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INSTRUKÈNÍ SOUBOR
MCS51

Døíve ne se zaèneme zabývat konkrétním popisem jednotlivých instrukcí mikroprocesoru, je nutné nejprve vysvìtlit, co to vlastnì instrukce je, jak je tvoøena a jak ji
v programu zapisujeme.

F

V této èásti knihy se nejdøíve seznámíme se zpùsobem zápisu jednotlivých instrukcí jazyka ASSEMBLER a jejich rozdìlením z hlediska
funkce v programu. Dále si vysvìtlíme pojem adresový prostor a popíu jednotlivé adresové prostory, které u MCS51 z hlediska programování existují. Na závìr uvedu význam symbolù pouitých
v detailním popisu instrukcí vèetnì objasnìní významu jednotlivých
bitù stavového registru PSW a vzápìtí bude následovat detailní popis jednotlivých instrukcí jazyka ASSEMBLER procesoru MCS51.

Detailní popis instrukcí je systematicky uspoøádán tak, e jednomu kódu instrukce
je v knize pøidìlena jedna stránka, kde bude uveden její úplný popis vèetnì pøíkladù
jejího typického pouití v programu. Konkrétní popis bude obsahovat kód instrukce,
varianty operandu, varianty schematického popisu operace instrukce v závislosti na
operandu, výèet ovlivnìných pøíznakù registru PSW a varianty kódu instrukce. Dále
bude následovat slovní popis instrukce a na závìr uvedu poèet kódových slabik, kterými je instrukce tvoøena, a poèet strojových cyklù potøebných k vykonání popisované
instrukce. Existují-li pro daný kód instrukce rùzné varianty operandu, budou pak seøazeny tabulkovým zpùsobem pod sebe.
Instrukèní soubor mikroprocesoru je nezbytnì nutné dokonale znát, chceme-li se
s mikroprocesorem úspìnì domluvit. Je to podobné jako kdy se chcete domluvit
s druhým èlovìkem v cizím jazyce, také musíte pøedevím ovládat slovní zásobu.

A
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2.1

Zápis a kategorie instrukcí MCS51

Nyní ji pøistoupím k vysvìtlení konstrukce popisu obecné instrukce v jazyce ASSEMBLER. Zápis instrukce se skládá ze dvou èástí, a to z kódového slova a operandu.
Kódové slovo instrukce urèuje, jaká operace se bude vykonávat a v operandu se øíká,
kde a s jakými daty se daná operace vykoná, popø. kam se její výsledek uloí. Pøíkladem zápisu instrukce je
MOVC

A,@A+DPTR

kde MOVC je kódové slovo instrukce a v tomto pøípadì nám øíká, e pùjde o operaci
pøesunu dat z kódové pamìti. Druhá èást instrukce je tvoøena zápisem A,@A+DPTR,
který nám dává informaci o tom, e do støadaèe (registr A) bude uloena hodnota
z kódové pamìti, její adresa je dána souètem hodnoty registru DPTR a støadaèe pøed
vykonáním této instrukce.
V naem pøípadì výraz @A+DPTR je parametr operandu a A je cíl operandu.
Parametr operandu nám øíká s jakými daty se bude operace provádìt a cíl operandu
nám øíká, kam se výsledek operace uloí. Toto je klasický pøíklad nepøímého adresování pøi pøesunu dat mezi procesorem a pamìtí.

Jednotlivé instrukce mùeme z hlediska
jejich funkce rozdìlit do ètyø funkèních skupin:
l Pøesuny dat.
l Aritmetické operace.
l Logické operace.
l Operace pro øízení bìhu programu (skoky).

Pøehledný seznam kódových slov instrukcí seøazených podle funkènosti nalezneme v tab. 1.
Pojmem pøesuny dat máme na mysli obecné pøesuny dat mezi libovolnými buòkami procesoru, pøesuny které se týkají støadaèe a pøesuny adresy do cílového operandu.
Vìtina tìchto instrukcí neovlivòuje pøíznaky ve stavovém slovì /PSW/.
Aritmetickými operacemi máme na mysli ètyøi základní matematické operace.
Jsou to sèítání, odeèítání, násobení a dìlení. Pøímo instrukcemi se provádí pouze 8bito-
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vé operace, a to jetì bez znaménka. Tato kategorie instrukcí vìtinou ovlivní po svém
vykonání pøíznaky v registru PSW. Je to logické, protoe vìtina tìchto operací se
provádí ve støadaèi (registr A) za spolupráce pomocného registru B. Stav registru PSW
je pøímo svázán s událostmi a stavy ve støadaèi.
Tab. 1
S HVXQ\GDW
029
029&
029;
323
386+
;&+
;&+'

DULWPHWLFNp
$''
$''&
'$
'(&
',9
,1&
08/
68%%

ORJLFNp
$1/
&/5
&3/
25/
5/
5/&
55
55&
6(7%
6:$3
;5/

VNRN\
$&$//
$-03
&$//
&-1(
'-1=
-%
-%&
-&
-03
-1%
-1&
-1=
-=
/&$//
/-03
5(7
5(7,
6-03

Logickými operacemi máme na mysli operace jak s jednotlivými bity, pro která
platí obecná pravidla Booleovské algebry, tak s celými byte. Jde pøedevím o logické
souèty a souèiny a popøípadì posuny jednotlivých bitù registru doleva èi doprava nebo
zámìna vrchních a spodních 4 bitù v instrukci specifikovaného registru.
Poslední funkèní kategorií jsou operace pro øízení bìhu programu. Jde pøedevím o pøímé nepodmínìné skoky èi volání podprogramu a návraty z tohoto
podprogramu. Dále jsou to podmínìné skoky, pro jejich vykonání musí být splnìna
zvolená podmínka napø. je-li pøíznak pøenosu carry v úrovni 1, potom skoè na adresu Zvlátním pøípadem øízení programu je volání pøeruení a návrat z podprogramu
pro obsluhu pøeruení. Jak ji bylo zmínìno, pøeruení je voláno hardwarovým voláním instrukce CALL (instrukce pro volání podprogramu) a tato hardwarovì volaná
instrukce má v adresovém prostoru kódové pamìti definovánu pevnou adresu. Tuto
adresu nazýváme vektorem pøeruení. Skok na obsluhu pøeruení je svázán
s definovanou hardwarovou událostí v procesoru (napø. zmìna logické úrovnì na vstupu INT0). Podrobnì se, jak ji bylo øeèeno døíve, budeme pøeruením a jeho konfigurací
zabývat pøi objasòování øeení konkrétního problému v následujících pøíkladech.
A
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2.2

Adresový prostor MCS51

Adresový prostor je ve výpoèetní technice povaován za jeden ze základních pojmù. Proto je úèelné se o nìm zmínit i v této publikaci. Adresový prostor je vlastnì
z hlediska programování èíselný interval (rozsah adres), kde u daného typu mikroprocesoru je hardwarovì realizována pamì kódu, dat nebo øídicí registry periferií
mikroprocesoru. Pro nás to vlastnì znamená, e u daného typu procesoru mùeme tyto,
a jen tyto, definované adresy pouít pro operace zápisu a ètení dat, protoe tyto adresy
v hardwaru procesoru fyzicky existují. Jednotlivé adresy procesoru se mohou liit strukturou svých dat (íøka slova) a zároveò se mohou liit i fyzickým umístìním v hardwaru
procesoru, a tím i zpùsobem a rychlostí pøístupu k tìmto datùm. Toto je velmi dùleité
mít na zøeteli pøi úvahách o správném rozvrení jednotlivých promìnných v programu,
aby ná program pracoval co nejrychleji. Budeme-li mít napøíklad promìnnou, která
bude èasto pouívána procedurou pro obsluhu pøeruení a toto pøeruení bude jetì
navíc èasté, urèitì nebude rozumné tuto promìnnou umístit do externího adresového
prostoru dat, protoe pøístup k tìmto datùm je sloitìjí a zároveò pomalejí ne pøístup k datùm v interní pamìti procesoru. U mikroprocesoru MCS51 existuje pìt typù
adresových prostorù.

Jsou to:
l DATA
l IDATA
l XDATA
l BIT
l CODE.

Nyní se konkrétnì zmíníme o jednotlivých adresových prostorech mikroprocesoru
MCS51.
Jako první zmíníme adresový prostor DATA. Tento adresový prostor je u MCS51
realizován ve vnitøní pamìti dat mikroprocesoru a je definován na intervalu adres
<0  7FH>. Do tohoto adresového prostoru je mono vstupovat pøímo i nepøímo,
a to tím nejrychlejím zpùsobem jaký je u MCS51 moný. V tomto adresovém prostoru doporuèuji definovat lokální promìnné, parametry výpoètù, atd., zjednoduenì
øeèeno promìnné, do kterých se pøistupuje velmi èasto, a to z dùvodu aby nebyl
pøíli vyèerpáván strojový výpoèetní èas pro realizaci jednotlivých pøesunù dat.

18

UÈEBNICE PROGRAMOVÁNÍ ATMEL S JÁDREM 8051

A

Jako dalí existuje u MCS51 adresový prostor IDATA. Tento adresový prostor je
takté realizován ve vnitøní pamìti dat procesoru, ale je moné do nìj pøistupovat pouze nepøímo, tzn. sloitìji. Adresový prostor IDATA je definován na intervalu adres
<0  0FFH>. Z pøedchozího je zøejmé, e se adresové prostory DATA a IDATA pøekrývají, pøièem prostor IDATA je dvojnásobný (mùe být i vìtí a to podle typu pouitého
procesoru). Do adresového prostoru IDATA a zvlátì od adresy 80H (od které existuje
pouze prostor IDATA) doporuèuji umísovat promìnné typu pole. Dùvod je jednoduchý, protoe do promìnné typu pole, která má vdy parametr, vstupujeme vìtinou
nepøímo. Zároveò je vhodné do adresového prostoru IDATA umístit zásobník STACK.
Jak se toto provede, zmíním u konkrétního pøíkladu, ale IDATA zásobníku se ukládají
a vybírají nepøímým zpùsobem. Jetì je vhodné podotknout, e budeme-li pøistupovat
do adresového prostoru IDATA od adresy 80H do adresy 0FFH pøímým zpùsobem
(a to rozhodne typ pouité instrukce pro pøístup k datùm), nebudeme adresovat buòky
pamìti mikroprocesoru, ale øídicí registry podpùrných hardwarových periferií. Øídicí
registry podpùrných periferií jsou u MCS51 mapovány od adresy 80H do adresy 0FFH,
a to pro striktnì pøímý zpùsob adresování.
Jako tøetí popíeme adresový prostor XDATA. Toto je adresový prostor pamìti dat,
která je realizována mimo chip mikroprocesoru, tzn. je realizována externì. Tento adresový prostor je definován na adresovém intervalu <0  0FFFFH>. Tento interval je
nejvìtím intervalem adres, které je moné pro mikroprocesory MCS51 pouít. Do
tohoto adresového prostoru je moné pøistupovat pouze nepøímo, a to jen instrukcemi
urèenými pro pøístup k externím datùm. Z výe uvedeného vyplývá, e adresový prostor XDATA se s adresovým prostorem DATA a IDATA nepøekrývá. Tento pamìový
prostor dat je nejvìtí, ale za cenu relativnì sloitého a tím i zároveò pomalého pøístupu k datùm.
Ètvrtým adresovým prostorem je adresový prostor BIT. Je definován na adresovém intervalu <0  7FH>. Tento adresový prostor je specifický tím, e na rozdíl od
výe jmenovaných adresových prostorù, které mají standardní íøku slova pamìové
buòky, tj. 8 bitù, má íøku slova pouze 1 bit. Adresový prostor BIT se pøekrývá
s adresovým prostorem DATA, a to od adresy 20H a do adresy 2FH. Do tohoto adresového prostoru doporuèuji umísovat promìnné typu boolean, tj. promìnné, které
nesou pouze informaci logická 1  pravda nebo logická 0  nepravda. Vlastnosti pøekrytí prostoru DATA a BIT lze té s výhodou vyuít pro konstrukci celého byte, protoe
mùeme tento byte sestavit za pomocí instrukcí pro pøístup k bitovým adresám a pak
celý zkonstruovaný byte pøenést bytovou instrukcí jako celek.
Jako poslední zmíním adresový prostor CODE. Adresový prostor CODE je prostor, ve kterém je uloen kód programu. Maximální adresový interval adresového
prostoru CODE je definován na adresovém intervalu <0  0FFFFH>. Velikost adresoA
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vého prostoru CODE je dána velikostí pouité kódové pamìti daného typu procesoru,
a to jak interní tak i externí.
Tab. 2
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Jak ji bylo øeèeno v adresovém prostoru CODE je uloen vlastní vykonávaný program, z èeho vyplývá, e do tohoto prostoru není moné data zapisovat, ale je moné
z nìj data pouze èíst, a to speciální instrukcí pro pøístup k datùm kódové pamìti. Do
tohoto adresového prostoru je moné umístit pouze konstanty. Tyto konstanty musí být
definovány speciální direktivou ve zdrojovém kódu programu. Pro vìtí pøehlednost
uvedu mapu jednotlivých adresových prostorù v tab. 2.

2.3

Symboly instrukcí u MCS51
a registr PSW

Abychom byli plnì pøipraveni k vlastnímu podrobnému popisu instrukèního souboru mikroprocesoru MCS51, je jetì nutné objasnit význam symbolù a zkratek
pouívaných v popisu operandu jednotlivých instrukcí. Jako první uvedu symboly
v pøedchozí kapitole popsané adresové prostory:
l dadr

Je to 8bitová adresa v pamìti RAM na chipu mikroprocesoru
a zahrnuje adresový prostor DATA popø. IDATA.

l badr

Je to adresa bitu v pamìti RAM na chipu procesoru zahrnující
adresový prostor BIT.
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l cadr

Adresa v adresového prostoru CODE.

l cpos

Relativní skok v oblasti kódové pamìti v rozsahu <128..127>.

Za druhé uvedu seznam symbolù registrù
pouívaných v podrobném popisu instrukcí:
l A

Symbol pro registr støadaèe (accumulator).

l B

Symbol pomocného registru pro aritmetické operace násobení nebo
dìlení.

l AB

Symbol dvojice registrù pouívaných pro aritmetické operace
násobení a dìlení.

l DPTR

Symbol registru ukazatele dat pro nepøímé adresování v externím
datovém adresovém prostoru XDATA popø. CODE.

l PC

Symbol registru programového èítaèe (èítaè instrukcí).

l SP

Symbol registru ukazatele vrcholu zásobníku (stack pointer).

l Rr

Symbol registru ze sady registrù registrové banky (bude vysvìtleno
pozdìji), interval parametru
r = 07 pøi pøímém adresování,
r = 0 nebo 1 pøi nepøímém adresování.

Jako poslední uvedu obecné symboly instrukcí:
l offset

Je symbol 8bitového relativního posunutí.

l data

Symbol pøímých dat (pøímého operandu).

l high

Symbol slabiky vyího øádu (horní osmice bitù).

l low

Symbol slabiky niího øádu (dolní osmice bitù).

l (X)

Symbol obsahu prvku X.

l ((X))

Symbol obsahu pamìové buòky adresované hodnotou obsahu
prvku X (nepøímé adresování).

A
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l ß

Symbol pøesunu hodnoty zprava doleva.

l #

Symbol oznaèení pøímých dat v instrukci.

l @

Symbol oznaèení nepøímé adresy v instrukci.

Na závìr této kapitoly si jetì vysvìtlíme význam jednotlivých bitù stavového registru PSW. Jak je ji z názvu zøejmé, jde o stavový registr, který nám dává informaci
o aktuálním stavu procesoru. Nìkteré pøíznaky tohoto registru jsou svázány se stavem
støadaèe.

Jednotlivé stavové bity tohoto registru jsou rozloeny takto:
&
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Význam bitù stavového registru PSW procesoru je následující:
l C

Pøíznak pøenosu. Tento pøíznak je nastaven, dojde-li pøi nìkteré aritmetické operaci k pøenosu do vyího øádu ne je nejvyí øád støadaèe
(pøenos pøes hodnotu 255D).

l AC

Pøíznak pomocného pøenosu, uívá se pøi operacích s èísly v kódu BCD.

l F0

Uivatelský pøíznak, jeho vyuití je libovolnì ponecháno na úvaze programátora.

l RS1,0

Øídicí bity pro výbìr aktuální banky registrù (register bank Select). Nastavují a nulují se programovì a urèují aktuální banku registrù pro pøedávání parametrù èi lokální promìnné procedur (bude vysvìtleno
v následujícím textu na konkrétním pøípadì).

l OV

Pøíznak pøeteèení. Nastavuje se tehdy, vznikne-li po aritmetické operaci
chybný výsledek.

l P

Je pøíznak parity. Tento bit je pøímo svázán se støadaèem a podává informaci o paritì hodnoty uloené ve støadaèi. Tento pøíznak vlastnì doplòuje obsah støadaèe na sudou paritu.

Tímto jsme uzavøeli objasnìní vech pojmù nezbytnì nutných pro detailní popis
jednotlivých instrukcí procesoru MCS51 a nyní ji mùeme pøistoupit k vlastnímu
detailnímu popisu tìchto instrukcí.
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