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การทดลองที่ 1 การเคลื่อนยายขอมูล

เคลื่อนยายขอมูลแบบตางๆ

โปรแกรมที่ 1.1 กํ าหนดคาใหแกรีจิสเตอรตางๆ

;SETREG.ASM : Move Data to register
;     Input :
;    Output :
;---------------------------------------------
        ORG     0000H
START:  MOV     A,#02H          ;A = ........
        MOV     B,#03H          ;B = ........
        MOV     R0,#10H         ;R0 = ........
        MOV     R1,#11H         ;R1 = ........
        MOV     R2,#12H         ;R2 = ........
        MOV     R3,#13H         ;R3 = ........
        MOV     R4,#13          ;R4 = ........
        MOV     R5,#14          ;R5 = ........
        MOV     R6,#15          ;R6 = ........
        MOV     R7,#10001110B   ;R7 = ........
        MOV     DPTR,#1234H     ;DPTR = ........
        END

การทดลอง
1. ใหเขียนโปรแกรม SETREG.ASM
2. แปลโปรแกรม SETREG.ASM ใหเปนไฟลเฮ็กซ SETREG.HEX
3. ใหรันโปรแกรมทดสอบและแลวโหลดไฟล SETREG.HEX เพื่อตรียมทดสอบ
4. สั่งใหโปรแกรมทํ างานจากตํ าแหนง 0000H  ที่ละคํ าสั่ง ในแตละคํ าสั่งที่ทํ าไดใหบันทึกคาของรีจิสเตอร

โปรแกรมที่ 1.2 เติมขอมูลลงในหนวยความจํ าดวยวิธี  Register Indirect Addressing mode

;FILMEM.ASM : Move Data to memory
;     Input :
;    Output :
;---------------------------------------------
        ORG     0000H
START:  MOV     A,#0FH          ;A = .........
        MOV     R0,#30H         ;R0 = ........
        MOV     @R0,A           ;(30H) = .....
        END

การทดลอง
1. ใหเขียนโปรแกรม FILMEM.ASM
2. แปลโปรแกรม FILMEM.ASM ใหเปนไฟลเฮ็กซ FILMEM.HEX
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3. ใหรันโปรแกรมทดสอบและแลวโหลดไฟล FILMEM.HEX เพื่อตรียมทดสอบ
4. สั่งใหโปรแกรมทํ างานจากตํ าแหนง 0000H  ที่ละคํ าสั่ง ในแตละคํ าสั่งที่ทํ าไดใหบันทึกคาของรีจิสเตอร
สํ าหรับคํ าสั่ง MOV  @R0,A   เมื่อทํ าถึงคํ าสั่งน้ี  ใหบันทึกขอมูลในหนวยความจํ าภายในตํ าแหนงที่
0030H

โปรแกรมที่ 1.3 เติมขอมูลลงในหนวยความจํ าจํ านวน 3 ไบต  ดวยวิธี  Register Indirect Addressing mode

;FILMEMS.ASM : Move 3 bytes of Data to memory
;      Input :
;     Output :
;---------------------------------------------

  ORG     0000H      ; รอบท่ี 1                                            รอบท่ี 2                                  รอบท่ี 3
START: MOV     A,#0FH ; A = ........

MOV     R7,#04H ;R7 = ........
MOV     R0,#30H ;R0 = ........

LOOP: MOV     @R0,A ;(30H) = ....,(31H) = ....,(32H) = ....
INC     R0 ;R0 =  ......,        ....,        ....

  DJNZ    R7,LOOP ;R7 =  ......,        ....,        ....
END

การทดลอง
1. ใหเขียนโปรแกรม FILMEMS.ASM
2. แปลโปรแกรม FILMEMS.ASM ใหเปนไฟลเฮ็กซ FILMEMS.HEX
3. ใหรันโปรแกรมทดสอบและแลวโหลดไฟล FILMEMS.HEX เพื่อตรียมทดสอบ
4. สั่งใหโปรแกรมทํ างานจากตํ าแหนง 0000H  ที่ละคํ าสั่ง ในแตละคํ าสั่งที่ทํ าไดใหบันทึกคาของรีจิสเตอร
แตเมื่อถึงบรรทัด LOOP: ใหบันทึกขอมูลในหนวยความจํ าตํ าแหนงที่ 30H สํ าหรับรอบแรก  เมื่อซีพียู
วนกลัมาทํ ารอบที่2 และ 3 ใหบันทึกขอมูลในหนวยความจํ าตํ าแหนงที่ 31H และ 32H ตามลํ าดับ

โปรแกรมที่ 1.4 เติมขอมูล 55H ลงในหนวยความจํ าภายนอกจํ านวน 3 ไบต

;FILXMEM1.ASM : Move Data 55H to external data memory
;       Input :
;      Output :
;-----------------------------------------------------
        ORG     0000H        ;        รอบท่ี 1                                     รอบท่ี 2                                 รอบท่ี 3
START:  MOV     A,#55H       ;    A = .....
        MOV     R7,#03H      ;   R7 = .....
        MOV     DPTR,#0120H  ;DPTR  = .....
LOOP:   MOVX    @DPTR,A      ;(120H)= .... ,(121H)= ....,(122H)=....    
        INC     DPTR         ;DPTR  = .....,        ....,       ....
        DJNZ    R7,LOOP      ;   R7 = .....,        ....,       ....
        END
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การทดลอง
1. ใหเขียนโปรแกรม FILXMEM1.ASM
2. แปลโปรแกรม FILXMEM1.ASM ใหเปนไฟลเฮ็กซ FILXMEM1.HEX
3. ใหรันโปรแกรมทดสอบและแลวโหลดไฟล FILXMEM1.HEX เพื่อตรียมทดสอบ
4. ในโปรแกรมทดสอบใหจํ าลองหนวยความจํ าภายนอกข้ึนที่ตํ าแหนง 0120H ถึง 0130H  ดวยคํ าสั่ง SET
และใหใชคํ าสั่ง DUMP เพื่อดูขอมูลของหนวยความจํ าภายนอกท่ีตํ าแหนง 0120H ในบริเวณ Area ที่ 2

5. สั่งใหโปรแกรมทํ างานจากตํ าแหนง 0000H  ที่ละคํ าสั่ง ในแตละคํ าสั่งที่ทํ าไดใหบันทึกคาของรีจิสเตอร
แตเมื่อถึงบรรทัด LOOP: ใหบันทึกขอมูลในหนวยความจํ าภายนอกตํ าแหนงที่ 0120H สํ าหรับรอบแรก
และเมื่อซีพียูวนกลัมาทํ ารอบที่ 2 และ 3 ใหบันทึกขอมูลในหนวยความจํ าตํ าแหนงที่ 0121H และ
0122H ตามลํ าดับ

โปรแกรมที่ 1.5 เติมขอมูล 99H ลงในหนวยความจํ าภายนอกจํ านวน 3 ไบต ดวยคํ าสั่ง MOVX  @R0,A

;FILXMEM2.ASM : Move Data to external data memory
;       Input :
;      Output :
;-----------------------------------------------------
        ORG     0000H       ;         รอบท่ี 1                                 รอบท่ี 2                                      รอบท่ี 3
START:  MOV     A,#99H      ;     A =.....
        MOV     R0,#95H     ;    R0 =.....
        MOV     R7,#03H     ;    R7 =.....
LOOP:   MOVX    @R0,A       ;(0095H)=.....,(0094H)=....,(0093H)=....
        DEC     R0          ;    R0 =.....,        ....,        ....
        DJNZ    R7,LOOP     ;    R7 =.....,        ....,        ....
        END

การทดลอง
1. ใหเขียนโปรแกรม FILXMEM2.ASM
2. แปลโปรแกรม FILXMEM2.ASM ใหเปนไฟลเฮ็กซ FILXMEM2.MEX
3. ใหรันโปรแกรมทดสอบและแลวโหลดไฟล FILXMEM2.HEX เพื่อตรียมทดสอบ
4. ในโปรแกรมทดสอบใหจํ าลองหนวยความจํ าภายนอกข้ึนที่ตํ าแหนง 0090H ถึง 00A0H  ดวยคํ าสั่ง SET
และใหใชคํ าสั่ง DUMP เพื่อดูขอมูลของหนวยความจํ าภายนอกท่ีตํ าแหนง 0090H ในบริเวณ Area ที่ 2

5. สั่งใหโปรแกรมทํ างานจากตํ าแหนง 0000H  ที่ละคํ าสั่ง ในแตละคํ าสั่งที่ทํ าไดใหบันทึกคาของรีจิสเตอร
แตเมื่อถึงบรรทัด LOOP: ใหบันทึกขอมูลในหนวยความจํ าภายนอกตํ าแหนงที่ 0095H สํ าหรับรอบแรก
และเมื่อซีพียูวนกลัมาทํ ารอบที่ 2 และ 3 ใหบันทึกขอมูลในหนวยความจํ าตํ าแหนงที่ 0094H และ
0093H ตามลํ าดับ
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