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 מערכות משובצות מחשב  

    Silicon Labsשל    8051ממשפחת 

 האוניברסיטה - בפרויקטים םיישומי –' בחלק 
  מתוקשב - הפתוחה

 שעות עם ציון  30גמול השתלמות: 
 

הנדסית(, מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים  - טכנולוגית )מדעית-הפיקוח על המגמה המדעית

מודיע הפתוחה  בנושא  והאוניברסיטה  השתלמות  פתיחת  על  בקריםתכנות  ים  למורי    מיקרו 

המגמה ההנדסית מדעית ומגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים. מטרתה של ההשתלמות היא 

 לקדם טכנולוגיות חדשות במסגרת מקצועות ההתמחות. 

 טכנולוגית והנדסת אלקטרוניקה ומחשבים -שלומי אחנין,  מפמ"ר מגמה מדעית  מפקח:

 מקוון: 100% מפגשים:

 מפגשים סנכוניים  6

 מטלת להגשה  – יים  לתרגול אישיסנכרונ-מפגשים א 6

 שי מלול  מרצים:
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 להלן מועדי ההשתלמות: 

מס' 

 שעות 

שעת 

 סיום

שעת 

 התחלה 

 מספר  תאריך  יום  נושאי הלימוד 

 מפגש 

  UART-הכרת יחידת ה UARTתקשורת טורית  16:00 19:15 4

-אתחול ה, C8051F380בקר -במיקרו

UART2 באמצעות תוכנת Configuration 

Wizard  כתיבת תוכניות לשליחה וקבלת

 . UARTנתונים בתקשורת טורית 

 1 6/3/2022 א

 : סינכרוני-א   1

חומרי למידה, דף  פיתוח  – מטלת ביצוע 

תרגילים כולל פתרונות. )המותאמים לתכני  

 השיעור(

 7/3/2022  

4 19:15 16:00 PWM- הכרת יחידת ה - PWM  של המיקרו-

באמצעות  היחידה אתחול ,  C8051F380 -קרב

כתיבת   Configuration Wizard 2 תוכנת

 ומנועים. LEDתוכניות להפעלת נורות  

 2 13/3/2022 א

 : סינכרוני-א   1

חומרי למידה, דף  פיתוח  – מטלת ביצוע 

תרגילים כולל פתרונות. )המותאמים לתכני  

 השיעור(

 14/3/2022  

מסך מגע גרפי, הכרת פונקציות ליצירת צורות   16:00 19:15 4

גרפיות על המסך ופונקציות לקריאת נותנים  

ממסך גרפי. תוכניות לקריאת פקדים מהמסך 

 הגרפי והפעלת רכיבי חומרה.

 3 20/3/2022 א

 : סינכרוני-א   1

חומרי למידה, דף  פיתוח  – מטלת ביצוע 

לתכני  תרגילים כולל פתרונות. )המותאמים 

 השיעור(

 21/3/2022  

הכרת הפרוטוקול כתיבת קודים   -C2Iפרוטוקול  16:00 19:15 4

למימוש הפרוטוקול. כתיבה וקריאה מרכיבים 

 . חיבור חיישנים C2Iהעובדים בפרוטוקול 

 4 27/3/2022 א



 משרד החינוך
 המינהל לתקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע 

 טכנולוגית -הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים והמגמה המדעית

 

 

 : סינכרוני-א   1

חומרי למידה, דף  פיתוח  – מטלת ביצוע 

)המותאמים לתכני  תרגילים כולל פתרונות. 

 השיעור(

 28/3/2022  

, מסך מגע  RTCפיתוח פרויקט המשלב בין רכיב  16:00 19:15 4

 וחיישן המחובר לכניסה אנלוגית.

 5 3/4/2022 א

 : סינכרוני-א   1

חומרי למידה, דף  פיתוח  – מטלת ביצוע 

תרגילים כולל פתרונות. )המותאמים לתכני  

 השיעור(

 4/4/2022  

אתחול   , SPIהכרת יחידת   -SPIפרוטוקול  16:00 19:15 4

תוכנת   יחידת המתנד יתבצע באמצעות 

Config2 כתיבה וקריאה מרכיבים העובדים ,

 בפרוטוקול.

 6 10/4/2022 א

 : סינכרוני-א   1

חומרי למידה, דף  פיתוח  – מטלת ביצוע 

תרגילים כולל פתרונות. )המותאמים לתכני  

 השיעור(

 11/4/2022  

 סה"כ שעות  30
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 :  ההרשמה להשתלמות דרך הקישור הבא 

  

https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37 

 

 

 .  פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

 ההשתלמות בתהליך לאישור פדגוגי 

 

 ב ב ר כ ה  

 
 שלומי אחנין 

מפקח מרכז על מגמת הנדסת  

 אלקטרוניקה ומחשבים  

 משרד החינוך 

https://forms.gle/tWyqngFH5q5eFHu37

