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ג "פתרון מבחן תשס
 

 
 

פתרון 
 

.   א

Test al,80h 

הדגלים מושפעים אבל התוצאה איננה מועברת לאף . 80h  והנתון  AL בין andהפקודה מבצעת פעולת 

 . 80h וכל ביט בנתון AL בין כל ביט של andפקודה כזו מבצעת . רגיסטר יעד

 

AL     = D7   D6  D5  D4  D3  D2  D1  D0 

 AND 

80h    = 1       0     0     0     0     0    0     0 

 

  D7    0     0     0     0     0    0     0 

 

 ואם היה ב 0אם יש בו אפס התוצאה תהיה  . D7  תלוי ב MSB הביטים הימניים מתאפסים וביט ה 7

D7'    1 '  דגל ה   .  0אז התוצאה איננהZERO אם התוצאה '  0'   או 0אם התוצאה הייתה ' 1' יקבל

 הסיביות הנמוכות ובודקים רק 7שמים מסכה על  .  mask –פעולה כזו נקראת לשים מסכה  .  0איננה 

 . D6 היינו בודקים את מצב ביט 40h   עם הנתון testאם היינו עושים . את הסיבית הגבוהה
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Jnz neg 

הקודמת איננה אפס אז קפוץ לתווית  (לוגית בתוכנית שלנו )אם תוצאת הפעולה האריתמטית או הלוגית 

neg  .  הבדיקה מתבצעת על דגל הzero  .  1'במקרה שלנו הבדיקה היא שאין בדגל . '

 

 

Loop again 

 

  again  אז קופצים לתווית 0 ואם הרגיסטר לא שווה ל CXהפקודה מבצעת חיסור מרגיסטר 

 

 

Mov [si],bl 

 . si  אל הזיכרון לכתובת עליה מצביע הרגיסטר blהפקודה מעבירה את הנתון שברגיסטר 

 

 

Ret 

מהמחסנית את כתובת " שולף"כשהמיקרו מבצע את הפקודה הוא  .  (return). פקודת חזרה מפרוצדורה

  ( במידה והפרוצדורה רחוקהCS  ול IPאם הפרוצדורה קרובה או ל  )  IPהחזרה ומעביר אותה לרגיסטר 

. וכך התוכנית חוזרת לכתובת ממנה יצאה אל תוכנית הפרוצדורה

 

 

 

.  ב
 

  ואת התוצאה 107h  ועד 10h    התוכנית מסכמת את כל המספרים החיוביים שבבלוק הכתובות מ 

בשאר  . 11h,14h,15h,17h: בדוגמא שלנו הכתובות בהם יש מספר חיובי הן.  108hמכניסה ל 

:  ייכנס108hלכן לתא . '1'    יש  msbהכתובות הנתונים הם שליליים כי בסיבית ה 

 10h+01h+01h+03h   =   15h  

 

 

 

  2שאלה 
 

           

           

           

           

 

 Mov si,100h  ;   מצביע על הכתובות בזיכרון 

 Mov cx,10h  ;    מונה לולאה הקובע את גודל הבלוק 

 Mov al,55h 

 Mov bl,0  ;  55סופר כמה בתים קטנים מ     הקסה     

Again: cmp [si],al 

 Jnc cont1 

 Inc bl 

Cont1: Inc si 

Dec cx 

Jnz again 

Mov [si],bl 

Ret 
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  3שאלה 

 
 

Pulse: Clr p1.7 

Jnb p1.0,$ ;   חזור לשורה הנוכחית0אם יש בביט  

 setb p1.7 

 mov r6,#20 ;  (1 machine cycle  -  מחזור מכונה) 

 djnz r6,$ ; (2 machine cycle) 

 clr p1.7 ; (1 machine cycle  ) 

ret 

 

בלולאה עד " תקועה"אם לא אז היא . '1'  שווה p1.0  ואז בודקת האם    p1.7ל ' 0'תת השגרה  מוציאה 

ובסיום מחזירים את -   השהייה– r6 למשך זמן התלוי ב p1.7ל ' 1'ואז מוציאה '   1' עובר ל p1.7ש 

p1.7 קיבלנו פולס חיובי לזמן התלוי ב . ומסיימים את תת השגרה' 0' חזרה לr6   .  הפקודות 3בצד של 

לפי החישוב  כמות .  נמשכת כל פקודה–מחזורי מכונה - הלפני האחרונות רשום בסוגריים כמה זמן  

  $,djnz r6הפקודה .     נמשכת מחזור מכונה אחדmov r6,#20פקודת   :  מחזורי המכונה תהיה  

.   מחזורי מכונה40כלומר ,     מתאפסr6     עד ש20 מיזורי מכונה אבל יש להכפיל אותה  ב  2נמשכת 

  מחזורי  42 =1 + 2*1+20:    כ מחזורי מכונה"סה.      נמשכת מחזור מכונה אחדclr p1.7הפקודה  

 מחזורי שעון אז         12היות ומחזור מכונה אחד הוא . מכונה

 = 1 µSec  Mhz/12) (12 Tmachune-clock = 1/( Fcrystal/12)  = 1/ 

 

.  מיקרו שניות42כ  זמן הפולס יהיה כמות מחזורי המכונה להכפיל בזמן מחזור מכונה ולכן נקבל "סה

 

  4שאלה 
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פתרון 

 

. א

Init_int:   mov  Ie,# 10000001b ;  enable int0  -   0אפשור פסיקה חיצונית  

  Setb it0  ;  edge triggering  -  0'ל ' 1'עבודה על ירידות מ'   

  Mov p1,#0  ;    בתצוגה0 וקבלת 1איפוס פורט  

  ret 

 

 .לכאן נגיע עבור כל ירידה של השעון.  את תת השגרה רשמנו כפסיקה.    ב

Int0_vec: inc p1  ;   1הגדל את הערך בפורט  

  Mov a,p1 

  Cjne a,#10,sof_int ;   10 הגיע ל 1בדיקה האם פורט?  

  Mov p1,#0 

Sof_int: reti 

 

 


