
com.arikporat.www אריה פורת:    פתר  

   2006פתרון מיקרו מתוך אלקטרוניקה מחשבים קיץ 
  

  
  6פתרון שאלה 

  

  . א
chg: mov al,[si] 

  . היא תוויתSI . chg נתון בגודל ביית מהזיכרון מהכתובת עליה מצביע רגיסטר ALהעבר אל רגיסטר 

  

rol al,cl 

 זזה ALסטר כל סיבית ברגי . CL  שמאלה כמות פעמים לפי הנתון שברגיסטר ALסובב את רגיסטר 
פעולה זו מתבצעת מספר פעמים .  וגם לדגל הנשאLSB עוברת לסיבית ה MSBשמאלה כאשר סיבית ה 

  . פעמים4 מסובב שמאלה AL אז 4 שווה CL בתרגיל כאן היות ו  .CLלפי הנתון שב 

  

jnz chg 

לומר אם כ .  0ית האחרונה איננה ג אם התוצאה של הפעולה האריתמטית או הלוchgקפוץ אל התווית 
  .0בדגל האפס יש 

  

ret 

 במקרה -  IPכתובת החזרה נשלפת מהמחסנית וטוענת את רגיסטר . מפרוצדורה(return) פקודת חזרה 
  . במקרה של פרוצדורה רחוקה-  CS ו IPאו את ) של פרוצדורה קרובה 

  

  .ב
ובת מועבר הנתון שבכל כת  . 25h  ועד    20h בתים החל מכתובת 6התכנית פועלת על בלוק בן 

 - הגבוהות 4 הסיביות הנמוכות עם 4  פעולה זו מחליפה את -  פעמים שמאלה 4 ומסובב ALמהזיכרון אל 
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 הרי לאחר פעולת הסיבוב הנתון 35h הוא 20hבכתובת לדוגמא אם הנתון . ומוחזר בחזרה אל הזיכרון
 SIהרגיסטר .  ובות הבאות הכת5פעולה דומה עושים גם על  .  20hנתון זה יוחזר לכתובת  . 53hיהיה 

 משמש כמונה לולאה ומראה את כמות הפעמים שיש לחזור BLהרגיסטר , מצביע על הכתובות בזיכרון
  . על הלולאה 

  

  . ג
   :תוכן התאים אחרי התוכנית  

  
 20H     21H      22H     23H     24H     25H      כתובת התא

 53H     84H     65H     78H     12H     73H      תוכן התא

  

  

  

  

  
   7פתרון שאלה 

  

כמו כן רואים מהטבלה שכל לד מופעל הפוך .  לוגי1י "באיור לשאלה רואים שהלדים מופעלים ע
  . אז הלד דולק ולהפך0אם מהמפסק נכנס מהמפסק שלו כלומר 
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  :מכאן שהתוכנית תיראה 

In al, 20h ;  הכנס את מצב המפסקים 

Not al  ;  הפוך את הביטים 

Out 21h,al ;  הוצא את המצב אל הלדים 

Ret 

  

  
   8פתרון שאלה 

  

  <include <stdio.h#:    נרשום ( )printf כדי להשתמש בפונקציה  .Cאת התוכנית נרשום בשפת 

1.  

  :הגדרת המערך  

int resistors[6] = {20,40,30,50,40,60}; 

2.  

int i; 

float current; 

for(i=0;i<6;i++) 

 { 

             current =  (float)10/resistors[i] ; 

  printf("\nThe current in R%d = %f ", i,current); 

 } 

  .  ערך ממשי currentכדי לקבל ב     שים לב שעשינו הסבה מפורשת 

  

3.  

for (i=0,current=0; i<6;i++) 

 current = current + (float)10/resistors[i]; 

printf("\nThe total current in the circuit  =  %f ",current); 

printf ( "\nThe Equivalent Resistance is = %f ", 10/current; 
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   9פתרון שאלה 
  

ופונקצית פלט /  בו יש פונקציות של קלטdos.hנכלול את קובץ הכותרת  . Cאת התוכנית נרשום בשפת 
 <include <dos.h#      .השהייה

1 .  

unsigned char n; 

n=inportb(0x300);  ;  הכנסת מצב המפסקים 

n = n &0x0f;   ;   הביטים הגבוהים4ביטול  

2.  

for( ; n>0 ; n--) 

 { 

  outportb(0x301,1); 

  delay(200);  ; 200MSsec = 0.2 second 

  outportb(0x301,0); 

  delay(100); 

 } 


