Віднімання R3R2 - 10000 
 JC   BN2_2 ;Пер. на BN2_2, якщо CY=1 
 INC   R6 ;R6=R6+1, якщо CY=0 
 SJMP  BN2_1 ;перехід на  BN2_1 
BN_2: LCALL  R32PLDPT ;Додавання R3R2 + 10000 
 MOV  DPTR, #01000  
BN_3: LCALL  R32MNDPT ;Віднімання  R3R2 - 1000 
 JC   BN2_4 ;Пер. на BN2_4, якщо CY=1 
 INC   R7 ;R7=R7+1, якщо CY=0 
 SJMP   BN2_3 ;перехід на  BN2_3 
BN_4: LCALL  R32PLDPT ;Додавання R3R2 + 1000 
 MOV  DPTR,  #0100  
BN_5: LCALL  R32MNDPT ;Віднімання  R3R2 - 100 
 JC   BN2_6 ;Пер. На BN2_6, якщо CY=1 
 INC    R5 ;R5=R5+1, якщо CY=0 
 SJMP   BN2_5 ;перехід на  BN2_5 
BN_6: LCALL   R32PLDPT ;Додавання R3R2 + 100 
 MOV   A,  R7 ;переслати  з R7 в А 
 SWAP  A ;поміняти місцями старший  

;та молодший напівбайти А 
 ADD  A,  R5 ;додати до А  R5 
 MOV  R5,  A ;переслати суму в  R5 
 MOV  R7,  #0 ;R7=0 
 MOV  DPTR,  #010  
BN_7: LCALL   R32MNDPT ;Віднімання R3R2 - 10 
 JC      BN2_8 ;Пер. На BN2_8, якщо CY=1 
 INC    R7 ;R7=R7+1, якщо CY=0 
 SJMP   BN2_7 ;перехід на  BN2_7 
BN_8: LCALL   R32PLDPT ;Додавання R3R2 + 10 
 MOV   A,  R2 ;переслати  R2 через аккумулятор в  R4 
 MOV   R4,  A 
 MOV   A,  R7 ;переслати з  R7 в А 
 SWAP   A ;обміняти місцями тетради в A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.22 

Вся підпрограма являє собою занесення в регістри R2 та R3 числа 
65287D= FF07H та виклик підпрограми перетворення BN2BCD, що 
написана у відповідності до блок-схеми алгоритму А2BCD. 

Серед використаних команд слід виділити JC BN_2, JC BN_4, JC 
BN_6, JC BN_8. Це команди умовного переходу. При їх виконанні 
МК перевіряє стан прапору переносу C, і якщо він встановлений 
(тобто C =1), то переходить до виконання команди, що помічена міт-
кою (BN_2, BN_4, BN_6, BN_8 відповідно). Прапор переносу вста-
новлюється при виконанні підпрограми віднімання (R32MNDPT), 
коли результат віднімання з позитивного стає від’ємним. В цьому 
випадку CY відіграє роль прапору позики. Якщо прапор C скинутий, 
то ніякого переходу не відбувається, а виконується команда наступна 
за JC ххх. 

В програмах зустрічається багато команд умовних переходів: пе-
рехід, якщо прапор C встановлений (JC xxx), якщо прапор C скину-
тий (JNC xxx), якщо вміст акумулятора дорівнює 0 (JZ xxx), якщо 
вміст акумулятора не дорівнює 0 (JNZ xxx) і т.д. Такі команди дозво-
ляють органузувати різноманітні алгоритми з розгалуженнями.  

   
 ADD   A,  R4 ;додати А з  R4 
 MOV   R4,  A ;результат переслати в  R4 
 RET ;повернення з підпрограми 

;Використані підпрограми для BN2BCD 

R32PLDPT: MOV   A,   R2 ;R2 в акумулятор 

 ADD   A,   DPL ;додати його до молодшого байта ;DPTR 
 MOV    R2,   A ;отримана сума в  R2 
 MOV   A,   R3 ;R3 в акумулятор 
 ADDC   A,   DPH ;додати його з бітом переносу та  

;з мо;лодшим байтом DPTR 
 MOV   R3,   A ;повернення суми в  R3 
 RET ;повернення 
R32MNDPT: CLR    C ;очищення CY 
 MOV   A,   R2 ;R2 в акумулятор 
 SUBB   A,   DPL ;віднімаємо з А мол. байт DPTR та CY 
 MOV   R2,   A ;повернути різницю  в R2 
 MOV   A,   R3 ;R3 в акумулятор 
 SUBB   A,   DPH ;відняти  старший байт DPTR 
 MOV   R3,   A ;повернути різницю в R3 
 RET ;повернення з підпрограми 
 .END  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INC Rn (n=0÷7) – команда інкременту, тобто збільшення на 1 вмі-
сту регістра. 

SWAP A – команда обміну місцями старших та молодших тетрад 
акумулятора. Найчастіше вона використовується для того, щоб зібра-
ти в акумуляторі вміст двох регістрів – одного в молодшій половині 
акумулятора, другого – в старшій. Для цього вміст одного регістра 
пересилається в акумулятор, старший та молодший напівбайти обмі-
нюються місцями, а потім до вмісту акумулятора додається вміст 
другого регістра. Якщо старші 4 біта обох регістрів спочатку були 
рівними 0, то після описаної операції в старших 4-х бітах акумулято-
ра розміститься вміст першого з вказаних регістрів, а в молодших бі-
тах – вміст другого.  

Наступні дві команди використовуються досить часто. Команда 
ADD A, R5 вказує мікроконтролеру додати до вмісту акумулятора 
вміст регістра R5 і залишити результат в акумуляторі. Інша команда 
ADDС А, reg (reg – будь-який регістр), в даному випадку ADDС А, 
DPH призначена для додавання до вмісту акумулятора вмісту стар-
шої половини регістра  DPТR, тобто до вмісту DPH а також значення 
біту переносу. Розглянуті команди здійснюють додавання двох 8-
розрядних чисел. Додавання 16-розрядних чисел здійснюється в під-
програмі R32PLDPT. Вона додає два шістнадцятирозрядних числа, 
одне з яких зберігається в регістрах R2 (молодший байт) та в R3 
(старший байт). Друге число зберігається в DPТR. Спочатку вміст R2 
переміщується в аккумулятор, додається з DPL і повертається знову 
в R2. Потім те саме виконується з регістрами R3 та DPH, але викори-
стана команда ADDС додає до суми вмісту регістрів ще й біт перено-
су. Це необхідно з таких міркувань. 

По перше, біт переносу встановлюється в 1, якщо при додаванні 
двох однобайтових чисел  (R2+ DPL) сума стає більшою за FF. В 
цьому випадку біт переносу C=1, а вміст акумулятора показує, на 
скільки перевищено число FF в результаті додавання (по аналогії з 
додаванням двох однорозрядних десяткових чисел, наприклад 6 + 8 = 
1 4). По-друге, цей перенос з молодшого байта суми в старший вра-
ховується саме командою ADDС.  

Якщо сума молодших байтів (R2+ DPL) менше FF, то переносу в 
старший байт результату немає і біт переносу C = 0. Тому при вико-
ристанні команди ADDС до суми R3 + DPH одиниця не прибавиться. 
Таким чином, команда ADDС спеціально призначена для випадків 
додавання другої, третьої і т.д. пари байт в багатобайтових числах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звідси випливають наступні висновки. При додаванні багатобай-
тових чисел (довжиною два та більше байт) додавання самих молод-
ших байтів доданків треба виконувати за допомогою команди ADD, 
що не враховує ніяких переносів. Всі наступні байти додаються за 
допомогою команд ADDС. Підпрограма  R32PLDPT є прикладом до-
давання двохбайтових чисел.  

Аналогіча також підпрограма R32MNDPT віднімання одного дво-
хбайтового числа від іншого. Замість команд додавання тут викорис-
тані команди віднімання з такими особливостями. Віднімання здійс-
нюється починаючи з молодшого розряду чисел. Якщо при цьому в 
розряді від меншої цифри віднімається більша цифра, то відбуваєть-
ся позика одинички зі старшого сусіднього розряду зменшуваного. 
Якщо була позика, то при відніманні сусідніх старших розрядів чи-
сел спочатку від розряду зменшуваного віднімається 1 позики, а по-
тім від результату віднімається розряд від’ємника. Для реалізації та-
ких операцій в системі команд МК-51 існує команда SUBB. Вона 
спочатку віднімає від зменшуваного значення біту переносу (1, якщо 
прапор C встановлено, 0 , якщо скинутий), а потім і сам від’ємник. В 
даному випадку пернос є фактично бітом позики. Тут важливо 
пам’ятати, що віднімання молодших цифр – виконується першим при 
відсутності всіляких позик. Тому для отримання правильних резуль-
татів віднімання молодших байтів перед використанням команди 
SUBB треба примусово скинути в 0 біт переносу командою CLR C. 

Другий спосіб перетворення двійкового числа в ДДК полягає в 
перетворенні двійкового числа в десяткове, але результуючі цифри 
треба записати двійковими 4-х розрядними числами в такому поряд-
ку:  

1) Вихідне число поділити на 10 за правилами двійкового ділен-
ня. Отримана перша остача від ділення є молодшим (нульовим) роз-
рядом шуканого десяткового числа.  

2) Якщо частка від ділення < 10, то вона є першим розрядом 
шуканого десяткового числа і перетворення закінчити.  

3) Якщо частка ≥10, то треба поділити її на 10. Остачу від дру-
гого ділення використати в якості першого розряду десяткового чис-
ла. Другу частку треба зберегти для подальших перетворень. 

4) Якщо частка від другого ділення < 10, то вона є другим роз-
рядом шуканого числа і перетворення закінчити. 

5) Якщо ж частка ≥10, то знову треба поділити її на 10. 
6) Отриману (вже третю) частку зберегти для подальших перет-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ворень, якщо вона не менше 10. Остачу треба зберегти в якості друго-
го розряду шуканого числа, а частку, якщо вона менше 10 – в якості 
третього розряду числа. 

Таким чином треба продовжити ділення часток на 10 та зберігати 
остачі в якості наступних розрядів числа. 

Наведений порядок перетворення можна записати у вигляді на-
ступного алгоритму. 

1. Номер розряду, що визначається і=0.  
2. Поділити число на 10. 
3. Остача від ділення є і-м розрядом числа. 
4. Якщо частка ≥10, перейти до п.7 
5. Частка є наступним (і+1-м) розрядом числа. 
6. Завершити перетворення. Вихід. 
7. і=і+1. 
7. Перейти до п. 2.  
Алгоритм послідовного ділення числа на 10 і збереження остач 

реалізований в підпрограмі B16BCDA. Початкове 16-розрядне двій-
кове число розміщено в регістрах R5 (старший байт) та R4 (молод-
ший байт). Ділення виконується підпрграмою DIV16,  що описана в   
практичній роботі №3. Розміщений в регістрах R3 та R2 дільник 
дорівнює 1010. Остачі від ділення, тобто цифри ДДК по мірі отри-
мання зберігаються в стеку. Кожний цикл отримання чергової цифри 
супроводжується збільшенням на 1 вмісту регістра R1. Тому після 
обчислення старшої цифри в R1 буде зберігатись кількість цифр, що 
отримані в результаті перетворення, тобто розрядність отриманого 
десяткового числа. Вміст регістра R1 використовується в подальшо-
му для правильного вивантаження отриманих цифр ДДК із стеку в 
п‛ятибайтовий буфер, адреса молодшого байта якого буде розміщена 
в регістрі R1.  

За визначенням двійково-десяткові числа це десяткові числа, 
кожна цифра яких представлена своїм чотирьохбітним двійковим 
еквівалентом. В підпрограмі B16BCDA (табл. 1.23) десяткові цифри 
записуються в буфер восьмибітними двійковими еквівалентами, де 
старші 4 біта є незначущими нулями [6].  

Розглянута підпрограма має один недолік – для ділення на 10 ви-
користовується повільна підпрограма DIV16 (Практична робота №3. 
табл.1.19). Для підвищення швидкості перетворення доцільно вико-
ристати команду DIV АВ, що виконує ділення однобайтових чисел 
(вмісту акумулятора на вміст регістра В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1.23  
Підпрограма B16BCDA перетворення 16-бітного числа в ДДК 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: R5 R4 – 16-ти розрядне двійкове число; 
;R0 – адреса 5-ти байтового буфера для збереження результату 
;Вихід: R1 – кількість цифр в буфері (від 1 до 5); 
;буфер містить десяткові цифри 
;Використані регістри: R7, R6, R5, R4, R3, R2, R1, R0, A, B; 
;Вимагає вільних байт в стеку: 2 + 2 + 4 = 8; Використовує підпрограми: DIV16 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментар 

B16BCDA: MOV   R1,   #0  
 MOV   R3,   #0  
 MOV   R2,   #10  

 MOV  R7,   #0  
B16BCDA_1: MOV   R6,   #0  
 LCALL   DIV16  
 MOV   A,   R6  
 PUSH   ACC  
 INC   R1  
 MOV   A,   R5  
 ORL   A,   R4  
 JNZ   B16BCDA_1  
 MOV   B,   R1  
B16BCDA_2: POP   ACC  

 MOV   @R0,   A  
 INC   R0  
 DJNZ   B,   B16BCDA_2  
 MOV   A,   R0  

 CLR   C  
 SUBB   A,   R1  
 MOV   R0,   A  
 RET  

Для прикладу запишемо підпрограму  DIV_R5R4_10, що виконує 
швидке ділення на 10 числа в регістрах R5 та R4. Таку підпрограму 
(табл. 1.24) можна використати замість DIV16 в підпрограмі пере-
творення 16-ти бітного числа в ДДК [6].   

Ділене знаходиться в регістрах R5 та R4 і представляється числом  
(R5Н)×4096 + (R5L)×256 + (R4Н)×16 + (R4L), де в дужках  (R5Н), 
(R5L), (R4Н), (R4L) – шістнадцяткові цифри, що зберігаються у від-
повідних тетрадах вказаних регістрів. Детальний опис принципів ро-
боти підпрограми наведений в [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1.24  
Підпрограма DIV_R5R4_10 ділення 16-ти бітного числа на 10. 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: R5R4 – 16-ти розрядне двійкове число без знаку 
; Вихід: R5R4 – частка від ділення на 10 
; В – остача від ділення на 10 
;Використані регістри: А 
;Вимагає вільних байт в стеку: 2 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментар 
DIV_R5R4_10: MOV A, R5  
 ANL   A,  #0F0H  
 SWAP   A  
 MOV   B,   #10  
 DIV   A B   
 SWAP   A  
 XCH   A,   R5  
 SWAP   A  
 ANL   A,   #0F0H  
 ORL   A,   B  
 SWAP   A  
 MOV   B,   #10  
 DIV   A  B   
 ORL   A,   R5  
 MOV   R5,   A  
 MOV   A,   R4  
 ANL   A, #0F0H  
 ORL   A,   B  
 SWAP   A  
 MOV   B,   #10  
 DIV   A  B   
 SWAP   A  
 XCH   A,   R4  
 SWAP   A  
 ANL   A,   #0F0H  
 ORL  A,  B  
 SWAP   A  
 MOV   B,   #10  
 DIV   A  B   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.24 

 ORL   A,   R4  
 MOV   R4,   A  
 RET  

З врахуванням записаної підпрограми DIV_R5R4_10 (табл. 1.24) 
підпрограма перетворення 16-ти бітного числа [6] у ДДК приймає 
вигляд (табл. 1.25). 

Таблиця 1.25  
Підпрограма B16BCDB перетворення 16-бітного числа в ДДК  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: R5 R4 – 16-ти розрядне двійкове число; 
;R0 – адреса 5-ти байтового буфера для збереження результату 
;Вихід: R1 – кількість цифр в буфері (від 1 до 5); буфер містить десяткові цифри 
;Використані регістри: R5, R4, A, B; Вимагає вільних байт в стеку: 2 + 2 + 4 = 8 
;Використовує підпрограми: DIV_R5R4_10 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
B16BCDВ: MOV  R1, #0 ;лічильник кількості значущих цифр 
B16BCDВ_1: LCALL  DIV_R5R4_10 ;в регітрі В остача від ділення 
 PUSH   B ;Зберегти остачу (цифру) в стеку 

 INC   R1 ;Розрядність результату збільшити на 1 
 MOV   A,  R5 ;Чи дорівнює 0 значення числа в  

; R5 R4 ?  ORL   A,   R4  
 JNZ   B16BCDВ_1 ;Якщо R5R4>0, то перейти на  DIV_R5R4_10 
 MOV   B,   R1  ;Кількість цифр перемістити в В 
B16BCDВ_2: POP   ACC  ;Взяти цифру з вершини стеку 
 MOV   @R0,   A ;Зберегти цифру в буфері 
 INC   R0 ;В R0 адреса наступної комірки буфера 
 DJNZ   B,   B16BCDВ_2   ;DEC B, і якщо В>0, витягти наступну цифру 

зі стеку 
 MOV   A,   R0  ;Занести в А адресу першої комірки буфера 
 CLR   C ;Очистити прапор С 
 SUBB   A,   R1 ;Адресу першої комірки буфера  

;зменшити на ємність буфера 
 MOV   R0,   A  ;відновити стартову адресу бу;фера в R0 
 RET  

Розглянута підпрограма обчислює цифри ДДК починаючи з моло-
дшого розряду.  

Найбільш ефективна підпрограма перетворення цілого 16-бітного 
двійкового числа без знаку в ДДК (табл. 1.26) будується на таких за-
садах.  

Будь-яке число В, що записане n двійковими цифрами bi (0 ≤ i≤ n-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) як B = bn-1b n-2….b 1b 0, представляється в розгорнутому вигляді так: 

                            B = bn-1 ×2n-1 + b n-2 ×2n-2  + …. + b 1×21 + b 0×20.          (1) 
Вираз (1), записаний по схемі Горнера, має вигляд: 

B = (…(bn-1 ×2 + b n-2 ) ×2  +  …. + b 1) ×2 + b 0. 
Таким чином, якщо взяти старший розряд bn-1 двійкового числа, 

подвоїти його, додати до результату подвоєння другий ліворуч роз-
ряд b n-2, подвоїти суму, додати до результату подвоєння третій ліво-
руч розряд і т.д., то отримується величина заданого числа у десятко-
вій формі.   

Можна виконати те саме, але додавання здійснити за правилами 
двійково-десяткової арифметики з використанням команди DA A де-
сяткової корекції після виконання кожної інструкції додавання. При 
цьому подвоєння числа можна здійснити і множенням на 2 і дода-
ванням числа з самим собою. Таким чином, операцію двійково-
десяткового множення можна замінити додаванням, що виконується 
за правилами двійково-десяткової арфметики. В результаті виконан-
ня такої послідовності арифметичних операцій результат представля-
ється також в двійково-десятковій формі. Саме на цьому заснований 
спосіб перетворення, що реалізується підпрограмою B16BCDС [6]. 

В підпрограмі перетворюване двійкове число послідовно зсу-
вається ліворуч для запису в біт переносу спочатку b15 , потім b14. От-
риманий в CY розряд додається з врахуванням DA A з числом, що 
накопичується в R1R2R3. Після цього вміст R1R2R3 подвоюється і 
коректуєься за допомогою команди DA A. Коли в CY зсувається b0, 
його треба просто додати до вмісту R1R2R3 і завершити перетворен-
ня. 

Таблиця 1.26  
Підпрограма B16BCDС перетворення 16-бітного числа в ДДК 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: R5 R4 – 16-ти розрядне двійкове число; 
;Вихід: R1R2R3 –ДДК (МЛR1 – десятки тисяч,  СТR2 – тисячі, 
;МЛR2 – сотні, СТR3 – десятки, МЛR3 – одиниці, 
;Використані регістри: R5, R4, A, В; 
;Вимагає вільних байт в стеку: 2 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментар 
B16BCDC: MOV   R1,  #0 ;Очищення регістрів результату 
 MOV   R2,  #0  
 MOV   R3, #0  

 MOV   В,  #16 ;В регістр В занести кількість циклів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.26 

 SJMP   B16BCDC_2  
B16BCDC_1: MOV   A,   R3  ;подвоєння вмісту  R3 
 ADD   A,   R3   
 DA   A  
 MOV   R3,   A   
 MOV   A,   R2  ;подвоєння вмісту  R2 
 ADDC   A,   R2  ;з врахуанням переносу з R3 
 DA   A  
 MOV   R2,   A   
 MOV   A,   R1  ;подвоєння вмісту  R1 
 ADDC   A, R1 ;з врахуанням переносу з R2 
 MOV   R1,  A  ;R1R2R3 помножені на 2 за правилами 10-

вої системи числення, 
B16BCDC_2 : MOV   A,   R4  ; зсув числа в R5 R4 

; на 1 розряд ліворуч  RLC   A 
 MOV   R4,   A  
 MOV   A,   R5  
 RLC   A 
 MOV   R5,   A  ;в R5R4 число зсунуте ліворуч 
 MOV   A,   R3  ;до розряду одиниць додати 

;наступний біт переносу  ADDC   A,   #0 
 MOV   R3,   A  
 DJNZ    B,   B16BCDC_1 ; цикл 
 RET  

1.7.2. Підготовка до роботи. 

1) Розробити БСА для підпрограми B16BCDA. 
2) Записати коментарі для підпрограми B16BCDА. 
3) Розробити БСА для підпрограми DIV_R5R4_10. 
4) Розробити БСА для підпрограми B16BCDВ. 

1.7.3. План роботи. 

1) Замалювати БСА для підпрограми B16BCDС. 
2) Визначити перелік команд для кожного блоку алгоритму. 
3) Обчислити вміст регістрів МК51 після виконання одного циклу 

перетворення. 

1.7.4. Порядок виконання роботи. 

1. Розпланувати ресурси МК51 (див. табл. 1.21) для виконання  
перетворення числа з варіанту 8 (табл. 1.27) згідно з алгоритмом 
А2BCD. 

2. Виконати перетворення заданого варіантом №8 (табл. 1.27) 
числа  підпрограмою BN2BCD з табл. 1.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 1.27  
Шістнадцяткові числа для перетворення в ДДК 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 
Число BB44H DA69H F7B4H 5456Н 387DН 5B71H 8778H 89АВH 

3. При виконанні перетворення фіксувати результати всіх команд 
підпрограми з врахуванням значень прапорів регістра PSW. 

1.7.5. Контрольні запитання. 

1) Дати визначення формату ДДК. 
2) Вказати вагомість двійкових розрядів ДДК з природним поряд-

ком вагових коефіцієнтів. 
3) Скільки розрядів ДДК розташовується в байті даних? 
4) Вивчити призначення, формат та принцип виконання команди 

DA A. 
5) Записати послідовність команд для додавання двійково-десят-
кових чисел. 
6) Записати послідовність команд для подвоєння вмісту регістру. 
7) Як змінюється значення числа при його зсуві ліворуч. 
8) Як змінюється значення числа при його зсуві праворуч. 
9) За якої умови здійснюється десяткова корекція акумулятора? 
10) В чому полягає десяткова корекція акумулятора? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8. Практичне заняття 7. Вивчення алгоритмів перетворення 

ДДК у двійковий код 

Мета: набуття вмінь та навичок перетворення форматів даних. 

1.8.1. Теоретичні відомості  

Перетворення двійково-десяткових чисел в двійкові здійснюється 
достатньо просто. Як відомо, будь-яке число D, що записане n десят-
ковими цифрами di (0 ≤ i≤ n-1) як B = dn-1d n-2…d1, d0, представляється 
у многочленній формі для обчислення величини числа: 

V(D) = dn-1 ×10n-1 + d n-2 ×10n-2  + …. + d 1×101 + d 0×100.                 (1) 
Вираз (1), записаний по схемі Горнера має вигляд: 
V(B) = (…(dn-1 ×10 + d n-2 ) ×10  +  …. + d 1) ×10 + d 0.                     (2) 

Таким чином, якщо старший розряд числа помножити на 1010, до-
дати до добутку другий ліворуч розряд і помножити суму на 1010, до-
дати до добутку третій ліворуч розряд і т.д., а всі операції виконува-
ти за правилами двійкової арифметики, то отримується початкове 
число  у двійковому форматі.  

Оскільки при такому перетворенні необхідно багатократно мно-
жити число на 1010, вказану операцію доцільно оформити у вигляді 
підпрограми (табл. 1.28). В її основі лежить інструкція швидкого од-
нобайтового множення MUL A, B, що виконується мікроконтроле-
ром за 4 машинних такти [6]. Дана підпрограма (MUL_R5R4_10) до-
статньо схожа на підпрограму множення двохбайтових чисел 
MUL16M з практичної роботи № 3.  

Таблиця 1.28  
Підпрограма MUL_R5R4_10 множення 16-ти бітного числа на 10  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід:R5R4 число без знаку (множене) 
;Вихід: А, R5,R4 - добуток 
;Прапори: CY = 1 - прапор переповнення 16-ти розрядного  
; результату (А>0) 
;Використані  регістри: В. Вимагає вільних байт в стеку: 2 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 

MUL_R5R4_10: MOV  A,  R4 ;молодший байт в R4 множити на 10  
 MOV  B,  #10 
 MUL  A,  B 

 MOV  R4,  A  
 MOV  A,  R5  
 MOV  R5,  B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.28 

 MOV  B,  #10  

 MUL  A,  B  

 ADD  A,  R5  
 MOV  R5,  A ;R5 R4 = МЛБ ×10 + 256×(СТБ× ×10) = 

(МЛБ +256 × СТБ) ×10 

 MOV  А,  B ;перевірка на переповнення при множенні 

 JZ  MUL_R5R4_10_1  

 SETB  C ;переповнення, CY = 1 
MUL_R5R4_10_1: RET  

Наступна підпрограма BCDB16А (табл. 1.29) здійснює перетво-
рення числа з ДДК формату, що зберігається в буфері починаючи з 
адреси R0, в двійковий натуральний код [6]. Вона послідовно витягує 
з буфера цифри ДДК, обробляєї їх у відповідності з (2) накопичуючи 
результат в регістрах  R5R4. 

Таблиця 1.29  
Підпрограма BCDB16А  перетворення ДДК двійкове число  

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; Вхід:R0 – адреса буфера з цифрами ДДК; R1 – кількість цифр у буфері (до 5) 
; Вихід: R5,R4 – 16-ти розрядне число (якщо CY = 0) 
;Прапори: ознака переповнення 16-ти розрядного результату 
; (CY = 1 – ознака помилки, тобто число було більше 65535) 
; Використані регістри: R3,R2, А, В. Вимагає вільних байт в 
; стеку: 2+2=4. Використовує підпрограми: MUL_R5R4_10 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
Мітка Команда Коментарі 
BCDB16А: MOV  A,  R0  ;збереження R0 та R1 в R2 та R3 

 MOV  R2,  A  
 MOV  A,  R1 
 MOV  R3,  A 
 MOV  R5,  #0 ;обнулення 
 MOV  R4,  #0 ;результату 
 SJMP  BCDB16A_2 ;пропустити непотрібне множення на 10 
BCDB16A_1: LCALL   MUL_R5R4_10 ;множення результату на 10 
 JC   BCDB16A_3 ;якщо результат більше16-ти розрядів  
BCDB16A_2: MOV  A,  R4   
 ADD  A,  @R0  
 MOV  R4,  A   
 MOV  A,  R5   
 ADDC  A,  #0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                        продовження табл. 1.29 
 MOV   R5,  A  ;додали ДД цифру до результату 
 JC   BCDB16A_3 ;результат більше16-ти розрядів 
 INC   R0 ;збільшення адреси в буфері 
 DJNZ   R1,  BCDB16A_1 ;перехід до наступної цифри ДДК 
BCDB16A_3: MOV  A,  R2  відновлення R0 та R1 з R2 та R3 
 MOV  R0,  A  
 MOV  A,   R3 
 MOV  R1,  A  
 RET  

Іноді в процесі керування технологічними процесами виникає по-
треба перетворити число, що отримане із зовнішнього середовища у 
формі ДДК, в натуральний двійковий код для подальшої автоматич-
ної обробки. Для таких випадків можна скористатись наведеною ни-
жче макрокомандою. 

Фрагмент МК-програми, що наведена нижче (табл. 1.30), виконує 
перетворення двухзначного двійково-десяткового числа, що містить-
ся в регістрі R3, в двійкове 8-розрядне число, що розміститься в регі-
стрі DPH. 

Таблиця 1.30  
Підпрограма CONV MACRO BCD, BIN перетворення двухзначного ДДК в двій-

кове 8-розрядне число 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментар 

 CONV MACRO BCD, BIN ;формальні параметри BCD та BIN 

 MOV   A,   BCD  

 MOV   B,   #10H  

 DIV   A,   B ;поділити на 16 для розділення старшої та мо-
лодшої тетрад A 

 MOV   R1,   B  

 MOV   B,   #10  

 
MUL   A,   B  

 ADD   A,   R1  

 MOV   BIN,   A  

 ENDM ;кінець макровизначення 

 
CONV   R3,  DPH     ;макрокоманда з фактичними параметрами R3 и 

DPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.8.2. Підготовка до роботи  

1) Вивчити призначення та порядок виконання команд ADD A, 
R3; RLC A; SJMP BCDB16A_2; DJNZ R1, BCDB16A_1; 

2) Замалювати ВСА підпрограми BCDB16А. 
3) Пояснити виконання підпрограми BCDB16А за допомогою де-

тальних коментарів. 

1.8.3. План роботи 

1)  Розробити БСА для підпрограми BCDB16А. 
2) Виконати перетворення числа з таблиці 1.31 у відповідності до 

розробленого алгоритму. 

1.8.4. Порядок виконання роботи 

1) Виконати підпрограму MUL_R5R4_10 множення цілого 16-ти 
бітного числа на 10. 

2) Записати коментарі до підпрограми, вміст регістрів та значення 
прапорців PSW після виконання кожної команди. 

3) Замалювати БСА для підпрограми BCDB16А. 
2) Визначити перелік команд для кожного блоку алгоритму. 
3) Записати детальні коментарі до всіх команд підпрограми 

BCDB16А.  
4) Проаналізувати умови галуження алгоритму.  

Таблиця 1.31  
ДДК числа для перетворення у двійковий код 

Число 1) 0010 1000 1000 0100 2) 0010 0110 0110 0101 3) 0001 1001 0111 0010 

            4) 0010 0110 0100 0110 5) 0010 0010 0111 0100 6) 0010 1001 0010 1001 

1.8.5. Контрольні запитання.  

1) Дати визначення формату ДДК. 
2) Вказати вагомість двійкових розрядів ДДК з природним поряд-

ком вагових коефіцієнтів. 
3) Скільки розрядів ДДК розташовується в байті даних? 
4) Вивчити призначення, формат та принцип виконання команди 

DA A. 
5) Записати послідовність команд для додавання двійково-десят-
кових чисел. 
6) Записати послідовність команд для подвоєння вмісту регістру. 
7) Як змінюється значення числа при його зсуві ліворуч. 
8) Як змінюється значення числа при його зсуві праворуч. 
9) За якої умови здійснюється десяткова корекція акумулятора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10) В чому полягає десяткова корекція акумулятора? 
11) З якою метою виконується десяткова корекція акумулятора? 
12) В якому випадку виконується десяткова корекція акумулято-
ра? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.9. Практичне заняття 8. Вивчення алгоритмів обробки  

переривань. 

Мета: здобуття вмінь використання системи переривань мікроко-
нтролера MCS-51 для реалізації складних алгоритмів управління 

1.9.1. Теоретичні відомості  

Перериванням називається тимчасова зупинка виконуваної про-
грами в разі необхідності негайної реакції на певну подію в апарат-
них (зовнішних або внутрішних) або програмних засобах, наприклад, 
в таймерах/лічильниках, клавіатурі і т.і. В загальному випадку про-
цесор виконує задану програму поки на його спеціальний вхід не 
приходить від’ємний імпульс, який називається запитом перериван-
ня. З його появою виконання основної програми переривається, ад-
реса наступної команди з перерваної програми запам’ятовується в 
стеку і викликається спеціальна підпрограма обробки даного перери-
вання. Після її завершення процесор повертається до виконання ос-
новної програми до наступного переривання. 

Таким чином, переривання – це такий внутрішній механізм, який 
дозволяє мікроконтролеру реагувати на зовнішні по відношенню до 
виконуваної програми події (надходження імпульса, переповнення 
таймера, натисканна кнопки, завершення передачі або прийому бай-
та). Реакця на такі події заключається у виконанні відповідної підрп-
рограми обробки переривання (при умові, що всі разом та окремі пе-
реривання дозволені). Підпрограми обробки переривань повинні по-
чинатись з строго визначених адрес і розробляються програмістом.  

Система переривань MCS-51 грунтується на використанні трьох 
наступних регістрів. 

Регістр дозволу переривань IE призначений для надання дозволу 
переривань від п‛яти джерел у відповідності з таблицею 1.32. 

Таблиця.1.32  
Регістр дозволу переривань IE 

7 6 5 4 3 2 1 0 
EA X X ES ET1 EX1 ET0 EX0 

Окремі біти регістра мають наступне призначення: 
ЕА – керування всіма джерелами переривань одночасно. Якщо ЕА 

= 0, то переривання заборонені. Якщо ЕА = 1, то  переривання мо-
жуть бути дозволені індивідуальними дозволами EX0, ET0, EX1, ET1, 

ES; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Х – резервні розряди; 
ES – дозвіл переривання від послідовного порту. ES = 1 – дозво-

лено. ES = 0 – заборонено; 
ET1 – дозвіл переривання від таймера/лічильника 1. ЕТ = 1 – до-

зволено. ЕТ = 0 – заборонено; 
EX1 – дозвіл переривання від зовнішнього джерела INT1. EX1 = 1 

– дозволено. EX1 = 0 – заборонено; 
ЕТ0 – дозвіл переривання від таймера/лічильника 0. ЕТ0 = 1 – до-

зволено. ЕТ0 = 0 – заборонено; 
EX0 – дозвіл переривання від зовнішнього джерела INT0. EX0 = 1 

– дозволено. EX0 = 0 – заборонено; 
Регістр приорітетів переривань IP призначений для установки рі-

вня приорітету переривання для кожного з 5-ти джерел у відповідно-
сті з таблицею 1. 33.  

Таблиця 1.33  
Регістр приорітетів переривань IP 

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

Окремі біти мають наступне призначення: 
PX0 – установка рівня приорітету переривання від зовнішнього 

джерела /INT0; 
PT0 – установка рівня приорітету переривання від Т/С0; 
PX1 – установка рівня приорітету переривання від зовнішнього 

джерела /INT1; 
PT1 – установка рівня приорітету переривання від Т/С1; 
PS – установка рівня приорітету переривання від послідовного 

порту; 
X – резервні розряди. 
Запис в розряд IP "1" встановлює для відповідного джерела висо-

кий рівень пріоритету, а запис в розряд IP "0" – низький рівень пріо-
ритету.  

Регістр TCON призначений для керування роботою Т/Сх та конт-
ролю стану зовнішніх переривань. Позначення розрядів регістра 
TCON показано в таблиці 1.34. 

Таблиця 1.34  
Регістр контролю переривань TCON 

7 6 5 4 3 2 1 0 
TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

Окремі біти мають наступне призначення: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TF1(TF0) – прапор переповнення Т/С1(0). TF = 0 інформує систе-
му, що відповідний Т/С не заповнений імпульсами, тобто перепов-
нення не відбулося. TF = 1 інформує систему про переповнення від-
повідного Т/С. Це означає, що вміст лічильника змінився з FFFF на 
0000.  

TR1(TR0) – вихідний сигнал дозволу/заборони роботи тайме-
рів/лічильників. Якщо в розряд TR програмно або паратно занес-ти 1, 
то відповідний Т/С вмикається для підрахунку вхідних імпульсів. 
Для зупинки роботи таймера розряд TR0(1) регістра TCON треба 
скинути в 0. 

IE1(IE0) – біти запиту зовнішніх переривань по входу 

)0(1 INTINT сигналізують мікроконтролеру про факт надходження 
запитів зовнішних переривань на відповідні входи. 

IT1(IT0) – біти визначають, на який тип переривання від входів 

)0(1 INTINT  повинна реагувати система. Якщо в біт IT програмно 
записати 1, то мікроконтроллер почне виконувати програму обробки 
переривання в момент спадання напруги на вході з 1 на 0. При вста-
новленні бітів IT в 0 – переривання почне оброблятись при появі ни-
зького рівня на відповідному виводі МК. 

Механізм переривань дозволяє запрограмувати реакцію MCS-51 
на зовнішні та внутрішні події (переповнення таймерів/лічильників; 
завершення послідовного обміну).  

Коли надходить запит на переривання від певного джерела, вико-
нання поточної програми призупиняється, і в програмний лічильник 
записується відповідний вектор переривання, тобто конкретно ви-
значена адреса пам’яті програм, в якій повинна знаходитись почат-
кова команда підпрограми обробки даного переривання. Стандартні 
адреси векторів переривань вказані в табл.1.35. 

Таблиця 1.35  
Початкові адреси векторів переривань 

Джерело переривання Адреса 

Зовнішнє переривання 0  0003H 
Переповнення таймера 0 000BH 
Зовнішнє переривання 1 0013H 

Переповнення таймера 1 001BH 
Послідовний порт 0023H 
Системне скидання (System reset) 0000H 

Кожне із зовнішніх переривань INT1,INT0  може бути активізо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ване низьким рівнем сигналів або спадаючим фронтом (в момент 
зміни напруги з 1 в 0) сигналів на Р3.2, Р3.3 за допомогою бітів IT0 
та IT1 регістра TCON. При надходженні запиту зовнішнього перери-

вання зі входу INTx  встановлюється прапор IEх регістра TCON. 
Очищення прапора IEх відбувається апаратно: при перериванні по 
фронту IEх скидається в момент звертання до відповідної підпрогра-
ми обробки переривання; при перериванні за рівнем прапор скида-
ється в момент зняття запиту зовнішнього переривання, тобто в IEх 

відслідковується стан вхідного сигналу на виводі INTx . 
Щоб зовнішнє переривання за рівнем було розпізнано, необхідно, 

щоб низький рівень на виводі INTх утримувався протягом не менше 
12 періодів сигналу тактової частоти. Якщо ж переривання активізу-
ється по перепаду 1→0, то циклу низького рівня повинен передувати 
цикл високого рівня на виводі INTх. Якщо зовнішнє переривання ак-
тивізується за рівнем, запит повинен утримуватися до початку обслу-
говуючої підпрограми й зніматися перед завершенням цієї підпрог-
рами для запобігання повторного обслуговування. 

Переривання від таймерів/лічильників виконуються по прапорах 
TF0 й TF1 регістра TCON, що встановлюються при переповненні ві-
дповідних регістрів таймерів/лічильників (за винятком режиму 3). 
Очищення прапорів TF0 й TF1 відбуваються при переході до підпро-
грами обслуговування переривання. 

Переривання від послідовного порту виконується по прапору за-
кінчення прийому RI або по прапору закінчення передачі TI, що міс-
тяться в регістрі SCON. 

На відміну від всіх інших прапорів, RI й TI скидаються тільки 
програмним шляхом  в тілі підпрограми обробки переривання, де ви-
значається, якому із прапорів RI або TI відповідає переривання. 

У випадку одночасного надходження запитів переривання з одна-
ковим рівнем пріоритету, рівним 0 або 1, обробка їх відбувається в 
порядку внутрішнього опитування прапорів (полінгу): 

IE0 → TF0 → TE1 → TF1 → (TI + RI). 
Встановлення прапорів переривання відбувається наприкінці ма-

шинного циклу, а їхнє опитування в наступному циклі. Тільки після 
виконання останнього циклу поточної команди апаратно формується 
виклик відповідної підпрограми обслуговування, еквівалентний ко-
манді LCALL. 

Підпрограма обслуговування переривання виконується до коман-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ди RETI, після якої відновлюється стан логіки переривання й стан 
програмного лічильника PC із двох верхніх комірок стека. При вико-
нанні команди RET відновлюється лише стан програмного лічильни-
ка, а стан логіки переривання залишається незмінним. 

У складі учбово-відлагоджувального стенда є дві окремі кнопки 
SW15-SW16, що можуть опитуватись, як програмно, так і за допомо-
гою використання функцій переривань INT0 та INT1 відповідно.  

Для прикладу використання системи переривань розглянемо про-
граму MEANDR (табл 1.36), що формує на виході МК меандр з час-
тотою від 20 Гц до декількох кілогерц. Меандром називається імпу-
льсна послідовність, в якій тривалість імпульса дорівнює тривалості 
паузи між імпульсами.  

Таблиця 1.36  
Програма MEANDR формування меандра 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
 #INCLUDE  "DEFS.INC"  
 CHISLO1  .EQU  100    
 CHISLO  .EQU 65536- 

CHISLO1 
;Початок програми 

   .ORG 0  
 LJMP  WORK  
 ORG 0BH ; Наступна команда за адресою 0BH 
 LJMP  TIMER0 ;Перехід на підпрограму обробки  

;переривання від Т/С 0 
  .ORG 100H ; Наступна команда з адреси 100H 
WORK:  ;Настроювання таймера-лічильника  

;та системи переривнь 
 CLR TR0   
 CLR  TR1 ;Таймери зупинені 
 MOV  IP,  #0  ;Всі приорітети низьки 
 MOV   IE,  #0 ;Всі переривання заборонені 
 MOV  TMOD,  #000000001B ;0=GATE1, 0=CT1#, 00-режим ;таймера Т/С1 

0=GATE0, 0=CT0#, 01- ;режим таймера Т/С 0 
 MOV  DPTR,   #CHISLO  
 MOV TL0,   DPL  
 MOV  TH0,  DPH ;Таймер 0 завантажуємо числом 65535-

CHISLO1 
  SETB   ET0 ;дозволяємо переривання від Т0 
 SETB  EA ;Дозвіл всіх переривань 
 SETB  TR0 ;Старт таймера 0 Далі програма формує пері-

од і реагує на перехід ТL0,ТН0 через 0FFFFh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 1.36 

 SJMP $     
TIMER0: CLR  TR0 ;таймер зупинено 
 CLR EA ;переривання заборонені 
 PUSH  PSW ;Збереження в стеку вмісту регістрів  
 PUSH ACC 
 PUSH DPL 
 PUSH DPH 
 MOV  C, P1.0  
 MOV  P1.1, C ;В P1.1 виведено те, що було в P1.0 
 CPL  C ;Інверсія попереднього Р1.0 
 MOV  P1.0, C ;Виведення в Р1.0 інвертованого ;Р1.0 
 MOV DPTR,   #CHISLO  
 MOV TL0,   DPL  
 MOV TH0,   DPH ; В таймер 0 знову завантажується ;CHISLO 
 POP  DPH ; Відновлення регістрів зі стеку 
 POP DPL 
 POP  ACC 
 POP  PSW 
 SETB EA ;Дозволили переривання 
 SETB TR0 ;старт таймера 0 
 RETI ;повернення з переривання з 

;дозволом наступного 
 .END  

Далі слід звернути увагу на три послідовні директиви .ORG. Пер-
ша записує наступну команду безумовного переходу LJMP WORK в 
комірку з адресою 0. Таким чином вказана команда є першою в про-
грамі, тобто МК перейде до виконання ініціалізації ресурсів мікро-
контролера, що вказані після мітки WORK.  

Друга директива  .ORG встановлює лічильник адрес трансльова-
ної програми в 0ВН, тому перший байт команди LJMP TIMER0 буде 
розміщено саме за цією адресою. За цією адресою повинна розміщу-
ватись перша команда підпрограми обробки переривання від таймера 
0 (вимагає в пам’яті 37 байт). Якби цю підпрограму розмістити по-
чинаючи з даної адреси, то її тіло зайняло б всі адреси векторів пере-
ривань. Щоб такого не відбулось, за адресами 03Н, 0ВН, 13Н, 1ВН, 
23Н звичайно розміщують тільки команди безумовного переходу на 
самі підпрограми. Тому в нашому випадку тут розміщується не сама 
підпрограма а команда безумовного переходу на вказану підпрогра-
му.  

Третя директива  .ORG встановлює лічильник адрес трансльова-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ної програми в 100Н. Тому мітка WORK: буде розміщена за цією ад-
ресою, і саме на команду, що розміститься за цією адресою, МК пе-
рейде після виконання команди LJMP WORK.  

Команди зупинки таймерів CLR TR0 та CLR TR1 запобігають не-
правильному стартовому стану при виконанні програми. Також для 
коректного старту обнулення регістрів ІЕ та ІР забороняє всі перери-
вання та встановлює всім низький приорітет. Потім в регістр TMOD 
записується двійкове число, що зануляє біт GАТЕ0, встановлює тай-
мер-лічильник 0 в режим таймера та настоює його на роботу в режи-
мі 2. Далі за допомогою регістра DPTR попередньо встановлюється 
таймер шляхом занесення в нього числа N = 65535 – CHISLO1. Зна-
чення числа N визначає частоту меандра. Якщо CHISLO 1 = 100,  то 
в таймер попередньо запишеться значення N = 65535 – 100 = 65435. 
В режимі лічби внутрішних синхросигналів з частотою 1 МГц він 
переповниться і викличе переривання через 100 мкс. Ще приблизно 
50 мкс буде виконуватись підпрограма обробки переривання, тому 
напівперіод згенерованих імпульсів складе 150 мкс, тобто частота 
меандра приблизно 3,3 кГц. Таким чином, зміна параметра CHISLO1 
дозволяє змінювати частоту в достатньо широких межах. 

Наступні три команди дозволяють переивання та запускають лі-
чильник 0 на лічбу. В основній програмі стоїть команда SJMP $, що 
вказує контролеру перейти на виконання команди за тією ж адресою, 
тобто на саму себе. 

Сама підпрограма обробки переривання спочатку зупиняє таймер-
лічильник і забороняє переривання. Далі зберігаються в стеку регіст-
ри, вміст яких може змінитись в підпрограмі. Наступним кроком 
зчитується в біт переносу MOV C, P1.0 сигнал (0 або 1) з регістра-
защіпки лінії Р1.0. Прочитане значення виводитьься в регістр-
защіпку Р1.1, потім інвертується  і інвертований сигнал повертається 
в Р1.0. Таким чином, кожне переривання змінює рівень сигналу в лі-
ніях Р1.0 та Р1.1 на протилежний  (з 0 на 1 та навпаки). Слід підкрес-
лити, що напруга на виводі Р1.0 інверсна порівняно з напругою на 
виводі Р1.1., тобто змінюється протифазно. 

Далі виконується така послідовність дій: таймер знову попередньо 
встановлюється як при ініціалізації; відновлюються зі стеку регістри 
в зворотній послідовності порівняно з тою, що була при їх збережені 
в стеку; дозволяються переривання; командою SETB TR0 таймер 
Т/С0 знову запускається на лічбу. Остання команда підпрограми пе-
рери-вання RETI повертає МК до основної програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.9.2. Підготовка до роботи. 

1) Вивчити призначення регістрів IE, IP, TCON та їх окремих бі-
тів. 

2) Вивчити призначення та результати виконання директив .ORG, 
ORG 0BH ,.ORG 100H 

3)  Вивчити призначення та порядок виконання команд LJMP 
WORK, LJMP TIMER0, CLR TR0. 

4) Розробити та замалювати БСА наведеної в табл. 1.36 програми. 

1.9.3. План роботи 
1) Провести аналіз ініціалізації системи переривань MCS-51 в 

програмі (Табл.1.36). 
2) Виконати покроково підпрограму (табл.1.36). 
3) Визначити зміну частоти генерованих коливань при зміні пара-

метра CHISLO1 на +1000. 

1.9.4. Порядок виконання роботи 

1) Записати програми формування фіксованих затримок 1 мс, 2 
мс, 4 мс, 5 мс, 10 мс. 

2) Обчислити співвідношення затримок для імпульсу та паузи для 
заданих викладачем значень скважності та частоти генерованих ім-
пульсних сигналів. 

3) Розробити алгоритм програми генератора з використанням за-
тримок, що формуються програмно. 

4) Записати текст програми генератора імпульсних сигналів із за-
даними параметрами. 

1.9.5. Контрольні запитання 

1) Вкажіть призначення регістрів IE, IP, TCON. 
2) Що називається приорітетом переривання? 
3) Яким чином встановлюється приорітет переривання? 
4) В якому порядку обробляються переривання? 
5) Чим відрізняється виконання команд RETI та RET? 
6) Що називають вектором переривання? 
7) Призначення та порядок виконання команд PUSH PSW, PUSH 

ACC. 
8) Порядок виконання команд POP ACC, POP PSW. 
9) Вкажіть призначення команди INCLUDE "DEFS.INC". 
10) Вкажіть призначення директиви CHISLO1.EQU 100. 
11) Вкажіть результат директиви CHISLO.EQU  65536 - CHISLO1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12) Результат виконання команди MOV TMOD, #000000001B. 
13) Вказати наслідки встановлення в 1 бітів регістра IE. 
14) Вказати наслідки встановлення в 1 бітів регістра IP. 
15) Вказати наслідки встановлення в 1 бітів регістра TCON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Лабораторні роботи 

2.1. Загальні методичні вказівки до лабораторних занять 

Лабораторні роботи з предмету виконуються в комп‛ютерному 
класі кафедри, оснащеному ІВМ-сумісними ПК з 9-ти контактним 
СОМ- або USB-портом під керуванням ОС WINDOWS-2000 і вище. 
На кожному ПК повинно бути встановлене спеціальне програмне за-
безпечення EV8031 IDE. Підгрупа ділиться на бригади по 2 студента 
таким чином, щоб кожна бригада працювала за своїм лабораторним 
стендом і виконувала індивідуальне завдання під номером своєї бри-
гади.  

Порядок виконання лабораторних робіт рекомендується наступ-
ний. Заняття починається з перевірки готовності до роботи шляхом 
короткого опитування теоретичного матеріалу. Після перевірки гото-
вності до роботи і виставлення відповідних оцінок викладач уточнює 
завдання роботи кожній бригаді студентів і контролює його вико-
нання. Під час виконання роботи необхідно суворо дотримуватись 
правил техніки безпеки та охорони праці. Після завершення роботи 
рекомендується скопіювати на HDD ПК та електронний носій ін-
формації відлагоджені програми виконання індивідуальних завдань, 
замалювати зображення їх результатів, доповнити програми комен-
тарями, використаними схемами. По кожній лабораторній роботі 
оформляється звіт, зміст якого вказаний в п.5 кожної роботи. На 
наступному лабораторному занятті на основі перевірки звіту і опиту-
вання студенту виставляється оцінка у відповідності з розподілом 
балів діючої робочої програми навчальної дисципліни. За затримку 
здачі звіту більше тижня сума набраних балів за роботу зменшується. 
Захист результатів лабораторної роботи проводиться при наявності 
звіту шляхом опитування членів бригади по теоретичних відомостях, 
апаратних та програмних засобах розв’язку поставленої в роботі за-
дачі. При відсутності захисту більше двох виконаних лабораторних 
робіт бригада до виконання наступної роботи не допускається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Лабораторна робота 1. Дослідження навчально-

відлагоджувального стенду EV8031/ AVR. 
Мета. Опанування апаратних та програмних засобів мікропроце-

сорних систем. 

2.2.1. Теоретичні  відомості 

Стенд є навчальним програмно-апаратним комплексом, який ви-
користовується для розробки програмного забезпечення однокриста-
льного мікроконтролера (ОМК) серій MCS-51 i AVR [1] та відлаго-
дження програм, що написані мовами асемблера і «СІ». Він працює 
разом з платою розширення. Схема підключення стенда разом з пла-
тою розширення до ПК показано на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Схема підключення і живлення стенда EV8031/AVR 

Завантаження програм у стенд відбувається з персонального 
комп’ютера (ПК) по послідовному порту уведення/виведення за до-
помогою спеціального з’єднувача RS-232C через комунікаційний 
порт СОМ1 (9 контактів). Підключення напруг живлення стенда 
(+5В, GND) здійснюється за допомогою USB-кабелю від відповідно-
го рознімання на системному блоці ПК (рис. 2.1). Вдосокналенні 
стенди живляться та обмінюються даними з ПК за допомогою одного 
USB-кабелю через порт СОМ3. 

Навчально - відлагоджувальний стенд (рис. 2.2) містить: ОМК, 
оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП) ємністю 32 К, систе-
мний мікроконтролер (СМК), семисегментний статичний індикатор 
HG, порти паралельного інтерфейсу уведення/виведення РА, РВ, РС; 
порти послідовного інтерфейсу уведення/виведення UART1, UART2; 
клавіатуру KN 3x4; кнопки SW1, SW2, світлодіод HL9 та інші елеме-
нти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Каналами передачі інформації в стенді є шина адреси (ША), шина 
даних (ШД) та шина управління (ШУ), що зв’язують всі вузли стен-
да. 

 

Рис. 2.2. Структурна схема стенда EV8031/AVR 

СМК, реалізований на програмованій мікросхемі ЕРМ7128ST 
C100, виконує функції шинного формувача, забезпечує обмін даними 
між компонентами стенда та керує режимами роботи компонентів 
самого стенда та плати розширення, виробляє керуючі сигнали, що 
надходять на ОЗП, регістри, індикатори та клавіатуру KN 3x4. 

При надходженні даних з COM-порту ПК у послідовний порт 
UART2 через з’єднувач RS-232С, СМК записує їх в ОЗП, відведений 
під пам’ять програм і даних. Сигнали керування формуються ОМК і 
надходять на ОЗП через СМК. Після прийому останнього байту про-
грама-завантажувач ОМК формує сигнал запуску записаної програми 
за допомогою запису керуючого коду в СМК. 

На рис. 2.3. представлена схема розташувння елементів стенда, де 
прийняті наступні позначення: 

Х1 – Системний інтерфейс з повним адресним простором; 
Х10 – Інтерфейс розширення для підключення зовнішніх пристро-

їв з використанням паралельного інтерфейсу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Х11 – Інтерфейс порту СОМ1 для зв'язку стенда з ПК; 
Х12 – Інтерфейс послідовного порту СОМ2 для зв'язку стенда з 

іншими пристроями, що мають стандартний порт RS232C; 
Х3 – Інтерфейс програмування AVR; 
X14, X15 – Перемички підключення пристроїв шини I2C до про-

цесора. Кнопка SW1 використовується для перезапуску програми, 
завантаженої із ПК в ОЗП стенда. 

Кнопка SW2 при її натисканні формує сигнал скидання ОМК- 
“RST”, який переводить стенд із режиму послідовної передачі даних 
через RS-232C у режим скидання та очікування прийому даних із 
ПК.ОЗП ємністю 32 К ділиться на дві частини по 16 К: перша – для 
пам’яті програм, а друга – для пам’яті даних. В режимі завантаження 
вся пам’ять обсягом 32 К відображається в адресному просторі як 
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Рис. 2.3. Схема розташування елементів стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

пам’ять даних (рис. 2.4). 
Адресація периферійних пристроїв стенда реалізована в адресно-

му просторі у діапазоні 8000 - FFFF (рис. 2.4). Сигнали їх вибірки 
формуються дешифратором адреси в складі СМК. 

Послідовний інтерфейс уведення/виведення UART1 і UART2, по-
будований на мікросхемах приймача І489, передавача 74НСО4 і на 
мультиплексорі каналу передачі, що знаходиться у мікросхемі СМК.  

Швидкість обміну через послідовний порт в режимі завантаження 
дорівнює 9600 бод і може змінюватись при додатковому налашту-
ванні.  

Вибір каналу послідовної передачі здійснюється сигналами CFGO 
i CFG1 за адресою C000h. Програмне встановлення цих бітів у ну-
льовий стан вмикає порт UART 1 (Х11 рис. 2.3). Він має неповний 
набір сигналів (Rx, Tx, R1) і призначений тільки для запису програми 
з ПК в пам’ять програм стенда. Програмне встановлення біта CFGO 
в стан "0", а біта CFG1 – в стан "1" забезпечує вибір додаткового ка-
налу послідовної передачі даних в порт UART 2 (RS-232С, позначен-
ня X12 на рис. 2.3), що має повний набір сигналів інтерфейсу.  

Статична індикація здійснюється шляхом постійного світіння ін-
дикаторів від одного джерела інформації.  

Семисегментний статичний 4-х розрядний індикатор HG1 підк-
лючений до CMK (рис. 2.2). В такій системі кожний розряд семисег-
ментного індикатора призначений для виведення на індикацію однієї 
шістнадцяткової цифри (0 – F) на одному знакомісці (розряді) за до-
помогою 7 світлодіодних сегментів. Одним байтом по шині даних на 
індикатор передається значення двох цифр для двох знакомісць інди-
катора. 

Лінійка світлодіодів HL1÷HLn (у верхньому лівому куту стенда) 
призначена для індикації двійкової інформації і підключена через 
власний дешифратор DC1-n і регістр-защіпку RG1-n до шини даних. 
Вибірка регістрів DC1-n здійснюється за допомогою дешифратора 
адреси DA. Апаратні витрати при такій організації складають n пар 
регістр + дешифратор при n розрядах індикатора. 

В матричній клавіатурі KN 3×4 стан стовпців зчитується послідо-
вно в часі з комірок за адресами 0x9003, 0x9005, 0x9006. Активний 
стовпець вибирається при наявності «0» в одному з трьох молодших 
двійкових розрядах адреси. Тобто адреса 0х9006 (молодша тетрада 
двійкового коду 0110)  вибирає 1-ий стовпець, адреса 0х9005 (моло-
дша тетрада двійкового коду 0101) – 2-й стовпець і адреса 0х9003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(молодша тетрада двійкового коду 0011)– 3-й стовпець. Ознака нати-
снутої кнопки зчитується як «0» у відповідному розряді регістра ак-
тивного стовпця. 

Як згадувалось вище, стенд працює у комплексі з платою розши-
рення, що призначена для проведення робіт з обробкою дискретних 
сигналів, з цифро-аналоговим, аналого-цифровим і частотним перет-
воренням. До її складу входять наступні функціональні вузли (Рис. 
2.5): 4 – розрядна динамічна індикація HL2, компаратор СОМР, циф-
ро-аналоговий перетворювач DAC, джерело вимірюваної напруги 
DMU із змінним резистором R19, знакосинтезуючий індикатор 5×7 
HG2 та генератор зі змінною частотою генерації GI (f = ~1-50 кГц), 
що регулюється змінним резистором R4. Зв’язок плати зі стендом та 
периферією здійснюється за допомогою шини адрес ША та інтер-
фейсу периферійних пристроїв (ІПП). 

Виведення цифрової інформації може здійснюватись за допомо-
гою 4-розрядного 7-сегментного індикатора HL1, що підключений за 
схемою динамічної індикації, керування якою здійснюється програ-
мно. Сигнали коду цифри надходять з порту В, а сигнали вибірки ро-
зряда індикатора – від ліній PC0, PC1, порту С стенда. 

Цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП, англійська абревіатура 
DAC – Digital-to-Analog Converter), виконаний на мікросхемі 
AD7801. Цифровий код надходить на його входи по лініях 
AD0…AD7, при цьому перемичка «П» повинна знаходитись у поло-
женні «0-1» (рис. 2.5). 

На рис. 2.6 представлена схема розміщення елементів на платі ро-
зширення, де використані такі позначення: HG2 – знакосинтезу-ючий 
індикатор з матрицею 5×7 точок; HL2 - 4-розрядний динамічний ін-
дикатор; HL1 - світлодіодний індикатор спрацювання компаратора; 
J1 - перемичка підключення до роз’єму J2 виходу генератора з пос-
тійною частотою генерації; J2 - роз’єм підключення зовнішніх конт-
рольно-вимірювальних приладів; J3 - перемичка підключення до 
роз’єму J2 виходу генератора зі змінною частотою генерації; J4 - пе-
ремичка підключення до роз’єму J2 виходу ЦАП; J5 - підключення 
(як джерела зовнішнього переривання INT1) кнопки S11; J6 - підк-
лючення (як джерела зовнішнього переривання INT1) зовнішнього 
джерела, яке може бути підключене через роз’єм JP1; J7 - інтерфейс 
підключення плати розширення до стенда; J8 - підключення до входу 
АЦП зовнішнього джерела сигналу, що підключене до роз’єму JP2; 
J9 - підключення як джерело сигналу для АЦП змінного резистора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R27; R19 - змінний резистор, джерело вхідного сигналу для АЦП; R4 
- змінний резистор, змінює частоту генерації генератора імпульсів. 

 
 

При дослідженні аналого-цифрового перетворення перемичка «П» 
переводиться у положення «0-2». АЦП (англійська абревіатура ADC 
– Analog-to-Digital Converter) виконаний на мікросхемі ЦАП та на 
операційному підсилювачі LM358, що використовується як компара-
тор COMP. Вхідним аналоговим сигналом АЦП є сигнал зі змінного 
резистора R19 подільника напруги DMU, який імітує вимірювальний 
перетворювач. Вхідні лінії ЦАП AD0…AD7 використовують для 

Рис. 2.5. Структурна схема плати розширення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

формування цифрового коду. При цьому на виході ЦАП формується 
напруга, яка є пропорційною вхідному коду. Коли ця напруга стане 
рівною вхідній напрузі АЦП, спрацює компаратор COMP і подасть 
сигнали на вхід порту Р1.7 ОМК та на світлодіодний індикатор HLI 
(рис. 2.5). При наявності на виводі Р1.7 логічного «0» світлодіод за-
свічуєть-
ся.
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При програмуванні користуються картою пам’яті стенда (рис. 
2.4), картою портів уведення/виведення (табл. 2.1) і плати розширен-
ня. 

 
 

Рис.2.6. Схема розташування елементів плати розширення 

H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Таблиця 2.1 
Карта портів уведення/виведення 

Адреса 
Тип 
циклу Біт 7 Біт 6 Біт 5 Біт 4 Біт 3 Біт 2 Біт 1 Біт 0 Ім’я 

Плата розширення 

8000h Запис    PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 PA_REG 

8001h Запис Регістр даних динамічної індикації PB_REG 

8002h Запис PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 PC_REG 

8003h Запис      TRISC   TRIS 

F000h Запис Регістр даних ЦАП  

РКІ 

8004h Запис Регістр команд РК індикатора  LCD_CMD 

8005h Запис Регістр даних РК індикатора LCD_DATA 

Послідовний порт і клавіатура 

9000h Читан. CTS DSR DCD RI     US_REG 

9003h Читан.     KLDN KL3 KL6 KL9  

9005h Читан.     KL0 KL2 KL5 KL8  

9006h Читан.     KLUP KL1 KL4 KL7  

C000h Запис     DTR RTS CFG1 CFG0 UC_REG 

Індикатор і світлодіоди 

A000h Запис 3й і 2й розряди статичного індикатора HG1 DISPLAY[0] 

A001h Запис 1й і 0й розряди статичного індикатора HG1  DISPLAY[1] 

A002h Запис <зарезервовано> DISPLAY[2] 

A003h Запис <зарезервовано> DISPLAY[3] 

A004h Запис DP0 DP1 DP2 DP3 BL0 BL1 BL2 BL3 DC_REG 

A005h Запис <зарезервовано> EDC_REG 

A006h Запис LED0 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED_REG 

Керування роботою 

A007h Запис        RUN SYS_CTL 

Стенд програмується мовою асемблера х51 [3, 8, 9]. Архітектура  
ОМК MSC-51 та його програмування детально розглянуті в літерату-
рі [1, 2, 5], а також в доданках А, Б.  

Перед завантаженням асемблерної програми користувача у 
пам’ять стенда, її потрібно транслювати в машинний код за допомо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

гою спеціального програмного забезпечення EV8031 IDE (рис. 2.7) 
персонального комп’ютера.  
 Порядок операцій, необхідний для запуску програми користувача на 
стенді, наступний:  
− підключити до ПК лабораторний стенд EV8031/AVR через 
СОМ (USB) -порт; 
− на персональному комп'ютері набрати текст програми в мнемо-
кодах мови асемблер для MCS-51 і зберегти у файл із розширенням 
.asm;  
− транслювати набрану програму за допомогою асемблерного транс-

лятора в машинний код (створюється однойменний файл з розши-
ренням .hех);  

Головне меню Кнопка трансляції
програми

Кнопка завантаження
програми у стенд

Вікно із 
програмою

.asm Вікно із файлом
лістингу .lst

Стрічка стану: область 
підсказок,

область стану 
завантаження:

тип вибраного
контролера,

режим 
завантаження,

вибраний
СОМ порт,

швидкість
завантаження,

програма для
завантаження

 

 
− можливі помилки в програмі можна переглянути в однойменному 

Риc. 2.7. Загальний вигляд середовища програмування EV8031 IDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

файлі з розширенням .lst; 
− після усунення всіх помилок і повторної трансляції, дані файлу з 

розширенням .hех необхідно перенести у пам’ять програм стенда;  
− при передачі даних з персонального комп'ютера у стенд, на екрані 

монітора відображаються передані дані. Ці ж дані відображаються 
на індикаторі стенда HG1. Горить світлодіод HL9; 
Програмне середовище EV8031 IDE включає в себе наступні ос-

новні компоненти:  
− текстовий редактор для створення та редагування асемблерного 

коду програми; 
− асемблерний транслятор ASM51.EXE для транслювання асемб-

лерної програми в шістнадцяткові коди; 
− завантажувач EVAL32.EXE, який завантажує трансльовану 

програму в пам’ять програм стенда. 
Створення та редагування асемблерної програми відбувається у 

звичайному текстовому режимі. Середовище EV8031 IDE дозволяє 
відкривати і працювати з кількома вікнами різних асемблерних про-
грам. Крім того, після транслювання програми автоматично відкри-
вається нове вікно, в якому відображається вміст файлу лістингу 
програми (файл з розширенням .lst). По інформації з файлу лістингу 
можна судити про наявність або відсутність помилок в коді програ-
ми. 

Нижній рядок вікна програмного середовища виконує роль рядка 
стану і відображає поточні параметри завантаження. Якщо в середо-
вищі відкрито декілька вікон різних асемблерних програм, то заван-
тажуватись у пам’ять стенда буде саме та програма, назва якої відо-
бражається в правій частині рядка стану. 

Для того, щоб встановити параметри завантаження програми ко-
ристувача у стенд, потрібно викликати діалогове вікно Options (рис. 
2.8) за допомогою пункту головного меню Make>Options. 

Оскільки робота проводиться лише з мікроконтролером AT89C51, 
то розділ вибору мікроконтролера недоступний для змін, і по-
замовчуванню встановлена саме ця модель. 

Номер СОМ-порта слід вибирати згідно з фізичним підключен-
ням. 

Режими завантаження можуть бути наступними: 
-hs – завантаження програми у шістнадцятковому форматі (файл з 

розширенням .hex); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вибір типу 
мікроконтролера

Вибір режиму 
завантаження

Вибір СОМ-порту,
до якого підключено стенд

Задання швидкості 
завантаження  

Рис. 2.8. Вибір параметрів завантаження 

-b – завантаження програми у двійковому форматі; 
-h – перетворення з шістнадцяткового формату у двійковий та за-

вантаження; 
-hc – перетворення з шістнадцяткового формату у двійковий без 

завантаження. 
Для завантаження програми користувача на лабораторних роботах 

повинен бути вибраний режим -hs. Швидкість завантаження повинна 
бути рівна 9600 бод. 

Приклад програми додавання двох шістнадцятковий чисел A8h та 
12h і відображення суми на індикаторі стенда HG1 (табл. 2.2): 

Таблиця 2.2  
Приклад програми мовою асемблера 

Команди Коментар 

ORG 0       
директива, що вказує початкову адресу  
пам’яті програм.  

mov R1, #0A8h  записати в  R1 число A8h 

mov R4, #012h записати в R4 число 12h 

mov DPTR, #0A001h 
встановити у вказівник адреси DPTR адресу 
двох молодших розрядів статичного індикато-ра HG1. 

mov A, R1 переслати в акумулятор вміст регістра R1 

add A, R4 
додати вмісти акумулятора A до вмісту R4, сума залишається 
в А 

movx  @DPTR, A  
вивести на зовнішній пристрій за адресою, що встановлена у 
вказівнику DPTR, вміст акумулятора  

mov A, #011b    записати в акумулятор двійкове число 11b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 2.2 

mov DPTR, #0A004h 
записати адресу регістра керування статичного 
індикатора в DPTR   

movx  @DPTR, A 
вивести вміст акумулятора А за адресою, що встановлена в 
DPTR,  тобто погасити два стар-ших розряда індикатора 

Mit: jmp Mit Зациклення програми 

End оголошення кінця програми 

Примітка. В командах множення та ділення використовуються 
регістри А та В. Після використання команди множення в В зберіга-
ються старші 8 біт результату, а в акумуляторі – молодші 8 біт. При 
використанні команди ділення частка від ділення залишається в аку-
муляторі, а залишок від ділення в - регістрі В. Адреса регістра В  
знаходиться на карті адрес регістрів спеціальних функцій (рис. 2.9) 

 

Рис. 2.9. Карта адрес регістрів спеціальних функцій. В дужках регіст-
ри, які використовуються лише у мікроконтролері AT89C52 

2.2.2 Підготовка до роботи 

1. Ознайомитись з правилами безпечної роботи зі стендом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Вивчити структурну схему стенда (рис. 2.2, 2.3) та плати ро-
зширення (рис. 2.5, 2.6). 

3. Вивчити карту пам’яті (рис. 2.4.) та карту портів уведен-
ня/виведення (табл. 2.1) стенда. 

4. Вивчити архітектуру OMK MCS-5,1 користуючись літерату-
рою [1]. 

2.2.3. План роботи 

1) Підключити стенд до ПК. 
2) Ознайомитись з програмним середовищем EV8031 IDE. 
3) Завантажити, відкомпілювати та запустити на виконання один з 

прикладів програми для стенда. При необхідності внести корективи в 
програму. 

2.2.4. Порядок виконання роботи 

1. Провести тестування стенда. 
2. Записати і вивчити основні команди,  що необхідні для вико-

нання індивідуального завдання на лабораторну роботу з дода-
вання двох чисел. 

3. Засвоїти процедуру транслювання асемблерної програми. 
4. Засвоїти процедуру перенесення трансльованої програми у 

пам’ять програм. 
5. Скласти мовою асемблера х51 і завантажити в стенд програму 

згідно індивідуального завдання. 

При включенні стенда запускається програма TEST1.HEX  що за-
писана в резидентну пам’ять програм (Flash-ПЗП) AT89C51. Вона 
виконує роль своєрідної BIOS і виконує наступні функції: тестування 
процесора, регістрів-фіксаторів, дешифратора адреси, схеми скидан-
ня ОЕОМ; визначає і відображає на індикаторі HG розмір зовнішньої 
пам’яті  в кілобітах; налаштовує канал послідовної передачі даних 
(RS-235C) і переводить його у режимі прийому програми користува-
ча з ПК. 

Крім цього програма дозволяє провести тестування основних 
компонентів стенда і плати розширення. 

1. Увійдіть у тестовий режим стенда. Для цього, утримуючи 
будь-яку кнопку на клавіатурі, натисніть і відпустіть кнопку скидан-
ня SW2 для запуску тестової програми на виконання.  

2. Вихід з режиму тестування відбувається натисненням кнопки 
скидання або по коду виходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Для виклику тесту введіть номер тесту й натисніть кнопку 
. Для виходу з поточного тесту потрібно натиснути будь-яку кно-

пку на клавіатурі. 
4. Для вимірювання частоти генератора з постійною частотою 

генерації введіть код „01” і натисніть . Після введення, на індика-
торі HG1 відображається частота генератора в кГц. 

5. Для вимірювання частоти генератора зі зміною частоти гене-
рації наберіть код програми „02” і натисніть . На індикаторі HG1 
відображається частота генератора в кГц. Частота змінюється за до-
помогою змінного резистора R4 на платі розширення. 

6. Для виклику підпрограми „біжучого вогника” на світлодіодах  
в HL1-HL8 введіть код „03” і натисніть .  

7. Для виклику програми послідовного засвічення сегментів се-
мисегментного індикатора HL2 плати розширення введіть код „04” і 
натисніть .  

8. Для виклику підпрограми „біжучого вогника” на матриці сві-
тлодіодів HG1 плати розширення введіть код „05” і натисніть . 

9. Для виклику підпрограми АЦП введіть код „06” і натисніть 
. На індикаторі HG1 відображається десятковий код АЦП. Напру-

га на змінному резисторі R19 на платі розширення є джерелом вхід-
ного сигналу для АЦП. 

10. Для запуску підпрограми тестування мікросхеми годинника 
реального часу DS1302 введіть код „10” і натисніть . На індикато-
рі HG1 відображається поточне значення годин і хвилин. Настрою-
вання значення хвилин та годин відбувається за допомогою кнопок 
SW15 і SW16 відповідно. 

11. Для запуску підпрограми тестування інтегрального датчика 
температури DS1631 введіть код „11” і натисніть . На індикаторі 
HG1 відображається значення температури в градусах Цельсія. 

12. Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання 
лабораторного заняття (табл. 2.3). 

13. Розробити програму для виконання індивідуального завдан-
ня. 

14. Ввести текст програми, використовуючи текстовий редактор і 
зберегти програму на диску ПК. 

15. Вивчити програмно-відлагоджувальні засоби (ПВЗ) 
ASM51.EXE і EVAL32.EXE) для MCS-51 і методику роботи з ними. 

16. За допомогою ПВЗ транслювати асемблерну програму і зава-
нтажити її в стенд. Переконатися в правильному виконанні програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

індивідуального завдання, при негативному результаті провести від-
лагодження алгоритму або програми.  

Звіт з лабораторної роботи повинен містити блок-схему алгорит-
му і текст складеної програти з коментярами. 

Таблиця 2.3 
Варіанти індивідуальних завдань 

№ Індивідуальне завдання (згідно табл. варіантів) 

1 
Додати два шістнадцяткових числа і відобразити суму на індикаторі HG1 сте-
нда. Числа вибираються згідно варіантів завдань для програмування операції 
додавання з практичної роботи №1 (Табл.3). 

2 
Запрограмувати виконання операції побітового АБО з двома відомими чис-
лами і відобразити результат на індикаторі HG1 стенда. 

3 
Запрограмувати виконання операції побітового І з двома відомими числами і 
відобразити результат на індикаторі HG1 стенда. 

4 
Перемножити два шістнадцяткових числа A5h та  90h і відобразити добуток 
на індикаторі HG1 стенда. 

5 Від числа BEh відняти A1h і відобразити різницю на індикаторі HG1 стенда. 

2.2.5. Вміст звіту 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити назву, мету роботи, 
короткі теоретичні відомості, розроблені програми виконання за-
вдань з детальними коментарями та переліком команд для виконання 
кожного блоку алгоритму. Результати тестування стенду описуються 
шляхом відображення зображень індикаторів. 

2.2.6. Контрольні запитання 

1. Поясніть структуру і призначення навчально-
відлагоджувального стенда EV8031/AVR. 

2. Проведіть тестування стенда. 
3. Які вузли та елементи розміщенні на платі розширення, пояс-

ніть їх призначення. 
4. Архітектура та основні модулі базового ОМК серії MCS-51. 
5. Які функції виконує програма, що розміщена у Flash-пам’яті 

ОМК АТ89С51 та як організована пам’ять стенда? 
6. Поясніть структуру карти портів введення/виведення стенда і 

плати розширення. 
7. Як транслюється в машинний код набрана програма? 
8. Як завантажується програма із ПК в пам’ять програм стенда? 
9. Назвіть команди асемблера х51, що використовувались при 

складанні програми. 
10. Як здійснюється гасіння розрядів статичного індикатора?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Лабораторна робота 2. Дослідження засобів статичної  

індикації МПС. 

Мета. Опанування керуванням засобами статичної індикації.  
2.3.1 Теоретичні відомості 

Індикатори виконуються рідкокристалічними або світлодіодними. 
Найпростішими приладами відображення інформації в цифрових 
пристроях є світлодіоди й цифрові індикатори.  

У напівпровідникових світлодіодах використовується властивість 
p-n переходу випромінювати світло у видимій частині спектра при 

протіканні через нього пря-
мого струму Iпр=5-20 mA 
(Uпр=2-3В). Схема включення 
найпростішого світлодіодно-
го індикатора наведена на 
рис. 2.10. Для відображення 
цифрової інформації найбі-
льшого поширення набули 
семисегментні індикатори, в 
яких зображення цифр скла-
дається із семи лінійних світ-

лодіодних сегментів, що утворюють цифру ‘’8’’.  
На відміну від рідкокристалічних індикаторів, світлодіодні інди-

катори надійно працюють у випадку низьких температур та слабкого 
освітлення.  

При побудові підсистем відображення інформації на світлодіод-
них індикаторах використовують статичну і динамічну схеми інди-
кації. В схемі статичної індикації стенда (рис. 2.10) кожен з індика-
торів HL1÷HLn підключений через відповідний власний дешифратор 
DC1÷DCn і регістр-фіксатор R1÷Rn до шини даних ШД. По ній двій-
кова цифрова інформація надходить з портів ОМК в регістри-
фіксатори. Схеми статичної індикації мають високу надійність, але їх 
недоліком є елементна надлишковість (для кожного розряду треба 
мати окремий регістр-фіксатор даних, що виводяться на даний роз-
ряд, та окремий дешифратор двійкового коду у семисегментний). 
Тому при великих розрядностях індикації переважно використову-
ють схеми динамічної індикації, що будуть вивчатися в лабораторній 
роботі 3. 

Рис. 2.10. Включення одиничних індикаторів 
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Структурна схема статичної індикації наведена на рис. 2.11, де 
використані такі позначення: DА – дешифратор адреси; R1÷R4 – ре-

гістри для тимчасового 
зберігання двійкових ко-
дів чисел; DC1÷DC4 - де-
шифратори, що перетво-
рюють двійковий код ци-
фри у код керування се-
мисегментним індикато-
ром; HL1÷HL4 – семисег-
ментні світлодіодні інди-
катори; ШД - шина даних 
для передачі символів на 
індикацію. 

Кожне знакомісце ін-
дикатора Hlі являє собою 
сукупність 7 лінійних се-
гментів для відображення 
цифри та одного сегмента 
для відображення розді-
лового знаку між цілою та 

дробовою частинами числа (кома або крап-
ка). Розташування сегментів на кожному 
знакомісці такого індикатора показано на 
рис. 2.12. Кожний із сегментів засвічується 
значенням 1 у відповідному біті кода даних, 
що виводиться на індикатор. В коді даних 
біти розміщені у відповідності з табл. 2.4. 
Одиниця в нульовому біті семисегментного 
коду засвчує сегмент А, одиниця в біті 1 ко-
ду засвічує сегмент В і т.д. Сегмент Н (деся-

ткова крапка) засвічується одиницею в біті 7 семисегментного коду. 
Таблиця 2.4 

Призначення бітів семисегментного коду 
№ біта 7 6 5 4 3 2 1 0 
Сегмент H G F E D C B A 

Семисегментний статичний 4-х розрядний індикатор HG1 стенда 
підключений до системного мікроконтролера CMK (рис. 2.13.), що 
має в своєму складі два регістра даних для виведення на індикатор. 

Рис. 2.12. Розташування 
сегментів індикатора 

R1 DC1 HL1

R3 DC3 HL3

R2 DC2 HL2

ШД

R4 DC4 HL4

Рис. 2.11. Структурна схема статичної індикації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вміст кожного 8-бітного регістра даних (2 шістнадцяткові цифри) 
виводиться на пару розрядів індикатора. Регістр старших розрядів 
(ліворуч) має адресу А000h і обслуговує дисплей 0 (рис. 2.14), ре-
гістр молодших розрядів (праворуч) з адресою В000h обслуговує ди-
сплей 1 (рис. 2.14). Вбудований в СМК транскодер автоматично пе-
ретворює байт даних, що призначений для відображення, у пару се-
мисегментних кодів, що відображаються на двох знакомісцях відпо-
відного дисплея статичного індикатора. Старший напівбайт даних 
D7÷D4 відображається на лівому знакомісці дисплею, молодший на-
півбайт D3÷D0 – на правому. Таке перетворення забезпечує відобра-
ження двох символів на статичному семисегментному індикаторі.  

 

 

Керування світним станом десяткових крапкок та розрядів індика-
тора здійснюється за допомогою регістра керування DC_REG за ад-
ресою 0xA004h. Старші біти DP3÷DP0 цього регістра керують сві-
тінням десяткових крапок (запис «1» у відповідний розряд засвічує 

Рис. 2.13. Функціональна схема підключення індикаторів стенда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«крапку»), а молодші біти регістра BL3÷BL0 забороняють/доз-
воляють світіння розрядів індикатора (запис «1» у ці біти забороняє 
світіння відповідного розряду, а запис 0 – дозволяє світіння розряду).  

Функціональна схема керування індикаторами навчального стенду 
наведена на рис. 2.13. Тут дешифратор адреси СМК формує адреси 
апаратних засобів, що задіяні для керування підсистемою індикації. 
Кожний з дешифраторів з адресами А000Н отримує від СМК 4 біта 
(один напівбайт – значення однієї шістнадцяткової цифри) даних, що 
перетворюються в біти A÷G керування відповідними сегментами 
першого та другого знакомісць, тобто лівої пари розрядів індикатора.  

 

Рис. 2.14. Схема електрична принципова підключення пристроїв індикації стенда 
EV 8031 

Дешифратори з адресами В000Н (A001H) отримують по 4 біта да-
них, що перетворюються в біти A÷G керування відповідними сегме-
нтами третього та четвертого знакомісць індикатора, тобто правої 
пари розрядів. Регістр з адресою А004Н зберігає код керуванням сві-
тним станом знакомісць (BL0÷BL3) та крапок (DP0÷DP3) індикатора 
(табл. 2.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Схема електрична принципова підключення пристроїв індикації 
стенда EV8031 наведена на рис. 2.14.  

Таким чином, для виведення інформації на 4 розряди статичного 
семисегментного індикатора необхідно завантажити дані за адресами 
А000h (для двох розрядів ліворуч) та В000h (для двох розрядів пра-
воруч), а також записати в регістр керування індикатором за адресою 
А004h потрібний код для світіння або погашення відповідних розря-
дів та десяткових крапок. 

Приклад програми IND04 для виведення чисел 04 на статичну ін-
дикацію стенду наведено в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 
Підпрограма виведення чисел 04 на ліві та праві знакомісця HG1 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; підпрограма виведення чисел 04 на статичний індикатор стенду з частотою 1 Гц 
;Використані регістри: DPTR, А, R1, R2 
;Вимагає вільних байт в стеку: 2; прапори – не використовуються 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
ORG 0:  ;директива розміщення програми з комірки №0 
Continue: mov A,  #0 ;завантажити в акумулятор дозвіл світного стану 
 mov DPTR,  #0A004h ;завантажити в DPTR адресу регістра керування 

 movx  @DPTR, A         ;дозволити світіння статичного інд. 
 mov  A, #04h ;записати в А число 04 
 mov  DPTR,  #0A000h ;встановити в DPTR адресу лівої пари знакомісць 

статичного індикатора 
 мovx  @DPTR, A         ;вивести число 04 
 mov  DPTR, #0B000h   ;встановити в DPTR адресу правої пари знакомісць 

статичного індикатора 
 movx  @DPTR, A ;вивести число 04 
 CALL  DEL ;виклик підпрограми затримки 
 mov  A,  #00001111b ;завантажити в А код  гасітіння інд. 
 movx  @DPTR, A          ;потушити всі знакомісця статичного індикатора 
 CALL  DEL  ;виклик підпрограми затримки 
 jmp  Continue                ;перехід на початок підрограми 
DEL: mov  R1, #0FFh      ;підпрограма затримки на 1 сек. 
C2:        Mov  R2 ,#0FFh 
C4:        djnz  R2,  C4 
 djnz  R1,  C2 
 ret ;вихід з підпрограми 
END  ;директива завершення підпрограми 

2.3.2. Підготовка до роботи 

1) Вивчити призначення та принципи побудови схем індикації в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

мікропроцесорних системах. 

2) Вивчити апаратні засоби статичної індикації лабораторного 
стенду (рис. 2.14.). 

3) Вивчити призначення та порядок виконання команд mov DPTR, 
#0A000h, movx @DPTR, A, mov A, #00001111b, CALL ZAD. 

4) Замалювати БСА підпрограми add16 додавання двохбайтових 
чисел з практичної роботи 7 для варіанту з номером своєї бригади.  

Таблиця 2.5 
Індивідуальні завдання до лабораторної роботи  №2 

1 Декрементувати число FFh з частотою 1 Гц до нуля. Результат кожної 
операції декременту відображати на індикаторі HG1. 

2 На індикаторі HG1відобразити перший доданок завдання з табл.1.3 
3 На індикаторі HG1відобразити другий доданок завдання з табл.1.3 
4 На індикаторі HG1 відобразити результат виконання заданої операції 

додавання. 

 

2.3.3. План роботи 

1) З клавіатури увести та запустити на виконання підпрограму з 
табл. 2.4. Дослідити її роботу при зміні чисел, індикаторів, часу за-
тримки. 

2) Виконати програму додавання чисел (табл. 1.11), доповнивши її 
підпрограмою індикації результату на статичному світлодіодному 
індикаторі. 

2.3.4. Порядок виконання роботи 

1) Розробити програму виконання операції додавання двохбайто-
вих чисел у відповідності із номером Вашої бригади. Варіанти за-
вдань для програмування операцї додавання використати з табл. 1.3. 

2) Розпланувати ресурси мікроконтролера для виконання вказаної 
операцйії.  

3) Записати розроблену програму мовою асемблера. Зберегти 
текст програми в доступному місці жорсткого диску ПК. 

4) За допомогою спеціального програмного забезпечення EV8031 
виконати трансляцію програми. У випадку наявності помилок випра-
вити їх, зберегти внесені зміни. 

5) Записати в пам‛ять стенда розроблену та виправлену програму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перевірити її працездатність шляхом розв‛язку контрольного прик-
ладу. 

6) Після розв‛язку прикладу розробити та записати коментарі до 
програми. Звернути увагу на перелік команд, що виконують кожний 
блок алгоритму. 

2.3.5. Вміст звіту 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити назву, мету роботи, 
короткі теоретичні відомості, розроблені програми виконання за-
вдань з детальними коментарями та переліком команд для виконання 
кожного блоку алгоритму. 

2.3.6. Контрольні запитання 

1) В чому полягає принцип статичної індикації? 
2) Вкажіть переваги та недоліки статичної індикації. 
3) Які апаратні засоби лабораторного стенду виконують функцію 

статичної індикації? 
4) Вкажіть адресний простір лабораторного стенду для обслугову-

вання засобів статичної індикації. 
5) Вкажіть призначення регістрів статичного індикатора. 
6) Вкажіть принцип роботи семисегментного індикатора. 
7) Вкажіть призначення та розташування сегментів індикатора. 
8) Вкажіть призначення та принцип дії дешифратора семисегмен-

тного індикатора. 
9) Якими командами виводиться інформація на статичний індика-

тор лабораторного стенда? 
10) Яким чином здійснити керування світним станом статичного 

індикатора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. Лабораторна робота 3. Дослідження засобів динамічної ін-

дикації МПС. 

Мета роботи. Набуття навичок розробки програм відображення 
цифрової інформації на семисигментних динамічних індикаторах. 

2.4.1. Теоретичні відомості 

При побудові підсистем відображення великої кількості розрядів 
інформації на світлодіодних індикаторах часто використовують ди-
намічну схему індикації, структурна схема якої наведена на рис. 2.15. 
В динамічних схемах індикації використовується інерційна власти-
вість людського ока, завдяки якій побачене зображення деякий час 
зберігається в зоровій пам‛яті. На вказаній властивості грунтується 
принцип демонстрації кінофільмів, де кадри змінюються 24 рази за 
секунду. Якщо з такою ж частотою засвічувати окремі розряди інди-
катора, то в цілому отримується стійке зображення всіх розрядів ін-
дикатора. Тому для відображення багаторозрядних чисел використо-
вується один регістр даних RD, який періодично підключається до 
окремих розрядів на такий час, щоб інформація в усіх розрядах онов-
лювалась з частотою не менше 24 раза за секунду. Одночасно із змі-
ною даних в RD треба в регістрі адреси RA змінювати адресу (номер) 

Рис. 2.15. Структурна схема динамічної індикації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

знакомісця, в яке треба вивести існуючу в RD цифру.  
Таким чином, в регістрі RD зберігається цифровий код, що приз-

начений для відображення. Вибір знакомісця (розряда) індикатора 
для виведення цифри здійснюється дешифратором DA, причому 
двійковий код адреси розряда тимчасово зберігається в регістрі RA. 

Описана схема динамічної індикації реалізована в учбово-
відлагоджувальному стенді. Для керування динамічним світлодіод-
ним індикатором кожне із знакомісць HL1÷HL4 почергово і циклічно 
підключається через загальну шину даних ШД та регістр даних RD 
до джерела інформації – портів ОМК. 

При такій схемі індикації значно зменшується елементна надлиш-
ковість апаратних засобів, але ускладнюється алгоритм керування 
підсистемою відображення інформації. Дане тредження пов’язано з 
тим, що необхідно забезпечити достатній час світного стану кожного 
знакомісця індикатора, щоб не зменшувалась яскравість та забезпе-
чити таку частоту перемикання між розрядами, щоб не було помітне 
мерехтіння. Перевага динамічної індикації стає помітною при кіль-
кості розрядів індикатора більше п`яти. 

Динамічна індикація стенду реалізована на платі розширення за 
допомогою чотирьохрозрядного семисегментного індикатора HL2 
(рис. 2.13.), принципова схема підключення якого наведена на рис. 
2.14. Сигнали керування сегментами кожного знакомісця надходять 
по лінях порту В: РВ0; РВ1; РВ2; РВ3; РВ4; РВ5; РВ6 і РВ7. Сигнали 
вибору відповідного розряду індикатора (D1, D2, D3, D4) надходять 
по лініях порту С: РС0 і РС1 через дешифратор адреси розряду (DС 
2:4).  

Підготовку програм керування динамічною індикацією треба по-
чинати з розрахунку часових затримок світного стану окремих роз-
рядів індикатора.  

Наприклад, для 4-хрозрядного динамічного індикатора стенду 
слід порахувати час світіння одного розряду. Якщо частоту опиту-
вання розрядів прийняти 25 Гц, то час, за який треба засвітити всі чо-
тири розряди дорівнює Тінд = 1/25 Гц = 40 мс, а кожний розряд треба 
світити протягом часу Трозр = 40/4 = 10 мс. Таким чином, час затрим-
ки даних в одному розряді дорівнює 10 мс. Такий час формується за 
допомогою програм з практичної роботи №1. Для отримання затрим-
ки в 10 мс достатньо 10 разів викликати підпрограму DELAY1 (табл. 
1.8) в підпрограмі  DELAY10 (табл. 2.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2.6   
Підпрограма затримки на 10 мілісекунд 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Підпрограма DELAY10 затримки на 10 мс 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі час 
DELAY10:  ;затримка 10 мс 10 мс 

 MOV  R3,  #0Аh  ;0АН = 10D  
TCD: LCALL  DELAY1   

 DJNZ  R3,  TCD ;10 разів зовнішний цикл по 1 мс 1 мс 
 RET   
DELAY1: MOV  R1,  #19h  ;1 мкс, (19Н = 25D) 1 мкс 
LREX: MOV  R2,  #012h ;1 мкс, (12Н = 18D) 1 мкс 
LRIN: DJNZ  R2,  LRIN ;(36) мкс на 12 МГц  
 DJNZ  R1,  LREX ;25 разів внутрішній цикл по 37 мкс  
 MOV  R0,  # 8h ;1 мкс, 1 мкс 
M1: DJNZ  R0,  M1  ;2×8=16 мкс, 16мкс 
 RET ;2 мкс 2 мкс 

Для прикладу керування динамічним індикатором розглянемо ал-
горитм виведення на динамічний індикатор часу (10) і хвилин (58), 
розділених символом ":". Алгоритм містить 4 блоки для виведення 
кожної цифри на своє знакомісце і 4 блоки виклику затримки: 
1) Вивести на перше ліворуч знакомісце цифру 1. 
2) Викликати затримку на 10 мс. 
3) Вивести на друге зліва знакомісце цифру 0: . 
4) Викликати затримку на 10 мс. 
5) Вивести на третє зліва знакомісце цифру 5. 
6) Викликати затримку на 10 мс. 
7) Вивести на крайнє праворуч знакомісце цифру 8. 
8) Викликати затримку на 10 мс. 

Наведений алгоритм реалізується програмою (табл. 2.7). 
Таблиця 2.7 

Підпрограма 10-58 керування динамічним індикатором 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід:  константи 1, 0, 5, 8; Вихід: цифри на динамічному індикаторі HL2. 
;Прапори: немає; Використані регістри: А, DPTR. Вимагає вільних байт в стеку: 2 
;(для збереження адреси повернення з підпрограми). 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
D_IND1: ORG 0          ;розміщення програми з адреси 0000. 
 mov DPTR, #0A004h  ;гасіння розрядів статичного індикатора. 
 mov A,#00Fh         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 2.7 

 movx @DPTR, A   
Continue:    ;підготовка першого ліворуч (№ 0) розряду HL2. 
 mov A, #0000b        ;запис в А адреси 00 розряду №0 HL2. 
 mov DPTR,#8002h     ;запис в DPTR адреси 8002 (порту С). 
 movx @DPTR, A ;запис адреси розряду з А в порт С. 
 mov A,#00000110b    ;запис семисегментного коду цифри 1 в А. 
 mov DPTR,#8001h     ;запис в DPTR адреси 8001 порту даних (порту В) 
 movx @DPTR, A ;записати дані в порт В. 
 call DELAY10 ;виклик затримки  
  підготовка другого ліворуч (№1) розряду HL2. 
 mov DPTR, #8002h   ;запис в DPTR адреси 8002 (порту С). 
 mov A,#0001b   ;запис в А адреси 01 розряду 1 індикатора HL2. 
 movx @DPTR, A ;запис адреси розряду з А в порт С. 
 mov A,#10111111b    ;запис семисегментного коду 10111111 цифри 0 та 

;двокрапки в А. 
 mov DPTR,#8001h ;запис в DPTR адреси 8001 порту даних (порту В) 
 movx @DPTR,A      ;записати дані в порт В. 
 call DELAY10           ;виклик затримки  
  підготовка розряду №2 індикатора HL2. 
 mov A, #0010b        ;запис в А адреси 10 розряду №2 HL2. 
 mov DPTR,#8002h     ;запис у DPTR адреси 8002 (порту С).  

 movx @DPTR, A ;запис адреси розряду з А в порт С. 
 mov A, #01101101b   ;запис семисегментного коду цифри 5 в А. 
 mov DPTR, #8001h    ; запис в DPTR адреси 8001 порту даних (порту В) 
 movx @DPTR, A ;записати дані в порт В. 
 call DELAY10            ;виклик затримки  
  підготовка розряду №3 індикатора HL2. 
 mov DPTR,#8002h     ;запис у DPTR адреси 8002 (порту С). 
 mov A,#0011b  ;запис в А адреси 11 розряду №3 HL2. 
 movx @DPTR, A       ;запис адреси розряду з А в порт С. 
 mov A,#001111111b   ;запис семисегментного коду 01111111 цифри 8 в А. 
 mov DPTR,#8001h    ;запис у DPTR адреси 8001 даних (порту В) 
 movx @DPTR,A ;записати дані в порт В. 
 call DELAY10          ; виклик затримки 
 Jmp Continue ;перехід на початок програми 
 END  

 

2.4.2. Підготовка до роботи 

1) Вивчити принцип та переваги динамічної схеми керування ци-
фровою індикацією. 

2) Вивчити апаратні засоби та діапазон адрес керування динаміч-
ним світлодіодним індикатором стенду (рис. 2.14).  

3) Розробити детальну БСА підпрограми D_IND1 керування ди-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

намічним індикатором (табл. 2.7). 
4) Вивчити призначення та порядок виконання команд керування 

індикатором, що використані в програмі D_IND1.  
5) Розробити програму виведення на динамічний індикатор стенду 

результату операції віднімання для свого номера бригади згідно з 
таблицею 1.16.  

2.4.3. План роботи 

1) Набрати та запустити на виконання програму (табл. 2.7). Дослі-
дити роботу програми при зміні даних та часу затримки. 

2) Розробити БСА програми SUB16 віднімання (табл. 1.14) з виве-
денням результату на світлодіодний динамічний індикатор. 

2.4.4. Порядок виконання роботи 

1) Розробити програму виконання операції віднімання двохбайто-
вих чисел. Варіанти завдань для програмування операцї додавання у 
відповідності із номером Вашої бригади використати з табл. 1.16.  
Алгоритми виконання операції віднімання багатобайтових чисел ви-
користати з практичної роботи №3.  

2) Запланувати ресурси мікроконтролера для виконання операції 
віднімання та виведення результату на динамічний індикатор стенду.  

3) Записати розроблену програму мовою асемблера. Зберегти 
текст програми в доступному місці жорсткого диску ПК. 

4) За допомогою спеціального програмного забезпечення EV8031 
виконати трансляцію програми. У випадку наявності помилок випра-
вити їх, зберегти внесені зміни. 

5) Записати в пам‛ять стенда розроблену та виправлену програму. 
Перевірити її працездатність шляхом розв‛язку контрольного прик-
ладу. 

6) Після розв‛язку прикладу розробити та записати коментарі до 
програми. Звернути увагу на перелік команд, що виконують кожний 
блок алгоритму. 

Таблиця 2.8  
Індивідуальні завдання для лабораторної роботи №3 

1 Вивести на динамічний семисегментний світлодіодний індикатор HL2 зменшу-
ване. 

 Вивести на динамічний семисегментний світлодіодний індикатор HL2 
від’ємник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл. 2.8 

2 Вивести на семисегментний світлодіодний динамічний індикатор результат ви-
конання операції віднімання двохбайтових чисел. 

3 * Вивести на динамічний семисегментний світлодіодний індикатор HL2 поточне 
значення годи і хвилин розділені двокрапкою. Запрограмувати блимання двок-
рапки з частотою 1 Гц. 

 

2.4.5. Вміст звіту 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити назву, мету роботи, 
короткі теоретичні відомості, розроблені програми виконання за-
вдань з детальними коментарями та переліком команд для виконання 
кожного блоку алгоритму. 

2.4.6. Контрольні запитання 

1) В чому полягає принцип динамічної індикації? 
2) Вкажіть переваги та недоліки динамічної індикації. 
3) Які апаратні засоби лабораторного стенду виконують функцію 

динамічної індикації? 
4) Вкажіть адресний простір лабораторного стенду для динамічної 

індикації.  
5) Вкажіть призначення регістрів динамічного індикатора. 
6) Яке явище покладено в основу динамічної індикації? 
7) Вкажіть порядок розрахунків часових затримок для керування 

динамічним індикатором. 
8) В якому форматі подаються дані на динамічний індикатор? 
9) Якими командами виводиться інформація на динамічний інди-

катор лабораторного стенда? 
10) Яким чином здійснити керування світним станом динамічного 

індикатора? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Лабораторна робота  4. Дослідження підсистем  

знакосинтезуючої індикації МПС 

 Мета. Набуття навичок розробки програмного забезпечення для 
відображення цифрової інформації на матричних знакосинтезуючих 
індикаторах. 

2.5.1. Теоретичні відомості 

При побудові апаратних засобів відображення на світлодіодних 
індикаторах часто використовують так звані знакосинтезуючі інди-
катори, в яких зображення будь-якого символа формується матрицею 
світлодіодів, що містить, наприклад 5×7 крапок. За допомогою такої 
світлодіодної матриці можна отримувати зображення практично 
будь-якого символа, крім ієрогліфів східних мов. 

Знакосинтезуюча індикація стенда EV 8031 реалізована на платі 
розширення за допомогою матриці HG1 5×7 світлодіодів (рис. 2.13). 
Керування світлодіодною матрицею здійснюється по лініях РА0; 
РА1; РА2; РА3; РА4 (стовпчики матриці) і РС0; РС1; РС2; РС3; РС4; 
РС5; РС6 (рядки матриці) портів паралельного інтерфейсу.  

Кожна лінія порту А підведена до анодів світлодіодів відповідно-
го стовчика: РА0 до анодів крайнього праворуч (нульового) стовчи-
ка, РА1 до анодів стовчика №1 (другого праворуч), …. До діодів сто-
вчика №4 (крайнього ліворуч) підключена лінія РА4 порту А (рис. 
2.14.). Аналогічно лінії порту С під‛єднані до катодів світлодіодної 
матриці: лінія РС0 до катодів нульового (нижнього рядка), лінія РС1 
до катодів другого знизу (№1) рядка, і т.д., лінія РС6 під‛єднана до 
катодів старшого (самого верхнього) рядка №6 матриці. Оскільки на 
перетині рядка зі стовпчиком розміщений світлодіод, то для його сві-
тіння на анод, тобто на відповідну лінію порту А треба подати поте-
нціал логічної "1", а на катод, тобто відповідну лінію порту С – поте-
нціал логічного "0".  

Наприклад, для того, щоб засвітити крапку в правому нижньому 
куту матриці з координатами [0;0] треба виставити рівень логічної 
“1” на лінії РА0 і рівень логічного “0” на лінії РС0. Для світіння ни-
жнього ряду матриці в порт А за адресою 8000Н треба записати двій-
кове число 00011111 (1FH), а в порт С за адресою 8002Н записати 
двійкове число Х1111110 (01H). Запис чисел 00011111 (1FH) за адре-
сою 8000Н (в порт А) та 00000000 (00H) за адресою 8002Н (в порт С) 
приведе до світіння всієї матриці світлодіодів.  

Таким чином, комбінуючи значення двійкових кодів на лініях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 2.17. Зображення 
букви Я в матриці 5×7 

портів А та С можна вивести на знакосинтезуючий індикатор зобра-
ження будь-якого символа.  

Для цього точковий контур символа записується в знакосинтезу-
ючу матрицю 5×7. Формування всього зображення здійснюється 
шляхом сканування (періодичного виведення на матрицю) світних 
точок в кожному стовпчику, використовуючи принцип динамічної 
індикації. 

Наприклад, розглянемо виведення на знакосинтезуючий індика-
тор букви "Я". Якщо вписати букву Я в світлодіодну матрицю 5×7 
так, як показано на рис. 2.17, то зображення букви вміщується в чо-
тирьох стовпчиках з номерами 0÷3. Тому засвітка всього зображення 
виконується за чотири кроки. Крок 1: для засвічення крапок стовчика 

№3 треба записати в порт А двійкове 
число 00001000 (08Н), щоб вибрати 
стовпчик №3, та в порт С двійкове 
число 11001110 (0СЕН), щоб засвіти-
ти рядки № 5, 4, 0.  Крок 2: для  вми-
кання світлодіодів стовпчика №2 не-
обхідно в порт А записати двійкове 
число 00000100 (04Н) та в порт С чи-
сло 10110101 (0В5Н). Крок 3: для 
вмикання світлодіодів стовпчика №1 

в порт 
А записується число 00000010 (02Н) 
та в порт С число 10110011 
(0В3Н). Нарешті крок 4: для вмикання світлодіодів крайнього право-
руч стовпчика №0 в порт А записується число 00000001 (01Н) та для 
вмикання всіх світлодіодів стовчика в порт С треба записати число 
00000000 (00Н).  

Часові параметри утримання вказаних кодів в портах А та С ви-
значаються бажанням автора розроблюваної програми. Для отриман-
ня максимальної яркості зображення тривалість світіння кожного 
стовпчика повинна бути найбільшою, тобто 10 мс, як це визначалось 
для програми на рис. 2.18. Для зменшення яркості зображення трива-
лість затримок світного стану світлодіодів необхідно зменшувати.  
Можна навпаки – збільшувати тривалість пауз між запалюванням 
окремих стовпчиків.  

Час світіння окремих стовчиків можна збільшувати. Наприклад, 
якщо час світіння стовпчика збільшити до 500 мс, то вся буква "Я" 
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засвітіиться за 500 мс.× 4 = 2 секунди. Тобто ціцлісне зображення 
букви "Я" пропаде: 0,5 сек буде світитись стовпчик №3, 0,5 сек. буде 
світитись стовпчик №2, 0,5 сек – стовпчик №1 та 0,5 сек. – стовпчик 
№0. Таким чином, цілісне зображення букви заміниться блимаючою 
послідовністю світних стовпчиків.  

Якщо символ для виведення на індикатор займає всі 5 стовпчиків 
(наприклад бука Ж), то для отримання ефекту цілісного відображен-
ня кожний стовчик повинен формуватись прогтягом 40/5 = 8 мс.   

Яскравістю зображення на знакосинтезуючому індикаторі можна 
також керувати шдяхом зміни часу виведення символа. Для цього час 
виведення кожного стовпчика розбивається на дві фази: одна фаза 
для світіння світлодіодів, друга для потушеного стану всієї матриці. 
Наприклад, при виведенні букви Ж кожний стовпчик світиться 4 мс. і 
4 мс. утримується потушеним. Як наслідк, яскравість буки зменшу-
ється. Змінюючи співвідношення між часом світного та потушеного 
станів вдається плавне регулювання яскравості символа.  

Враховуючи вищесказане можна зробити висновок, що знакосин-
тезуючі індикатори дозволяють реалізувати велику кількість світло-
вих ефектів при виведенні інформації за рахунок ускладнення алго-
ритмів керування індикатором. 

2.5.2 Підготовка до роботи 

1) Вивчити принцип та переваги знакосинтезуючої індикації. 
2) Вивчити апаратні засоби та діапазон адрес керування знакосин-

тезуючим індикатором стенду (рис. 2.15.).   
3) Розробити детальну БСА підпрограми ZS_IND керування зна-

косинтезуючим індикатором для виконання індивідуального завдан-
ня Вашої бригади у відповідності з табл. 2.9. 

4) Вивчити призначення та порядок виконання команд керування 
знакосинтезуючим індикатором, що використані в підпрограмі.  

Таблиця 2. 9  
Індивідуальні завдання для лабораторної роботи №4 

1 На знакосинтезуючому індикаторі HG1 здійснити плавне засвічення літери Я. 

2 Скласти програму, яка б створювала ефект „біжучого вогнику” по рядочках мат-
риці 5×7. 

3 Скласти програму, яка б створювала ефект „біжучого вогнику” по стовпцях мат-
риці 5×7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    продовження табл. 2.9 
4 Вивести на знакосинтезуючий індикатор стенду ефект послідовного засвічення 

всіх точок матриці по стовпчиках. 
5 Вивести на знакосинтезуючий індикатор стенду першу літеру свого призвища. 
6 Вивести на знакосинтезуючий індикатор стенду першу літеру свого імені. 
7 Вивести на знакосинтезуючий індикатор стенду послідовне малювання цифри 9. 
8 Вивести на знакосинтезуючий індикатор послідовне по стовпчиках засвічення 

букви Ж. 
9 Вивести на знакосинтезуючий індикатор стенду ефект послідовного засвічення 

всіх точок матриці по рядках. 

2.5.3 План роботи 

1) Розробити БСА для виконання завдання Вашої бригади у від-
повідності з табл. 2.9. 

2) Виконати завдання з табл. 2.9. 
3) Дослідити вплив часових параметрів програми на створене зо-

браження. 
2.5.4 Порядок виконання роботи 

1) Розпланувати ресурси мікроконтролера для створення заданого 
таблицею 2.9 ефекту на знакосинтезуючому індикаторі стенду. 

2) Розрахувати часові параметри світного стану окремих рядків 
(стовпчиків) зображення по аналогії з розрахунками в лабораторній 
роботі № 3.  

3) Записати розроблену програму мовою асемблера. Зберегти 
текст програми в доступному місці жорсткого диску ПК з розширен-
ням імені .asm. 

4) За допомогою спеціального програмного забезпечення EV8031 
виконати трансляцію програми. У випадку наявності помилок випра-
вити їх, зберегти внесені зміни. 

5) Записати в пам‛ять стенда розроблену та виправлену програму. 
Перевірити її працездатність шляхом запуску на виконання. 

6) Після розв‛язку поставленої задачі розробити та записати коме-
нтарі до програми. Звернути увагу на перелік команд, що виконують 
кожний блок алгоритму. 

7) Змінити час світного стану елементів зображення таким чином, 
щоб зменшити його яскравість.  

8) Змінити часові параметри зображення таким чином, щоб стала 
помітною його дискретність. Записати висновки щодо отриманих  
ефектів. 

2.5.5. Вміст звіту 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити назву, мету роботи, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

короткий опис апаратної частини індикатора, розроблені програми 
виконання завдань з детальними коментарями та переліком команд 
для виконання кожного блоку алгоритму, а також висновки про нас-
лідки зміни часових параметрів програми. 

2.5.6. Контрольні запитання 

1) В чому полягає принцип знакосинтезуючої індикації? 
2) Вкажіть переваги та недоліки знакосинтезуючої індикації. 
3) Які апаратні засоби лабораторного стенду виконують функцію 

знакосинтезуючої індикації? 
4) Вкажіть адресний простір лабораторного стенду для реалізації 

знакосинтезуючої індикації.  
5) Вкажіть призначення портів, що обслуговують знакосинтезую-

чий індикатор. 
6) Яке явище покладено в основу знакосинтезуючої індикації?  
7) Вкажіть порядок розрахунків часових  затримок для керування 

знакосинтезуючим індикатором. 
8) В якому форматі подаються дані на знакосинтезуючий індика-

тор? 
9) Якими командами виводиться інформація на знакосинтезуючий 

індикатор лабораторного стенда? 
10) Яким чином здійснити керування світним станом знакосинте-

зуючого індикатора? 
11) Яким чином здійснити керування яскравістю знакосинтезую-

чого індикатора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. Лабораторна робота 5. Дослідження систем відображення 

бітової інформації.  
Мета. Набуття навичок розробки та реалізації програм відобра-

ження бітової інформації на лінійках світлодіодів. 
2.6.1. Теоретичні відомості 

Найпростішими прила-
дами відображення інфор-
мації в МПС є світлодіоди. 
Схеми включення найпро-
стішого світлодіодного ін-
дикатора наведені на рис. 
2.18. На рис. 2.18.а) по-
казано підключення інди-
катора, світний стан якого 
є наслідком нульового си-
гналу на виході інвертора. 
При цьому струм індикації 
протікає від джерела жив-

лення +5V через світлодіод, обмежуючий опір та вихідний каскад ін-
вертора. Якщо на виході інвертора встановлюється високий рівень 
("1"), то світлодіод опиняється підключеним обома виводами до то-
чок з майже однаковим (високим) потенціалом, а тому струм через 
світлодіод не протікає і він не світиться. Отже така схема підклю-
чення використовується при необхідності індикації низького ("0") рі-
вня напруги на виході схеми, а тому називається інверсною схемою 
включення.  

На рис. 2.18, б) представлена схема прямого підключення світло-
діодного індикатора до виводу логічного елемента. При вихідному 
сигналі "0" світлодіод знаходиться між точками з нульовими потен-
ціалами і струм через нього не протікає (світлодіод погашений). При 
вихідному сигналі інвертора "1" його вихідний струм протікає через 
обмежуючий резистор та світлодіод, чим спричиняє його світіння. 
Коротше кажучи, така схема індикації сповіщає про одиничний сиг-
нал на виході схеми. Оскільки в різноманітних пристроях МПС ви-
никає необхідність індикації сигналів "0" та "1", то на практиці вико-
ристовуються обидві схеми включення світлодіодних індикаторів. 

Для демонстрації можливостей світлодіодної індикації на стенді 

Рис. 2.18. Інверсне а) та пряме  б) 
включення світлодіодних індикаторів 
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передбачена лінійка світлодіодів HL1-HL8, доступ до яких здійсню-
ється як до комірки зовнішнього ОЗП за адресою А006h. Значення 
кожного біта за цією адресою відображається станом відповідного 
світлодіода: "1" відображається світним станом, "0" – потушеним. 
Тобто світлодіоди засвічуються записом логічних “1” у відповідні 
розряди регістра з адресою А006h. На рис. 2.14 наведена електрична 
принципова схема підключення лінійки світлодіодних індикаторів 
стенда EV 8031. 

Завданням лабораторної роботи є складання програм виведення 
бітової інформації з ОМК сімейства MCS-51 на світлодіодні лінійки 
відображення. 

2.6.2. Підготовка до роботи. 

1) Вивчити принципи дії та переваги світлодіодної індикації. 
2) Вивчити апаратні засоби та діапазон адрес керування світлоді-

одним індикатором стенду (Рис. 2.14).   
3) Розробити детальну БСА підпрограми керування світлодіодним 

індикатором стенда для виконання індивідуального завдання Вашої 
бригади у відповідності з табл. 1.20. 

4) Вивчити призначення та порядок виконання команд керування 
світлодіодним індикатором, що використані в підпрограмі.  

5) Розробити детальну БСА та підпрограму ділення та виведення 
на світлодіодний індикатор стенду значення остачі від ділення для 
свого номера бригади згідно з таблицею 1.20.  

2.6.3. План роботи 

1) Розробити БСА для виконання завдання Вашої бригади у від-
повідності з табл. 2.10. 

2) Розробити програму та виконати завдання для вашої бригади у 
відповідності. 

3) Дослідити вплив часових параметрів програми на створене зо-
браження.  

2.6.4. Порядок виконання роботи 

1) Розпланувати ресурси мікроконтролера для виведення світло-
вого ефекту на світлодіодний індикатор стенду. 

2) Розрахувати часові параметри світного стану окремих світло-
діодів зображення по аналогії з розрахунками в лабораторній роботі 
№ 3. 

3) Записати розроблену програму мовою асемблера. Зберегти 
текст програми в доступному місці жорсткого диску ПК. 

4) За допомогою спеціального програмного забезпечення EV8031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

виконати трансляцію програми. У випадку наявності помилок випра-
вити їх, зберегти внесені зміни. 

5) Записати в пам‛ять стенда розроблену та виправлену програму. 
Перевірити її працездатність шляхом запуску розробленої програми 
на виконання. 

6) Після розв‛язку поставленої задачі розробити та записати коме-
нтарі до програми. Звернути увагу на перелік команд, що виконують 
кожний блок алгоритму. 

7) Змінити часові параметри програми в сторону збільшення (зме-
ншення) часу затримки світного стану та записати отриманий ефект. 
Дослідити зміну зображення в залежності від часових параметрів 
програми. 

8) Після відлагодження програми розробити та записати комента-
рі до програми. Звернути увагу на перелік команд, що виконують 
кожний блок алгоритму. 

Таблиця 2.10 
Індивідуальні завдання для лабораторної роботи №5 

1 Скласти програму, яка б створювала ефект „біжучого вогнику” на світлодіо-
дах HL1-HL8 від лівого до правого. 

2 Скласти програму, яка б створювала ефект „біжучого вогнику” на світлодіо-
дах HL1-HL8 від правого до лівого. 

3 Скласти програму, яка б створювала ефект „подвійного біжучого вогнику” на 
світлодіодах HL1-HL8 від лівого до правого. 

4 Скласти програму, яка б створювала ефект „подвійного біжучого вогнику” на 
світлодіодах HL1-HL8 від правого до лівого. 

5 Створити ефект "гойдалки" світного стану одного світлодіода. 
6 Створити ефект "біжучої тіні" від лівого до правого світлодіода. 
7 Створити ефект "біжучої тіні" від правого до лівого світлодіода. 
8 Створити ефект "метелика" з переміщенням світного стану точки від середини 

до країв. 

2.6.5. Вміст звіту 

Звіт з лабораторної роботи повинен містити назву, мету роботи, 
короткий опис апаратної частини індикатора, розроблені програми 
виконання завдань з детальними коментарями та переліком команд 
для виконання кожного блоку алгоритму, а також висновки про нас-
лідки зміни часових параметрів програми. 

2.6.6. Контрольні запитання 

1) В чому полягає принцип світлодіодної індикації? 
2) Вкажіть переваги та недоліки світлодіодної індикації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Які апаратні засоби лабораторного стенду виконують функцію 
світлодіодної індикації? 

4) Вкажіть адресний простір лабораторного стенду для реалізації 
світлодіодної індикації.   

5) Вкажіть призначення портів, що обслуговують світлодіодний 
індикатор. 

6) Яке явище покладено в основу світлодіодної індикації?  
7) Вкажіть порядок розрахунків часових  затримок для керування 

світлодіодним індикатором. 
8) В якому форматі подаються дані на світлодіодний індикатор? 
9) Якими командами виводиться інформація на світлодіодний ін-

дикатор лабораторного стенда? 
10) Яким чином здійснити керування світним станом світлодіод-

ного індикатора? 
11) Яким чином здійснити керування яскравістю світлодіодного 

індикатора? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7. Лабораторна робота 6. Дослідження роботи  

мікроконтролера з цифро-аналоговим перетворювачем (ЦАП) 

Мета. Опанування методів розробки програм керування ЦАП за до-
помогою мікроконтролерів. 

2.7.1. Теоретичні відомості 

Цифро – аналогові перетворювачі (digital-to-analog converter) при-
значені для перетворення цифрової інформації в аналогову форму у 
вигляді напруг (інколи струму). Їх використовують разом з ОМК в 
автоматичних системах управління технологічними процесами, в ди-
сплеях, робототехніці тощо. Цифрова інформація складається з дис-
кретних вхідних цифрових величин і створює аналоговий сигнал, 
амплітуда якого відповідає у кожний момент часу відповідному циф-
ровому значенню.  

Цифро – аналогове перетворення полягає в тому, що для вхідного 
паралельного n – розрядного кода: 
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де a – цифри “0” або “1”; 2n-1, 2n-2, …2i ,…21, 20- вагомість поточного 
розряду, спочатку отримують струм IN, величина якого є пропорцій-
ною значенню числа N(2), а потім перетворюють його на вихідну на-
пругу. Величина струму IN визначається як сума еталонних струмів 
для кожного розряду числа In-1, In-2, …Ii, …I1, I0 : 

,...... 00112211 IaIaIaIaIaI iinnnnN ×+×+×++×+×= −−−−  

причому додаються струми тільки тих розрядів, для яких а=1. 
Значення еталонних струмів пропорційні вагомості позиції двійково-
го числа і зростають удвічі при переході від поточного і-го розряду 
до сусіднього старшого з номером і+1. 

Схеми ЦАП містять резистивні матриці для формування еталон-
них струмів, напівпровідникові ключі для комутації еталонних стру-
мів вхідного коду до загальної точки додавання, операційні підсилю-
вачі (ОП) для перетворення струму IN у вихідну напругу Uвих та дже-
рела стабілізованої напруги UОП. 

Резистині матриці будують із набору двійково - зважених за номі-
налами резисторів, або у вигляді ступінчастого (багатоланкового) 
ланцюжка резисторів двох номіналів “R-2R”. Принципова схема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦАП із двійково – зваженими опорами наведена на рис. 2.19.   

 
Рис.  2.19. Принципова схема ЦАП з двійково-зваженими опорами: R0, R0/21, 

R0/22, R0/23, … , R0/2n-1,  – еталонні  резистори; RG – паралельний регістр; К0, ..., Кn-

1 – транзисторні ключі; Uоп – стабілізована опорна напруга; RЗЗ – резистор зворотно-
го зв’язку; ОПП – операційний підсилювач; UВИХ – вихідна аналогова напруга 

Кожний розряд визначається станом транзисторних ключів К0, К1, 
К2,...Кn-1, які під`єднують до входу операційного підсилювача резис-
тори, що з`єднані з джерелом опорної напруи U0n.  Якщо опір резис-
тора молодшого нульового розряду має значення R0, то опори насту-
пних старших розрядів визначаються зі співвідношення: 
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На вході операційного підсилювача ОПП завжди має місце прак-
тично нульовий потенціал і тому його вхідний струм визначається 
співвідношенням: 
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де Кn-1, Кn-2, К1, К0 – відповідні стани резисторних ключів (“1”- відк-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ритий, “0”- закритий). При цьому вихідна напруга ЦАП визначається 
за формулою: 
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-  масштабний коефіцієнт; N(10)- десяткове значення двійкового коду, 
що уводиться в регістр. 

Розглянута схема ЦАП вимагає точних і стабільних значень опо-
рів резисторів, тому що при їх відхиленні від номінального значення 
змінюється значення вагових коефіцієнтів і зростає похибка перетво-
рення δА. Великий діапазон номінальних значень опорів елементів 
резисторної матриці ускладнює забезпечення відповідної точності 
перетворень. Для зменшення кількості значень опорів використову-
ють схему ЦАП, що будується на сходинковій матриці “R-2R”. В та-
кій схемі використовують резистори тільки двох номіналів.  

Основними параметрами ЦАП  є розрядність вхідного двійкового 
коду „n”, роздільна здатність (масштабний коефіцієнт М), абсолютна 
похибка перетворення δа, діапазон зміни вихідної напруги, а також 
динамічний параметр – швидкодія перетворення. 

Розрядність „n” для різних типів ЦАП складає від 8 до 16. Вона 
визначає кількість кодових комбінацій на вході ЦАП і дорівнює 2n.  

Роздільна здатність h (масштабний коефіцієнт М) – це мінімаль-
ний квант вихідної напруги, що визначається із співвідношення: 

).21(
max

п

опвих UU −−=  

Абсолютна похибка перетворення δ – це відмінність вихідної на-
пруги від розрахункового значення у кінцевій точці перетворення 
( 5,0±≤аδ  молодшого розряду). 

Швидкодія ЦАП визначається часом встановлення вихідної на-
пруги встt  (від моменту подачі на вхід ЦАП цифрового коду до мо-

менту досягнення вихідною напругою усталеного значення із зада-
ною похибкою δа). Для різних типів ЦАП 2002,0 −=встt  мкс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис. 2.20. Електрична схема підключення ЦАП  AD7801 на стенді 

EV8031/AVR 
До складу стенда входить 8-розрядний ЦАП AD7801 з паралель-

ним інтерфейсом. Його максимальна вихідна напруга дорівнює опо-
рній напрузі )(

max опсвих UU = . Для вимірювання вихідної напруги 

Uвих до виходу мікросхеми ЦАП DD2 за допомогою з’єднувача J2 
треба під’єднати осцилограф і замкнути перемичку J4. Доступ до 
ЦАП з ОМК АТ89С51 здійснюється як до комірки зовнішнього ОЗП 
за адресою F000h. Тому для встановлення заданої вихідної напруги 
ЦАП необхідно записати в комірку пам‛яті з номером F000h двійко-
вий код цієї напруги. 

Розглянемо програмування ОМК для роботи з ЦАП на наступно-
му прикладі. Перетворити на напругу десяткові значення вхідних ко-
дів 76D та 204D з відображенням вхідних кодів на індикаторі HG1.  

Зміна двійкових кодів на вході ЦАП приводить до відповідної 
зміни його вихідної напруги. Для комфортного спостереження за 
зміною вихідної напруги її частота повинна бути від одиниць Гц до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

десятих долей Гц. На зміну напруги з частотою ~101 Герц людське 
око не встигає реагувати (частота зміни кадрів в кінематографі 24 
Гц). При частотах зміни напруги ~10-2 Герц значно збільшується час 
спостереження за цією зміною, тобто час експерименту. Тому  саме в 
цьому діапазоні частот не слід програмувати зміну напруг за допомо-
гою ЦАП для візуального спостереження за десятковими величинами 
на індикаторі та величиною напруги на осцилографі. Використані 
при цьому затримки ~10-1 ÷102 с вимагають досить складних вкладе-
них циклів, що аналогічні наведеним в лабораторній роботі №1. Саме 
тому при розробці програми зміни напруг найбільш доцільно вико-
ристати затримки на час ~100 мс і спостерігати за результатом за до-
помогою осцилографа. Необхідно лише синхронізувати органами 
управління осцилографа швидкість розгортки осцилографа та швид-
кість зміни напруг. При цьому спостереження за зміною двійкових 
кодів напруг стає неможливим внаслідок досить високої частоти цієї 
зміни. 

Орієнтовний текст підпрограми формування двох рівнів напруг 
без підпрограми затримки наведений в табл. 2.11. 

Таблиця 2.11 
Підпрограма FU2 формування напруг двох рівнів 

 ORG 0 ;директива, що вказує початкову програми 
Begin:  
           

mov A, # 011 B 
mov DPTR, # OA004H 
mov X @ DPTR, A 

 
;погасити старші розряди HG1 

Continue: 
             

cjne A, # 076, lowV ;якщо вміст А не 76, перейти на мітку LOOP; 

mov A, # 0204 D ;записати в акумулятор десяткове  число 204 
Out:      
             

mov DPTR, # 0F000H 
mov @DPTR,A 

;записати в ЦАП код напруги з А 

 mov DPTR, # 0A001H 
movx  @DPTR, A 

;вивести на HG1 код із А 

 Call DEL ;виклик підпрограми затримки 
 Jmp continue ;перейти на мітку „continue” 
LOOP V: 
             

mov A, # 076 D ;записати в А число 76 D 
jmp out ;перейти на мітку „out” 

 END ;кінець підпрограми 

Для формування часових затримок слід використати підпрограми 
з лабораторної роботи № 2.  

 Для визначення абсолютної похибки ЦАП знаходимо відповідні 
розрахункові значення його вихідних напруг. Попередньо знаходимо 
масштабний коефіцієнт  ЦАП: 
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Тоді а) при N1(10)=76, Uвих1р= BMN 48.1760195.0)10( =⋅=  

         б) при ,204)10(2 =N   ВU рвих 98,32040195,02 =⋅=  

 
2.7.2. Підготовка до роботи 

1. Вивчити принципи цифро-аналогового перетворення. 
2. Вивчити принципову електричну схему ЦАП учбово-

відлагоджувального стенду. 
3. Розробити детальну БСА керування ЦАП стенду для форму-

вання напруг двох рівнів. 
4. Визначити часові затримки та алгоритми їх формування для ви-

значеного за номером бригади варіанту завдання (табл.2.12) 
5. Розробити підпрограму виконання домашнього лабораторного 

завдання. 
Таблиця 2.12 

Перелік варіантів домашніх завдань. 
№ варіанта 1 2 3 4 5 6 7 

Час утримання, мс. 4 5 6 7 8 9 10 
Напруга високого рівня, В 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 3,5 
Напруга низького рівня, В 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 1,0 

 

2.7.3. План роботи 

1) Розробити БСА та підпрограм для формування часових затри-
мок свого варіанту.  

2) Запланувати ресурси ОМК для реалізації завдання.  

3) Записати, відлагодити програму, виконати завдання роботи. 

4) Шляхом зміни кодів напруг дослідити залежність напруги від 
вхідного коду ЦАП. 

2.7.4. Порядок виконання роботи 

1) Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання 
(Табл. 2.11) у відповідності з номером Вашої бригади та запланувати 
ресурси ОМК. 

2) Розробити програму для виконання індивідуального завдання. 
3) Набрати текст програми мовою асемблера і зберегти в доступ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

номі місці жорсткого диску ПК. 
4) Завантажити програму в стенд EV8031/AVR. Переконатися в 

правильному виконанні індивідуального завдання, використовуючи 
вольтметр або осцилограф. При негативному результаті провести ві-
длагодження алгоритму та програми. 

Варіанти індивідуальних завдань наведені в табл.2.13. 

Таблиця 2.13 
 Індивідуальні завдання до лабораторної роботи 6 

№ Індивідуальне завдання 
1 Розбити діапазон вихідної напруги ЦАП на 5 рівних частин. Вивести ці 

напруги на вихід ЦАП, фіксуючи їхні реальні значення вимірювальним при-
ладом. На статичному індикаторі відображати відповідний код. 

2 Вивести на вихід ЦАП напруги величиною 0.5В, 1.7В, 2.3В, 3В, 3.9В, фік-
суючи їхні реальні значення вимірювальним приладом. На статичному інди-
каторі відображати відповідний код. 

3 Сформувати на виході ЦАП пилкоподібну напругу амплітудою високого 
рівня, що вказана для Вашого варіанту в табл.5.9. з періодом порядка 5с, 
фронт наростання – плавна пряма, фронт спадання прямокутний. На статич-
ному індикаторі відображати відповідний код. 

4 Сформувати на виході ЦАП трикутні імпульси напруги амплітудою висо-
кого рівня, що вказана для Вашого варіанту в табл.5.9. з періодом порядка 1с, 
передній і задній фронти однакової тривалості. Кожен імпульс індикувати на 
лінійці світлодіодів HL1-HL8. 

5 Сформувати на виході ЦАП прямокутні імпульси амплітудою високого рі-
вня, що вказана для Вашого варіанту в табл.5.9., із тривалістю 25мс і скважні-
стю 4 . 

6 Сформувати на виході ЦАП пилкоподібну напругу амплітудою високого 
рівня, що вказана для Вашого варіанту в табл.5.9. з періодом порядка 5с, 
фронт наростання прямокутний, фронт спадання плавна пряма. На статичному 
індикаторі відображати відповідний код. 

7 Сформувати на виході ЦАП трапецієвидну напругу з такими параметрами: 
амплітуда А = 2 В, період T = 5мс, тривалість фронтів наростання та спадання 
τф = 1 мс, триваліість вершини τв = 1 мс,  тривалість паузи τп = 2 мс.  

8* Сформувати на виході ЦАП імпульси наступної  
форми. Часові параметри імпульсної послідовності 
довільні . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл.  2.13 
9* На виході ЦАП сформувати синусоїдну напругу амплітудою високого рів-

ня, що вказана для Вашого варіанту в табл.5.9. з частотою 300 Гц. Відобража-
ти на індикаторі HG1 значення частоти. 

2.7.5. Вміст звіту 

1. Тема та мета роботи, короткі теоретичні вдомості, алгоритми 
виконання індивідуальних завдань, розроблені прорами керування 
ЦАП з коментарями та результати їх роботи у вигляді осцилограм 
сформованих напруг. 

2.7.6. Контрольні запитання: 

1. Назвіть області використання ЦАП 
2. Поясніть принцип перетворення цифрового коду у напругу. 
3. Як працює схема ЦАП із резистивною матрицею з двійково- 

зваженими опорами 
4. У чому перевага резистивної сходинкової матриці „R-2R”  
5. Назвіть призначення транзисторних ключів 
6. Яку функцію в схемі ЦАП виконує операційний підсилювач? 
7. Як визначають роздільну здатність ЦАП? 
8. Як визначають вихідну аналогову напругу ЦАП? 
9. Охарактеризуйте основні параметри ЦАП. 
10. Як програмно утворюється затримка часу? 
11. Поясніть зміст команди умовного переходу сjne A, # date 

LOOPV 
12. Вкажіть перелік команд для завантаження в ЦАП двійкових 

кодів напруг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.8. Лабораторна робота 7. Дослідження роботи MCS-51 з  

аналого-цифровими перетворювачами (АЦП) 
Мета. Опанування методів програмного керування АЦП за допо-

могою мікропроцесорів. 
 

2.8.1. Теоретичні відомості 

Аналого-цифрові перетворювачі (analog-to-digital converter - ADC) 
призначені для перетворення аналогових сигналів напруги в цифрову  
форму у вигляді двійкового коду (або ДДК при сумісній роботі АЦП 
з індикаторами та вимірювальними приладами). Аналоговий сигнал 
характеризується напругою, що безперервно змінюється у заданих 
межах (наприклад 0÷10 В ), тоді як множина значень цифрового сиг-
налу є набором дискретних величин, представленими комбіна-ціями 
‘’0’’ та ‘’1’’. АЦП періодично вимірюють аналогові сигнали і перет-
ворюють кожний замір у відповідне цифрове число. Їх використову-
ють в автоматичних системах з мікроконтролерами і комп’ютерами 
для ‘’читання’’ аналогових сигналів датчиків, задаючих елементів та 
ін. 

Основні параметри і характеристики АЦП є аналогічними параме-
трам і характеристикам ЦАП. До них відносяться: розрядність вихід-
ного коду ‘’n’’ ;роздільна здатність ‘’Hr’’ – мінімальна величина вхі-
дної напруги, при якій вихідний код змінюється на ‘’1’’ молодшого 
розряду; абсолютна похибка δа, нелінійність δл, діапазон зміни вхід-
ної напруги  

maxВХU , а також швидкодія АЦП. 

В АЦП використовується наступні методи перетворення. У сис-
темах, де основним критерієм є швидкодія, доцільно застосовувати 
АЦП паралельного та паралельно-послідовного перетворення. Але 
такі АЦП досить складні у реалізації. Наприклад для n – розрядного 
АЦП паралельної дії потрібно 2n-1 компараторів і паралельний поді-
льник напруги, що забезпечує 2n - 1 рівнів квантування. 

Для систем з високою завадостійкістю використовують АЦП з 
двократним інтегруванням. В них на протязі першої фази з фіксова-
ним часом відбувається інтегрування вхідного сигналу, а на протязі 
другої фази певний час зчитуються тактові імпульси генератора, по-
ки напруга інтегратора не зменшиться до нуля. Їх кількість фіксуєть-
ся лічильником і є пропорційною вхідній напрузі: = k (t). 

Отриманий двійковий код дешифрується і виводиться на індикатор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Найбільш розповсюджені АЦП, що побудовані на основі ЦАП, 
мають структурну схему (Рис.2.21), що складається з ЦАП та компа-
ратора. 

Рис. 2.21. Схема АЦП, побудованого на ЦАП: 
1 – ЦАП;  2 – компаратор;  UВХ – вхідна напруга ; 

UЦАП  – вихідна  напруга ЦАП 
При жорсткій логіці код формується двійковим лічильником, а 

при роботі в складі мікропроцесорних систем – вхідний код програ-
мно перетворюється в аналоговий сигнал за допомогою ЦАП. Напру-
га з виходу ЦАП UЦАП надходить на один із входів компаратора. На 
інший вхід подається вхідна напруга UВХ. В момент, коли вихідна 
напруга ЦАП стане рівною вимірюваній вхідній напрузі (UВХ =UЦАП), 
компаратор формує сигнал „STOP”, що свідчить про закінчення цик-
лу вимірювання. 

Для формування коду використовують різні алгоритми. Найпрос-
тішим серед них є послідовний рахунок, при якому на кожному такті 
молодший розряд коду інкрементується ( збільшується на 1) від по-
чаткового мінімального значення до стану, при якому UВХ =UЦАП. 
Недоліком цього способу є мала швидкодія і залежність часу перет-
ворення від величини вимірюваної напруги. 

Для зменшення часу перетворення використовують розрядне ко-
дування, при якому зрівноважування починається зі старшого розря-
ду. В старший розряд записується 1 і читається стан компаратора. 
Якщо  UВХ >UЦАП, то 1 скидається, а якщо UВХ ≤ UЦАП , то розряд збе-
рігає свій стан. Далі в такій же спосіб обробляється наступний моло-
дший розряд. Перетворення закінчується тоді, коли будуть оброблені 
всі розряди. 

В лабораторному стенді АЦП побудований на мікросхемах 
AD7801 (8–розрядний DAC) і LM358P (операційний підсилю-вач, що 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

використовується в якості компаратора) (рис. 2.22). Стан компарато-
ра можна зчитати з виводу порту Р1.7 ОМК. При закінченні циклу 
також загорається світлодіод, що підключений до виходу компарато-
ра. Доступ до ЦАП з ОМК АТ89С51 здійснюється програмно за ад-
ресою F000h. Вимірювана напруга UВХ формується змінним резисто-
ром (якщо встановлено перемичку j5), або зовнішне джерело сигналу 
підключається до клемника.  

 
Рис. 2.22. Схема електрична принципова (ЦАП AD7801, компаратор LM358 

з джерелом опорної напруги та перемикачем J5) АЦП стенду 
Для прикладу розглянемо підпрограму вимірювання вхідної напруги, 
що надходить від зовнішнього джерела (Табл. 2.14). В якості такого 
джерела використовуємо наявний в стенді потенціометр на змінному 
резисторі, що перемичкою J5 можна підключити до компаратора 
стенду. Напруга на потенціометр подається від джерела живлення 
стенду. Підпрограма циклічно опитує АЦП і відображає цифровий 
код перетворення на статичному індикаторі. 

Таблиця 2.14  
Підпрограма ADC аналого-цифрового перетворення вхідної напруги 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;Вхід: змінний резистор стенду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

;Вихід: регістри (індикатори) з адресами А000Н та А001Н 
;Прапори: CY - прапор переповнення акумулятора 
;Використані  регістри: А 
;Вимагає вільних байт в стеку: 2 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
INPUT_U: ORG 0  
 P1 data 90h ;назначити для адреси 090h ім’я P1 

 MOV DPTR,#0A004h  
 MOV A,#0011b 
 MOVX @DPTR,A 
begin: MOV A,#0 ;записати в А нуль 
next: MOV DPTR,#0F0  ;встановити в DPTR адресу ЦАП 

  MOVX @DPTR,A ;встановити на ЦАП код із А 
 MOV R3,#050  
z2: DJNZ R3,z2  
 JNB P1.7, show ;Компаратор спрацьовував? 
 INC A ;збільшити значення А на одиницю 
 CJNE A,#0FFh,next ;перехід на next якщо код не макс. 
show: MOV DPTR,#0A001h   ;виведення коду на HG1 
 MOVX @DPTR,A ;перехід на початок 
 CALL ZAT ;підпрограма затримки 
ZAT: JMP begin  
 END  

 

2.8.2. Підготовка до роботи 

1. Вивчити принципи аналого-цифрового перетворення. 
2. Вивчити принципову електричну схему АЦП учбово-

відлагоджувального стенду та команди для керування ним. 
3. Розробити БСА підпрограми ADC та визначити групи команд 

для виконання окремих блоків алгоритму. 
4. Розробити детальну БСА керування АЦП стенду для вико-

нання індивідуального завдання у відповідності з номером Вашої 
бригади (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 
Індивідуальні завдання до лабораторної роботи 7. 

№ Зміст завдання 
1 Організувати шестирозрядне аналого-цифрове перетворення. цифровий код 

перетворення відображати на статичному індикаторі. 

2 Розробити алгоритм та програму вимірювання вхідної напруги за допомо-
гою АЦП. Пропорційно вхідній напрузі засвічувати світлодіоди на лінійці 
світлодіодів HL1-HL8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Зміст завдання 
3 Розробити алгоритм та програму вимірювання вхідної напруги за допомо-

гою АЦП. При вхідній напрузі АЦП  
� 0...1 В засвітити один розряд статичного індикатора; 
� 1...2 В засвітити  два розряди статичного індикатора; 
� 2...3 В засвітити третій розряд динамічного індикатора; 
� 3...4 В засвітити знакосинтезуючий індикатор; 

4 Розробити алгоритм та програму вимірювання вхідної напруги за допомо-
гою АЦП. Пропорційно вхідній напрузі засвічувати розряди динамічного 
індикатора. 

5 Розробити алгоритм та програму вимірювання вхідної напруги за допомо-
гою АЦП. Пропорційно вхідній напрузі засвічувати стовпці знакосинтезу-
ючого індикатора. 

6 Розробити алгоритм та програму вимірювання вхідної напруги за допомо-
гою АЦП. Пропорційно вхідній напрузі засвічувати рядки знакосинтезую-
чого індикатора. 

7 Розробити алгоритм та програму вимірювання вхідної напруги за допомо-
гою АЦП. Пропорційно вхідній напрузі засвічувати розряди статичного ін-
дикатора. 

 
2.8.3. План роботи 

1) Розробити БСА та підпрограм для формування часових затри-
мок свого варіанту.  

2) Запланувати ресурси ОМК для реалізації завдання.  
3) Записати, відлагодити програму, виконати завдання роботи. 
4) Шляхом зміни кодів напруг дослідити залежність напруги від 

вхідного коду ЦАП. 
2.8.4. Порядок виконання роботи 

1. Перевірити працездатність підпрограми INPUT_U шляхом 
завантаження її в пам‛ять стенду, трансляції та запуску на виконання. 
У випадку виявлення дефектів виконати корегування програми і до-
битись правильного її виконання.  

2. Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання 
(табл. 2.15) у відповідності з номером Вашої бригади. 

3. Розробити програму для виконання індивідуального завдання. 
4. Набрати текст програми мовою асемблера і зберегти в доступ-

номі місці жорсткого диску ПК. 
5. Завантажити програму в стенд ОЕОМ. Переконатися в прави-

льному виконанні індивідуального завдання, змінюючи вхідну на-
пругу АЦП за допомогою змінного резистора R19. При негативному 
результаті провести відлагодження алгоритму та програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.8.5. Вміст звіту 
1. Тема та мета роботи, короткі теоретичні вдомості, алгоритми 

виконання індивідуальних завдань, розроблені програми керування 
АЦП з коментарями та результати їх роботи у вигляді цифрових зна-
чень вхідних напруг.  

2.8.6. Контрольні запитання 

1.  Методи і типи АЦП. 
2.  Статичні параметри АЦП. 

3.  Поняття дискретності, квантування, роздільної здатності. 
4.  Характеристика перетворення, диференціальна нелінійність 

АЦП, відхилення коефіцієнта перетворення. 
5.  Динамічні параметри АЦП.  
6.  Час перетворення, час затримки запуску, час циклу перетво-

рення, максимальна частота перетворення. 
7.  Апаратні реалізації АЦП. 
8.  Приклади практичного застосування АЦП. 
9.  Побудова схем АЦП за допомогою мікросхем ЦАП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.9. Лабораторна  робота 8. Дослідження системи  

переривань MCS-51. 
Мета. Опанування методів розробки програм керування виробни-

чим обладнанням з використанням системи переривнь МПС. 
2.9.1. Теоретичні відомості 

Для уведення інформації в системи управління технічними засо-
бами широко застосовуються кнопкові перемикачі й контактні клаві-
атури. Сигнал таких перемикачів формується шляхом замикан-
ня/розмикання електричного кола контактною парою та супроводжу-
ється дребезжанням (дзвоном), тривалість якого становить ~8-12мс, 
(рис. 2.23.)  

мс 8-12 мс

 
Рис. 2.23. Сигнал контактної пари 

Для усунення дзвону в сигналі на виході контактної пари встанов-
люють спеціальні формувачі. Приклад такого формувача з RS-
тригером наведений на рис. 2.24. 

+5B

S

C

D

R

SB1

+5B

T

DD1.1 K155TM2

Выход

-  
Рис. 2.24. Схема усунення дзвону за допомогою RS-тригера 

Для зменшення апаратних витрат застосовують програмне при-
душення дзвону. Воно полягає в повторному опитуванні контактної 
пари із затримкою в 12 мс. Якщо результати опитування збігаються, 
значить кнопка була натиснута, інакше в результаті першого опиту-
вання було зафіксовано дребезжання [1, 3]. 

Система переривань ОЕОМ AT89C51 містить наступні апаратно-
програмні засоби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Регістр дозволу переривань IE призначений для дозволу або забо-
рони переривань від відповідних джерел (табл. 2.16).  

 

Таблиця.2.16 
Біти регістру дозволу переривань IE 

7 6 5 4 3 2 1 0 
EA X X ES ET1 EX1 ET0 EX0 

 
Розряди регістра IE мають наступне призначення: 
ЕА – керування всіма джерелами переривань одночасно. Якщо ЕА 

= 0, то переривання заборонені. Якщо ЕА = 1, то  переривання мо-
жуть бути дозволені індивідуальними дозволами EX0, ET0, EX1, 
ET1, ES; 

Х – резервний розряд; 
ES – керування перериванням від послідовного порту. ES = 1 – 

дозволено. ES = 0 – заборонено; 
ET1 – керування перериванням від таймера/лічильника 1. ЕТ = 1 – 

дозволено. ЕТ = 0 – заборонено; 
EX1 – керування перериванням від зовнішнього джерела /INT1. 

EX1 = 1 – дозволено. EX1 = 0 – заборонено; 
ЕТ0 – керування перериванням від таймера/лічильника 0. ЕТ0 = 1 

– дозволено. ЕТ0 = 0 – заборонено; 
EX0 – керування перериванням від зовнішнього джерела /INT0. 

EX0 = 1 – дозволено. EX0 = 0 – заборонено; 
При читанні резервних розрядів відповідні лінії магістралі не ви-

значені. 
Регістр пріоритетів переривань IP призначений для установки рів-

ня пріоритету переривання для кожного з 5-ти джерел переривання 
(табл. 2.17). 

Позначення бітів регістра IP показано в таблиці 2.17.  
Таблиця 2. 17  

Регістр пріоритетів переривань IP 
7 6 5 4 3 2 1 0 
Х Х Х PSP PT1 PX1 PT0 PX0 

Розряди регістра IP мають наступне призначення: 
PX0 – установка рівня пріоритету переривання від зовнішнього 

джерела /INT0; 
PT0 – установка рівня пріоритету переривання від Т/С0; 
PX1 – установка рівня пріоритету переривання від зовнішнього 

джерела /INT1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PT1 – установка рівня пріоритету переривання від Т/С1; 
PS – установка рівня пріоритету переривання від послідовного 

порту; 
X – резервні розряди. 
Наявність у розряді IP "1" встановлює для відповідного джерела 

високий рівень пріоритету, а наявність у розряді IP "0" – низький рі-
вень пріоритету. При читанні резервних розрядів, що відповідають 
лінії магістралі дані не визначені. 

Регістр управління роботою таймерів/лічильників TCON призна-
чений для керування роботою таймерів/лічильників та контролю ста-
ну зовнішніх переривань. Позначення розрядів регістра TCON пока-
зано в таблиці 2.18. 

Таблиця 2.18 
Регістр контролю переривань TCON 

7 6 5 4 3 2 1 0 
TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

 
Вони мають наступне призначення: 
TF1(TF0) – прапор переповнення Т/С1(0). Якщо TF = 0, то пере-

повнення не відбулося. Якщо TF = 1, то відбулося переповнився Т/С; 
TR1(TR0) – керування роботою таймерів/лічильників. Якщо TR = 

1, то Т/С  увімкнений. Якщо TR = 0, то Т/С  вимкнений; 
IE1(IE0) – біти запиту зовнішніх переривань по входу 

)0(1 INTINT ; 
IT1(IT0) – біти, що визначають тип переривання по входу 

)0(1 INTINT . IT0 = 1 – переривання по фронту спадання. IT0 = 0 – 
переривання по низькому рівні на виводі. 

Механізм переривань в ОЕОМ дозволяє автоматично реагувати на 
зовнішні та внутрішні події (переповнення таймерів/лічильників; за-
вершення послідовного обміну та.ін.).  

Коли відбувається апаратне переривання від певного джерела, ви-
конання поточної програми припиняється, і в програмний лічильник 
завантажується відповідний вектор переривання. Вектор перериван-
ня – це конкретно визначена адреса пам’яті програм, яка автоматич-
но завантажується в програмний лічильник коли відбувається пере-
ривання. В цій комірці повинна знаходитись початкова команда під-
програми обробки переривання. Тобто, як тільки відбудеться подія, 
що спричиняє переривання, виконання програми переходить на век-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

тор переривання і виконається команда, за цією адресою (табл. 2.19). 
Таблиця 2.19  

Початкові адреси векторів переривань 
Джерело   переривання Адреса 

Зовнішнє переривання 0 0003H 
Переповнення таймера 0 000BH 
Зовнішнє переривання 1 0013H 

Переповнення таймера 1 001BH 
Послідовний порт 0023H 
Системне скидання (System reset) 0000H 

Кожне із зовнішніх переривань INT1,INT0  може бути активізо-
ване по низькому рівню сигналів або по спадаючому фронту сигналів 
на Р3.2, Р3.3 за допомогою бітів IT0 й IT1 регістра TCON. При над-

ходженні запиту зовнішнього переривання INTx  встановлюється 
прапор IEх регістра TCON. Очищення прапора IEх відбувається апа-
ратно: при перериванні по фронту IEх скидається при звертанні до 
відповідної підпрограми обробки переривання; при перериванні за 
рівнем прапор очищається при знятті запиту зовнішнього перериван-

ня, тобто в IEх відслідковується стан виводу INTx . 
Щоб зовнішнє переривання за рівнем було розпізнано, необхідно, 

щоб низький рівень на виводі INTх утримувався протягом не менше 
12 періодів сигналу тактової частоти. Якщо ж переривання активізу-
ється по переходу зі стану високого рівня в стан низького рівня, то 
циклу низького рівня повинен передувати цикл високого рівня на ви-
воді INTх. Якщо зовнішнє переривання активізується за рівнем, за-
пит повинен утримуватися до початку обслуговуючої підпрограми й 
зніматися перед завершенням цієї підпрограми для запобігання по-
вторного обслуговування. 

Переривання від таймерів/лічильників виконуються по прапорах 
TF0 й TF1 регістра TCON, які встановлюються при переповненні ві-
дповідних регістрів таймерів/лічильників (за винятком режиму 3). 
Очищення прапорів TF0 й TF1 відбуваються при переході до підпро-
грами обслуговування переривання. 

Переривання від послідовного порту виконується по прапору за-
кінчення прийому RI або по прапору закінчення передачі TI, які 
встановлюються в регістрі SCON. 

На відміну від всіх інших прапорів, RI й TI скидаються тільки 
програмним шляхом  у межах підпрограми обробки переривання, де 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

визначається, якому із прапорів RI або TI відповідає переривання. 
У випадку одночасного надходження запитів переривання з одна-

ковим рівнем пріоритету, рівним 0 або 1, обробка їх відбувається в 
порядку внутрішнього опитування прапорів: 

IE0 -> TF0 -> TE1 -> TF1 -> (TI + RI) 
Установка прапорів переривання відбувається наприкінці машин-

ного циклу, а їхнє опитування в наступному циклі. І тільки після ви-
конання останнього циклу поточної команди виробляється апаратний 
виклик відповідної підпрограми обслуговування, еквівалентний ко-
манді LCALL. 

У загальному випадку, звертання до підпрограми обслуговування 
затримується при виконанні хоча б однієї з наступних умов: 
− виконується обробка переривання з таким же або вищим пріори-
тетом; 
− поточний машинний цикл (цикл опитування прапора) не є остан-
нім циклом виконуваної команди; 
− виконувана команда поточної програми RETI або будь-яка коман-
да звертання до регістрів IE, IP. 

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 пере-
ривання по одній із трьох зазначених умов і скинутий до зняття цих 
умов, не викличе обслуговування відповідного запиту переривання. 

Підпрограма обслуговування переривання триває до виконання 
команди RETI по якій відновлюється стан логіки переривання й стан 
програмного лічильника PC із двох верхніх комірок стека. При вико-
ристанні команди RET відновлюється лише стан програмного лічи-
льника, а стан логіки переривання залишається незмінним. 

У складі учбово-відлагоджувального стенда є дві окремі кнопки 
SW15-SW16, які можуть опитуватись, як програмно, так і за допомо-
гою використання функцій переривань INT0-INT1 відповідно.  

У складі учбово-відлагоджувального стенда є матрична 3x4 
клавіатура S1-S12. Клавіатура підключена до шини даних ОЕОМ за 
допомогою мікросхеми буфера DD1 74245(АП6). Опитування всієї 
клавіатури відбувається за три цикла (за один цикл зчитується стан 
тільки одного стовпця клавіатури). Щоб зробити опитування стовпця 
клавіатури (S1,S4,S7,S10; S2,S5,S8,S11; або S3,S6,S9,S12) необхідно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

виставити на відповідній лінії адреси (A0 для читання першого, A1 
для читання другого та A2 для читання третього стовпця) рівень 
логічного нуля, а на інших лініях рівень логічної одиниці. Після 
встановлення таких рівнів треба прочитати стан буфера клавіатури, 
що підключений до шини даних ОЕОМ як доступна для читання 
комірка пам'яті з адресою 9000h (Рис. 2.25.). Якщо кнопка натиснута, 
то відповідний біт у зчитаному байті буде дорівнювати нулю, якщо ж 
не натиснута – то одиниці. 

Таблиця 2.20  
Адреси стовпців матричної клавіатури 

Стовпець (кнопки) Адреса 

1 (S1,S4,S7,S10) 9006h 
2 (S2,S5,S8,S11) 9005h 
3 (S3,S6,S9,S12) 9003h 

 

Рис. 2.25. Схема електрична з’єднань матричної клавіатури 

Нижче наведена підпрограма (табл. 2.21), що демонструє викори-
стання системи переривань MCS-51 для сигналізації зовнішньої по-
дії. Зовнішня подія може полягати, наприклад, в замиканні контакт-
ної пари кінцевого вимикача дверей чи воріт, або давача максималь-
ного чи мінімального рівня і т.і. При виникнені такої ситуації необ-
хідно сповістити обслуговуючий персонал або автоматично виконати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

яку-небудь роботу. В запропонованому прикладі підпрограма INT1 
автоматично включає світлову сигналізацію при натисканні кнопок 
SW15 або SW16, що імітують замикання зовнішних контактів систе-
ми керування. Сигналізація полягає у засвічуванні всіх сегментів од-
ного розряду статичного індикатора. 

Таблиця 2.21 
Підпрограма INT1 керування індикатором 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; Вхід: зовнішня подія (натискання кнопки SW15 або SW16). 
; Вихід: світлова сигналізація на індикаторі HG1. 
;Прапори: не використовуються 
;Використані регістри: IE, IP, TCON, А, DPTR 
;Вимагає вільних байт в стеку: 2 + 2 = 4 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

МіткаКоманда Коментарі 
INT1:  ;блок оголошень 
 IE  data 0A8h ; адреса регістра дозволу переривань 
 IP  data 0B8h ; адреса регістра пріоритетів переривань 
 TCON  data  088h ; адреса регістра контролю переривань 
 ORG 0   
  jmp  start  
 ORG 03h ; вектор переривання INT0 
 jmp  int  
 ORG 13h ; вектор переривання INT1 
 jmp  int  
start: mov  IE, 

#010000101b    
;дозвіл зовнішніх переривань 

 mov  IP, 
#000000101b     

;найвищbq пріоритет для зовн. переривань 

 mov  TCON, #000H ;налаштування переривань по низькому рівню 
loop: mov A,#00FH ;гасіння сегментів індикатора 
 mov  DPTR, 

#0A004h 
 movx @DPTR,A 
 jmp loop зациклення 
int:  ;підпрограма обробки переривань 
 mov  A, 

#011110000b 
;дозвіл світного стану індикатора в акумулятор 

 mov  DPTR, 
#0A004h 

;адреса регістру керування статичним індикато-
ром 

 movx @DPTR,A ;завантаження адреси в покажчик даних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл.  2.21 
 mov A, 

#010001000b 
;завантажити дані (8, 8) в акумулятор   

 mov  DPTR, 
#0A000h 

;адреса старших розрядів (ліворуч) в покажчик 

 movx  @DPTR,A
  

;вміст акумулятора на старші розряди індикатора 

 mov  DPTR, 
#0A001h 

;адреса молодших розрядів (праворуч) в покажчик 

 movx  @DPTR,A ;вміст акумулятора на молодші розряди індикато-
ра 

 reti ;повернення в основну програму 
END   

2.9.2. Підготовка до роботи 

1) Вивчити апаратні засоби системи переривань мікроконтролера 
MCS-51. 

2) Вивчити призначення та формати команд ініціалізації системи 
переривань MCS-51. 

3) Розробити та записати БСА  підпрограми INT1. 
4) Розробити БСА для виконання індивідуального завдання у від-

повідності з номером Вашої бригади (табл. 2.22). 
Таблиця 2.22 

Індивідуальні завдання до лабораторнорї роботи № 8 
№ Зміст завдання 
1 Рахувати і відображати на статичному індикаторі, скільки разів натис-

нута кнопка SW15. 
2 Декрементувати вміст регістра R1 при кожному натисканні кнопки 

SW16 і відображати його вміст на статичному індикаторі. 
3 Засвітити лівий діод в діодному індикаторі; натискаючи SW15 зсувати 

його на одну позицію вправоруч, натискаючи SW16 – ліворуч. 
4 Реалізувати опитування клавіатури. Номер клавіші відображати на ста-

тичному індикаторі стенда. 
5 Засвітити крапку на знакосинтезуючому індикаторі. При натисканні 

SW15 перемістити крапку праворуч, при натисканні SW16 перемістити 
крапку ліворуч. 

6 Інкрементувати вміст регістра R1 при кожному натисненні кнопки 
SW15, при натисненні SW16 – декрементувати; відображати вміст R1 
на статичному індикаторі. Реалізувати програмне придушення дзвону 
контактів. 

7 Засвітити один діод на лінійці світлодіодів. При кожному натисканні 
кнопки SW15 збільшувати кількість світних світлодіодів на один. При 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

кожному натисканні кнопки SW16 зменшувати кількість світних світ-
лодіодів на один.  

2.9.3. План роботи 

1) Розробити БСА для виконання завдання свого вріанту. 

2) Запланувати ресурси ОМК для реалізації завдання.  

3) Записати, відлагодити програму, виконати завдання роботи. 

4) Шляхом зміни кодів напруг дослідити залежність напруги від 
вхідного коду ЦАП. 

 

2.9.4. Порядок виконання роботи 

1) Розробити програму для виконання індивідуального завдання. 

2) Ввести текст програми мнемокодами асемблера використовую-
чи текстовий редактор і зберегти асемблерну програму в доступному 
місці на диску ПК. 

3) Виконати компіляцію програми засобами середовища EV8031 
IDE та виправити виявлені помилки. 

4) Завантажити програму в стенд. Переконатися в правильному 
виконанні індивідуального завдання. При негативному результаті 
провести відлагодження алгоритму або програми. 

5) Записати детальні коментарі до розробленої програми виконан-
ня індивідуального завдання. 

2.9.5. Вміст звіту 

1. Тема та мета роботи, короткі теоретичні вдомості, алгоритми 
виконання індивідуальних завдань, розроблені програми керування з 
коментарями та результати їх роботи у вигляді зображень на індика-
торах.  

2.9.6. Контрольні запитання 

1. Що таке дребезжання контактів? Як з ним боротись? 
2. Які регістри використовуються при роботі з апаратними перери-
ваннями ОЕОМ AT89C51? 
3. Для чого призначений регістр дозволу переривань IE? 
4. Для чого призначений регістр пріоритетів переривань IP? 
5. Для чого призначений регістр контролю таймерів/лічильників і 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

переривань TCON? 
6. Опишіть механізм роботи апаратного переривання. 
7. Що таке вектор переривання? Вектори яких переривань реалізо-
вані в ОЕОМ AT89C51? 
8. По яким сигналам можуть відбуватися зовнішні переривання 
ОЕОМ AT89C51? 
9. По яким сигналам можуть відбуватися внутрішні переривання 
ОЕОМ AT89C51? 
10.  Які пристрої в учбовому стенді використовуються для дискрет-
ного введення сигналів? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.10. Лабораторна робота  9. Дослідження таймерів/  

лічильників MCS-51.   

Мета.  Опанування методів використання таймерів MCS-51 для 
обробки часових параметрів сигналів.  

2.10.1. Теоретичні відомості  

Блок таймерів/лічильників MCS-51 призначений для підрахунку 
зовнішніх імпульсів (функція лічильника), реалізації програмно-
керованих затримок та виконання функції відліку часу (функція тай-
мера).  

В лабораторній роботі №1 використовувались програмні методи 
формування мікроконтролером часових інтервалів у вигляді вкладе-
них програмних циклів. Основним недоліком описаних методів є за-
вантаження ресурсів мікроконтролера, внаслідок чого він не може 
одночасно використовуватись для виконання обчислювальних задач. 
Наявність в мікроконтролерах програмованих таймерів/лічильників 
дозволяє звільнити акумулятор та регістри загального призначення 
для виконання обчислень чи функцій керування технологічним обла-
днанням, а формування (відлік) часових інтервалів доручити програ-
мованим таймерам/лічильникам. 

Модуль таймера 8-розрядного МК є 8- або 16-розрядним 

лічильником із схемою управління. Схемотехнікою МК звичайно пе-

редбачається можливість використання таймера в режимі лічильника 

зовнішніх подій, тому його часто називають таймером/лічильником. 

В пам'яті МК 16-розрядний лічильник відображається двома 
регістрами: TH  - старший байт лічильника, TL - молодший байт. 
Регістри доступні для читання і для запису. Напрям рахунку - тільки 
прямий, тобто під час надходженя вхідних імпульсів вміст лічильни-
ка збільшується. Залежно від настройки лічильник може використо-
вувати одне з джерел вхідних сигналів: 

• імпульсну послідовність з виходу керованого дільника часто-
ти fBUS; 

• сигнали зовнішніх подій, що поступають на вхід TOCKI кон-
троллера. 

В першому випадку говорять, що лічильник працює в режимі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

таймера, в другому - в режимі лічильника подій. При переповненні 
лічильника встановлюється в «одиницю» тригер переповнювання TF, 
який генерує запит на переривання, якщо переривання від таймера 
дозволені. Пуск і зупинка таймера можуть здійснюватися тільки під 
управлінням програми. Програмним способом можна також встано-
вити старший і молодший байти лічильника в довільний стан або 
прочитати поточний вміст лічильника. Розглянутий «класичний» мо-
дуль таймера/лічильника широко застосовується в різних моделях 
простих МК. Він може використовуватись для вимірювання часових 
інтервалів і формування послідовностей імпульсів.  

Таймери 8051-сумісних систем є 16 - розрядними і апаратно ре-
алізовані як два 8-розрядних регістра, які можуть програмуватися 
окремо. Програмний доступ до таймерів здійснюється за допомогою 
групи регістрів спеціальних функцій: 

- TH0 містить старший байт таймера 0; 

-  TL0 містить молодший байт таймера 0; 

- TH1 містить старший байт таймера 1; 

- TL1 містить молодший байт таймера 1; 

- TCON - регістр управління таймерами 0 і 1; 

- TMOD - регістр режимів роботи таймерів. 

Будь-який з таймерів може перебувати в одному з двох 
станів: або таймер працює, або він зупинений. Коли таймер працює, 
він може виконувати одну з трьох функцій: 

- таймера синхронізації; 

- лічильника подій; 

- генератора тактової частоти для послідовного порту. 

Розглянемо більш детально кожен із режимів. При роботі в 
режимі синхронізації 16-розрядний вміст регістрів таймера THx і 
TLx (x = 0,1) інкрементується в кожному машинному циклі (рис. 
2.30). 

Переважна більшість мікроконтролерів працює з машинними 
циклами, що складаються з 12 циклів тактової частоти. У цьому 
випадку таймер буде інкрементуватись через кожні 12 циклів такто-
вої частоти. Наприклад, якщо тактова частота, з якою працює мікро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

контролер, дорівнює 11,059 МГц (стандартна частота для більшості 
мікроконтролерів), то таймер буде працювати на частоті, рівній 
11,059 МГц / 12 = 921 583 Гц. 

 

Рис. 2.26. Режим синхронізації 

 

Оскільки таймер рахує з інкрементом, то настане момент, ко-
ли обидва 8-розрядних регістра міститимуть шістнадцяткові значен-
ня FF або 65535. У наступному машинному циклі значення регістрів 
THx і TLx будуть обнулені, після чого рахунок почнеться з 0. У 
цьому випадку говорять про переповнення таймера. Ситуація пере-
повнення дуже часто використовується у високошвидкісних ресур-
сообмежених програмах, тим більше, що момент переповнення 
фіксується шляхом установки певних бітів (вони мають позначення 
TFx, x = 0, 1), названих бітами переповнення, в регістрі управління і 
контролю таймерів (TCON). 

У системах автоматичного керування часто приходиться вимірю-
вати такі величини як: частота f, період T, тривалість τ, зсув фаз φ. 
Для цього застосовується перетворення частота-код. В залежності від 
того, який саме параметр потрібно виміряти застосовують різні під-
ходи. 

fx

T0

Nx=T0fx
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис. 2.27. Часова діаграма вимірювання частоти 

При вимірюванні частоти fx виконується підрахунок кількості    
імпульсів вхідного сигналу протягом фіксованого відрізку часу Т0 
(рис. 2.27). Тоді частоту знаходять як 

0TNxfx = . 

Такий метод прийнятний для вимірювання частот більше 100 Гц. 
Верхня межа обмежується швидкодією елементів схеми і розрядніс-
тю лічильників використаного мікроконтролера. 

Вимірювання частот нижче 100 Гц заміняється вимірюванням пе-
ріоду Тх. При цьому виконується підрахунок кількості імпульсів фік-
сованої частоти f0 за інтервал часу, що рівний або кратний вимірюва-
ному періоду (рис. 2.28). 

f0

Tx/2

Nx=Txf0/2

Tx

 
Рис. 2.28. Вимірювання періоду слідування методом підрахунку кількості імпу-

льсів відомої частоти 
У такий же спосіб вимірюється тривалість τ імпульсів. Спосіб по-

лягає в тому, що підраховується кількість N імпульсів відомої часто-
ти f0  за час від початку (фронту) імпульса до завершення (спаду) ім-
пульса. Тоді тривалість вимірюваного імпульса τ =N/f0.   

Для вимірювання зсуву фаз між двома імпульсними сигналами f1 
та f2 (часові діаграми 1 та 2) другий сигнал інвертується як показано 
на рис.2.29 ( ¬f2 – часова діаграма 3). Підрахунок кількості N імпуль-
сів заданої частоти f0 (часова діаграма 5) запускається фронтом пер-
шого імпульса f1 і закінчується спадом проінвертованого другого ім-
пульсу ¬f2 (часова діаграма 4). Тоді вимірюваний зсув фаз φ визнача-
ється з відомої формули φ = N/f0 (часова діаграма 6).   

У мікроконтролері AT89C51 реалізовано два 16-бітних тайме-
ра/лічильника: T/С0 і T/С1. Обидва можуть бути налаштовані на ро-
боту в режимі таймера, або лічильника. Коли Timer/Counter налаш-
тований як таймер, то його регістр (ТНх – старші 8 бітів та TLx – мо-
лодші) інкрементується з кожним машинним циклом. Таким чином, 
таймер рахує машинні цикли. Оскільки машинний цикл складається з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 коливань вбудованого генератора тактових імпульсів, то таймер 
змінює свій стан з частотою 1 мГц. 

Якщо Timer/Counter налаштований як лічильник, то його регістр 
інкрементується коли відбувається зміна „1→0” на функціональній 
лінії Т0, Т1. Коли високий рівень на вході в одному машинному цик-
лі змінюється низьким рівнем в наступному, значення лічильника 
збільшується на 1. Нове значення лічильника заноситься в регістр на 
кроці S3P1, наступного машинного циклу, що слідує за циклом, в 
якому був визначений перехід від 1 до 0. Таким чином, необхідно два 
машинних цикли для встановлення переходу від 1 до 0, тому макси-
мальна частота підрахунку складає 1/24 частоти генератора.  Тай-
мер/лічильники можуть працювати в чотирьох режимах: 13-бітний 
таймер, 16-бітний таймер, 8-бітний з авто-перезавантаженням, розді-
лений таймер. 

f0

Nx=τϕf0

 .

f1x

f2x

f2x

τϕ=f1x f2x

   

Рис. 2.29. Часова діаграма вимірювання зсуву фаз 

Розглянемо детальніше встановлення режимів роботи і керування 
таймерами. Ядро мікроконтролера містить два регістра - TMOD і 
TCON. В окремих бітах регістра TMOD задаються режими роботи 
таймерів, а старші 4 біти регістра TCON керують роботою таймерів 0 
і 1. Функція таймера чи лічильника вибирається встановленням або 

скиданням біту TC /  в регістрі TMOD. Обидва таймери мають чоти-
ри режими роботи, які вибираються бітовими парами (М1, М0) в 
TMOD (табл. 2.23). Режими 0, 1, 2 однакові для обох тайме-
рів/лічильників, а режим 3 відрізняється (табл. 2.23). 

Таблиця. 2.23  

Регістр режимів роботи таймерів TMOD 

7 6 5 4 3 2 1 0 
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Біт Gate – дозволяє керувати таймером від зовнішнього виводу. 
Коли біт встановлений Gate=1, то Timer/Counter працює при умові, 
що на вході INTx зовнішнього переривання високий рівень та біт 
TRx (біт увімкнення таймера) встановлений в 1. У випадку, коли 
Gate=0, то таймер вмикається лише бітом TRx. Значення біту 

TC / =0 відповідає за режим таймера, а 1 –  лічильника. Біти М0 та 
М1 призначені для вибору режиму роботи таймерів у відповідності з 
табл. 2.24. 

Таблиця 2.24  

Режими роботи таймерів 

1 0 
Р

ежим 
Опис режиму 

0 
Режим 13-бітного таймера. 8-бітний таймер (ТНх) з 5-

бітним (TLx) подільником частоти. 

1 Режим 16-бітного таймера. Подільник частоти відсутній. 

2 

Режим 8-бітного таймера з автозавантаженням (auto-
reload). 

В ТНх знаходиться (записується програмно) значення, що 
завантажується в TLx при кожному переповненні.  Наприклад, 
якщо TH=200, то при переповнені регістра TL (наступний ма-
шинний цикл після значення TL=255) підрахунок починається не 
з нуля а з 200. 

3 

Режим роздільного таймера. (Timer 0). TL0 є 8-бітним тай-
мером/лічильником, робота якого керується бітами Timer 0. ТН0 
8-бітний таймер, контролюється бітами Timer 1. Робота Timer1 
заблокована.   

Для керування роботою таймерів використовується регістр управ-
ління TCON (табл. 2.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Таблиця 2.25 

Призначення бітів регістру управління таймерами TCON 
TF1 TR1 TF0 TR0 IE1 IT1 IE0 IT0 

 
Окремі біти регістра TCON виконують такі функції: 
-TF1(TF0) – прапор переповнення Т/С1(0). Якщо TF = 0, то пере-

повнення не відбулося. Якщо TF =1, то відбулося переповнився Т/С. 
- TR1(TR0) – вмикання таймерів/лічильників. Якщо TR = 1, то ві-

дповідний Т/С  увімкнений. Якщо TR = 0, то Т/С  вимкнений. 
- IE1(IE0) – біти запиту зовнішніх переривань з входу 

)0(1 INTINT . 
- IT1(IT0) – біти визначають тип переривання, що надходять з 

входу )0(1 INTINT . Таймери в мікроконтролерах також використо-
вуються для уведення/виведення сигналів із широтно-імпульсною 
модуляцією (ШІМ), PWM - Pulse Width Modulated.  

PWM сигнал є інструментом для передачі значення аналогового 
сигналу в цифрову систему чи з неї.  

Сигнал має періодичну повторювану форму, де тривалість імпу-
льсу пропорційна значенню переданої аналогової величини (рис. 
2.30). 

PWM-сигнали часто використовується для керування електродви-
гунами, задаючи швидкість обертання чи положення валу в електро-
приводі. При зміні скважності змінюється тривалість імпульсу на-
пруги, а значить значення діючої напруги за період. Це приводить до 
зміни потужності електричного струму, що передається в наванта-

Рис. 2.30. Часові параметри ШІМ – сигналу: τ - тривалість імпу-

льсу,     T – період повторення, S = T/τ - скважність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ження за період.  
Для демонстрації механізма використання таймерів MCS-51 розг-

лянемо підпрограму Розглянемо детальніше встановлення режимів роботи таймерів і 

керування. Ядро мікроконтролера містить два регістра - TMOD і TCON. 
В окремих бітах регістра TMOD задаються режими роботи таймерів, 
а старші 4 біти регістра TCON керують роботою таймерів 0 і 
1.формування прямокутних імпульсів (табл. 2.26), тобто імпульсного 
генератора з періодом Т= 2 с та скважністю S=2. При напрузі високо-
го рівня необхідно засвічувати лінійку світлодіодів. 

Таблиця 2.26   
Підпрограма GEN_IMP -  2 генератора імпульсів скважністю 2 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
; Вхід: 
; Вихід: світлова сигналізація на лінійці світлодіодів. 
;Прапори: не використовуються 
;Використані регістри: IE, IP, TCON, TMOD, А, DPTR 
;Вимагає вільних байт в стеку: 2  
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 

  ;декларативний блок 

 IE data 0A8h     ;регістр дозволу переривань 
продовження табл.  2.26 

 IP data 0B8h     ;регістр пріоритетів переривань 
 TCON data 088h      ;регістр контролю переривань 

 TMOD data 089h       ;регістр налаштування таймерів  
 TR1 bit TCON.6             ;власне ім’я біта TR1 регістра TCON 

 TF1 bit TCON.7              ;власне ім’я біта TF1 регістра TCON 
 TL1 data   8Bh                ;адреса молодшого байта Т/С1  

 TH1 data 8Dh ;адреса старшого байта Т/С1 

 ORG 0  ;стартова адреса підпрограми   
 Jmp   start  

start: mov IE,   #000000000b      ;заборона усіх переривань 
 mov  IP,  #000001000b ;найвищий пріоритет для переривань від ТС1 
 mov TMOD, 

#000010000b   
;налаштування Т/С1 в режим 16-бітного таймера 

 mov R1, #0  
 mov R0, #0 ;R0  лічильник переповнень 
loop:  setb TR1                           ;запуск таймера  
loop1:     іnc A  

 mov DPTR, #0A001h  

 movx @DPTR, A  

 jb TF1, mit1                     ;перехід на mit1 при переповненні Т/С1 

 jmp  loop1  

mit1: clr TF1 ;очистка біта переповнення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 clr TR1 ;зупинка роботи Т/С1 

 inc R0  

 cjne R0,#010, loop ;перехід на loop якщо к-сть переповнень 10 
 jmp startloop  
startloop: mov R0,#00b ;очищення регістра R0 

 cjne R1,#01,  mit2  
 mov A, #0255D     ;підпрограма формування на ЦАП 

 mov DPTR, #0F000h ;напруги високого рівня і засвічення 
 movx @DPTR, A ;діодів 

 mov DPTR, #0A006h  
 movx @DPTR, A  
 mov R1, #0b ;запис у R1 нуля 

 jmp loop  
mit2: mov A, #0  

 mov DPTR, #0F000h  
 movx @DPTR, Ah  
 mov DPTR, #0A006h  

 movx @DPTR, A  
 mov R1, #01  

 jmp loop  
 END  

 

2.10.2. Підготовка до роботи 

1) Вивчити принцип роботи таймерів/лічильників OMK MCS-51. 
2) Вивчити призначення регістрів для керування та ініціалізації 

таймерів/лічильників.  
3) Ознайомитись з принциповою електричною схемою плати роз-

ширення. 
4) Розробити БСА підпрограми (табл. 2.26).  
5) Розробити БСА виконання індивідуального завдання з номером 

вашої бригади (Табл. 2.27). 
Таблиця 2.27   

Варіанти індивідуальних завдань 
№ Зміст завдання 

1 
Здійснити широтно-імпульсну модуляцію за допомогою Т/С1 та Т/С0 з мо-
жливістю змінювати скважність імпульсів за допомогою SW15 (збільшення) 
та SW16 (зменшення). 

2 
Здійснити динамічне підсвічення статичного індикатора з наступними вимо-
гами: тривалість підсвічення триває на протязі 2 секунд, а у погашеному 
стані індикатор знаходиться 1 секунду. 

3 Реалізувати біжучий вогник на світлодіодах із затримкою 1,8 сек.  

4 Здійснити повірку лабораторного генератора імпульсів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

Здійснити поступове засвічення динамічного індикатора у наступній послі-
довності: спочатку відбувається поступове засвічення одного розряду з на-
рощуванням в один сегмент, коли у розряді підсвічені усі вісім сегментів, то 
відбувається засвічування наступного розряду і т.д.  

6 
Реалізувати біжучий вогник на матриці 5×7 із можливістю зміни часової за-
тримки між ітераціями. Використати Т/С1. 

2.10.3. План роботи 

1. Розробити БСА для програми (табл. 2.26). 
2. Запланувати ресурси ОМК для реалізації завдання.  
3. Записати, відлагодити програму, виконати завдання роботи. 

2.10.4.  Порядок виконання роботи 

1. Розробити програму для виконання індивідуального завдання. 
2. Ввести текст програми мовою асемблера використовуючи те-

кстовий редактор і зберегти асемблерну програму в доступному місці 
на диску ПК. 

3. Виконати компіляцію програми засобами середовища EV8031 
IDE та виправити виявлені помилки. 

4. Завантажити програму в стенд ОЕОМ. Переконатися в прави-
льному виконанні індивідуального завдання. При негативному ре-
зультаті провести відлагодження алгоритму або програми. 

5. Записати детальні коментарі до розробленої програми вико-
нання індивідуального завдання. 

2.10.5. Вміст звіту 
1. Тема та мета роботи, короткі теоретичні вдомості, алгоритми 

виконання індивідуальних завдань, розроблені програми керування з 
коментарями та результати їх роботи у вигляді зображень на індика-
торах.  

 2.10.6. Контрольні запитання 

1. Який апаратний засіб мікроконтролера називають тайме-
ром/лічильником? 

2. Вкажіть режими роботи таймерів/ лічильників MCS-51. 
3. Поняття роздільної здатності частотного перетворення. 
4. Принцип роботи Т/С в режимі таймера. 
5. Принцип роботи Т/С в режимі лічильника.  
6. Вкажіть призначення та формат регістра TMOD для роботи з 

таймерами/лічильниками?  
7. Вкажіть призначення та формат регістра TCON для роботи з 

таймерами/лічильниками? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Опишіть режими роботи таймера? 
9. Що таке широтно-імпульсна модуляція? Для чого вона вико-

ристовується? 
10. Вкажіть команди для програмування регістрів TMOD та 

TCON. 
11. В яких випадках здійснюється переривання від Т/С? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.11. Лабораторна робота 10 

Тема. Дослідження послідовного порту MCS-51. 
Мета. Опанування методів та засобів обміну даними в мікропро-

цесорних системах із використанням послідовного інтерфейсу. 
2.11.1. Теоретичні відомості 

В мікропроцесорній техніці обмін даними можливо здійснити 
двома способами: паралельним або послідовним. У паралельному 
режимі передачі даних, зазвичай 8 чи більше провідників використо-
вуються для обміну даними між пристроями, які знаходяться віднос-
но на невеликій відстані один від одного. В такому випадку данні 
можуть бути передані в короткий проміжок часу при використанні 
декількох паралельних провідників, проте відстань не може бути збі-
льшена. Для обміну даними між пристроями, які знаходяться на бі-
льшій відстані один від одного, пріоритетним є послідовний режим 
передачі даних, в якому дані передаються по одному біту за один пе-
ріод часу. 

Режим послідовної передачі даних може бути реалізовано викори-
стовуючи два методи: асинхронний та синхронний. Синхронний ре-
жим передачі передбачає постійну активність каналу зв'язку. Посил-
ка починається із синхробайта, за яким слідує потік інформації. Як-
що у передавача немає даних для передачі, він заповнює паузу без-
перервної посилкою байтів синхронізації. Очевидно, що при передачі 
великих масивів даних накладні витрати на синхронізацію в даному 
режимі обміну будуть нижчими, ніж в асинхронному. Однак у синх-
ронному режимі необхідна зовнішня синхронізація приймача з пере-
давачем, оскільки навіть невелике відхилення частот призведе до 
швидкого накопичення помилок і спотворення прийнятих даних. При 
асинхронній передачі кожному байту передує старт-біт, що сигналі-
зує приймачу про початок чергової передачі, за яким слідують біти 
даних і, можливо, біт паритету (контролю парності). Завершує поси-
лку стоп-біт, що гарантує певну витримку між сусідніми передачами. 
Формат асинхронної передачі даних в послідовному інтерфейсі зо-
бражено на рис. 2.30. 

Найбільшого поширення в мікропроцесорній техніці отримав 
найпростіший з цих - стандарт RS-232C. У промисловій автоматиці 
та комп’ютерній інженерії широко застосовується RS-485, а також 
RS-422A, що зустрічається і в деяких периферійних пристроях. Іс-
нують відносно нескладні перетворювачі сигналів для узгодження 
всіх цих споріднених інтерфейсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Рис. 2.30. Фізичні стандарти послідовного інтерфейсу 

Для фізичної реалізації послідовного інтерфейсу використовують-
ся D-подібні роз'єми: 9- і 25-контактні (DB-9 і DB-25 відповідно). 
Раніше використовувалися також DB-31 і круглі восьмиконтактні 
DIN-8. Максимальна швидкість передачі зазвичай становить 115200 
біт/с. На рис. 2.31 зображені фізичні роз’єми для підключення мікро-
процесорних пристроїв та допоміжної периферії. 

 
Рис. 2.31. Фізичні роз’єми послідовного інтерфейсу 

Найбільшого поширення отримали 9-ти контактні роз’єми послі-
довного інтерфейсу, які початково призначались для під’єднання та 
керування факсимільними та модемними пристроями. На рис. 2.32 
наведено розташування контактів такого рознімання (вигляд з боку 
виводів), а в таблиці 2.28 – призначення виводів з точки зору мікро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

контролерного пристрою. 

 
Рис. 2.32. 9-ти контактний роз’єм типу DB-9F 

Таблиця 2.28 
Найменування та відповідність контактів роз’єму DB-9F 

Контакт Сигнал Вхід/вихід Означення 

1 DCD Вхід Детектування даних 

2 RX Вхід Послідовний вхід 
3 TX Вихід Послідовний вихід 
4 DTR Вихід Готовність терміналу до передачі даних 
5 GND - Логічний нуль 
6 DSR Вхід Готовність набору даних 
7 RTS Вихід Готовність до передачі 
8 CTS Вхід Готовність до прийому 
9 RI Вхід Індикатор виклику 

Екран - - Заземлення 
 

Для здійснення послідовного обміну даними по інтерфейсу RS-
232C між пристроями включається багатожильний кабель-з’єднувач 
типу D9F – D9M як мінімум з трьох провідників так як показано на 
рис 2.33 (вигляд з боку монтажу). Мінімально необхідно лише 3 сиг-
нальних контакти, а саме RX (№ 2) для прийому даних, TX (№ 3) для 
відправки даних та GND (№ 5) нульовий сигнал. Саме такий кабель 
необхідно мати для передачі даних між ПК та лабораторним нав-
чально-відлагоджувальним стендом.  

Як відомо, безпосереднє підключення мікроконтролера до ПК не-
можливе, у звязку із невідповідностями величин логічних рівнів на-
пруг. Величина логічної «1» складає 9-12 В. на стороні ПК, а величи-
на логічної «1» на стороні мікроконтролера складає 5 В. 

 
Рис. 2.33. Схема кабельного з’єднувача послідовного інтерфейсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тому для організації фізичного звязку використовуються 
спеціалізовані інтегральні мікросхеми типу MAX-232. Основна зада-
ча таких мікросхем - перетворення логічних рівнів 9-12 В до величи-
ни 5 В і навпаки. Таким чином досягається узгодження логічних рів-
нів сигналів, а також гальванічна розвязка між ПК та мікроконтроле-
ром. Принципова схема підключення  інтегральної мікросхеми MAX-
232 до мікроконтролера зображена на рис. 2.34. 

 
Рис. 2.34. Принципова схема узгодження логічних рівнів за допомогою MAX-232 

Програмування послідовного інтерфейсу починається з його кон-
фігурування, тобто з процесу налаштування бітів конфігурації. Це 
дозволяє встановити кількість бітів (формат) даних, якими треба 
здійснювати обмін, використовувану швидкість передачі даних, вка-
зання типу контролю парності, контрольної суми та ін. Функціональ-
на схема модуля послідовної передачі даних сімейства мікроконтро-
лерів MCS-51  зображена на рис. 2.35, а часові діаграми процесу об-
міну зображені на рис. 2.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис. 2.35. Функціональна схема модуля послідовної передачі даних МК MCS-

51 
Послідовний інтерфейс мікроконтролера керується відповідним 

регістром SCON, призначення окремих бітів якого наведено в табл. 
2.29. Програмне завдання певних значень окремим бітам конфігура-
ції визначає потрібні режими функціонування модуля. Зокрема, біти  

Таблиця 2.29  
Режим функціонування послідовного модуля 

Біт Ім’я Адреса Виконувана функція 

7 SM0 9Fh Режим послідовного порту біт 0 
6 SM1 9Eh Режим послідовного порту біт 1 
5 SM2 9Dh Встановлення мультипроцесорної комутації 
4 REN 9Ch Встановлення отримувача. Даний біт повинен бути вста-

новлений при необхідності отримання даних. 
3 TB8 9Bh Біт передачі 8. Біт 9 повинен бути встановлений при фун-

кціонуванні в режимі 2 та 3. 
2 RB8 9Ah Біт прийому 8. Біт 9 повинен бути встановлений при фун-

кціонуванні в режимі 2 та 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 TI 99h Прапорець передачі. Встановлюється у випадку повної 
передачі байту. 

0 RI 98h Прапорець отримання. Встановлюється у випадку повного 
прийому байту. 

 
 SM0 і SM1 вказують один з можливих режимів роботи, що 

представлені в табл. 2.30 [3]. 
Таблиця 2.30  

Режими роботи інтерфейсу 
SM0 SM1 Послідовний режим Опис Швидкість 

0 0 0 8-бітовий регістр 
зсуву 

Частота / 12 

0 1 1 8-біт UART Встановлення Timer 1 
1 0 2 9-біт UART Частота / 32 
1 1 3 9-біт UART Встановлення Timer 1 

 
З врахуванням наведеного підпрограма ініціалізації інтерфейсу 

може мати вигляд табл. 2.31. 
Таблиця 2.31  

Підпрограма ініціалізації послідовного інтерфейсу 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
Serial_Init: 

 
mov TMOD, #20H ;Timer 1 у 8-ми бітному автозавантажувальному 

;режимі 
 mov SCON, #50H ;Встановити послідовний порт в режим UART 8 біт 
 mov TH1, #0FDH ;Встановити шв. 9600 бод при 11.0592MHz 

 mov TL1, #0FDH  
 setb TR1 ;Запустити Таймер 1 
 ret  

Для передачі даних через послідовний порт мікроконтролера не-
обхідно спочатку перемістити дані у власний послідовний буферний 
регістр (SBUF) і дочекатись, поки прапорець переривання від пере-
давача не буде встановлений. Для прийому даних від ПК очікування 
прийому здійснюється доки прапорець переривання не буде встанов-
лений і згодом прочитати дані з SBUF регістру. Підпрограми переда-
чі байта (Serial_Send) та прийому байта (Serial_Read) наведені в табл. 
2.32. 

Таблиця 2.32 
Підпрограма MCS-51 прийому-передачі даних 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
Serial_Send: jnb TI, Serial_Send ;дочекатись поки всі дані не будуть передані 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 clr TI ;очистити прапорець переривання передачі 
 mov SBUF, A ;перемістити дані в SBUF 

 ret  
Serial_Read: 

 
jnb RI, Serial_Read ;дочекатись встановлення прапорця переривання 

прийому 
 сlr  RI ;якщо встановлений прапорець, то очистити 
 mov  A, SBUF ;прочитати дані із SBUF 
 ret  

Після організації прийому/передачі даних на мікроконтролері, не-
обхідно реалізувати прикладну програму на стороні ПК для перевір-
ки коректності алгоритму обміну даними. Для цього можна скорис-
татись вбудованими засобами середовища ОС Windows Hyper-
Тerminal, або ж реалізувати прикладну програму на мові програму-
вання високого рівня С++. При цьому необхідно пам’ятати всі нала-
штування та протоколи для мікроконтролера, а саме: 

Таблиця 2.33  
Базові налаштування послідовного інтерфейсу 

Режим обміну даними Асинхронний 
Розрядність кадру інформації 8 біт 
Кількість стопових біт 1 
Перевірка на парність відсутня 
Стартовий біт відсутній 
Формат даних ASCII 
Швидкість передачі 9600 біт/с 

Необхідно пам’ятати про ідентичність даних налаштувань як для 
мікроконтролера, так і для ПК задля уникнення помилок в процесі 
прийому/передачі. Для реалізації програми використаємо інструмен-
тальне середовище CodeBlocks із компілятором мови С++ MinGW.  

Таблиця 2.34  
Приклад програми на мові С++ для обміну даними із ОМК 

 
Функція Команда Коментарі 

 #include <iostream> /*бібліотека вводу-виводу */ 
 #include <fstream> /* бібліотека потоків*/ 
 #include <stdlib.h> /*стандартна бібліотека */ 

 #include <stdio.h> /*стандартна бібліотека вводу-виводу */ 
 #include <conio.h> /*бібліотека консолі */ 
 #include "rs232.h" /*бібліотека послідовного інтерфейсу */ 
 #ifdef _WIN32 /*визначення середовища роботи */ 
 #include <Windows.h>  
 #else  
 #include <unistd.h>  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 #endif  
 using namespace std; /*стандартні імена середовища */ 

void sleep(int n)  /*підпрограма сплячого режиму */ 
 {  
 #ifdef _WIN32  
 Sleep(n);  
 #else  
 usleep(n*1000);   /* очікування 100 мс */ 
 #endif  
 }  

int main()  /*осн. функція програми */ 
 {  
 int i, n, a,  
 cport_nr=12,         /* номер послідовного порту на ПК */ 
 bdrate=9600; /* швидкість прийому */ 
 unsigned char buf[4096]; /*буфер прийому */ 
 char f;  
 string line;  
 if(RS232_OpenComport

(cport_nr, bdrate)) 
 

 {  
 printf("неможливо від-

крити СОМ порт\n"); 
 

 return(0);  
 }  
 while(1) /*нескінченний цикл опитування */ 
 {  

продовження табл.  2.34 
 system("cls");  
 f=getch(); /*запис символу в змінну*/ 
 n=RS232_PollComport(

cport_nr,buf,4095); 
 

 if(n>0)  
 {  
 buf[n]=0;    /* запис 0 в кінець строки */ 
 for(i=0;i<n;i++)  
 if(buf[i]<32)    
 buf[i]='.'; /* заміна невідомих символів */ 
 printf("%i bits: 

%s\n",n*8,(char*)buf); 
/*виведення прийнятого рядка та підра-

хунок прийнятих бітів*/ 
 }  
 }  
 return(0);  
  }  

         Після ознайомлення з існуючими методами та прийомами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

програмування послідовного інтерфейсу, можна записати наступну 
мікропрограму мовою асемблера для налаштування послідовного ін-
терфейсу мікроконтролера MCS-51. 

Таблиця 2.35  
Приклад програми налаштування послідовного інтерфейсу MCS-51 та переда-

ча текстового повідомлення через послідовний інтерфейс на ПК 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

Мітка Команда Коментарі 
 P3 data 0B0h ; оголошення імен та адрес 
 SCON data 098h ;регістр конфігурації послід. інтерфейсу 
 SBUF data 099h ;буфер послідовного інтерфейсу 

 IE data 0A8h ;регістр дозволу переривань 
 IP data 0B8h ;регістр пріоритетів переривань 
 PCON data 087h  
 TCON data 088h ;регістр контролю переривань 
 TMOD data 089h ;регістр керування таймера 
 TR1 bit TCON.6 ;біти регістрів 

 TF1 bit TCON.7  
 SW BIT P1.2  
 ORG 0H ;початкова позиція 
MAIN: MOV TMOD, #20H  
 MOV TH1,#-6 ;швидкість 4800 за замовч. 
 MOV SCON, #50H  
 SETB TR1  
 SETB SW ;регістр SW як вхід 
S1: JNB SW, SLOWSP ;перевірка статусу SW 
 MOV A, PCON ;зчитування PCON 
 SETB ACC. 7 ;встановити SMOD на 9600 

 MOV PCON, A ;запис в PCON 
 SJMP OVER ;відправка поідомлення 

SLOWSP: MOV A, PCON ;зчитування PCON 
 CLR ACC. 7 ;встановити SMOD на 4800 
 MOV PCON, A ;запис в PCON 
OVER: MOV DPTR, MESS1 ;завантажити адресу 
FN: CLR A  
 MOVC A, @A+DPTR ;зчитати значення 
 JZ S1 ;перевірка кінця рядка 
 ACALL SENDCOM ;передача значення через послідовний порт 
 INC DPTR ;перехід до наступного значення 
 SJMP FN; ;повтор операції 
SENDCOM: MOV SBUF, A ;розміщення значення в буфері 
HERE:  JNB TI, HERE ;очікування передачі 
 CLR TI ;очистка 
 RET ;повернення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESS1:  DB “NUVGP”, 0  
 END  

 

2.11.2. Підготовка до роботи 

1. Вивчити принцип роботи з послідовним портом ОМК. 
2. Вивчити призначення регістрів для керування та ініціалізації 

послідовного порту. 
3. Ознайомитись з принциповою електричною схемою послідов-

ного порту. 
4. Підключити мікропроцесорний стенд до послідовного порту 

ПК СOM1 або USB (вибір порту вибирається в залежності від техні-
чних можливостей мікропроцесорного стенду) для процесу програ-
мування та запису мікропрограми в пам’ять ОМК. 

5. Підключити кабель, схема якого зображена на (рис. 2.33) до 
комунікаційного роз’єму мікропроцесорного стенду та до послідов-
ного порту ПК COM2 (якщо ПК містить наявний лише один 
послідовний порт, то для виконання лабораторної роботи необхідно 
задіяти вільний ПК *). 

4. Розробити БСА наведеної вище підпрограми (табл. 2.35).  
5. Розробити БСА для виконання індивідуального завдання відпо-

відно до варіанту, що вказаний в табл. 2.36 для номера вашої брига-
ди. 

6. Запустити середовище розробки програмного середовища 
CodeBlocks MinGW та реалізувати наведену вище програму у відпо-
відності із налаштуваннями послідовного інтерфейсу (табл. 2.33).  

*У разі відсутності достатньої кількості послідовних портів на 
ПК, бригада розділяється на 2 частини – перша частина розробляє 
програму для ОМК мікропроцесорного стенду, друга частина розро-
бляє прикладну програму опрацювання прийнятих даних на вільному 
ПК. Після виконання завдань, частини бригад обмінюються робочи-
ми місцями і виконують наступні задачі. 

Таблиця 2.36 
Варіанти індивідуальних завдань 

Індивідуальне завдання 

Організувати передачу числа #025 від ОМК до ПК. Швидкість передачі 
встановити 2400 бод. 

Організувати прийом інформації від ПК до ОМК. Результат виводити на 
статичний індикатор. Швидкість передачі встановити 2400 бод. 

Записати деяку числову послідовність (10 елементів) в сусідні комірки 
пам’яті даних та проводити циклічну передачу даних до ПК зі швидкістю 4800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

бод.  

Передати на ОМК деяку числову послідовність, кожен елемент записува-
ти в комірки ОЗП і виводити на статичний індикатор. Швидкість передачі вста-
новити 1200 бод   

Циклічно опитувати АЦП, відображати значення вхідної напруги на ста-
тичному індикаторі, а при натисканні клавіші SW15 передати цифровий код 
виміряної наруги до ПК. Швидкість встановити 300 бод. 
Скласти програму, яка б створювала ефект „біжучого вогнику” на світлодіодах 
HL1-HL8. При отриманні „посилки” від ПК необхідно забезпечити гасіння усіх 
світлодіодів, а їх вміст відобразити на статичному індикаторі із деякою затрим-
кою. Далі погасити статичний індикатор і повернутися до виконання основної 
програми.  

* 
Реалізувати опитування клавіатури. Номер клавіші відображати на статичному 
індикаторі і передавати на ПК. 

2.11.3. План 

1. Розробити БСА для програми (Табл. 2.33). 
2. Розробити БСА для програми (Табл. 2.35). 
3. Запланувати ресурси ОМК для реалізації завдання.  
4. Записати, відлагодити програму, виконати завдання роботи. 

2.11.4. Порядок виконання роботи 

1) Розробити програму для виконання індивідуального завдання. 
2) Розрахувати необхідні настроювання таймера для забезпечення 

заданої швидкості передачі. 
3) Ввести текст програми мнемокодами асемблера використовую-

чи текстовий редактор і зберегти асемблерну програму в доступному 
місці на диску ПК. 

4) Виконати компіляцію програми засобами середовища EV8031 
IDE та виправити виявлені помилки. 

5) Завантажити програму в стенд ОЕОМ. Переконатися в прави-
льному виконанні індивідуального завдання. При негативному ре-
зультаті провести відлагодження алгоритму або програми. 

6) Записати детальні коментарі до розробленої програми виконан-
ня індивідуального завдання. 

7) Розробити програму для опрацювання данних ПК в процесі пе-
редачі через послідовний інтерфейс. 

2.11.5. Вміст звіту 

1. Тема та мета роботи, короткі теоретичні вдомості, алгоритм ви-
конання індивідуального завдань, розроблені програми керування з 
коментарями та результати їх роботи у вигляді зображень на індика-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

торах.  

2.11.6. Контрольні запитання 

1. Поняття послідовного формату передачі даних. 
2. Призначення і сфера застосування передачі даних по послі-

довному інтерфейсу. 
3. Формати передачі даних по інтерфейсу RS232. 
4. Програмно доступні регістри для обслуговування інтерфейсу 

RS232. 
5. Позначення бітів керування обміном по інтерфейсу RS232. 
6. Призначення ліній інтерфейсу RS232. 
7. Визначення швидкості обміну інтерфейсу RS232. 
8. Фізичні характеристики сигналів в інтерфейсі RS232. 
9. Як здійснюється передача біта? 
10. Як здійснюється передача байта? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додатки 

Додаток А. 

 Структура й принципи програмування 

мікроконтролера MCS-51 

Функціональні можливості базової моделі сімейства MCS-51 

Обчислювальне ядро базової моделі сімейства MCS-51 лежить в 
основі великої кількості доволі різноманітних мікроконтролерів різ-
них виробників. Далі для стислості базову модель сімейства будемо 
позначати як МК51. До складу мікроконтролера МК51 входять: про-
цесор розрядністю 8 біт; генератор тактових імпульсів (ГТІ); схеми 
керування й синхронізації; ПЗП — так називана резидентна пам'ять 
програм (РПП); ОЗП — резидентна пам'ять даних (РПД); таймери-
лічильники; схеми вводу-виводу (паралельний і послідовний інтер-
фейси); блок обробки переривань. Мікросхема потребує живлення 
напругою +5В±10% від джерела потужністю Р = 1,5 Вт, може вико-
ристовуватися в діапазоні температур від -40 до +100° С. 

МК51 працює на тактовій частоті до 24 Мгц, має вбудовані ОЗП, 
ЕППЗП.  

Загальні характеристики для всього сімейства MCS-51 [5, 10]: 

- 16-розрядний лічильник команд PC (адресація до 64Кб пам'яті 
програм); 

- 16-розрядний регістр-вказівник даних DPTR; 

- 32 двонапрямлені лінії вводу-виводу, об'єднані в чотири порти 
вводу-виводу; 

- два 16-розрядних таймери-лічильники; 

- синхронно-асинхронний приймач-передавач послідовного зв'яз-
ку із програмно регульованою швидкістю передачі; 

- система обслуговування переривань від п'яти джерел із дворів-
невою апаратно-програмною шкалою пріоритетів; 

- внутрішній ГТІ; 

- рівень вхідних і вихідних сигналів, що відповідає рівням ТТЛ. 
Система  команд складається з 111 базових команд. Припустимі пря-
ма, непряма, регістрова й бітова форми адресації. У системі команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МК51 44% – однобайтові команди, 41% – двохбайтові, інші – трьох-
байтові. Половина команд виконується за один машинний цикл 
(МЦ), що по тривалості рівний 1 мкс при тактовій частоті 12 мГц. 

Електричний інтерфейс МК51 і фізичний адресний простір 

Мікросхему МК51 випускають у корпусі DIP-40. Призначення ви-
водів наведене в табл.Д1.1. Виводи мікросхеми можуть бути об'єдна-
ні в такі групи: 

•        чотири порти вводу-виводу P0...P3 по вісім ліній; 
•        чотири виводи для сигналів керування МК-системою; 
•        два виводи для підключення кварцового резонатора; 
•        два виводи для підключення джерела живлення (+5В, "зага-

льний"). 
Таблиця А.1 

Призначення виводів мікроконтролера MCS-51 
Позначення Тип Функція виводу або групи виводів 

ПОРТИ ВВОДУ-ВИВОДУ 

Р0.0... Р0.7 I/O 

Порт 0 (Р0) — восьмирозрядний двонапрямлений порт вводу-
виводу, передачі коду адреси (молодший байт) або коду даних у му-
льтиплексному режимі під час звертання до зовнішньої пам'яті, вво-
ду-виводу при програмуванні й під час перевірки РПП 

Р1.0... Р1.7 I/O 

Порт 1 (Р1) — восьмирозрядний квазідвонапрямлений порт вводу-
виводу для обміну інформацією із зовнішніми пристроями. Викорис-
товується також для введення молодших розрядів коду адреси під 
час програмування й перевірки РПП МК 

Р2.0... Р2.7 I/O 

Порт 2 (Р2) — восьмирозрядний квазідвонапрямлений порт вводу-
виводу, передачі старших розрядів коду адреси під час звертання до 
зовнішньої пам'яті, а також для введення старших розрядів коду ад-
реси й сигналів керування під час програмування й перевірки РПП 

Р3.0... Р3.7 I/O 
Порт 3 (РЗ) — восьмирозрядний квазідвонапрямлений порт вводу-
виводу, звичайно використовується для реалізації периферійних фу-
нкцій 

Р3.0 I 
RxD — вхід приймача послідовного порту в асинхронному режимі 
або вхід-вихід даних у синхронному режимі 

Р3.1 O 
TxD — вихід передавача послідовного порту в асинхронному режимі 
або видача синхроімпульсів у синхронному режимі 

Р3.2 I 
INT0 — вхід запиту від зовнішнього джерела переривання з умов-
ним номером 0 

Р3.3 I 
INT1 — вхід запиту від зовнішнього джерела переривання з умов-
ним номером 1. Активний рівень сигналу – лог."0" 

Р3.4 I Т0 — вхід таймера-лічильника з номером 0 
Р3.5 I Т1— вхід таймера-лічильника з номером 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Позначення Тип Функція виводу або групи виводів 

Р3.6 O 
WR — "Запис" – строб запису байта у зовнішню пам'ять даних 
(ЗПД). Активний рівень сигналу – лог."0" 

Р3.7 O 
RD — "Читання" – строб прийому байта із  зовнішньої пам'яті да-
них (ЗПД). Активний рівень сигналу – лог."0" 

СИГНАЛИ КЕРУВАННЯ МК 

ALE / 
#PROG 

O (I) 

Строб адреси зовнішньої пам'яті. Використовується для керування 
режимом мультиплексування адреси і даних, які передаються через 
порт Р0 при звертанні до ЗП. Якщо ALE=1, на виводах порту Р0 пе-
ребуває адреса. При програмуванні МК на вивід подається 0 В 

#PSEN O 
Дозвіл зовнішньої пам'яті програм. Виконує роль строба прийому 
байта команди в МК під час вибірки команд із ЗПП. Активний рівень 
сигналу – лог."0" 

#ЕА / VPP I 

Сигнал відключення резидентної пам'яті програм (РПП). Якщо пода-
но #ЕА=1, будуть виконуватися  команди, розміщені в РПП, якщо 
(PC)=0000...0FFFH. Якщо подано #ЕА=0, будуть   виконуватися ко-
манди, розміщені тільки у ЗПП (РПП повністю недоступна). Під час 
програмування МК на цей вивід подається імпульс напругою +21 В 

RST/VRD I 
Сигнал скидання МК (тобто переведення в початковий стан). Рівень 
сигналу 3,5 В повинен утримуватися не менш ніж 2 мкс. Використо-
вується також для підключення аварійного джерела живлення 

СИГНАЛИ СИНХРОНІЗАЦІЇ МК 

XTAL1 I 
Вхід підсилювача-генератора синхросигналів. Підключається до зов-
нішнього джерела синхронізації (кварцового резонатора, включеного 
за схемою з "середньою точкою") 

XTAL2 O 
Вихід підсилювача-генератора синхросигналів. Підключення анало-
гічно підключенню XTAL1 

Ucc - Підключення до джерела живлення напругою Ucc = +5В ±10% 

Vss - "Загальний" вивід 

 

Система команд MCS-51 орієнтована, насамперед, на реалізацію 
алгоритмів аналізу бітової інформації й керування технологічним 
устаткуванням, хоча це не заважає використовувати МК у складі іє-
рархічних комп'ютерних систем керування складними об'єктами. 

Існує можливість значно підвищити обчислювальні ресурси МК-
системи завдяки підключенню до контролера зовнішніх мікросхем 
ПЗП й ОЗП загальним обсягом до 128Кб. Так реалізується зовнішня 
пам'ять програм (ЗПП) і зовнішня пам'ять даних (ЗПД). До МК-
системи також можна підключити велику кількість (до 64Кб) зовні-
шніх периферійних мікросхем для забезпечення зв'язку із широкою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

номенклатурою джерел інформації й об’єктів керування. 
Фізичний адресний простір складається із чотирьох областей: 
-  внутрішній ПЗП (ЕППЗП) для програм і констант обсягом 4Кб 

(може бути інший об’єм залежно від конкретної моделі МК) (позна-
чення по тексту - РПП - "резидентна пам'ять програм"); 

-  внутрішня пам'ять даних – 128 байт ОЗП й 20 регістрів спеціа-
льних функцій  (РСФ); позначення по тексту - "РПД" ("резидентна 
пам'ять даних"); 

-  зовнішній ПЗП для розміщення більших програм і масивів кон-
стант - реалізується на мікросхемах ПЗП, зовнішніх відносно МК, 
може мати обсяг до 64Кб; позначення по тексту - "ЗПП" ("зовнішня 
пам'ять програм"); 

-  зовнішній ОЗП для розміщення масивів даних – реалізується на 
мікросхемах ОЗП, зовнішніх відносно МК, може мати обсяг 64Кб; 
позначення по тексту - "ЗПД" ("зовнішня пам'ять даних").  

Сигнал #PSEN використовують для визначення області зовніш-
ньої пам'яті (ЗП), до якої МК звертається в цей момент: #PSEN=0 
(активний рівень) під час читання чергового байта команди із ЗПП. 
За допомогою сигналу ЕА виконується вибір джерела кодів команд, 
тобто перемикання між РПП і ЗПП. Сигнал ALE (активний рівень 
"1") визначає моменти часу, у які на лініях порту Р0 є присутнім мо-
лодший байт адреси комірки ЗП. Окремий доступ до РПД і ЗПД за-
безпечується різною формою адресації даних у командах MCS-51. 

Внутрішня структура MCS-51 
Основні функціональні вузли й інформаційні зв'язки на кристалі 

MCS-51 показані на рис. A.1. Каналом передачі інформації усередині 
кристала є двонапрямлена восьмибітна магістраль, що зв'язує прак-
тично всі вузли МК51: АЛП, резидентну пам'ять, блок регістрів спе-
ціальних функцій, пристрій керування і порти вводу-виводу. Виклю-
чення становлять лінії передачі адреси зовнішньої пам'яті безпосере-
дньо від PC й DPTR на порти Р0 і Р2 і сигнали керування. 

Всі операції, у тому числі обчислення адреси пам'яті, виконують-
ся в АЛП, що є восьмибітним пристроєм паралельного типу й вико-
нує такі групи операцій: арифметичні (+, -, *, :), логічні (AND, OR, 
NOT, XOR), зсуву, скидання, установлення. Програмно-недоступні 
регістри використовуються для тимчасового збереження операндів. 
Найважливіша особливість АЛП – можливість роботи з окремими 
програмно-доступними бітами в ОЗП та блоці РСФ. Це дії скидання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

й установки біта, інверсії й логічних операцій. 

АЛП оперує чотирма типами інформації: булевим – 1 біт; цифро-
вим – 4 біти; байтовим - 8 біт; адресним - 16 біт. 

Логічна організація пам'яті в МК51 

Вбудований процесор МК51 взаємодіє з декількома областями 
пам'яті, що відрізняються по функціональних ознаках, механізмам 
адресації і сигналам керування. 

Функціонально пам'ять розділена на пам'ять програм (ПП) і па-
м'ять даних (ПД), по розташуванню щодо кристала МК – на внутрі-
шню (резидентну) і зовнішню (інші мікросхеми). 

RxD    Р3.0 
TxD     Р3.1 
#INT0 Р3.2 
#INT1 Р3.3 
T0       Р3.4  
T1       Р3.5  
#WR   Р3.6  
#RD    Р3.7  

ХІ 
Х2 
ALE 
#PSEN 
#EA 
RESET 

Порт Р0  

Порт Р1  

Порт Р2 

 

 

 

 

Порт Р3  

Блоки периферійних функцій  

Таймер 0 Контролер пе-
реривнь  

Послідовний порт  

Таймер 1 

Внутрішній процесор MCS-51 

ГТІ Регістр  
команд 

Регістр внутрішньої  
адресації 

Службові 
регістри  

Дешифратор команд,  
блок управління  
та синхронізації 

Арифметико - логічний  
пристрій 

Регістр РС  Регістр SP  

Резидентна пам‛ять програм 
(РПП) 4096 байт 

Резидентна пам‛ять даних 
(РПД)  

 Внутрішнє ОЗП  

(128 байтів) 
Регістри спеціальних 

функцій (РСФ) 

Керування живленням 

+

Внутрі-
шня  
шина 
даних та  
адресації 

Рис. А.1. Внутрішня структура МК-51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Об'єднання цих характеристик дає чотири фізично різних адрес-
них простори - РПП (4К), РПД (128 байтів ОЗП й 20 спеціальних ре-
гістрів), ЗПП – до 64Кб і ЗПД – до 64Кб. 

До адресного простору ОЗП прилягає блок регістрів спеціальних 
функцій (арифметичні регістри, регістри-покажчики, регістри тайме-
рів 0 і 1, схеми обробки переривань і т.д.). РСФ, представлені в кіль-
кості 20 восьмибіних регістрів, інші адреси в діапазоні 80h...FFh не-
доступні. 

Пам'ять програм (РПП і ЗПП) 
Залежно від технологічних принципів виготовлення РПП розріз-

няється по способу програмування. Для моделі АТ89с51 вона реалі-
зована у вигляді електрично перепрограмованого (Flash) ПЗП обся-
гом 4Кб. 

При подачі сигналу ЕА=1 забезпечується вибірка команд із РПП 
по адресах 0000...0FFFh. При такій установці ЕА перехід із РПП на 
ЗПП здійснюється автоматично, якщо (PC)>0FFFh. При подачі сиг-
налу ЕА=0 коди команд вибираються тільки із ЗПП по адресах 
0000...FFFFh у повному обсязі 64Кб. Час вибірки із РПП і ЗПП одна-
ковий. 

Резидентна пам'ять даних 
РПД є найбільш гнучким адресним простором, що дозволяє реалі-

зувати режими прямої, регістрової, непрямої й бітової адресації. РПД 
складається з таких областей: 

1. ОЗП обсягом 128 байтів (регістри загального призначення РЗП) 
– адреси 00...7Fh;  

2.  Блок РСФ – містить 20 однобайтових регістрів, розміщених по 
адресах, кратним 8, у діапазоні 80...FFh. Інші адреси із цієї області 
недоступні. 

Внутрішній ОЗП допускає пряму і непряму адресацію, а банки 
робочих регістрів, які входять у нього, – також і регістрову адреса-
цію. 

Розташування різних областей у РПД показано на рис. А.2.  
Внутрішній ОЗП (адреси 00...7Fh) складається з таких областей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. А.2. Структура адресації РПД 
1. Чотири банки робочих регістрів по вісім байтів у кожному. У 

процесі роботи MCS-51один з банків регістрів вважається активним. 
Вибір активного банку здійснюється програмним шляхом за допомо-
гою встановлення двох бітів у регістрі прапорів. При цьому регістри 
активного банку стають доступними при використанні регістрової 
адресації із символічними іменами  R0...R7. Із цими іменами працю-
ють спеціальні короткі команди, які використовують даний тип адре-
сації. Інші (неактивні) банки адресуються як звичайні комірки ОЗП. 
Таким чином, у MCS-51 реалізований "плаваючий" блок РЗП. Регіст-
ри R0 й R1 можуть використовуватися для непрямої адресації кожної 
з 128 комірок внутрішнього ОЗП. 

2. Блок комірок ОЗП з бітовою адресацією. Ці 16 байтів по адре-
сах 20h...2Fh допускають також пряму адресацію окремих бітів з ад-
ресами 00H...7FH, тобто всього 128 бітів. Для роботи з бітами існу-
ють спеціальні команди, тому переплутування адрес не виникає. 

3. Блок комірок ОЗП без особливостей. 
Всі три області допускають пряму й непряму адресацію байтів че-

рез регістри R0 й R1 активного банку. 

Організація стека 
Стек у MCS-51 може займати будь-які послідовно розташовані 

байти в ОЗП РПД. Призначення стека таке ж, як і в інших мікропро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

цесорах. 
Для адресації комірок, які виділені під стек, використовують во-

сьмирозрядний регістр SP. Теоретична глибина стека - 127 байтів, 
оскільки в діапазоні 80...FFh розміщають РСФ і недоступні адреси. 
Стек звичайно розміщають в області ОЗП, починаючи з адреси 40h і 
вище. При включенні живлення або подачі сигналу Reset, в SP авто-
матично завантажується код 07h. 

Особливість полягає в тому, що в МК51 стек росте в бік збіль-
шення адрес, тобто при виконанні команд PUSH і CALL вміст SP 
збільшується, а при POP і RET – зменшується. Шляхом запису в SP 
значення від 0 до 127 можна розмістити стек у будь-якій області в 
межах ОЗП РПД. 

Блок регістрів спеціальних функцій (РСФ) 
РСФ також відносяться до РПД і розташовані по адресах у діапа-

зоні адрес 80h...FFh. Одинадцять із 20 регістрів спеціальних функцій 
мають бітову адресацію. 

У мікроконтролері реалізовані наступні РСФ: 
- арифметичні: акумулятор (АСС або А за адресою 0Е0h), ре-

гістр множення В (адреса 0F0 h), регістр стану програми PSW (адре-
са 0D0 h); 

- вказівні: покажчик стеку SP(180h) і двохбайтовий покажчик 
даних DPTR, що складається з пари DPH (380h), DPL (280h); 

- регістри-фіксатори портів вводу-виводу Р0 (080 h), Р1 (090 h), 
Р2 (0А0 h), Р3 (0В0 h); 

- регістри керування системою переривань IP (0В8 h), IE (0А8 
h); 

- регістри керування й настроювання таймерів-лічильників 
TCON (088 h), TMOD (188 h); 

- лічильники-регістри таймерів TH0 (488 h), TL0 (288 h), TH1 
(588 h), TL1 (388 h); 

- регістри керування послідовним портом SBUF (198 h), SCON 
(098 h); 

- регістр керування потужністю PCON (780 h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. А.3. Структура  РСФ 

До регістрів СФ можна звертатися як до звичайних комірок ОЗП з 
бітовою адресацією, і в той же час вони забезпечують роботу бага-
тьох вузлів МК, встановлюють режими їхньої роботи. Так, настрою-
вання різних периферійних пристроїв МК51 на певні режими роботи 
реалізуються шляхом запису у відповідні комірки пам'яті РСФ керу-
ючих кодів або шляхом встановлення відповідних бітів із прямою 
адресацією. Крім того, біти регістрів СФ мають зарезервовані симво-
лічні імена тому до них можна звертатись за іменем. 

Акумулятор і слово стану програми (PSW) 
МК51 має акумуляторно-орієнтовану структуру. Але існує ряд 

операцій (пересилання, INC, DEC, деякі перевірки), що виконуються 
без акумулятора. Акумулятор - це регістр із бітовою адресацією, що 
істотно полегшує аналіз даних з бітовою структурою інформації. 
Акумулятор допускає два способи адресації: 

- регістрову, якщо посилання на нього поміщається в коді опе-
рації (як «А»); 

- пряму, шляхом зазначення прямої адреси (0Е0h) або символіч-
ного імені "АСС" в адресній частині команди. 

Регістр PSW виконує функцію регістра ознак, які формуються за 
результатами дій в АЛП, а також служить для керування вибором ак-
тивного банку регістрів. PSW - регістр із бітовою адресацією, що по-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

легшує аналіз ознак та їхню установку. 
Окремі біти PSW мають символічні імена, але до них можна звер-

нутися й через ім'я регістра із зазначенням номера біта: PSW.7, 
PSW.5. Короткі відомості про призначення окремих розрядів даного 
регістра представлені в табл. Д1.2. 

Таблиця А.2 
Призначення розрядів регістра PSW 

Назва біта Позиція Призначення 
С PSW.7 Прапор переносу. Встановлюється й скидається апаратно при 

виконанні арифметичних, логічних і бітових операцій, а також 
програмно 

АС PSW.6 Прапор допоміжного переносу. Встановлюється й скидається 
тільки апаратно при виконанні команд підсумовування й відні-
мання у випадку виникнення переносу або позики в біті 3 аку-
мулятора 

F0 PSW.5 Вільний прапор. Може бути змінений програмно й використо-
вується по призначенню, установленому програмістом 

RS1 
RS0 

PSW.4 
PSW.3 

Вибір банку регістрів. Біти встановлюються й скидаються про-
грамно для вибору активного (робочого) банку регістрів: 

RS1 RSO Активний банк Адреси РПД  

0 
0 
1 
1 

0 
1 
0 
1 

0 
1 
2 
3 

00Н-07Н  
08H-0FH  
10Н-17Н  
18H-1FH 

OV PSW.2 Прапор переповнення. Встановлюється й скидається апаратно 
при виконанні арифметичних операцій у випадку переповнення 
акумулятора. Дає можливість коректно виконувати дії над чис-
лами, представленими в додатковому коді 

    - PSW.1 Не використовується 

P PSW.0 Прапор парності (паритету). Встановлюється й скидається 
апаратно в кожному циклі команди, фіксує факт непарної 
кількості "1" в акумуляторі 

Вказівний регістр DPTR 
DPTR – двобайтовий регістр-вказівник даних – є базовим регіст-

ром для непрямої адресації при звертанні до зовнішньої пам'яті. 
Оскільки в МК51 відсутні засоби прямої адресації зовнішньої пам'я-
ті, DPTR – це єдиний засіб доступу до комірок зовнішньої пам'яті. 
DPTR може функціонувати як два незалежних регістри: DPH й DPL. 

Робота блоку керування і синхронізації 
Кварцовий резонатор, що підключається до зовнішніх виводів Х1 

й X2 (рис. А.5), керує роботою внутрішнього генератора (рис. А.1), 
що формує внутрішні сигнали синхронізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пристрій керування MCS-51 на основі сигналів синхронізації фо-
рмує машинний цикл фіксованої тривалості, що дорівнює 12 періо-
дам резонатора або шести станам первинного автомата керування 
(ПАК) S1...S6. Кожен стан ПАК містить у собі дві фази Р1 і Р2 сиг-
налів резонатора. Співвідношення сигналів синхронізації й станів 
ПАК показане на рис. А.4. 

Так, весь машинний цикл складається з 12 фаз, починаючи з фази 
S1Р1 і закінчуючи фазою S6P2. При частоті резонатора 12 Мгц ма-
шинний цикл триває 1 мкс. 

У фазі Р1 виконується операція в АЛП, у фазі Р2 здійснюється 
міжрегістрова передача. Нагадаємо, що в АЛП виконуються не тіль-
ки операції, задані безпосередньо в команді,  але й всі проміжні дії, 
пов'язані з обчисленням адрес команд і операндів. 

Сигнал ALE формується два рази за машинний цикл у фазах 
S1P2-S2P1 й S4P2-S5P1 незалежно від типу команди й використову-
ється для керування процесом звертання до зовнішньої  пам'яті  (ЗПП  
і ЗПД). Сигнал ALE, таким чином, відіграє роль зовнішнього синхро-
сигналу для інших ВІС, підключених до МК51. 

Мінімальна схема підключення МК51 

Оскільки мікроконтролер MCS-51 є функціонально завершеним і 
самодостатнім обчислювальним пристроєм, для реалізації мінімаль-
ної працездатної схеми потрібна подача напруги живлення +5В на 
виводи (40,20) і підключення зовнішнього часозадаючого ланцюга на 
основі кварцового резонатора, включеного за схемою із середньою 
точкою (рис. А.5). 

Схема на рис. А.5 забезпечує, крім подачі напруги живлення, ав-
томатичне формування сигналу скидання RST при включенні жив-
лення. 

Елементи даних, формати команд і способи адресації 

MCS-51 працює із чотирма типами даних: біт — бітові логічні 
операції — біт у РПД або РСФ; півбайт (тетрада) — у командах мі-
жтетрадного обміну, двійково-десяткові цифри; байт — більшість 
команд — дані або адреси РПД і ЗПД; слово (2 байти) — команди 
переходів, завантаження — адреси ПП або ЗПД, безпосередні дані 
для DPTR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. А.4.  Приклади циклів виконання команд в MCS-51: а -  INC А; б - ко-
манда (2 байти - 1 МЦ) ADD A,#data; в - (1 байт - 2 МЦ) INC DPTR; г - 

будь-яка команда MOVX 

Рис. А.5. Мінімальна схема підключення МК51 
У всіх форматах команд перший байт містить у собі код операції, 

у другому й третьому байтах перебувають адреси операндів, пам'яті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

програм або безпосередні дані. 
При описі команд у системі команд прийняті наступні умовні або 

узагальнені позначення: 
- #d - безпосередній байтовий операнд; 
- ad - восьмибітова пряма адреса байта в РПД; 
- bit - пряма адреса біта; 
- rel - восьмирозрядне зміщення у командах відносного перехо-

ду; 
- ads - пряма восьмибітова адреса джерела в РПД; 
- add - пряма восьмибітова адреса приймача в РПД; 
- ad16h, ad16l - старша і молодша частини прямої адреси перехо-

ду в діапазоні 64К; 
- #d16h, #d16l - старша і молодша частини 16-бітового безпосе-

реднього операнда. 
Важлива перевага системи команд МК51 полягає в тому, що мне-

моніка команд не залежить від типу операндів і адресації: наприклад, 
всі пересилання (байтові та бітові), завантаження безпосередніх опе-
рандів мають мнемоніку MOV. 

Способи адресації даних 

Система команд МК51 припускає чотири основних типи адресації 
[8,9]: 

- пряму – адреса операнда або переходу міститься в команді; 
- безпосередню – операнд, що завантажується, міститься в дру-

гому або в другому і третьому байтах команди; 
- непряму – адреса комірки ЗПД (ЗПП) міститься (обчислюєть-

ся) у якому-небудь спеціальному регістрі, посилання на який міс-
титься в команді; 

- регістрову – джерелом або приймачем операнда є регістр акти-
вного банку, посилання на який міститься в команді. 

Крім того, у розпорядженні програміста є такі різновиди непрямої 
адресації: 

- відносна – у команді міститься не вся абсолютна адреса пере-
ходу, а лише зсув у байтах від поточного вмісту PC; 

- сторінкова – у регістрі-фіксаторі порту Р2 міститься адреса об-
ласті пам'яті, виведеної на границю блоку розміром 256 бaйтів (так 
званий номер сторінки), а в іншому регістрі (R0 або R1) міститься 
зсув по сторінці в байтах. Виконавча адреса комірки пам'яті форму-
ється стикуванням вмісту Р2 (старша  частина  адреси)  і  вмісту  ре-
гістрів  R0 або R1 (молодша частина адреси); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- базова – вказівний регістр DPTR містить початкову (так звану 
базову) абсолютну адресу області пам'яті, де перебувають дані дові-
льної структури. До адреси бази додається байтове зміщення для ви-
значення адреси потрібної комірки пам'яті. Джерелом зміщення є 
акумулятор. Зміщення – це беззнакове число в діапазоні 0...255. 

Використання символічних імен 
Наявність    компілятора    Асемблер    MCS-51 передбачає мож-

ливість   присвоєння   символічних   імен   як   байтам   РПД, адресам 
ЗП і РПД, безпосереднім даним (константам), так і окремим бітам. 

Символічні імена ділять на такі: 
- зарезервовані (АСС, PSW, SBUF, TCON і т.д.). Багато з таких 

імен згадувалися  при  розгляді  апаратних  ресурсів МК51; 
- імена, що визначаються користувачем за допомогою директив 

Асемблера. 
Таким чином, на рівні Асемблера в команді може бути присутнім 

або пряма адреса байта, або його символічне ім'я:  
MOV PSW,#0 та MOV 0D0H,#0 – еквівалентні команди. 
Адресація бітів 
Всі окремо адресовані біти можна поділити на дві групи: 
1) біти з 16-байтової області ОЗП (0...127); 
2) біти блоку апаратних регістрів (128...255). 
Біти із групи 1 доступні шляхом вказівки в команді прямої адреси 

біта або символічного імені біта, привласненого користувачем рані-
ше. Біти із групи 2 доступні або через пряму адресу біта, або з вико-
ристанням зарезервованого імені (С, OV, F0). Крім того, адресувати 
будь-який біт із груп 1 і 2 можна з використанням бітового селекто-
ра: 

- АСС.4 – четвертий біт акумулятора; 
- PSW.5, TCON.2 і т.д. – з використанням зарезервованого імені 

регістра; 
- V1.3, MY_2.0 – з використанням символічного імені, що прис-

воєне користувачем. 
Для бітів не допускається непряма адресація! 
Характеристика функціональних груп команд 
Всі команди MCS-51 можна розділити на групи по функціональ-

них ознаках: передачі даних, арифметичних, логічних, бітових опе-
рацій, передачі керування [3, 9]. 

Команди арифметичних операцій, логічні, бітові операції та ко-
манди порівняння модифікують чотири прапори, які містяться у регі-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

стрі PSW: 
Р — жорстко пов'язаний із вмістом акумулятора. Якщо кількість 

одиниць у ньому непарна, то (Р)=1, інакше (Р)=0; 
АСС — встановлюється в "1", якщо при підсумовуванні (відні-

манні) виникло міжтетрадне перенесення (позика) в акумуляторі; 
С — встановлюється в "1", якщо виникло перенесення зі старшого 

(АСС.7) біта в акумуляторі або позика в старший біт; 
OV — встановлюється в "1", якщо в результаті додаван-

ня/віднімання знакових чисел виникло переповнення, тобто цей пра-
пор свідчить про факт переповнення без вказівки типу — позитивне 
чи негативне; 

При діленні (OV)=1, якщо виконувалося ділення на нуль. 
При множенні (OV)=1, якщо результат більший 255. 
Потоки передачі даних 
В структурі пам'яті МК51 можна виділити три інформаційних по-

токи: пересилання із ЗПП у РПД, пересилання між ЗПД і РПД, обмін 
даними усередині РПД (включаючи РСФ). 

КОМАНДИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ є найбільш численною групою. 
Вони охоплюють всі потоки передачі, розглянуті вище.  

КОМАНДИ   АРИФМЕТИЧНИХ і   ЛОГІЧНИХ   ОПЕРАЦІЙ ха-
рактеризуються тим, що для них одним з операндів завжди є вміст 
акумулятора, однак результат може поміститися або в акумулятор, 
або на місце другого операнда, якщо це прямоадресований байт РПД 
або блоку РСФ. 

КОМАНДИ ПЕРЕДАЧІ КЕРУВАННЯ. До даної групи відносять-
ся команди, які реалізують безумовні та умовні переходи, виклики 
підпрограми і повернення з підпрограми. 

По способу адресації переходу можна виділити такі типи: 
1.  ДОВГИЙ перехід – здійснюється по АП в об’ємі 64Кб. У ко-

манді міститься повна 16-бітова абсолютна адреса переходу, що за-
вантажується в (PC). Мнемоніка команд починається з букви L. 

2.  АБСОЛЮТНИЙ перехід – здійснюється в межах сторінки ЗПП 
(РПП) розміром 2048 байтів (2Кб). У команді містяться тільки 11 бі-
тів адреси (а0...а10). При виконанні команди в обчисленій адресі на-
ступної команди (РС)=(РС)+2; молодші 11 бітів заміняються на 
а0...а10, взяті з команди. Формат – номер 6. Мнемоніка починається 
із символу А. 

3.  КОРОТКИЙ ВІДНОСНИЙ перехід – дозволяє передати керу-
вання в границях -128...+127 байтів щодо адреси команди, що слідує 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

за командою переходу, тобто відносно (РС)=(РС)+2 або (РС)=(РС)+3. 
Відносна адреса переходу rel міститься в другому або третьому байті 
команди. Мнемоніка починається із символу S для безумовних пере-
ходів. Команди умовних переходів також реалізовані по цьому фор-
мату. 

4.  НЕПРЯМИЙ перехід – дозволяє передати керування по непря-
мій адресі, що формується по вмісту регістра DPTR і зміщенню з 
акумулятора. Дозволяє організувати перехід за адресою, обчисленою 
в процесі роботи програми. 

Асемблер припускає використання узагальненої мнемоніки ко-
манд JMP і CALL, які в процесі трансляції заміняються оптимальни-
ми і припустимими по формату команди переходу (AJMP, SJMP, 
LJMP) або виклику (ACALL, LCALL). 

Правила запису програм мовою Асемблер 
Кожна команда являє собою рядок такої конструкції: 
[ МІТКА: ] мнемокод операції операнд(и) [; коментарі ] 
де  [ ] – поле може бути відсутнім; 
МІТКА – символічне ім'я комірки пам'яті, починаючи з якої роз-

міщається в пам'яті дана команда. 
У якості ОПЕРАНДІВ можуть застосовуватися числа (адреси і да-

ні), зарезервовані і задані символічні імена. 
Для вказівки системи числення, в якій задається число, викорис-

товують буквені індекси після самого числа: В – двійкова, Q – вісь-
міркова, D або нічого – десяткова, Н – шістнадцяткова. 

КОМЕНТАРІ – будь-які символи. 
 

Поняття про Асемблер 
Асемблер – це програмний засіб, призначений для перетворення 

вихідного тексту програми, що містить мнемонічні імена команд і 
операндів, у послідовність двійкових кодів, що являють собою ко-
манды, які виконує процесор. 

Таким чином, вхідна інформація для Асемблера представляється у 
вигляді текстового файлу, а вихідна інформація генерується у вигля-
ді так званого файлу ОБ'ЄКТНИХ кодів (об'єктного файлу). Крім то-
го, Асемблер виконує перевірку коректного опису команд. Іноді його 
називають компілятором (транслятором) з мови Асемблер. 

У результаті роботи Асемблера є можливість крім об’єктного 
файлу одержати також файл ЛІСТИНГУ, що містить текстову інфо-
рмацію про розміщення кодів команд і даних по конкретних адресах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

пам'яті мікроконтролера або мікропроцесорної системи. 
Програма мовою Асемблера складається з логічних сегментів – 

блоків з елементів одного типу (команди, дані). Для МК51 ці логічні 
сегменти безпосередньо відповідають фізичним областям пам'яті 
(РПП, ЗПП, РПД, ЗПД, бітова область). 

Для вказівки адрес команд і даних або значень даних зручно ви-
користати символічні імена (далі – просто імена), які відповідають 
фізичному або математичному змісту завдання. Використання імен 
робить програму більш зрозумілою для програміста  і  його колег, 
полегшує процес модифікації  програми і її налагодження. Ім'я може 
починатися з літери і містити не більше 32 символів. 

Для сегментної побудови програми й визначення символічних 
імен адрес і значень даних використовують Директиви Асемблера. 
Директиви Асемблера не є виконуваними командами, а являють со-
бою інструкції для компілятора по розміщенню команд і даних у па-
м'яті МК або МПС. 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ: 
- ДЕКЛАРАТИВНИЙ блок – опис  символічних імен даних та 

адрес, які використовуються у програмі, а також директиви виділен-
ня пам'яті для змінних і вказівки значень констант (за допомогою ди-
ректив Асемблера); 

- блок ІНІЦІАЛІЗАЦІЇ – настроювання портів і блоків перифе-
рійних функцій на необхідні режими роботи, ініціалізація стека (за 
допомогою команд); 

- блок РЕАЛІЗАЦІЇ алгоритмів і функцій керування (за допомо-
гою команд). 

Директиви визначення символічних імен 
Директива EQU – будь-якому імені ставиться у відповідність опе-

ранд. 
Формат директиви: <ім'я> EQU <вираз> 
Наприклад: 
z1 equ 10 
z2 equ z1 + 4 
z3 equ z1 + z2 + 5. 

Імена, визначені директивою EQU, можна використовувати як ад-
ресу коду, адресу даних (внутрішніх або зовнішніх) або значень да-
них. Наприклад: 

MOV A,#z1 ; Завантаження числа 10 в акумулятор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOV A,z1 ; Пересилання в акумулятор із комірки з адресою 0АН. 
Оператори, що допускаються для використання у виразах із дире-

ктивами Асемблера, описані далі. 
Директива DATA – задає ім'я для адреси даних у РПД.  
Формат директиви: <ім'я> DATA <адресний вираз> 
Директива XDATA – задає ім'я для адреси зовнішніх даних (ЗПД). 
Формат директиви: <ім'я> XDATA <адресний вираз> 
Директива BIT – задає ім'я для адреси біта з області внутрішнього 

ОЗП із бітовою адресацією. 
Формат директиви: <ім'я> BIT <адреса біта> 
Наприклад: 
control DATA 2AH 
f1   bit   control.3 ; Адреса у вигляді бітового селектора 
f2   bit   f1 + 4 ; Адресний вираз 
f3   bit   60H  ; Абсолютна адреса 
 
Приклади зручного використання символічних імен: 
counter DATA 20H 
flag BIT P1.7 
on BIT 30Н 
MOV counter, 10     
m1: < дії в циклі > 
SETB on 
wait: JNB flag, wait 
DJNZ counter, m1 
CLR on 
Лічильник адрес (не плутати з лічильником команд (PC)) 
У процесі компіляції Асемблер з кожним сегментом зв'язує свою 

внутрішню змінну, що називається лічильником адрес. У цій змінній 
підраховується, скільки байтів відведено в пам'яті під кожну команду 
або число і відповідно, по якій адресі буде розміщені наступна ко-
манда або число. У такий спосіб лічильник адрес „стежить” за роз-
міщенням у пам'яті кодів команд і даних. 

Мітка команди – це, по суті, символічне ім'я для адреси комірки 
пам'яті, починаючи з якої дана команда розміщена в пам'яті. Мітки 
команд зв'язуються з адресами автоматично в процесі компіляції 
програми, тому спеціальних директив для визначення міток не існує. 

Директиви керування сегментами програми 
Поява в тексті програми цих директив означає, що розміщені далі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

команди або дані відносяться до сегмента (типу) пам'яті, зазначеному 
директивою: 

- CSEG – початок сегмента кодів (пам'ять програм); 
- DSEG – початок сегмента даних в ОЗП РПД; 
- XSEG – початок сегмента зовнішніх даних (ЗПД). 

Керування значенням лічильника адрес 
З першою появою в тексті програми будь-якої  з директив керу-

вання сегментами Асемблер створює новий лічильник адрес для цьо-
го сегмента і встановлює його в нуль. При повторному відкритті сег-
мента продовжується рахунок від попереднього значення лічильника. 

Існує директива ORG, що дозволяє програмісту встановлювати 
потрібні значення лічильника адреси для поточного активного сег-
мента і в такий спосіб розміщати коди в пам'яті по потрібних адре-
сах. 

Формат директиви: ORG <адресний вираз> 

Директиви ініціалізації пам'яті DB, DW заповнюють байт або 
слово (2 байти) вказаним значенням. Використовують для розміщен-
ня значень констант у сегменті кодів (тобто в пам'яті програм): 

[ ім'я: ]       DB     <значення>  
[ ім'я: ]       DW   <значення> 

Директива резервування (виділення) пам'яті DS для змінної в 
сегменті зовнішніх або внутрішніх даних (ЗПД або ОЗП РПД): 

[ ім'я: ]       DS    <кількість байтів> 

END – директива визначення кінця програмного модуля. 
Оператори періоду трансляції 
Для зручності запису команд і директив у мові Асемблер допуска-

ється задавати числові значення й адреси пам'яті у вигляді алгебраїч-
них виразів. Значення такого виразу буде визначено компілятором 
ще під час трансляції, а в код команди буде підставлятися тільки ре-
зультат цих дій. Припустимими операторами є: +, -, *, /, (), AND, OR, 
XOR, NOT, LOW – виділення молодшого байта, HIGH – виділення 
старшого байта із двохбайтового виразу. 

Наприклад: 
1) X  equ 10             ; визначено ім'я X для числа 10 
    Y  equ  X+2 ; визначено ім’я Y для значення 12 
    Z  equ (X+Y)*4 ; визначено ім’я Z для значення 88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2)  DSEG 
org 70H 
V1: ds  4   ; Виділення пам'яті для чотирьохбайтової змінної  
MOV  A, V1+1 ; Читання в акумулятор другого байта змінної V1 
3)  X equ 3704 ; Оголошення двохбайтового числа    
MOV R0, #LOW(X) ; Запис молодшого байта X у регістр R0 
MOV R1, #HIGH(X) ; Запис старшого байта X у регістр R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Б 

 Зведена таблиця команд MCS-51 

Умовні позначення: 
# - безпосередній операнд (#d8 – 8-бітний, #d16 - 16-бітний); 
@ - непряма адресація; 
Rn - регістр активного банка з номером n = 0..7; 
Ri - регістр активного банка для непрямої адресації (і = 0,1); 
Ad - пряма адреса комірки (байта) в РПД; 
ads, add - пряма адреса джерела і приймача даних в РПД; 
bit - пряма адреса біта в РПД; 
rel - 8-розрядне зміщення в командах відносного переходу; 
ad11 - 11-бітна адреса-зміщення всередині сторінки об’ємом 2кб; 
ad16 - пряма 16-бітна адреса переходу; 
..h - старша частина адреси або операнда; 
..l - молодша частина адреси або операнда; 
c.. - символьне ім’я константи (що визначається через директиви); 
v.. - символьне ім’я змінної (що визначається через директиви); 
(..) - вміст комірки пам’яті або регістра; 
((..)) - вміст комірки пам’яті, яка адресується регістром непрямо; 

Таблиця Б.1  

Система команд МК-51 

Команди передачі даних 
№ Назва команди Мнемоніка Байт Циклів Операція 

1 
Пересилання в акумуля-
тор з регістра (n=0...7) 

MOV A, Rn 1 1 (A) ← (Rn) 

2 
Пересилання в акумуля-
тор прямоадресованого 
байта 

MOV A, ad 2 1 (A) ← (ad) 

3 
Пересилання в акумуля-
тор байта із внутріш-
нього ОЗП (i=0,1) 

MOV A, @Ri 1 1 (A) ← ((Ri)) 

4 
Завантаження в акуму-
лятор константи 

MOVA, #data8 2 1 (A) ← #data8 

5 
Пересилання в регістр з 
акумулятора 

MOV  Rn, A 1 1 (Rn) ← (A) 

6 
Пересилання в регістр 
прямоадресованого бай-
та 

MOV  Rn, ad 2 2 (Rn) ← (ad) 

7 
Завантаження в регістр 
константи 

MOV Rn, 
#data8 

2 1 (Rn) ← #data8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Продовження табл. Б.1 

8 
Пересилання акумуля-
тора по прямій адресі  

MOV ad, A 2 1 (ad) ← (A) 

9 
Пересилання регістра по 
прямій адресі  

MOV  ad, Rn 2 2 (ad) ← (Rn) 

10 
Пересилання прямоад-
ресованого байта по 
прямій адресі 

MOV  add, ads 3 2 (add) ← (ads) 

11 
Пересилання байта із 
внутрішнього ОЗП по 
прямій адресі 

MOV ad, @Ri 2 2 (ad) ← ((Ri)) 

12 
Пересилання константи 
по прямій адресі  

MOV ad, #data8 3 2 (ad) ← #data8 

13 
Пересилання у внутрі-
шній ОЗП з акумулято-
ра 

MOV @Ri, A 1 1 ((Ri)) ← (A) 

14 
Пересипання у внутрі-
шній ОЗП прямоадресо-
ваного байта 

MOV @Ri, ad 2 2 ((Ri)) ← (ad) 

15 
Пересилання у внутрі-
шній ОЗП константи 

MOV @Ri, 
#data8 

2 1 ((Ri)) ← #data8 

16 
Завантаження вказівни-
ка даних 

MOV DPTR, 
#data16 

3 2 DPTR ← #data16 

17 
Пересилання в акумуля-
тор байта з пам'яті про-
грам 

MOVC A, 
@A+DPTR 

1 2 (A) ←  ((A)+(DPTR)) 

18 
Пересилання в акумуля-
тор байта з пам'яті про-
грам 

MOVC  A, 
@A+PC 

1 2 (PC) ←  (PC)+1;  (A) ←
((A) + (PC)) 

19 
Пересилання в акумуля-
тор байта із зовнішньо-
го ОЗП 

MOVX A, @Ri 1 2 (A) ← ((Ri)) 

20 
Пересилання в акумуля-
тор байта із розширено-
го зовнішнього ОЗП 

MOVX A, 
@DPTR 

1 2 (A) ← ((DPTR)) 

21 
Пересилання у зовніш-
ній ОЗП із акумулятора 

MOVX  @Ri, A 1 2 ((Ri)) ← (A) 

22 
Пересилання в розши-
рений зовнішній ОЗП із 
акумулятора 

MOVX  
@DPTR, A 

1 2 ((DPTR)) ← (A) 

23 
Завантаження в стек PUSH  ad 2 2 (SP) ← (SP)+1; ((SP)) ←

(ad) 

24 
Повернення зі стека POP  ad 2 2 (ad) ← ((SP));  (SP) ←

(SP)-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

родовження табл.  Б.1 

25 
Обмін акумулятора з 
регістром 

XCH  A,Rn 1 1 (A) ↔ (Rn) 

26 
Обмін акумулятора із 
адресованим байтом 

XCH  A,ad 2 1 (A) ↔ (ad) 

27 
Обмін акумулятора з 
байтом із внутрішнього 
ОЗП 

XCH  A, @Ri 1 1 (A) ↔ ((Ri)) 

28 

Обмін молодшої тетра-
ди акумулятора з моло-
дшою тетрадою байта 
внутрішнього ОЗП 

XCHD A, @Ri 1 1 (A0…3) ↔ ((Ri0…3)) 

29 
Додавання акумулятора 
з регістром (n=0...7) 

ADD  A, Rn 1 1 (А) ← (А) + (Rn) 

30 
Додавання акумулятора 
із прямоадресованим 
байтом 

ADD  A, ad 2 1 (А) ← (А) + (ad) 

31 
Додавання акумулятора 
з байтом із внутрішньо-
го ОЗП (i=0,1) 

ADD  A, @Ri 1 1 (А) ← (А) + ((Ri)) 

32 
Додавання акумулятора 
з константою 

ADD     
A,#data8 

2 1 (А) ← (А) + #data8 

33 
Додавання акумулятора 
з регістром і переносом 

ADDC A, Rn 1 1 (А) ← (А) + (Rn) + (С) 

34 
Додавання акумулятора 
із прямоадресованим 
байтом і переносом 

ADDC  A, ad 2 1 (А) ← (А) + (ad) + (С) 

35 

Додавання акумулятора 
з байтом із внутрішньо-
го ОЗП і переносом 
(i=0,1) 

ADDC A, @Ri 1 1 (А) ← (А) + ((Ri)) + (С) 

36 
Додавання акумулятора 
з константою і перено-
сом 

ADDC  A, 
#data8 

2 1 (А) ← (А) + #data8 + (С) 

37 
Десяткова корекція 
акумулятора 

DA  A 1 1  

38 
Віднімання від акуму-
лятора регістра і позики 

SUBB  A, Rn 1 1 (А) ← (А) - (Rn) - (С) 

39 
Віднімання від акуму-
лятора прямоадресова-
ного байта і позики 

SUBB  A, ad 2 1 (A) ← (A) - (ad) - (C) 

40 
Віднімання від акуму-
лятора байта із внутрі-
шнього ОЗП і позики 

SUBB  A, @Ri 1 1 (A) ← (A) - ((Ri)) - (C) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

продовження табл.  Б.1 

41 
Віднімання від акуму-
лятора константи і по-
зики 

SUBB  A, 
#data8 

2 1 (А) ← (А) - #data8 - (С) 

42 Інкремент акумулятора INC   A 1 1 (А) ← (А) + 1 
43 Інкремент регістра INC   Rn 1 1 (Rn) ← (Rn) + 1 

44 
Інкремент прямоадресо-
ваного байта 

INC   ad 2 1 (ad) ← (ad) + 1 

45 
Інкремент байта із вну-
трішнього ОЗП 

INC  @Ri 1 1 ((Ri)) ← ((Ri)) + 1 

46 
Інкремент вказівника 
даних 

INC  DPTR 1 2 (DPTR) ← (DPTR) + 1 

47 Декремент акумулятора DEC  A 1 1 (A) ← (A) - 1 
48 Декремент регістра DEC  Rn 1 1 (Rn) ← (Rn) - 1 

49 
Декремент прямоадре-
сованого байта 

DEC   ad 2 1 (ad) ← (ad) - 1 

51 
Множення акумулятора 
і регістра В 

MUL AB 1 4 (B)(A) ← (A) * (B) 

52 
Ділення акумулятора на 
регістр В 

DІV  AB 1 4 (A),(B) ← (A)/(B) 

Команди логічних операцій 

53 
Логічне І акумулятора 
та регістра (n=0...7) 

ANL  A, Rn 1 1 (А) ← (А) AND (Rn) 

54 
Логічне І акумулятора 
та прямоадресованого 
байта 

ANL  A, ad 2 1 (А) ← (А) AND (ad) 

55 
Логічне І акумулятора 
та байта із внутрішнього 
ОЗП (i=0,1) 

ANL A, @Ri 1 1 (А) ← (А) AND ((Ri)) 

56 
Логічне І акумулятора 
та константи 

ANL A,#data8 2 1 (А) ← (А) AND #data8 

57 
Логічне І прямоадресо-
ваного байта та акуму-
лятора 

ANL  ad, A 2 1 (ad) ← (ad) AND (А) 

58 
Логічне І прямоадресо-
ваного байта та конста-
нти 

ANL ad, #data8 3 2 (ad) ← (ad) AND #data8 

59 
Логічне АБО акумуля-
тора і регістра (n=0...7) 

ORL A, Rn 1 1 (А) ← (А) OR (Rn) 

60 
Логічне АБО акумуля-
тора і прямоадресовано-
го байта 

ORL A, ad 2 1 (А) ← (А) OR (ad) 
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61 
Логічне АБО акумуля-
тора з байтом із внутрі-
шнього ОЗП (i=0,1) 

ORL  A,@Ri 1 1 (А) ← (А) OR ((Ri)) 

62 
Логічне АБО акумуля-
тора і константи 

ORL  A, #data8 2 1 (А) ← (А) OR #data8 

63 
Логічне АБО прямоад-
ресованого байта і аку-
мулятора 

ORL  ad, A 2 1 (ad) ← (ad) OR (А) 

64 
Логічне АБО прямоад-
ресованого байта і конс-
танти 

ORL  ad, #data8 3 2 (ad) ← (ad) OR #data8 

65 
Виключаюче АБО аку-
мулятора і регістра 
(n=0...7) 

XRL  A, Rn 1 1 (А) ← (А) XOR (Rn) 

66 
Виключаюче АБО аку-
мулятора і прямоадре-
сованого байта 

XRL  A, ad 2 1 (А) ← (А) XOR (ad) 

67 
Виключаюче АБО аку-
мулятора і байта із вну-
трішнього ОЗП (i=0,1) 

XRL  A, @Ri 1 1 (А) ← (А) XOR ((Ri)) 

68 
Виключаюче АБО аку-
мулятора і константи 

XRL A, #data8 2 1 (А) ← (А) XOR #data8 

69 
Виключаюче АБО пря-
моадресованого байта і 
акумулятора 

XRL  ad, A 2 1 (ad) ← (ad) XOR (А) 

70 
Виключаюче АБО пря-
моадресованого байта і 
константи 

XRL  ad, #data8 3 2 (ad) ← (ad) XOR #data8 

71 Скидання акумулятора CLR A 1 1 (А) ← 0 
72 Інверсія акумулятора CPL A 1 1 (А) ← /(А) 

73 
Циклічний зсув акуму-
лятора вліво  

RL  A 1 1 
(А.n+1) ← (А.n), n=0-6; 
(A.0) ← (А.7) 

74 
Зсув акумулятора вліво 
через перенос 

RLC A 1 1 
(А.n+1) ← (А.n), n=0-6; 
(A.0) ← (С); (С) ← (А.7) 

75 
Циклічний зсув акуму-
лятора вправо 

RR A 1 1 
(А.n) ← (А.n+1), n=0-6; 
(А.7) ← (А.0) 

76 
Зсув акумулятора впра-
во через перенос 

RRC  A 1 1 
(А.n) ← (А.n+1), n=0-6; 
(А.7) ← (С); (С) ← (А.0) 

77 
Обмін місцями тетрад в 
акумуляторі 

SWAP A 1 1 
(А.0, А.1, А.2, А.3) ↔  
(А.4, А.5, А.6, А.7) 

Команди операцій з бітами 
78 Скидання біта переносу CLR  С 1 1 (C) ← 0 
79 Скидання біта CLR  bit 2 1 (bit) ← 0 

80 
Установка біта пере-
носу 

SETB  С 1 1 (С) ← 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 Установка біта SETB  bit 2 1 (bit) ← 1 
82 Інверсія біта переносу CPL  С 1 1 (С) ← /(С) 
83 Інверсія біта CPL  bit 2 1 (bit) ← /(bit) 
84 Логічне І біта і переносу ANL  C, bit 2 2 (С) ← (С) AND (bit) 

85 
Логічне І інверсії біта й 
переносу 

ANL  C, /bit 2 2 (С) ← (С) AND /(bit) 

86 
Логічне АБО біта й пе-
реносу 

ORL  C, bit 2 2 (С) ← (С) OR (bit) 

87 
Логічне АБО інверсії 
біта й переносу 

ORL  C, /bit 2 2 (С) ← (С) OR /(bit) 

88 
Пересилання біта в пе-
ренос 

MOV  C, bit 2 1 (С) ← (bit) 

89 
Пересилання переносу в 
біт 

MOV  bit, c 2 2 (bit) ← (С) 

Команди передачі управління 

90 
Довгий абсолютний пе-
рехід у повному об’ємі 
пам'яті програм 

LJMP ad16 3 2 (PC) ← ad16 

91 
Абсолютний перехід 
всередині двохкілобай-
тової сторінки 

AJMP ad11 2 2 
(PC) ← (РС)+2, потім 
(PC 0-10) ← ad11 

92 
Короткий відносний 
перехід всередині сторі-
нки 256 байт 

SJMP rel 2 2 
(PC) ← (PC)+2, потім 
(PC) ← (PC)+rel 

93 
Непрямий відносний 
перехід 

JMP 

@A+DPTR 
1 2 (PC) ← (A)+(DPTR) 

94 
Перехід, якщо акумуля-
тор дорівнює 0 

JZ rel 2 2 
(PC) ← (PC)+2, потім 
якщо (А)=0, то (PC) ← 
(PC)+rel 

95 
Перехід, якщо акумуля-
тор не дорівнює 0 

JNZ rel 2 2 
(PC) ← (PC)+2, потім 
якщо (А)<>0, то (PC) ←
(PC)+rel 

96 
Перехід, якщо перенос 
дорівнює одиниці 

JC rel 2 2 
(PC) ← (PC)+2, потім 
якщо (С)=1, то (PC) ←
(PC)+rel 

97 
Перехід, якщо перенос 
дорівнює нулю 

JNC rel 2 2 
(PC) ← (PC)+2, потім 
якщо (С)=0, то (PC) ←
(PC)+rel 

98 
Перехід, якщо біт дорі-
внює одиниці 

JB bit,rel 3 2 
(PC) ← (PC)+3, потім 
якщо (bit)=1, то (PC) ←
(PC)+rel 

99 
Перехід, якщо біт дорі-
внює нулю 

JNB bit,rel 3 2 
(PC) ← (PC)+3, потім 
якщо (bit)=0, то (PC) ←
(PC)+rel 

100 Перехід, якщо біт уста-JBC bit,rel 3 2 (PC) ← (PC)+3, потім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

новлений, з наступним 
скиданням біта 

якщо (bit)=1, то (PC) ←
(PC)+rel, 
(bit) ← 0 

101 
Декремент регістра і 
перехід, якщо не нуль 

DJNZ Rn,rel 2 2 

(PC) ← (PC)+2, (Rn) ← 
(Rn)-1, потім якщо 
(Rn)<>0, то (PC) ← 

(PC)+rel 

102 
Декремент прямоадре-
сованого байта і пере-
хід, якщо не нуль 

DJNZ ad,rel 3 2 

(PC) ← (PC)+2, (ad) ← 
(ad)-1, потім якщо 
(ad)<>0, то (PC) ← 

(PC)+rel 

103 

Порівняння акумулято-
ра із прямоадресованим 
байтом і перехід, якщо 
не дорівнює 

CJNE
 A,ad,r
el 

3 2 

(PC) ← (PC)+3, якщо 
(A)<> (ad), то (PC) ← 

(PC)+rel, при 
цьому якщо (A)<(ad), то  
(С) ← 1, інакше (С) ← 0 

104 
Порівняння акумулято-
ра з константою і пере-
хід, якщо не дорівнює 

CJNE 
A,#data8,rel 

3 2 

(PC) ← (РС)+3, якщо 
(A)<> #data8, то (PC) ← 

(PC)+rel, при цьому якщо 
(A)<#data8, то (С) ← 1, 

інакше (С) ← 0 

105 
Порівняння регістра з 
константою і перехід, 
якщо не дорівнює 

CJNE 
Ri,#data8,rel 

3 2 

(PC) ← (РС)+3, якщо 
(Rn)<>#data8, то (PC) ← 

(PC)+rel, 
при цьому якщо 

(Rn)<#data8, то (С) ← 1, 
інакше (С) ← 0 

106 

Порівняння байта у  
внутрішньому ОЗП і 
перехід, якщо не дорів-
нює 

CJNE @Ri, 
,#data8,rel 

3 2 

(PC)←(РС)+3, якщо 
(Ri)<>#data8, то (PC) ←
(PC)+rel, при цьому якщо 
(Ri)<#data8 то  (С) ← 1, 
інакше (С) ← 0 

107 
Довгий абсолютний ви-
клик підпрограми 

LCALL ad16 3 2 

(PC) ← (PC)+3; (SP) ← 
(SP)+1 и ((SP)) ← (PC 0-
7); потім (SP) ← (SP)+1 и 
((SP)) ← (PC 8-15); потім 

(PC) ← ad16 

108 

Абсолютний виклик пі-
дпрограми всередині 
двохкілобайтової сторі-
нки 

ACALL ad11 2 2 

(PC) ← (PC)+3; (SP) ← 
(SP)+1 и ((SP)) ← (PC 0-
7); потім (SP) ← (SP)+1 и 
((SP)) ← (PC 8-15); потім 

(PC 0-10) ← ad11 

109 
Повернення з підпрог-
рами 

RET 1 2 

(PC 8-15) ← ((SP)); (SP) 
← (SP)-1; потім (PC 0-7) 
← ((SP)); (SP) ← (SP)-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 
Повернення з підпрог-
рами обробки перери-
вання 

RETI 1 2 

(PC 8-15) ← ((SP)); (SP) 
← (SP)-1; потім (PC 0-7) 
← ((SP)); (SP) ← (SP)-1 

111 Холоста команда NOP 1 1 (PC) ← (PC)+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток В  

Схеми електричні принципові стенда EV8031 

 

Рис. В.1. Схема електрична принципова стенда EV8031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рис. В.2. Схема електрична принципова під’єднання периферійних пристроїв 
стенда EV8031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рис. В.3. Схема електрична принципова плати розширення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Г 

Інтерфейси  MCS-51 

Інтерфейс послідовного порту СОМ1 RS232 (Табл. Г.1.) призна-
чений для зв'язку стенда з персональним комп'ютером, прийому да-
них програм стенда, що завантажуються у пам'ять. Роз’єм DB9. 

Інтерфейс послідовного порту СОМ2 RS232 (Табл. Г.2.) призна-
чений 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 Г.1  
Інтерфейс послідовного порту СОМ1 

Номер конта-
кту 

Наймену-
вання 

3 Rx 
2 Tx 
6 RI 
7 GND 

Таблиця Г.2 
Інтерфейс послідовного порту СОМ2 

Номер конта-
кту 

Наймену-
вання 

1 DCD 
2 Rx 
3 Tx 
4 DTR 
5 GND 
6 DSR 
7 RTS 
8 CTS 
9 RI 

Системний інтерфейс. 

Системний інтерфейс (Табл. Г.3.)призначений для підключення 
розроблювальних зовнішніх пристроїв. Наявність повного адресного 
простору сигналів  ALE , PME , WR , RD дозволяє здійснити вибірку 
практично  будь-якого пристрою. Живлення модулів, що підключа-
ються, відбувається від стенда. Вільні лінії на інтерфейсі 23-26 до-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

зволяють використання сигналів CS1, CS4-CS7, при відповідному пі-
дключенні. 

Таблиця Г.3  
Системний інтерфейс 

Номер 
контакту 

На-
ймену-
вання 

Номер 
контакту 

На-
йменування 

Номер 
контакту 

На-
йменування 

1 GND 16 A9 31 AD0 
2 GND 17 A10 32 AD1 
3 INT0 18 A11 33 AD2 
4 INT1 19 A12 34 AD3 
5 T0 20 A13 35 AD4 
6 T1 21 A14 36 AD5 
7 A0 22 A15 37 AD6 
8 A1 23 CS6 38 AD7 
9 A2 24 CS7 39 UCC 
10 A3 25 Rx 40 UCC 
11 A4 26 Tx   
12 A5 27 RD   
13 A6 28 WR   
14 A7 29 ALE   
15 A8 30 PME   

Інтерфейс розширення. 

Інтерфейс розширення (табл. Г.4) призначений для підключення 
розроблювальних зовнішніх пристроїв. 

Наявність в обох інтерфейсах сигналів  INT0, INT1, T0,T1 дозво-
ляє використати в розроблювальних пристроях апаратні елементи 
системи переривання  MCS-51. 

Таблиця Г.4  
Інтерфейс розширення 

Номер 
контакту 

На-
ймену-
вання 

Номер 
контакту 

На-
ймену-
вання 

Номер 
контакту 

На-
йменування 

1 GND 16 PC4 31 P1.4 
2 GND 17 PC7 32 P1.5 
3 PB1 18 PC6 33 P1.6 
4 PB0 19 PA7 34 P1.7 
5 PB3 20 PA6 35 INT0 
6 PB2 21 PA5 36 INT1 
7 PB5 22 PA4 37 T0 
8 PB4 23 PA0 38 T1 
9 PB7 24 PA1 39 UCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Номер 
контакту 

На-
ймену-
вання 

Номер 
контакту 

На-
ймену-
вання 

Номер 
контакту 

На-
йменування 

10 PB6 25 PA2 40 UCC 
11 PC1 26 PA3   

 

Інтерфейс програмування AVR (табл. Г.5). 

Інтерфейс призначений для програмування мікропроцесорів AVR. 
Таблиця Г.5 

Інтерфейс програмування AVR 
Номер контакту Найменування 

1 MOSI 
2 MISO 
3 SCK 
4 RST 
5 GND 
6 VCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Д 

Адреси апаратних ресурсів MCS-51 

Для автоматизації уведення в МК довгого переліку символічних 
імен регістрів та їх бітів а також відповідних адрес доцільно на поча-
тку програми вставити директиву #INCLUD "DEFS.INC". Дія цієї 
директиви полягає в тому, що при трансляції замість рядка з вказа-
ною директивою в програму автоматично вставляється вміст файла з 
іменем DEFS.INC, тобто адреси використаних ресурсів.  

Таблиця Д.1  

Адреси апаратних ресурсів та їх символічні імена 

R15 .EQU 15 Адреси  

РЗП. 

PSW.0 .EQU 0D0H Адреси 
бітів регіс-
тра PSW. R14 .EQU 14 PSW.1 .EQU 0D1H 

R13 .EQU 13 PSW.2 .EQU 0D2H 

R12 .EQU 12 PSW.3 .EQU 0D3H 

R11 .EQU 11 PSW.4 .EQU 0D4H 

R10 .EQU 10 PSW.5 .EQU 0D5H 

R9 .EQU 9 PSW.6 .EQU 0D6H 

R8 .EQU 8 PSW.7 .EQU 0D7H 

R7 .EQU 7 P0.0 .EQU 80H Адреси 
бітів порта 
P0. R6 .EQU 6 P0.1 .EQU 81H 

R5 .EQU 5 P0.2 .EQU 82H 

R4 .EQU 4 P0.3 .EQU 83H 

R3 .EQU 3 P0.4 .EQU 84H 

R2 .EQU 2 P0.5 .EQU 85H 

R1 .EQU 1 P0.6 .EQU 86H 

R0 .EQU 0 P0.7 .EQU 87H 

ACC .EQU 0E0H Адреси акумуляторів. P1.0 .EQU 90H Адреси 
бітів порта 
P1. B .EQU 0F0H P1.1 .EQU 91H 

PSW .EQU 0D0H Адреса регістра прапо-
рів 

P1.2 .EQU 92H 

DPL .EQU 82H Адреси покажчика да-
них 

P1.3 .EQU 93H 

DPH .EQU 83H P1.4 .EQU 94H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P0 .EQU 80H Адреси портів. P1.5 .EQU 95H 

P1 .EQU 90H P1.6 .EQU 96H 

P2 .EQU 0A0H P1.7 .EQU 97H 

P3 .EQU 0B0H P2.0 .EQU 0A0H Адреси 
бітів порта 
P2. B.0 .EQU 0F0H Адреси бітів акумуля-

тора В. 
P2.1 .EQU 0A1H 

B.1 .EQU 0F1H P2.2 .EQU 0A2H 

B.2 .EQU 0F2H P2.3 .EQU 0A3H 

B.3 .EQU 0F3H P2.4 .EQU 0A4H 

B.4 .EQU 0F4H P2.5 .EQU 0A5H 

B.5 .EQU 0F5H P2.6 .EQU 0A6H 

B.6 .EQU 0F6H P2.7 .EQU 0A7H 

B.7 .EQU 0F7H P3.0 .EQU 0B0H Адреси 
бітів порта 
P3. ACC.0 .EQU 0E0H Адреси бітів  

акумулятора А. 

P3.1 .EQU 0B1H 

ACC.1 .EQU 0E1H P3.2 .EQU 0B2H 

ACC.2 .EQU 0E2H P3.3 .EQU 0B3H 

ACC.3 .EQU 0E3H P3.4 .EQU 0B4H 

ACC.4 .EQU 0E4H P3.5 .EQU 0B5H 

ACC.5 .EQU 0E5H P3.6 .EQU 0B6H 

ACC.6 .EQU 0E6H P3.7 .EQU 0B7H 

ACC.7 .EQU 0E7H    

SP .EQU 81H  TMOD .EQU 089H Рег.упр. 
   TCON .EQU 088H Рег.стат. 
OV .EQU PSW.2 Прапор переповнення TL0 .EQU 08AH Мол.рег. 

Т/С0  
SG .EQU ACC.7 Старший біт АСС  

(псевдо-прапор  
знаку результату) 

TH0 .EQU 08CH Ст.рег. 
Т/С0 

ET0 .EQU 0A9H Дозв.пер. Т/С0 TL1 .EQU 08BH Мол.рег. 
Т/С1  

ET1 .EQU 0ABH Дозв.пер. Т/С1 TH1 .EQU 08DH Ст.рег. 
Т/С1 

EA .EQU 0AFH Дозв. всіх пер.  IE .EQU 0A8H  
   IP .EQU 0B8H  
   TR0 .EQU 0C8H  
   TR1 .EQU 08EH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Константи та макроси широкого вжитку        

OV .EQU PSW.2 ;прапор переповнення 
SG .EQU ACC.7 ;псевдо-прапор знаку (старший біт АСС). 
#DEFINE  JO      JB  OV ;JO label - перехід, якщо (OV=1) 
#DEFINE  JNO      JNB  OV      ;JNO label- перехід, якщо 

(OV=0) 
#DEFINE  JS      JB  SG ;JS   label - перехід, якщо 

(SG=1) 
#DEFINE  JNS     JNB  SG       ;JNS label- перехід, якщо (SG=0) 
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