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5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық камтамасыз ету 

мамандығының студенттері үшін зертханалық жұмыстарды орындауға 

арналған әдістемелік  нұсқаулықтар. – Алматы: АЭжБУ, 2016. – 47 б. 

 

 

Ұсынылған әдістемелік дайындалымда, Microchip компаниясының PIC 

(Peripheral Interface Controller) микроконтроллерінің құрылымы мен жұмыс 

принциптерін үйретуге бағытталған, пәннің бірінші бөлімі бойынша 

зертханалық жұмыстар ұйымдастыруға арналған.  

Микроконтроллердің құрамы, құрылымы және олардың аппараттық 

мүмкіндіктерін, бастапқы танысуға және үйренуге аса ыңғайлы, орта деңгейлі 

микроконтроллерлер (Mid-Range) арқылы қарастыру ұсынылған.  

Қойылған мәселелердің бағдарламалы жолмен іске асырылуын 

қамтамасыз етуге арналған арнайы бағдарламалық құрал ретінде OshonSoft 

фирмасының PIC Simulator IDE аталымды бағдарламалы симуляторы 

ұсынылған.  
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Кіріспе 

 «Микропроцессорлық жүйелер» пәні заманауи микроконтроллерлердің 

құрылымы мен жұмыс принциптерін және олардың негізінде цифрлық 

басқару жүйелерін құру жолдарын игеруге арналған.  

Ұсынылған әдістемелік дайындалымда, Microchip компаниясының PIC 

(Peripheral Interface Controller) микроконтроллерінің құрылымы мен жұмыс 

принциптерін үйретуге бағытталған, пәннің бірінші бөлімі бойынша 

зертханалық жұмыстар ұйымдастыруға арналған.  

Микроконтроллердің құрамы, құрылымы және олардың аппараттық 

мүмкіндіктерін, бастапқы танысуға және үйренуге аса ыңғайлы, орта деңгейлі 

микроконтроллерлер (Mid-Range) арқылы қарастыру ұсынылған.  

Қойылған мәселелердің бағдарламалы жолмен іске асырылуын 

қамтамасыз етуге арналған арнайы бағдарламалық құрал ретінде OshonSoft 

фирмасының PIC Simulator IDE аталымды бағдарламалы симуляторы 

ұсынылған.  

Орта деңгейлі микроконтроллерлерде, құрамына байттармен, 

биттермен, константалармен жұмыс істеуге және басқару қызметтеріне 

арналған қарапайым командалар жүйесі пайдаланылады (К.1 кесте).  

Әрбір команда, операция кодына (OpCode) және бір немесе екі 

операндтар аймағына бөлінген, 14-битті сөз түрінде құрылған. Байттармен 

жұмыс істеуге арналған командаларда f әрекетке қатысты регистрді; d – 

нәтиже жіберілетін регистрді көрсетеді. Егер d = 0 болса, онда нәтиже w 

регистріне, ал d=1 кезінде нәтиже командаға қатысты регистрге жіберіледі. 

Битпен жұмыс істеуге арналған командаларда f әрекетке қатысты регистрді, 

ал b осы регистрдің битінің нөмірін көрсетеді. Басқару командалары мен 

константалармен жұмыс істеуге арналған командаларда k 8- немесе 11-битті 

константа мәнін көрсетеді. 

Командалардың барлығы дерлік бір команда циклінде орындалады. 

Команданың орындалу нәтижесінде команда санауышының құрамы өзгерген 

жағдайда ғана команда екі команда циклінде орындалады. Жеке команда 

циклінің ұзақтығы генератордың 4 периодын құрады. Сонымен, жиілігі 4 МГц 

генератор пайдаланылуы кезінде команда циклінің ұзақтығы 1 мкс болады. 
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1.1 кесте 

Мнемо-

ника 
Команда суреттемесі 

Цикл-

дер 

Ахуал 

биттері 

addwf f, d  W және f регистрлерін қосу 1 C ,DC ,Z  

andwf f, d  W және f регистрлерін логикалық көбейту  1 Z  

clrf f  f регистрін тазарту 1 Z  

clrw  W регистрін тазарту 1 Z  

comf f, d  f регистрін терістеу 1 Z  

decf f, d  f регистрін бірге кеміту (декременттеу) 1 Z  

decfsz f, d  f регистрін бірге кеміту (декременттеу), нәтиже 

0 болса, келесі команда орындалмайды 

1(2)  

incf f, d  f регистрін бірге ұлғайту (инкременттеу) 1 Z  

incfsz f, d  f регистрін бірге ұлғайту (инкременттеу), нәтиже 

0 болса, келесі команда орындалмайды 

1(2)  

iorwf f, d  W және f регистрлерін логикалық қосу 1 Z  

movf f, d  f регистрін d регистріне жіберу 1 Z  

movwf f  W регистрін f регистріне жіберу 1  

nop  Бос (орындалмайтын) команда 1  

rlf f, d  f регистрін тасымал арқылы солға ығыстыру 1 C  

rrf f, d  f регистрін тасымал арқылы оңға ығыстыру 1 C  

subwf f, d  f регистрінен W регистрін алу 1 C,DC,Z  

swapf f, d  f регистрінің тетрадаларының орнын ауыстыру 1  

xorwf f, d  W және f регистрлерін арифметикалық қосу 1 Z  

bcf f, b  f регистрінің b битін тазарту 1  

bsf f, b  f регистрінің b битін бірге қою 1  

btfsc f, b  f регистрінің b биті 0 болса, келесі команда 

орындалмайды 

1(2)  

btfss f, b  f регистрінің b биті 1 болса, келесі команда 

орындалмайды 

1(2)  

addlw k  W регистріне константа қосу 1 C, DC, Z  

andlw k  W регистрі мен константаны логикалық көбейту 1 Z  

call k  Қосалқы бағдарламаны шақыру  2  

clrwdt  Бақылау таймерін (WDT) тазарту 1 /TO, /P  

goto k  Адрес бойынша ауыстыру 2  

iorlw k  W регистрі мен константаны логикалық қосу 1 Z  

movlw k  W регистріне константа жіберу 1  

retfie  Үзілістен қайту  2  

retlw k  Қосалқы бағдарламадан W регистріне константа 

қабылдау арқылы қайту 

2  

return  Қосалқы бағдарламадан қайту 2  

sleep  SLEEP режиміне ауыстыру 1 /TO, /P  
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sublw k  W регистрін константадан алу 1 C, DC, Z  

xorlw k  W регистріне константаны арифметикалық қосу 1 Z  

1 Зертханалық жұмыс №1. Арифметикалық операциялар 

Жұмыс мақсаты: 

 PIC симуляторымен жұмыс істеу тәртібімен танысу; 

 микроконтроллер порттарымен жұмыс істеу тәртібін игеру; 

 сандар тізбесін құру бағдарламасының құрылымын және оның 

жұмыс істеу принциптерін игеру. 

1.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

1.2 Қажетті мәліметтер 

Зертханалық жұмыста бірбайтты сандар шегіндегі (0..255) Фибоначчи
1
 

сандарының мәндері түріндегі деректер тізбесін қалыптастыру мәселесі 

қарастырылады.  

Фибоначчи сандарының тізбесі {Fn} келесі сызықты рекуррентті 

қатынас арқылы құрылады: 

F0 = 0; F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 (n ≥ 2). 

Бірінші бағдарламада Фибоначчи сандарының тізбесінің тура және теріс 

бағытта қалыптастырылуы мен олардың 8-разрядты индикаторлар панелінде 

шығарылуы қарастырылады.  

Екінші бағдарламаның бірінші кезеңінде (Data_Wr блогы) Фибоначчи 

сандарының тізбесінің қалыптастырылуы мен олардың жалпы қызмет 

регистрлерінде жанама сілтеу арқылы сақталуы жүзеге асырылады. 

Бағдарламаның екінші кезеңінде (Data_Rd блогы), алғы кезеңдегі сияқты, 

жанама сілтеу арқылы деректер жадысындағы деректер оқылып, олар 8-

разрядты индикаторлар панелінде шығарылады.  

PortA және PortB регистрлері – 0-банкте, ал олардың жұмыс бағытын 

анықтаушы TrisA және TrisB регистрлері 1-банкте орналастырылғанына көңіл 

аударыңыз. Сондықтан порт шықпаларының жұмыс бағытын анықтау кезінде 

банктер ауыстырылу керек.  

Арнайы қызмет регистрлерінің (SFR, Special Function Registers) алда 

ұсынылған бағдарламаларда пайдаланылуына байланысты олардың сәйкесті 

биттерінің қызметін келтіреміз. Осы жұмыста пайдаланылатын Status 

регистрінің (ол барлық программада, оның ішінде, келесі зертханалық 

                                           
1
 Ортағасырлық математик Леонардо Пизанскийдің (Фибоначчи ретінде белгілі) құрметіне 

аталған.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8
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жұмыстарда да кеңінен пайдаланылады) биттерінің қызметін келтіреміз (1.1 

кесте).  

1.1 кесте – Status регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

7 IRP 
Деректер банкін таңдау (жанама сілтеуде пайдаланылады):  

0 – 0,1 банктері; 1 – банк 2,3 банктері  

6-5 RP1, RP0 
Деректер банкінің парағын таңдау (тура сілтеуде):  

00 – 0 банкі; 01 – 1 банкі; 10 – 2 банкі; 11 – 3 банкі 

4 T0’ 

Бақылау таймерінің істеуі: 0 – бақылау таймерінің 

уақытының бітуіне байланысты; 1 – қорек көзі қосылғанда; 

CLRWDT және SLEEP командаларымен 

3 RD’ 
Тұтынылу қуатының кемуі: 0 – SLEEP командасымен;  

1 – қорек көзі қосылғанда; CLRWDT командасымен 

2 Z 
Нөлдік туы:  

0 – нөлсіз нәтиже; 1 – нөлдік нәтиже 

1 DC 
Үшінші разрядтан ауысу туы:  

0 – тасымал тумауы; 0 – тасымал тууы 

0 C 
Жетінші разрядтан ауысу туы:  

0 – тасымал тумауы; 0 – тасымал тууы 

1.3 Жұмыс тапсырмасы 

1.3.1 Бірбайтты екілік сандар кеңістігінде (0..255) Фибоначчи сандарын 

қалыптастыру бағдарламасының жұмысын зерттеу: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Симулятор-

дың негізгі терезесінде микроконтроллер түрін (PIC16F84A) анықтаңыз және 

тактілік генератор жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген  Фибоначчи сандарын 

қалыптастыру бағдарламасын енгізіңіз және оны Fibonacci8 аталымымен 

сақтаңыз; 
 

; Fibonacci_8 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

FibTemp equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Sec  equ  0Fh 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;========================== 

;----------------------------------------------- 

  movf  Fib1,w 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

;----------------------------------------------- 

  movf  Fib0,w 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

;----------------------------------------------- 

R_cont movf  Fib0,w 

  subwf  Fib1,w 

  movwf FibTemp 
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Start  clrf  IntCon 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;****************************** 

Forward clrf  FibTemp 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib0 

  call  Display 

;----------------------------------------------- 

  incf  FibTemp,F 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  call  Display 

;----------------------------------------------- 

F_cont movf  Fib0,W 

  addwf  Fib1,W 

  btfsc  Status,С 

  goto  Reverse 

;-------------------------------------------- 

  movwf FibTemp 

  movf  Fib1,W 

  movwf Fib0 

  movf  FibTemp,W 

  movwf Fib1 

  call  Display 

  goto  F_cont 

;****************************** 

Reverse clrf  PortB 

  call  Delay 

  call  Display 

;----------------------------------------------- 

  movf  Fib0,w 

  movwf Fib1 

  movf  FibTemp,w 

  movwf Fib0 

  btfss  Status,z 

  goto  R_cont 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;========================== 

Display movf  FibTemp,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  $+3 

  movlw FFH 

  movwf PortB 

  clrf  PortB 

;----------------------------------------------- 

  clrf  PortB 

  movf  FibTemp,W 

  movwf PortB 

;----------------------------------------------- 

Delay  movlw .7 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,f 

  goto  $-1 

  return 

;========================== 

  end 
 

 бағдарламаны ассемблерлеңіз (Tools/Assemble&Load); 

 жұмыс дәптеріне бірбайтты Фибоначчи сандарын  ондық, екілік және 

оналтылық түрінде жазып алыңыз;  

 дисплей экранына жарықдиодты 8xLED Board индикаторларын 

шығарып және моделдеу жылдамдығын қойып (мысалы, Rate/Fast), Фибонач-

чи сандарының тура және теріс бағытта қалыптасуын (1.1 сурет). Қалыптасқан 

сандардың жұмыс дәптерінде жазылған Фибоначчи сандарының мәндеріне 

сәйкестігіне көз жеткізіңіз; 

 бағдарлама құрылымын талдаңыз және оның жеке блоктарының 

қызметін анықтаңыз. Бағдарламаны қадамды жұмыс режимінде (Rate/Step By 

Step)  іске қосып, симулятордың негізгі терезесіндегі регистрлердің 

құрамының өзгерістерін бақылау арқылы, бағдарламаның әрбір блогындағы 

командалардың жұмысын тексеріңіз. 
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1.3.2 Қалыптастырылған Фибоначчи сандарын алдымен жадыда сақтау, 

сосын оқу бағдарламасының жұмысын зерттеу: 

 жаңа Assembler терезесіне (File/New) төменде келтірілген  

Фибоначчи сандарын алдымен сақтау, сосын оқу және индикаторларда 

көрсету бағдарламасын енгізіңіз және оны Fibonacci8Mem аталымымен 

сақтаңыз; 

 

1.1 сурет 

; Fibonacci8Mem 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

FibTemp equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Sec  equ  0Fh 

Num  equ  10h 

Total  equ  11h 

;-------------------------------------------- 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Rd_Next movf  INDF,w 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  incf  FSR,f 

  decfsz Num,f 

  goto  Rd_Next 

;========================== 

Reverse movf  Total,W 

  movwf Num 
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  org  0 

;========================== 

Start  clrf  IntCon 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;****************************** 

Data_Wr movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Num 

  clrw 

  movwf FibTemp 

  movwf Fib0 

  movwf INDF 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

  incf  FSR,f 

  incf  FibTemp,f 

  movf  FibTemp,w 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

Wr_Next movf  Fib0,w 

  addwf  Fib1,w 

  btfsc  Status,C 

  goto  Data_Rd 

  movwf FibTemp 

  incf  FSR,f  

  movwf INDF 

  incf  Num,F 

;-------------------------------------------- 

  movf  Fib1,w 

  movwf Fib0 

  movf  FibTemp,w 

  movwf Fib1 

  goto  Wr_Next 

;========================== 

Data_Rd movf  Num,W 

  movwf Total 

;-------------------------------------------- 

  addlw  1Ch 

  movwf FSR 

;----------------------------------------------- 

  clrf  PortB 

  call  Delay 

;----------------------------------------------- 

Rd_Rev movf  INDF,W 

  movwf FibTemp 

  call  Display 

  decf  FSR,f 

  decfsz Num,f 

  goto  Rd_Rev 

;----------------------------------------------- 

  movlw .5 

  movwf Sec 

  movf  Total,W 

  clrf  PortB 

  movwf PortB 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-3 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;========================== 

Display movf  FibTemp,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  $+3 

  movlw FFH 

  movwf PortB 

  clrf  PortB 

;----------------------------------------------- 

  clrf  PortB 

  movf  FibTemp,W 

  movwf PortB 

;----------------------------------------------- 

Delay  movlw .7 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,f 

  goto  $-1 

  return 

;========================== 

  end 
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 бағдарламаны ассемблерлеп (Tools/Assemble&Load) және моделдеу 

жылдамдығын Rate/Fast түрінде қойып, қалыптастырылған Фибоначчи 

сандарының жадыға жазылуы мен олардың оқылуын бақылаңыз. Олардың 

жұмыс дәптерінде жазылған Фибоначчи сандарының мәндеріне сәйкестігіне 

көз жеткізіңіз.  

1.4 Бақылау сұрақтары 

1. Fibonacci8 бағдарламасының құрылымын суреттеңіз. 

2. Fibonacci8 бағдарламасының әртүрлі блоктарының қызметін және 

олардың жұмыс тәртібін суреттеңіз. 

3. Fibonacci8Mem бағдарламасының құрылымын суреттеңіз. 

4. Fibonacci8Mem бағдарламасының әртүрлі блоктарының қызметін 

және олардың жұмыс тәртібін суреттеңіз. 

5. Деректер тізбесінің жадыға жанама сілтеу арқылы жазылу тәртібін 

түсіндіріңіз. 

6. Деректер тізбесінің жадыдан жанама сілтеу арқылы оқылу тәртібін 

түсіндіріңіз. 

7. Қосалқы бағдарламалармен жұмыс істеу тәртібін түсіндіріңіз. 

8. Оқытушының берген параметрлері бойынша арифметикалық 

прогрессия мүшелерінің мәндерін қалыптастыру бағдарламасын құрыңыз. 

2 Зертханалық жұмыс №2. Импульстер тізбесі 

Жұмыс мақсаты: 

 басқарылмалы процестер ұйымдастыру принциптерін игеру; 

 моделденуші құрылғының параметрлерін (қалыптастырылатын им-

пульстер мен олардың арасындағы пауза ұзақтықтарын) есептеу және өлшеу 

әдістемелерін игеру. 

2.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

2.2 Жұмыс тапсырмасы 

2.2.1 Жиілігі 5 kHz импульстер тізбесін (меандр түріндегі) 

қалыптастыру бағдарламасының жұмысын зерттеу: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Микро-

контроллер түрін (PIC16F84A) анықтаңыз және тактілік генератор жиілігін (4 

MHz) қойыңыз; 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген импульстер тізбесін 

қалыптастыру бағдарламасын енгізіңіз және оны Meander5KHz аталымымен 

сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
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; Meander 5.0 KHz (Osc-1000) 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz 

;========================== 

Sec  equ  0Ch 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;-------------------------------------------- 

Start  clrf  PortA 

  clrf  PortB 

bsf  Status,RP0 

  movlw .1 

  movwf TrisA 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;-------------------------------------------- 

  btfss  PortA,0 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

Pulse  bsf  PortB,0 

  movlw .32 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortB,0 

  movlw .31 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  btfss  PortA,0 

  goto  Start 

  goto  Pulse 

;-------------------------------------------- 

  end 
 

 дисплей экранына осциллограф (Tools/Oscilloscope) және сыртқы 

әрекеттер стимуляторын (Tools/Microcontroller View)  шығарыңыз. 

Осциллографтың көрсетілім уақытын (Settings/Change Display Interval) 1000 

мкс қойыңыз; 
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2.1 сурет 

 

 моделдеу жылдамдығын (мысалы, Rate/Extremely Fast) қойып, симу-

ляторды іске қосыңыз. Құрылғының жұмыс режимінің ауыстырғышының 

(вывод PortA, 0) жағдайын күту режимінен жұмыс режиміне ауыстырып, 

импульстер тізбесінің қалыптасуын бақылаңыз (2.1 сурет); 

 симулятор жұмысын тоқтатып (Simulation/Stop), одан кейін симуля-

тордың негізгі терезесіне Tools/Breakpoints Manager модулін шығарыңыз да, 

тексерім нүктелерін bsf PortB,0 және bcf PortB,0 командаларының жолдарына 

қойыңыз; 

 симуляторды іске қосыңыз. Бірінші тексерім нүктесінде (bsf PortB,0) 

тоқтаған кезде Real Time Duration терезесін басыңыз да (жұмыс уақыты нөлге 

түсіріледі), симулятор жұмысын жалғастырыңыз (2.2 сурет). Келесі тексерім 

нүктесінде (bсf PortB,0) тоқтаған кезде Real Time Duration терезесіндегі мәнді 

(тексерім нүктелерінің арасындағы жұмыс уақыты) жазып алып, оның 

есептелген импульс ұзақтығына сәйкестігін тексеріңіз. Осы сияқты 

имульстердің нөлдік деңгейінің ұзақтығын да тексеріңіз. 
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2.2 сурет 

2.2.2 Бағдарламада қалыптасатын импульстердің нөлдік және бірлік 

деңгейлерінің ұзақтығын анықтаушы константалар мәндерін жиілігі 1 kHz 

(одан кейін 50 Hz) импульстер тізбесін (меандр түріндегі) қалыптастыруға 

өзгертіңіз де, бағдарлама жұмысын тексеріңіз, яғни қалыптастырылған 

импульстердің параметрлерін өлшеңіз. 

2.3 Бақылау сұрақтары 

1. Жұмыста қарастылған бағдарламалардың командаларына түсініктеме 

жазыңыз. 

2. Жұмыста қарастылған және құрылған бағдарламалар жұмысын 

суреттеңіз. 

3. decfsz командасы қалай орындалады? 

4. Жұмыста қарастылған бағдарламаларда жұмыс режимдерінің 

ауыстырылуы қалай жүзеге асырылады? 

5. nop командасы қанша машина циклінде орындалады? 

6. Қалыптастырылатын импульстер тізбесінің параметрлерін анықтаушы 

кідіріс ұзақтықтары қалай есептеледі? 

7. Бағдарламалардағы уақыт кідірістерін ұйымдастыру тәртібін 

түсіндіріңіз. 

8. Оқытушы берген жиілігіне сәйкесті және толтырылу коэффициенті 

1/3 (1/4) импульстер тізбесін қалыптастырушы бағдарлама құрыңыз да, 

олардың қойылған мәндерге сәйкестігін тексеріңіз.  
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3 Зертханалық жұмыс №3. Есептелімді ауыстырылымдар 

Жұмыс мақсаты:  

 есептелімді ауыстырылымдардың goto командаларымен 

ұйымдастылу тәртібін игеру; 

 есептелімді ауыстырылымдардың retlw командаларымен 

ұйымдастылу тәртібін игеру. 

3.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

3.2 Жұмыс тапсырмасы 

3.2.1 Бағдарламаның 4 сценарийге “тарамдалу” принциптерін үйрену: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. 

Симулятордың негізгі терезесінде микроконтроллер түрін (PIC16F84A) 

анықтаңыз және тактілік генератор жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 Assembler терезесіне төменде келтірілген 4 сценариге есептелімді 

ауыстырылуын ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз, оны Computed Branch-1 

аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 

 

 

 

 

 
 

; Computed Branch-1 (Osc-10000) 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz 

;========================== 

Sec  equ  0Ch 

SecL  equ  0Dh 

SecH  equ  0Eh 

Num  equ  0Fh 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;****************************** 

Start  clrf  PortA 

  clrf  PortB 

;-------------------------------------------- 

bsf  Status,RP0 

  movlw .3 

  movwf TrisA 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortB,2 

  movlw .98 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  decfsz Num,F 

  goto  F2 

  goto  Pulses 

;========================== 

F1  bsf  PortB,1 

  movlw .66 
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  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;========================== 

Pulses movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .3 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

  movlw .10 

  movwf Num 

;-------------------------------------------- 

  movf  PortA,W 

  addwf  PCL,F  

  goto  F0 

  goto  F1 

  goto  F2 

;========================== 

F3  bsf  PortB,3 

  movlw .128 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortB,3 

  movlw .127 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  decfsz Num,F 

  goto  F3 

  goto  Pulses 

;========================== 

F2  bsf  PortB,2 

  movlw .99 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortB,1 

  movlw .64 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  decfsz Num,F 

  goto  F1 

  goto  Pulses 

;========================== 

F0  bsf  PortB,0 

  movlw .32 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortB,0 

  movlw .31 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  decfsz Num,F 

  goto  F0 

  goto  Pulses 

;========================== 

  end 

 

 бағдарламаның және оның сәйкесті сигналдар қалыптастыруға 

арналған қосалқы бағдарламаларының құрылымын талдаңыз; 



 16 

 

Рисунок 3.1 

 симулятордың негізгі терезесінде микроконтроллер шықпаларына 

сыртқы әрекеттер стимуляторын  (Tools/Microcontroller View) және осцилло-

граф таңдаңыз. Осциллографты процестерді PortB.0, PortB.1, PortB.2, PortB.3 

арналарында шығаруға дайындаңыз және оның көрсетілім интервалын 10000 

µs қойыңыз, режим – Fast; 

 симулятордың негізгі терезесінде моделдеу жылдамдығын Ultimate 

түрінде анықтап, симуляторды іске қосыңыз (Simulation/Start). Сыртқы 

әрекеттер стимуляторында (Microcontroller View) RA0, RA1 түймелері арқылы 

арна кодтарын (00, 01, 10, 11) қойып, сәйкесті импульстер бумаларының 

қалыптастырылуын бақылаңыз (3.1 сурет); 

 тексерім нүктелерін (Tools/Breakpoints Manager) бағдарламаның сәй-

кесті жолдарына қойып, әрбір арнадағы сигнал параметрлерін анықтаңыз: 

а) сәйкесті импульстер бумаларындағы импульстердің жиілігін; 

б) импульстер бумаларының арасындағы интервал ұзақтығын. 

3.2.2 Екілік кодты 7-сегментті индикатор кодына түрлендірудің  

есептелімді ауыстырылуын ұйымдастыру принциптерін игеру: 

  Ассемблер терезесінде File/New таңдап, төменде келтірілген екілік 

кодты 7-сегментті индикатор кодына түрлендіруге арналған есептелімді 
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ауыстырылуын ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз. Оны Computed Branch-

2 аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

; Computed Branch-2 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Sec  equ  0Ch 

SecL  equ  0Dh 

SecH  equ  0Eh 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;****************************** 

Start  bsf  Status,RP0 

  movlw b'00001111' 

  movwf TrisA 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;========================== 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .255 

  movwf SecH 

  clrwdt 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-2 

 decfsz SecH,F 

  goto  $-4 

  movf  PortA,W 

  call  Table 

  movwf PortB 

  goto  Start 

;****************************** 

Table  addwf  PCL,F 

;-------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111' 

  retlw  b'00000110' 

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111' 

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111' 

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111'   

  retlw  b'00000000' 

  retlw  b'00111110' 

  retlw  b'01110100' 

  retlw  b'00111000' 

  retlw  b'01110011' 

  retlw  b'01110110' 

;========================== 

  end 
 

 бағдарламаның құрылымын және екілік-ондық кодты 7-сегментті 

индикатор кодына түрлендіру процесін талдаңыз; 

 симулятордың негізгі терезесінде микроконтроллер шықпаларына 

сыртқы әрекеттер стимуляторын  (Tools/Microcontroller View) және 7-

сегментті индикаторлар панелін (Tools/7-Segment LED Displays Panel) 

таңдаңыз. Индикаторлардың біреуін оның сегменттерін B портының сәйкесті 

шықпаларындағы (0 – 7) сигналдардың шығарылуына қойыңыз (Setup); 

 симулятордың негізгі терезесінде моделдеу жылдамдығын Ultimate 

түрінде анықтап, симуляторды іске қосыңыз. Сыртқы әрекеттер 

стимуляторында (Microcontroller View) RA0 – RA3 түймелері арқылы 0...15 

арасындағы сандардың екілік кодтарын қойып, олардың индикаторда 

көрсетілуін бақылаңыз (3.2 сурет); 
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3.2 сурет 

 бағдарлама жұмысын қадамды режимге ауыстырып, көрсетілген 

символдардың қосалқы Table бағдарламасындағы сәйкесті кодтарға 

сәйкестігін тексеріңіз. 

3.2.3 Table бағдарламасындағы кодтарды өзгерту арқылы өзге 

символдарды шығарыңыз. 

3.3 Бақылау сұрақтары 

1. Бағдарлама командаларына түсініктеме жазыңыз. 

2. Шартты ауысулардың btfss және btfsc командалары арқылы ұйымдас-

тырылу принциптерін түсіндіріңіз. 

3. Шартты ауысулардың decfsz және incfsz командалары арқылы 

ұйымдастырылу принциптерін түсіндіріңіз. 

4. Есептелімді ауысулардың goto командалары арқылы ұйымдастырылу 

принциптерін түсіндіріңіз. 

5. Есептелімді ауысулардың retlw командалары арқылы ұйымдастырылу 

принциптерін түсіндіріңіз. 

6. Computed Branch-1 бағдарламасының құрылымын суреттеңіз.  

7. Computed Branch-2 бағдарламасының құрылымын суреттеңіз.  

8. Оқытушы көрсеткен символдарды көрсетуге арналған кестелік 

кодтады келтіріңіз. 
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4 Зертханалық жұмыс №4. Деректерді динамикалы көрсету 

Жұмыс мақсаты: деректердің динамикалы көрсетілуін ұйымдастыру 

принциптерін игеру. 

4.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

4.2 Жұмыс тапсырмасы 

4.2.1 Деректердің динамикалы көрсетілуін ұйымдастыру принциптерін 

игеру: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. 

Микроконтроллер түрін (PIC16F84A) таңдаңыз және тактілік генератор 

жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 жаңа Assembler терезесінде төменде келтірілген динамикалы 

көрсетілім ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз. Оны Dynamic Display-1 ата-

лымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

; Dynamic Display-1 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Num  equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

Temp  equ  0Fh 

Data  equ  10h 

Led0  equ  11h 

Led1  equ  12h 

Sec  equ  13h 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;========================== 

  clrf  IntCon 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisA 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;****************************** 

  call  Data_Wr 

;========================== 

  movlw .14 

;…………………………………….. 

  decfsz Num,F 

  goto  Wr_Next 

  return 

;========================== 

BinHex movf  Data,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf Led0 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf Led1 

  return 

;========================== 

HexSeg ;Hex code >> 7-segment 

code 

;…………………………………….. 

  movf  Led1,W 

  btfsc  Status,Z 

  goto  $+3 

  call  Table  

  movwf Led1 

;…………………………………….. 

  movf  Led0,W 

  call  Table  
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  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Read  movf  INDF,W 

  movwf Data 

;-------------------------------------------- 

  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Read 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;****************************** 

Data_Wr movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Fib0 

  clrw  

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

  movlw .1 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

Wr_Next movf  Fib1,W 

  movwf Temp 

  addwf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  movf  Temp,W 

  movwf Fib0 

 incf  FSR,F 

  movwf Led0 

  return 

;========================== 

Table  addwf  PCL,F 

;-------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111'  

  retlw  b'00000110'  

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111'  

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111'  

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111' 

  retlw  b'01110111' 

  retlw  b'01111100' 

  retlw  b'00111001' 

  retlw  b'01011110' 

  retlw  b'01111001' 

  retlw  b'01110001' 

;========================== 

Display movf  Led1,W 

  btfsc  Status,Z 

  goto  $+4 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,1 

  call  Delay 

  bcf  PortA,1 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,0 

  call  Delay 

  bcf  PortA,0 

;-------------------------------------------- 

Delay  movlw .255 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

;========================== 

  end 
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 бағдарлама құрылымын және оның әртүрлі блоктарының бағдарла-

масының қызметін талдаңыз; 

 

4.1 сурет 

 симулятордың негізгі терезесіне 7-сегментті индикаторлар панелін 

(Tools/7-Segment LED Displays Panel) шығарыңыз. Индикаторларды, олардың 

сәйкесті сегменттерінің B портының 0...7 шықпаларындағы сигнал мәндерін 

көрсетуге (Setup) және жеке индикаторлардың A портының сәйкесті 

шықпаларындағы сигналдармен басқарылуына дайындаңыз. (Ескерту: 

терезесінде «Keep Last Display» белгісін қоймаңыз!); 

 моделдеу жылдамдығын Extremely Fast түрінде қойып, симуляторды 

іске қосыңыз және бағдарламада қалыптастырылған сандардың 

разрядтарының мәндерінің динамикалы (кезектеп) көрсетілімін  бақылаңыз; 

 Display блогындағы call Delay командасының алдына үтір-нүкте  

және «Keep Last Display» терезесінде белгі қойып, симуляторды қайтадан іске 

қосыңыз және бағдарламада қалыптастырылған сандардың іс жүзіндегі 

көрсетілімінің елестетілуін  бақылаңыз (4.1 сурет).  

4.2.2 Екібайтты сандардың динамикалы көрсетілімін ұйымдастыру 

бағдарламасын қарастыру: 

 жаңа Assembler терезесінде төменде келтірілген екібайтты сандардың 

динамикалы көрсетілімін ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз. Оны 

Dynamic Display-2 аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

; Dynamic Display-2 

;-------------------------------------------- 

  andlw  0Fh 

  movwf Led2 
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; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Num  equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib0H equ  0Eh 

Fib1  equ  0Fh 

Fib1H equ  10h 

Temp  equ  11h 

TempH equ  12h 

Data  equ  13h 

DataH equ  14h 

Led0  equ  15h 

Led1  equ  16h 

Led2  equ  17h 

Led3  equ  18h 

Index  equ  19h 

Sec  equ  1Ah 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;========================== 

Start  clrf  IntCon 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisA 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;****************************** 

  call  Data_Wr 

;========================== 

  movlw .25 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Read  movf  INDF,W 

  movwf Data 

  incf  FSR 

  movf  INDF,W 

  movwf DataH 

;-------------------------------------------- 

  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf Led3 

  return 

;========================== 

HexSeg movlw .3 

  movwf Index 

  movf  Led3,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F  

  movf  Led2,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F  

  movf  Led1,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F  

;-------------------------------------------- 

IndexS movf  Index,W 

  addwf  PCL,F 

  goto  L0 

  goto  L1 

  goto  L2 

;-------------------------------------------- 

L3  movf  Led3,W 

  call  Table  

  movwf Led3 

;…………………………………….. 

L2  movf  Led2,W 

  call  Table  

  movwf Led2 

;…………………………………….. 

L1  movf  Led1,W 

  call  Table  

  movwf Led1 

;…………………………………….. 

L0  movf  Led0,W 

  call  Table  

  movwf Led0 

  return 

;========================== 

Table  addwf  PCL,F 
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  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Read 

  call  Fin 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;****************************** 

Data_Wr movlw .25 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Fib0 

  clrf  Fib0H 

  clrf  Fib1 

  clrf  Fib1H 

  clrw  

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

  movlw .1 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movf  Fib1H,W 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

Wr_Next movf  Fib1H,W 

  movwf TempH 

  movf  Fib1,W 

  movwf Temp 

  addwf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  btfsc  Status,C 

  incf  Fib1H,F 

  movf  Fib1H,W 

  addwf  Fib0H,W 

  movwf Fib1H 

;-------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111'  

  retlw  b'00000110'  

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111'  

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111'  

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111' 

  retlw  b'01110111' 

  retlw  b'01111100' 

  retlw  b'00111001' 

  retlw  b'01011110' 

  retlw  b'01111001' 

  retlw  b'01110001' 

;========================== 

Display movf  Led3,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,3 

  bcf  PortA,3 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led2,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,2 

  bcf  PortA,2 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led1,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,1 

  bcf  PortA,1 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,0 

  bcf  PortA,0 

;-------------------------------------------- 

Delay  movlw .255 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

;========================== 
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;…………………………………….. 

  movf  Fib1,W 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  movf  Fib1H,W 

  movwf INDF 

  movf  Temp,W 

  movwf Fib0 

  movf  TempH,W 

  movwf Fib0H 

  incf  FSR,F 

;…………………………………….. 

  decfsz Num,F 

  goto  Wr_Next 

  return 

;========================== 

BinHex movf  Data,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf Led0 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf Led1 

;…………………………………….. 

  movf  DataH,W 

 movwf Temp 

Fin  call  Delay 

  clrf  PortB 

  movlw .15 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

;................................................................... 

  movlw b'01111001' 

  movwf PortB 

  movlw .4 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

;................................................................... 

  movlw b'01010100' 

  movwf PortB 

  movlw .2 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

;................................................................... 

  movlw b'01011110' 

  movwf PortB 

  movlw .1 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

  return 

;-------------------------------------------------- 

  end 

 бағдарламаның құрылымын талдаңыз және оның құрылымының 

алдыңғы бағдарламаның құрылымына ұқсастығына көз жеткізіңіз. 

Бағдарламаның сәйкесті блоктарына, екібайтты деректермен жұмыс істеуді 

қамтамасыз етуге, енгізілген өзгерістерді тақылаңыз; 

 индикаторларды, олардың сәйкесті сегменттерінің B портының 0...7 

шықпаларындағы сигнал мәндерін көрсетуге (Setup) және жеке 

индикаторлардың A портының сәйкесті шықпаларындағы сигналдармен 

басқарылуына дайындаңыз; 

 моделдеу жылдамдығын Extremely Fast түрінде қойып, симуляторды 

іске қосыңыз және бағдарламада қалыптастырылған сандардың динамикалы 

көрсетілімін бақылаңыз. 

4.3 Бақылау сұрақтары 

1. Көпразрядты сан түріндегі деректердің статикалы және динамикалы 

көрсету тәсілдерінің айырмашылығы қандай? 

2. Көпразрядты сан түріндегі деректердің динамикалы көрсетілуін 

ұйымдастыру принциптерін суреттеңіз. 
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3. Жұмыста қарастырылған бағдарламалардың жалпы құрылымын 

суреттеңіз. 

4. Жұмыста қарастырылған бағдарламалардың құрамындағы қосалқы 

бағдарламаларға түсініктеме жазыңыз. 

5. Көпразрядты сан түріндегі деректердің динамикалы көрсетілуін 

ұйымдастыру үшін 7-сегментті индикаторлардың қосылу тәртібін түсіндіріңіз. 

6. Қандай жағдайларда деректердің динамикалы көрсетілуін пайдалану 

керек болады? 

7. Көрсетілетін сандардың жоғарғы разрядтарындағы мәнсіз нөл 

символдарын бағдарламалы тәсілмен алып тастау қалай жүзеге асырылады? 

8. Екілік санның екілік-ондық кодқа түрлендірілу принциптерін 

түсіндіріңіз.  

5 Зертханалық жұмыс №5. Екілік-ондық түрлендірімдер 

Жұмыс мақсаты: екілік сандардың екілік-ондық кодтарға түрлендірудің 

әртүрлі принциптерін игеру. 

5.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

5.2 Жұмыс тапсырмасы 

5.2.1 Екілік сандарды екілік-ондық кодтарға тізбелеп онға бөлу арқылы 

түрлендіру принциптерін игеру: 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. 

Симулятордың негізгі терезесінде микроконтроллер түрін (PIC16F84A) 

анықтаңыз және тактілік генератор жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 жаңа Assembler терезесінде төменде келтірілген екілік сандарды 

екілік-ондық кодтарға тізбелеп онға бөлу арқылы түрлендіру бағдарламасын 

енгізіңіз. Оны BinDec(div10) аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

;BinDec(div10) 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Bin0  equ  0Ch  

Bin1  equ  0Dh  

Dec0  equ  1Ch  

Dec1  equ  1Dh  

Dec2  equ  1Eh  

Dec3  equ  1Fh  

Index  equ  0Eh  

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F 

  movf  Dec2,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F 

  movf  Dec1,F 

  btfss  Status,Z 

  goto  IndexS 

  decf  Index,F 

;-------------------------------------------- 
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Temp  equ  0Fh  

Sec  equ  1Bh  

;========================== 

  org  0 

;****************************** 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisA 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;-------------------------------------------- 

  movlw 94h 

  movwf Bin0 

  movlw 26h 

  movwf Bin1 

;****************************** 

  clrf  Dec0  

  clrf  Dec1  

  clrf  Dec2  

  clrf  Dec3  

;****************************** 

  call  BinDec 

  call  DecSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;========================== 

BinDec movlw .10 

  subwf  Bin0,F 

  btfsc  Status,C 

  goto  Inc 

;-------------------------------------------- 

  movf  Bin1,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  Corr 

  decf  Bin1,F 

;-------------------------------------------- 

Inc  incf  Dec1,F 

  movlw .10 

  subwf  Dec1,W 

  btfss  Status,Z 

  goto  BinDec 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Dec1 

IndexS movf  Index,W 

  addwf  PCL,F 

  goto  L0 

  goto  L1 

  goto  L2 

;-------------------------------------------- 

L3  movf  Dec3,W 

  call  Table  

  movwf Dec3 

;-------------------------------------------- 

L2  movf  Dec2,W 

  call  Table  

  movwf Dec2 

;-------------------------------------------- 

L1  movf  Dec1,W 

  call  Table  

  movwf Dec1 

;-------------------------------------------- 

L0  movf  Dec0,W 

  call  Table  

  movwf Dec0 

  return 

;****************************** 

Display clrf  PortB 

  movlw .15 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

;-------------------------------------------- 

  movf  Dec3,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,3 

  clrf  PortA 

;-------------------------------------------- 

  movf  Dec2,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,2 

  clrf  PortA 

;-------------------------------------------- 

  movf  Dec1,W 

  movwf PortB 

bsf  PortA,1 

  clrf  PortA 

;-------------------------------------------- 

  movf  Dec0,W 
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  incf  Dec2,F 

  movlw .10 

  subwf  Dec2,W 

  btfss  Status,Z 

  goto  BinDec 

;-------------------------------------------- 

  clrf  Dec2 

  incf  Dec3,F 

  goto  BinDec 

;========================== 

Corr  movlw .10 

  addwf  Bin0,F 

  movf  Bin0,W 

  movwf Dec0 

  return 

;****************************** 

DecSeg movlw .3 

  movwf Index 

 movf  Dec3,F 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,0 

  clrf  PortA 

  return 

;****************************** 

Table  addwf  PCL,F 

;-------------------------------------------- 

  retlw  b'00111111'  

  retlw  b'00000110'  

  retlw  b'01011011' 

  retlw  b'01001111'  

  retlw  b'01100110' 

  retlw  b'01101101' 

  retlw  b'01111101' 

  retlw  b'00000111'  

  retlw  b'01111111' 

  retlw  b'01101111' 

;========================== 

  end 
 

 BinDec(div10) бағдарламасының және оның әртүрлі блоктарының 

қызметін талқылаңыз; 

 симулятордың негізгі терезесіне 7-сегментті индикаторлар панелін 

шығарыңыз. Индикаторларды, олардың сәйкесті сегменттерінің B портының 

0...7 шықпаларындағы сигнал мәндерін көрсетуге (Setup) және жеке 

индикаторлардың A портының сәйкесті шықпаларындағы сигналдармен 

басқарылуына дайындаңыз; 

 моделдеу жылдамдығын Ultimate түрінде қойып, симуляторды іске 

қосыңыз және бағдарламада қалыптастырылған сандардың ондық мәндерінің 

көрсетілуін бақылаңыз; 

 бағдарламада жүргізілген түрлендірімнің орындалу ұзақтығын 

анықтап, оны жазып алыңыз; 

 бағдарламаға өзге сандардың оналтылық кодтарын енгізіп және 

бағдарламаны іске қосып, жүргізілген түрлендірімдердің дұрыстығына көз 

жеткізіңіз. 

5.2.2 Екілік сандарды екілік-ондық кодтарға олардың ондық 

баламасының жеке разрядтарының мәндерін анықтау арқылы түрлендіру 

принциптерін игеру: 

 алдыңғы бағдарламадағы қосалқы BinDec(div10) бағдарлама блогын 

төменде келтірілген енгізілген сандардың ондық баламасының жеке 

разрядтарының мәндерін анықтау арқылы түрлендіруге арналған қосалқы 

бағдарламамен ауыстырыңыз. Оны BinDec(thousands,etc.) аталымымен 

сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
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;========================== 

BinDec movlw 03h 

  subwf  Bin1,W 

  btfss  Status,C 

  goto  D2 

;-------------------------------------------- 

  movlw E8h 

  subwf  Bin0,F 

  btfss  Status,C 

  decf  Bin1,F 

;-------------------------------------------- 

  movlw 03h 

  subwf  Bin1,F 

  btfss  Status,C 

  goto  Cor3 

  incf  Dec3,F 

  goto  BinDec 

;========================== 

Cor3  movlw E8h 

  addwf  Bin0,F 

  btfsc  Status,C 

  incf  Bin1,F 

;-------------------------------------------- 

  movlw 03h 

  addwf  Bin1,F 

;========================== 

D2  movlw 64h 

 subwf  Bin0,F 

  btfss  Status,C 

  goto  Cor2 

  incf  Dec2,F 

  goto  D2 

;========================== 

Cor2  movf  Bin1,F 

  btfsc  Status,Z 

  goto  Cor2_ 

  decf  Bin1,F 

  incf  Dec2,F 

  goto  D2 

;========================== 

Cor2_  movlw 64h 

  addwf  Bin0,F 

;========================== 

D1  movlw 0Ah 

  subwf  Bin0,F 

  btfss  Status,C 

  goto  Cor1 

  incf  Dec1,F 

  goto  D1 

;========================== 

Cor1  movlw 0Ah 

  addwf  Bin0,W 

;========================== 

  movwf Dec0 

  return 

;****************************** 
 

 қосалқы BinDec(thousands,etc.) бағдарламасының және оның әртүрлі 

блоктарының қызметін талқылаңыз; 

 моделдеу жылдамдығын Ultimate түрінде қойып, симуляторды іске 

қосыңыз;  

 бағдарламада жүргізілген түрлендірімнің орындалу ұзақтығын 

анықтап, оны алдыңғы бағдарламадағы түрлендірім ұзақтығымен 

салыстырыңыз; 

 бағдарламаға өзге сандардың оналтылық кодтарын енгізіп және 

бағдарламаны іске қосып, жүргізілген түрлендірімдердің дұрыстығына көз 

жеткізіңіз. 

5.2.3 Динамикалық көрсетілімді ұйымдастыру бағадарламасындағы 

(алдыңғы зертханалық жұмыстағы Dynamic Display-2 бағдарламасы) қосалқы 

BinHex бағдарламасының блогын қосалқы BinDec(div10) бағдарламасымен 

ауыстырыңыз. Оны Dynamic Display(Dec) аталымымен сақтаңыз және 

ассемблерлеңіз; 
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 моделдеу жылдамдығын Ultimate түрінде қойып, симуляторды іске 

қосыңыз және Фибоначчи сандарының ондық мәндерінің көрсетілімін бақы-

лаңыз (5.1 сурет). 

 

5.1 сурет 

5.3 Бақылау сұрақтары 

1. Екілік сандарды екілік-ондық кодқа тізбелі түрде онға бөлу арқылы 

түрлендіру принциптерін түсіндіріңіз.  

2. Екілік сандарды екілік-ондық кодқа тізбелі түрде онға бөлу арқылы 

түрлендірілу бағдарламасының жалпы құрылымын түсіндіріңіз.  

3. Екілік сандарды екілік-ондық кодқа тізбелі түрде онға бөлу арқылы 

түрлендірілу бағдарламасының командаларына түсініктеме беріңіз. 

4. Екілік сандарды екілік-ондық кодқа берілген санның ондық 

баламасының жеке разрядтарының мәндерін анықтау арқылы түрлендіру 

принциптерін түсіндіріңіз.  

5. Екілік сандарды екілік-ондық кодқа берілген санның ондық 

баламасының жеке разрядтарының мәндерін анықтау бағдарламасының 

жалпы құрылымын түсіндіріңіз.  

6. Екілік сандарды екілік-ондық кодқа берілген санның ондық 

баламасының жеке разрядтарының мәндерін анықтау бағдарламасының 

командаларына түсініктеме беріңіз. 

7. Екілік сандарды екілік-ондық кодқа түрлендірудің қарастырылған 

тәсілдерінің артықшылықтары мен кемістіктерін түсіндіріңіз. 

8. Көрсетілетін сандардың жоғарғы разрядтарындағы мәнсіз нөл 

символдарын бағдарламалы тәсілмен алып тастау қалай жүзеге асырылады? 

 

6 Зертханалық жұмыс №6. Үзілістер 

Жұмыс мақсаты: үзіліс сигналдарымен жұмыс ұйымдастырылу 

принциптерін игеру. 
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6.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары: 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

6.2 Қажетті мәліметтер 

Микроконтроллердегі үзілістерді басқару IntCon регистрімен жүзеге 

асырылады (6.1 кесте). 

6.1 кесте – IntCon регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

1 2 3 

7 GIE 

Үзілістерге жалпы рұқсат беру: 

1 – жасырылмаған үзілістердің бәріне рұқсат берілген  

0 – үзілістердің бәріне тыйым салынған  

6 EEIE 

EEPROM-ға жазудың аяқталуына байланысты үзіліс: 

1 – үзіліске рұқсат берілген  

0 – үзіліске тыйым салынған 

5 T0IE 

TMR0-ның асып түсуіне байланысты үзіліс: 

1 – үзіліске рұқсат берілген  

0 – үзіліске тыйым салынған 

4 INTE 

RB0/INT кірісіндегі сигналға байланысты үзіліс: 

1 – үзіліске рұқсат берілген  

0 – үзіліске тыйым салынған 
 

6.1 кесте – IntCon регистрі (соңы) 

1 2 3 

3 RBIE 

RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал деңгейлерінің 

өзгерісіне байланысты үзіліс: 

1 – үзіліске рұқсат берілген  

0 – үзіліске тыйым салынған 

2 T0IF 

TMR0-ның асып түсуіне байланысты үзіліс туы: 

1 – TMR0 асып түскен 

0 – TMR0-ның асып түсуі болмаған  

1 INTF 

RB0/INT кірісіндегі сигналға байланысты үзіліс туы: 

1 – RB0/INT кірісіндегі сигналға байланысты үзіліс болған 

0 – RB0/INT сигналына байланысты үзіліс болмаған 

0 RBIF 

RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал деңгейлерінің 

өзгерісіне байланысты үзіліс туы: 

1 – RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал деңгейлерінің 

өзгерісі болған 

0 – RB4…RB7 шықпаларындағы сигнал деңгейлерінің 

өзгерісі болмаған 
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Үзілістерге пайдаланылатын кейбір қосымша сигналдар (мысалы, для 

TMR0 таймерінің жұмысын ұйымдастыруға қатысты) Option_REG 

регистрінде орналастырылған (6.2 кесте). 

6.2 кесте – Option_REG регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

1 2 3 

7 RBPU’ 

Кернеу көтеру резисторы: 

1 – ажыратылған 

0 – қосылған 

6 INTEDG 

INT кірісіндегі сигналдың жандандыру ауытқымасы: 

1 – алғы ауытқыма (0/1) 

0 – артқы ауытқыма (1/0) 

5 T0CS 

TMR0 такті: 

1 – RA4/T0CKI шықпасындағы сыртқы такт 

0 – ішкі CLKOUT такті 

4 T0SE 

Сыртқы TMR0 тактісінің жандандыру ауытқымасы: 

1 – RA4/T0CKI шықпасындағы 1/0 ауытқымасы 

0 – RA4/T0CKI шықпасындағы 0/1 ауытқымасы 

3 PSA 

Алғы бөлгіш: 

1 – бақылау таймерінен (WDT) кейін қосылған 

0 – TMR0 алдына қосылған 

 

 

6.2 кесте – Option_REG регистрі (соңы) 

1 2 3 

2-0 

PS2 

PS1 

PS0 

Алғы бөлгіштің бөлу коэффициенті: 

Мәні TMR0 WDT 

000 1:2 1:1 

001 1:4 1:2 

010 1:8 1:4 

011 1:16 1:8 

100 1:32 1:16 

101 1:64 1:32 

110 1:128 1:64 

111 1:256 1:128 
 

6.3 Жұмыс тапсырмасы 

6.3.1 Екі арнада жіберім сұранысының, яғни сыртқы басқару 

сигналының (сыртқы үзіліс сигналы түріндегі), түсуін кезектеп тексеруші 

құрылғының жұмысын зерттеу: 



 32 

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Симулятор-

дың негізгі терезесінде микроконтроллер түрін анықтаңыз (PIC16F84A) және 

тактілік генератор жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 жаңа Assembler терезесінде төменде келтірілген сыртқы үзіліспен 

жұмыс ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз. Оны Interruption(Ext) аталымы-

мен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

; Interruption(Ext) 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Trigg  equ  0Ch 

Sec  equ  0Dh 

SecL  equ  0Eh 

SecH  equ  0Fh 

W_Temp equ  10h 

Stat_T equ  11h 

;========================== 

  org  0 

  goto  Start 

  org  4 

;******************************* 

INT  movwf W_Temp 

  movf  Status,W 

  movwf Stat_T 

;-------------------------------------------- 

  btfsc  Trigg,0 

  goto  F1 

;========================== 

F0  bsf  PortB,2 

  movlw .166 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortB,2 

  movlw .164 

  movwf Sec 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

;-------------------------------------------- 

  clrwdt 

  btfsc  PortB,0 

  goto  EndInt 

  goto  F1 

;========================== 

EndInt bcf  IntCon,1 

  movf  Stat_T,W 

  movwf Status 

  swapf  W_Temp,F 

  swapf  W_Temp,W 

  retfie 

;******************************* 

Start  clrf  IntCon 

  bsf  Status,RP0 

  movlw .1 

  movwf TrisB 

  clrf  Option_REG 

  bcf  Status,RP0 

  clrf  PortB 

  clrf  Trigg 

;-------------------------------------------- 

Cycle  bsf  PortB,4 

  bcf  PortB,3 

  btfsc  Trigg,0 

  bsf  PortB,3 

;-------------------------------------------- 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .5 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

;========================== 

  movlw b'10010000' 
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  btfsc  PortB,0 

  goto  EndInt 

  goto  F0 

;========================== 

F1  bsf  PortB,1 

  movlw .82 

  movwf Sec 

  nop 

  nop 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  bcf  PortB,1 

  movlw .81 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

 goto  $-1 

  movwf IntCon 

  bcf  PortB,4 

  movlw .255 

  movwf SecL 

  movlw .20 

  movwf SecH 

  decfsz SecL,F 

  goto  $-1 

  decfsz SecH,F 

  goto  $-3 

;-------------------------------------------- 

  bsf  PortB,3 

  clrf  IntCon 

  incf  Trigg,F 

  goto  Cycle 

;-------------------------------------------- 

  end 
 

 симулятордың негізгі терезесінде микроконтроллер шықпаларына 

сыртқы әрекеттер стимуляторын  (Tools/Microcontroller View), индикаторлар 

панелін (Tools/8xLED Board) және осциллограф (Tools/Oscilloscope) 

шығарыңыз. Осциллографты PORTB.1, PORTB.2, PORTB.3, PORTB.4 

арналарындағы процестерді бақылауға дайындаңыз және көрсетім интервалын 

20000 µs қойыңыз, режим – Fast; 

 симулятордың негізгі терезесінде моделдеу жылдамдығын Ultimate 

түрінде анықтап, симуляторды іске қосыңыз (Simulation/Start). Тексерім 

арналарының (PORTB.3) кезектесуі мен үзіліске рұқсат берілу аймағының 

көрсетілімін (PORTB.4) бақылаңыз; 

 симулятордың негізгі терезесіне аппараттық стек терезесін 

(Tools/Hardware Stack Viewer) шығарып, үзіліске рұқсат берілу аймағында 

үзіліс сигналын беріңіз (RB0 жағдайын ауыстыру арқылы). Стекте үзіліс 

бағдарламасынан қайту адресінің сақталғанына көңіл аударыңыз. Онымен 

қатар арналар тексерімінің тоқтатылғанын, яғни үзіліс кезінде тексерілген 

арнаның сигнал таратуға кіріскеніне де көңіл аударыңыз (6.1 сурет); 
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6.1 сурет 

 симулятор жұмысын тоқтатпай, микроконтроллер қадамдау жұмыс 

режиміне (Step By Step) ауыстырыңыз да, одан кейін үзіліс сигналын алып 

тастаңыз (RB0 түймесін 1 жағдайына ауыстыру арқылы). Бағдарламадағы 

жұмыс нүктесінің негізгі бағдарламаға қайтып, жұмысты бұрынғы тоқтаған 

жерінен бастағанына көңіл аударыңыз; 

 симулятор жұмысын тоқтатып және тексерім нүктелерін 

(Tools/Breakpoints Manager) бағдарламаның қажетті жолдарына қойып, өлшеу 

арқылы, бадарлама жұмысының келесі параметрлерін анықтаңыз: 

а) әрбір арнаның тексерілу ұзақтығын; 

б) үзіліске рұқсат берілу аймағының ұзақтығын; 

в) әрбір арнадағы сигналдардың жиілігін. 

6.3.2 Ішкі CLKOUT тактісінен істеуші TMR0 таймері арқылы жиілігі 10 

MHz импульстер тізбесін (меандр түріндегі) қалыптастыру бағдарламасын 

талдау:  

 жаңа Assembler терезесінде төменде келтірілген TMR0 таймерімен 

жұмыс ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз. Оны Timer0 аталымымен 

сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

;Timer0 

;========================== 

;Microcontroller PIC16F84A 

;Clock Frequency 4.0 MHz 

;========================== 

  org  0 

  goto  Start 

  org  4 

;****************************** 

Start  bsf  IntCon,T0IE 

  bsf  IntCon,GIE 

;========================== 

  bsf  Status,RP0 

  clrf  TrisB 

  movlw b'00000111' 

  movwf Option_REG 

  bcf  Status,RP0 

;========================== 
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Int  incf  PortB,F  

  movlw .60 

  movwf TMR0 

  bcf  IntCon,T0IF 

  retfie 

;****************************** 

  movlw .255 

  movwf TMR0 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;========================== 

  end 

 

6.2 сурет 

 

 

 

 симулятордың негізгі терезесіне индикаторлар панелін (Tools/8xLED 

Board) шығарыңыз да, моделдеу жылдамдығын Ultimate түрінде қойып, 

симуляторды іске қосыңыз (Simulation/Start). Таймердің асып түсу сигналынан 

туған сан өзгерістерін бақылаңыз. 

6.3.3 TMR0 таймерінің аппараттық мүмкіндіктерін Dynamic 

Display(Dec) бағдарламасындағы сан шығарылуымен біріктеріп, екі процестің 

қатар орындалуын, яғни сандардың динамикалы көрсетілімі мен  импульстер 

тізбесінің қалыптасуын зерттеңіз: 
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 жаңа Assembler терезесінде төменде келтірілген екі процестің қатар 

орындалуын ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз. Оны Timer-Fib 

аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 

 симулятордың негізгі терезесіне осциллограф шығарып, оны 

PORTA.4 арнасындағы процесті бақылауға және көрсетім интервалын 

1000000 µs қойыңыз, режим – Fast; 

 моделдеу жылдамдығын Ultimate түрінде қойып, симуляторды іске 

қосыңыз және бағдарламасы жұмысын бақылаңыз (6.2 сурет). 
 

 

; Timer0-Fib (1 000 000) 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Num  equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib0H equ  0Eh 

Fib1  equ  0Fh 

Fib1H equ  10h 

Temp  equ  11h 

TempH equ  12h 

Data  equ  13h 

DataH equ  14h 

Led0  equ  15h 

Led1  equ  16h 

Led2  equ  17h 

Led3  equ  18h 

Index  equ  19h 

Sec   equ  1Ah 

SecH  equ  1Bh 

;-------------------------------------------- 

   org  0 

   goto  Start 

   org  4 

;****************************** 

Int   incf  Fib0,F 

   btfss  Fib0,0 

   bcf  PortA,4 

   btfsc  Fib0,0 

   bsf  PortA,4 

;========================== 

   movlw .60 

   movwf TMR0 

   bcf  IntCon,T0IF 

BinDec clrf  Led0 

   clrf  Led1 

   clrf  Led2 

   clrf  Led3 

;…………………………………….. 

B_D  movlw .10 

   subwf  Data,F 

   btfsc  Status,C 

   goto  Inc 

;-------------------------------------------- 

   movf  DataH,F 

   btfsc  Status,Z 

   goto  Corr 

   decf  DataH,F 

;-------------------------------------------- 

Inc   incf  Led1,F 

   movlw .10 

   subwf  Led1,W 

   btfss  Status,Z 

   goto  B_D 

;-------------------------------------------- 

   clrf  Led1 

   incf  Led2,F 

   movlw .10 

   subwf  Led2,W 

   btfss  Status,Z 

   goto  B_D 

;-------------------------------------------- 

   clrf  Led2 

   incf  Led3,F 

   goto  B_D 

;========================== 

Corr  movlw .10 

   addwf  Data,F 

   movf  Data,W 
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   retfie 

;========================== 

Start  clrf  IntCon 

   bsf  Status,RP0 

   clrf  TrisA 

   clrf  TrisB 

   movlw ;b'00000111' 

   movwf Option_REG 

   bcf  Status,RP0 

;****************************** 

   call  Data_Wr 

;========================== 

   bsf  IntCon,T0IE 

   bsf  IntCon,GIE 

;-------------------------------------------- 

Cycle  movlw .21 

   movwf Num 

   movlw 1Ch 

   movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Read  movf  INDF,W 

   movwf Data 

   incf  FSR,F 

   movf  INDF,W 

   movwf DataH 

;-------------------------------------------- 

   call  BinDec 

   call  DecSeg 

   call  Display 

;-------------------------------------------- 

   incf  FSR,F 

   decfsz Num,F 

   goto  Read 

   goto  Cycle 

;========================== 

   clrwdt 

   goto  $-1 

;========================== 

Data_Wr movlw .21 

   movwf Num 

   movlw 1Ch 

   movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

   clrf  Fib0 

   movwf Led0 

   return 

;========================== 

DecSeg movlw .3 

   movwf Index 

   movf  Led3,F 

   btfss  Status,Z 

   goto  IndexS 

   decf  Index,F 

   movf  Led2,F 

   btfss  Status,Z 

   goto  IndexS 

   decf  Index,F 

   movf  Led1,F 

   btfss  Status,Z 

   goto  I ndexS 

   decf  Index,F 

;…………………………………….. 

IndexS movf  Index,W 

   addwf  PCL,F 

   goto  L0 

   goto  L1 

   goto  L2 

;-------------------------------------------- 

L3   movf  Led3,W 

   call  Table  

   movwf Led3 

;…………………………………….. 

L2   movf  Led2,W 

   call  Table  

   movwf Led2 

;…………………………………….. 

L1   movf  Led1,W 

   call  Table  

   movwf Led1 

;…………………………………….. 

L0   movf  Led0,W 

   call  Table  

   movwf Led0 

   return 

;========================== 

Table  addwf  PCL,F 

 retlw  b'00111111'  

 retlw  b'00000110'  



 38 

   clrf  Fib0H 

   clrf  Fib1 

   clrf  Fib1H 

   clrw  

   movwf INDF 

   incf  FSR,F 

   movwf INDF 

   I ncf  FSR,F 

   decf  Num,f 

;…………………………………….. 

   movlw .1 

   movwf Fib1 

   movwf INDF 

   incf  FSR,F 

   movf  Fib1H,W 

   movwf INDF 

   incf  FSR,F 

   decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

Wr_Next movf  Fib1H,W 

   movwf TempH 

   movf  Fib1,W 

   movwf Temp 

   addwf  Fib0,W 

   movwf Fib1 

   btfsc  Status,C 

   incf  Fib1H,F 

   movf  Fib1H,W 

   addwf  Fib0H,W 

   movwf Fib1H 

;…………………………………….. 

   movf  Fib1,W 

   movwf INDF 

   incf  FSR,F 

   movf  Fib1H,W 

   movwf INDF 

   movf  Temp,W 

   movwf Fib0 

   movf  TempH,W 

   movwf Fib0H 

   incf  FSR,F 

;…………………………………….. 

   decfsz Num,F 

   goto  Wr_Next 

 retlw  b'01011011' 

 retlw  b'01001111'  

 retlw  b'01100110' 

 retlw  b'01101101' 

 retlw  b'01111101' 

 retlw  b'00000111'  

 retlw  b'01111111' 

 retlw  b'01101111' 

 retlw  b'01110111' 

 retlw  b'01111100' 

 retlw  b'00111001' 

 retlw  b'01011110' 

 retlw  b'01111001' 

 retlw  b'01110001' 

;========================== 

Display movf  Led3,W 

   movwf PortB 

   bsf  PortA,3 

   bcf  PortA,3 

;…………………………………….. 

   movf  Led2,W 

   movwf PortB 

   bsf  PortA,2 

   bcf  PortA,2 

;…………………………………….. 

   movf  Led1,W 

   movwf PortB 

   bsf  PortA,1 

   bcf  PortA,1 

;…………………………………….. 

   movf  Led0,W 

   movwf PortB 

   bsf  PortA,0 

   bcf  PortA,0 

;-------------------------------------------- 

Delay  movlw .255 

   movwf Sec 

   movlw .20 

   movwf SecH 

   decfsz Sec,F 

   goto  $-1 

   decfsz SecH,F 

   goto  $-3 

   return 
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   return 

;========================== 

;========================== 

   end 
 

6.4 Бақылау сұрақтары 

1. PIC16F84A микроконтроллерінде қандай үзіліс сигналдарымен 

жұмыс істеу мүмкіндіктері бар?  

2. Микроконтроллерде сыртқы үзіліс сигналдарымен жұмыс 

ұйымдастырылу принциптерін түсіндіріңіз. 

3. Микроконтроллерде үзіліс сигналдарымен жұмыс ұйымдастырудың 

негізгі кезеңдерін түсіндіріңіз. 

4. Жұмыста қарастырылған бағдарламалардың командаларына 

түсініктеме жазыңыз. 

5. Микроконтроллерде сыртқы үзіліс сигналдарымен жұмыс 

ұйымдастыру бағдарламасының құрылымын түсіндіріңіз. 

6. IntCon регистрінің биттерінің қызметін түсіндіріңіз. 

7. Option_REG регистрінің биттерінің қызметін түсіндіріңіз. 

8. Бағдарламада үзіліске рұқсат беру аймағы қалай жүзеге асырылады?  

7 Зертханалық жұмыс №7. EEPROM жады 

Жұмыс мақсаты: EEPROM жадысымен жұмыс ұйымдастыру 

принциптерін игеру. 

7.1 Жұмыс орнының құрал-жабдықтары 

Компьютер, PIC Simulator IDE бағдарламасы. 

7.2 Қажетті мәліметтер 

7.1 кестесінде EEPROM жадысымен жұмыс ұйымдастыру кезінде 

пайдаланылатын, EECON1 регистрінің биттерінің қызметі келтірілген. 

 

 

 

 

7.1 кесте – EECON1 регистрі 

Бит Аталымы Суреттемесі 

4 EEIF 

EEPROM-ға жазу аяқталуының үзіліс туы: 

0 – EEPROM-ға жазу аяқталмаған; 

1 – EEPROM-ға жазу аяқталған 

3 WRERR 
EEPROM-ға жазу қателігінің туы:  

0 – жазу аяқталған; 1 – жазу тоқтатылған 

2 WREN EEPROM-ға жазу рұқсаты:  
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0 – жазуға тыйым салынған; 1 – жазуға рұқсат берілген 

1 WR 
EEPROM-ға жазу басталымы:  

0 – жазу аяқталған; 1 – жазу басталымы 

0 RD 
EEPROM-ға оқу басталымы:  

0 – оқу аяқталған 1 – оқу басталымы 

7.3 Жұмыс тапсырмасы 

7.3.1 EEPROM жадысының 7 адресінен бастап бес ұяшықтың құрамын 

өзгерту (модификация) мүмкіндіктерін зерттеу. Модификация әрбір санға 

натылы сан қосу арқылы жүргізіледі: бірінші санға (7 адресіндегі) 1, екінші 

санға – 2, үшінші санға – 3 және с.с.  

 симулятор бағдарламасын  иконасымен іске қосыңыз. Симулятор-

дың негізгі терезесінде микроконтроллер түрін анықтаңыз (PIC16F84A) және 

тактілік генератор жиілігін (4 MHz) қойыңыз; 

 жаңа Assembler терезесінде төменде келтірілген EEPROM 

жадысымен жұмыс ұйымдастыру бағдарламасын енгізіңіз. Оны EEPROM-1 

аталымымен сақтаңыз және ассемблерлеңіз; 
 

; EEPROM-1 

;========================== 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Reg  equ  0Ch 

Count  equ  0Dh 

Add  equ  0Eh 

Step  equ  0Fh 

Num  equ  1Ch 

;========================== 

  org  0  

;****************************** 

  movlw .6 

  movwf Add 

  clrf  Step 

  clrf  Num 

;-------------------------------------------- 

Cont  incf  Add,F 

;========================== 

Rd_EE bcf  Status,RP0 

  movfw Add 

  movwf  EEAdr   

  bsf  Status,RP0 

  bsf  EECon1,0 

  bcf  Status,RP0 

  movwf Reg 

;========================== 

Wr_EE bcf  Intcon,GIE 

  movfw Add 

  movwf EEAdr 

;-------------------------------------------- 

  movfw Reg 

  movwf EEData 

  bsf  Status,RP0  

  bsf  EECon1,2 

;-------------------------------------------- 

  movlw 055h 

  movwf EECon2 

  movlw 0AAh 

  movwf EECon2 

;-------------------------------------------- 

  bsf  EECon1,1 

  btfss  EECon1,4 

  goto  $-1 

  bcf  EECon1,4 

  bcf  Status,RP0 

;========================== 

  Incf  Num,F 

  movfw Num 

  sublw  .5 

  btfss  Status,Z 
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  movf  EEData,W 

  movwf Reg 

;-------------------------------------------- 

Mod  incf  Step,F 

  movf  Reg,W 

  addwf  Step,W 

  goto  Cont 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $ 

;****************************** 

  end 
 

 бағдарламаның құрылымын талдаңыз; 

 симулятордың негізгі терезесінде EEPROM-жадысының редакторын 

(Tools/EEPROM Memory Editor) шығарып, оны тазалаңыз (Clear).  

 моделдеу жылдамдығын Fast түрінде қойып және симуляторды іске 

қосып (Simulation/Start), EEPROM-жадысының редакторындағы өзгерістерді 

бақылаңыз (7.1 сурет); 

 

7.1 сурет 

 симулятор жұмысын тоқтатып, оны қайтадан іске қосыңыз. Бұл кезде 

EEFROM-жадысындағы өзгерістер алдыңғы жазылған сандардан 

жалғасатынына көңіл аударыңыз. 

7.3.2 EEFROM-жадысын динамикалы көрсетілім бағдарламасында 

пайдалану мүмкіндіктерін зерттеу: 

 жаңа Assembler терезесіне төменде келтірілген Dynamic Display-1 

бағдарламасының (№ 4 зертханалық жұмыстан) негізінде құрылған 

бағдарламаны енгізіп, оны EEPROM-2 аталымымен сақтаңыз және 

ассемблерлеңіз;  

 

 

 
 

; EEPROM-2 

;-------------------------------------------- 

; Microcontroller PIC16F84A 

; Clock Frequency 4.0 MHz  

;========================== 

Num  equ  0Ch 

Fib0  equ  0Dh 

Fib1  equ  0Eh 

HexSeg movf  Led1,W 

  btfsc  Status,Z 

  goto  $+3 

  call  Table  

  movwf Led1 

;…………………………………….. 

  movf  Led0,W 

  call  Table  
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Temp  equ  0Fh 

Data  equ  10h 

Led0  equ  11h 

Led1  equ  12h 

Sec  equ  13h 

Dir  equ  14h 

;-------------------------------------------- 

  org  0 

;========================== 

  clrf  IntCon 

  bsf  Status,RP0 

  movlw .16 

  movwf TrisA 

  clrf  TrisB 

  bcf  Status,RP0 

;****************************** 

  call  Data_Wr 

;========================== 

Key_Rd btfss  PortA,4 

  goto  $-1 

;-------------------------------------------- 

  call  Rd_EE 

;========================== 

  btfsc  Dir,0 

  goto  Rd_R 

  goto  Rd_F 

;========================== 

Rd_N  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Rd_F  btfss  PortA,4 

  goto  Wr_EE 

;-------------------------------------------- 

  movf  INDF,W 

  movwf Data 

;-------------------------------------------- 

  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  incf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  movwf Led0 

  return 

;========================== 

Table  addwf  PCL,F 

 retlw  b'00111111'  

 retlw  b'00000110'  

 retlw  b'01011011' 

 retlw  b'01001111'  

 retlw  b'01100110' 

 retlw  b'01101101' 

 retlw  b'01111101' 

 retlw  b'00000111'  

 retlw  b'01111111' 

 retlw  b'01101111' 

 retlw  b'01110111' 

 retlw  b'01111100' 

 retlw  b'00111001' 

 retlw  b'01011110' 

 retlw  b'01111001' 

 retlw  b'01110001' 

;========================== 

Display clrf  PortB 

  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led1,W 

  btfsc  Status,Z 

  goto  $+4 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,1 

  bcf  PortA,1 

;-------------------------------------------- 

  movf  Led0,W 

  movwf PortB 

  bsf  PortA,0 

  bcf  PortA,0 

;-------------------------------------------- 

Delay  movlw .255 

  movwf Sec 

  decfsz Sec,F 

  goto  $-1 

  return 

;========================== 
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  goto  Rd_F 

;========================== 

  incf  Dir,F 

  clrf  PortB 

  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

  call  Delay 

;-------------------------------------------- 

  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 29h 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Rd_R  btfss  PortA,4 

  goto  Wr_EE 

;-------------------------------------------- 

  movf  INDF,W 

  movwf Data 

;-------------------------------------------- 

  call  BinHex 

  call  HexSeg 

  call  Display 

;-------------------------------------------- 

  decf  FSR,F 

  decfsz Num,F 

  goto  Rd_R 

;-------------------------------------------- 

  incf  Dir,F 

  clrf  PortB 

  movlw .3 

  movwf PortA 

  clrf  PortA 

  call  Delay 

  goto  Rd_N 

;========================== 

  clrwdt 

  goto  $-1 

;========================== 

Data_Wr movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

Rd_EE clrf  Dir 

  movlw .14 

  movwf Num 

  movlw 1Ch 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  bcf  Status,RP0 

  clrf  Temp 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  Status,RP0 

  bsf  EECon1,RD 

  bcf  Status,RP0 

  movf  EEData,W 

  sublw  FFh 

  btfsc  Status,Z 

  return 

  movf  EEData,W 

  movwf Dir 

;-------------------------------------------- 

  bcf  Status,RP0 

  incf  Temp,F 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  Status,RP0 

  bsf  EECon1,RD 

  bcf  Status,RP0 

  movf  EEData,W 

  movwf FSR 

;-------------------------------------------- 

  bcf  Status,RP0 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  bsf  Status,RP0 

  bsf  EECon1,RD 

  bcf  Status,RP0 

  movf  EEData,W 

  movwf Num 

  return 

;========================== 

Wr_EE bcf  Status,RP0 

  clrf  Temp 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   
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  clrf  Fib0 

  clrw  

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;…………………………………….. 

  movlw .1 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  incf  FSR,F 

  decf  Num,f 

;-------------------------------------------- 

Wr_Next movf  Fib1,W 

  movwf Temp 

  addwf  Fib0,W 

  movwf Fib1 

  movwf INDF 

  movf  Temp,W 

  movwf Fib0 

  incf  FSR,F 

;…………………………………….. 

  decfsz Num,F 

  goto  Wr_Next 

  return 

;========================== 

BinHex movf  Data,W 

  movwf Temp 

  andlw  0Fh 

  movwf Led0 

  swapf  Data,W 

  andlw  0Fh 

  movwf Led1 

  return 

;========================== 

  movf  Dir,W 

  call  Write 

;-------------------------------------------- 

  bcf  Status,RP0 

  incf  Temp,F 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  movf  FSR,W 

  call  Write 

;-------------------------------------------- 

  bcf  Status,RP0 

  incf  Temp,F 

  movf  Temp,W 

  movwf  EEAdr   

  movf  Num,W 

  call  Write 

;-------------------------------------------- 

  goto  Key_Rd 

;========================== 

Write  movwf EEDATA 

  bsf  Status,RP0  
  bsf  EECon1,WREN 

  movlw 055h 

  movwf EECon2 

  movlw 0AAh 

  movwf EECon2 

  bsf  EECon1,WR 

  btfss  EECon1,EEIF 

  goto  $-1 

  bcf  EECon1,EEIF 

  bcf  Status,RP0 

  return 

;========================== 

  end 
 
 

 симулятордың негізгі терезесінде EEPROM-жады редакторын 

шығарып, оны тазартыңыз. Симуляторды іске қосыңыз (моделдеу жылдам-

дығы – Extremely Fast). Құрылғының жұмыс режимін өзгертуші 

ауыстырғыштың (PortA, 4) жағдайын өзгертіп, бағдарлама жұмысын 

бақылаңыз (7.2 сурет); 

 ауыстырғыш жағдайын күту режиміне ауыстырып, одан кейін симу-

лятор жұмысын тоқтатыңыз да, оны қайтадан іске қосыңыз. Бағдарламаның 

жаңа қосылымында сандардың көрсетілімінің алдында тоқтатылған мәнінен 

жалғасатынына көңіл аударыңыз. 
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7.2  сурет 

7.4 Бақылау сұрақтары 

1. EECON1 регистрінің биттерінің қызметін түсіндіріңіз. 

2. EEFROM-жадысынан оқуды ұйымдастыру тәртібін суреттеңіз. 

3. 2 EEFROM-жадысына жазуды ұйымдастыру тәртібін суреттеңіз. 

4. EECON1 және EECON2 регистрлерінің айырмашылықтары қандай?  

5. EECON2 регистріне 055h және 0AAh деректерін жазу мағынасы 

қандай?  

6. EEFROM-1 бағдарламасының құрылымын суреттеңіз.  

7. EEFROM-2 бағдарламасының құрылымын суреттеңіз. 

8. EEFROM-2 бағдарламасының тоқтатылғанында EEFROM-жадысында 

қандай деректер сақталады?  
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