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6. Організувати програму, яка логічно, через кожні 0.16 мс 

посилає на порт BUS значення від 00 до FF. 

7. Взяти з портів Р2 і Р1 два числа. У випадку їх рівності пере-

слати на порт BUS одиницю. 

8. Підвищити вміст регістра R3 на 1, якщо на порт BUS посту-
пив байт (FA). 

9. Зчитуємо байт з порту Р1 через кожні 0.16 мс. Якщо посту-

пає значення (28)16 – вихід з циклу. 

10. На порт Р1 поступає байт, що визначає адресу елемента пам’я-

ті. Передати вміст елемента пам’яті за цією адресою в порт Р2. 

11. Передати в порт Р1 вміст пам’яті з адресами від 00 до FA. 

12. Якщо в байті, що поступив на порт Р2, третій біт – 1, пере-

слати цей байт на порт Р1. 

13. Запустити таймер. Як тільки на d0  поступає сигнал 1, показ-

ник таймера переслати на порт BUS і вийти з програми. 

14. На порт Р1 поступають імпульси тривалістю не більше 2 мс. 

Визначити тривалість імпульсу (значення таймера переслати 
в порт Р2). Вважати, що момент запуску програми збігається 

з фронтом логічного сигналу. 

15. На входи порту Р1 довільно подаються логічні сигнали. Зчи-

тати байт з цього порту, обнулити третій біт та переслати 

нове значення на порт BUS. 

16. В регістрах R1 та R2 знаходяться два числа. Найбільше пе-

реслати в порт Р0. 

17. З порту Р2 взяти число. Через 0.24 мс передати на порт BUS 

інверсію цього числа. 

18. Зчитати з порту Р2 байт та переслати нульовий і третій біти 

на порт BUS з паузою 0.32 мс. 
19. Зчитуємо байт з порту Р1, перевіряємо, чи дорівнює нулю пер-

ша тетрада. Якщо так, виведемо зчитаний байт на порт BUS. 

20. Організувати зчитування байта з порту Р1 і послідовно пере-

дати біти цього байта (починаючи з нульового). Часові за-

тримки не встановлювати. 

21. Зчитати байт з порту Р1. Встановити 3-й і 4-й біти одинич-

ними. Переслати отримані результати на порт BUS. 

22. Організувати програму, яка видає на порт Р1 числа від 0F до 

00. Пауза між видачами сигналу – 0.16 мс. 

23. Вивести на порт BUS пам’ять імпульсів з інтервалом в 0.32 мс. 

24. З порту BUS зчитати число, переставити тетради і через 0.48 

мс переслати на порт Р1. 

25. Зчитати байт з порту Р1, якщо його тетради рівні, надіслати 

1 на порт Р2. 

26. Зчитати байт з порту BUS, якщо значення – (FC)16, то обмі-

няти вміст двох елементів пам’яті, адреси яких занесені в 

регістри R2 і R3. 
27. З порту Р1 зчитати число. Знайти суму його тетрад і резуль-

тат переслати на порт BUS. 

28. Зчитати з порту BUS число. Запрограмувати байти, нульо-

вий та перший біти яких, відповідно, є другим та третім біта-

ми числа, що зчитане з порту BUS. Переслати це число на 

порт Р1. 

29. Порівняти два восьмибітних числа, що містяться в пам’яті 

(адреси задати довільно). Більше з них вивести на порт BUS. 

30. На порт BUS поступають байти, що визначають адреси еле-

ментів пам’яті. Організувати програму, яка безперервно, 

кожні 0.32 мс, посилає на порт Р1 вміст пам’яті за зчитаною 

адресою.      
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ВСТУП 

 

 

Лабораторний практикум орієнтований на 6 лабораторних занять 

та для самостійного вивчення системи команд однокристальної ЕОМ. 
Дана одна з найпростіших однокристальних ЕОМ, що побудована за 

концепцією класичної фон-Нейманівської архітектури, суть якої ко-

ротко інтерпретується як можливість зберігати команди програм в 

пам’яті поряд з даними, які ці команди обробляють.  

Фон-Нейманівська архітектура поєднує в собі три різні складові 

(субсистеми). Перша з них – центральний процесор (ЦП) (central pro-

cessing unit – CPU), до складу якого входять: пристрій керування 

(control unit – CU), арифметико-логічний пристрій (АЛП) (arithmetic 

logic unit – ALU) та різні регістри. Другою субсистемою є пам’ять 

різних рівнів, третьою – пристрої вводу/виводу (input/output – I/O), які 

називаються інтерфейсами. 

строями для запису та передачі інформації, тому їх використання як 

джерела операндів і місця розміщення результатів суттєво підвищує 

ефективність процесорів.  

Пам’ять використовується для зберігання програм, команд і даних. 

I/О-інтерфейс дає можливість пам’яті комп’ютера одержувати 
інформацію і передавати дані з зовнішніх пристроїв, а також підклю-

чати комп’ютер до вторинних джерел пам’яті та інших пристроїв. 

Розглянуті компоненти з’єднуються між собою сигнальними ліні-

ями, відомими як шини (bus). За функціональним призначенням шини 

розподіляються на шини керування (control bus), шини даних (datа bus) 

та адресні шини (address bus). Кожна шина містить в собі ряд паралель-

них провідників, які забезпечують паралельну передачу інформації між 

різними схемами. Адресна шина призначена для ідентифікації при-

строїв, зовнішніх по відношенню до CPU. Вона є однонаправленою 

шиною і передає адресні сигнали від CPU до пристроїв пам’яті та I/O-

інтерфейсів. Шина даних – двонаправлена і може передавати дані як 

від CPU до зовнішніх пристроїв, так і навпаки. Шина керування пере-
дає сигнали, які забезпечують взаємодію між всіма модулями ЕОМ. 

Виконання програм в фон-Нейманівській архітектурі машини 

вимагає використання зазначених компонентів у взаємодії. Спеціаль-

ний пакет програм, так звана операційна система, керує взаємодією 

всіх трьох компонентів. Спочатку програма завантажується до пам’я-

ті з вторинної пам’яті, наприклад, з постійного запам’ятовуючого 

пристрою або з диска. Операційна система тестує машину. Для вико-

нання програм кожна команда спочатку повинна бути завантажена з 

пам’яті в CPU, а після виконання – знову завантажена в пам’ять. Таке 

завантаження відоме як вибір команди (instruction fetch). Після вибору 

команди вона поміщається в спеціальний регістр CPU, що називаєть-
ся регістром команди (РК) (instruction register-IR). Коли команда по-

падає в IR, вона декодується для визначення – який тип операції по-

винен бути виконаний. Якщо для виконання команди необхідний опе-

ранд, він виймається з пам’яті, а можливо, й з інших регістрів і розмі-

щується у відповідне місце (спеціальний регістр або простір пам’яті, 

відомий як буфер). Команда виконується, і результат її запам’ятову-

ється в пам’яті або в регістрах. Подібний процес повторюється для 

кожної команди програми, поки вона не закінчиться. 

Однокристальні ЕОМ є дещо спрощеними схемами розглянутої 

структури. Cпрощення, в основному, полягає у відсутності операцій-

ної системи, виконується програма, яка записана в постійному 

запaм’ятовуючому пристрої. Інші спрощення полягають у зменшеній 
кількості внутрішньої регістрової пам’яті та кількості команд. 

Рис. 1 

Рис. 1 дає графічну інтерпретацію загальної архітектури комп’ю-

тера з можливими зв’язками між основними субблоками. 

Пристрій керування (CU) визначає порядок, в якому команди 

можуть бути виконані, і завантажує необхідні операнди. Виконання 

кожної команди задається послідовністю керуючих сигналів, що 
виробляються керуючим пристроєм. Іншими словами, керуючий 

пристрій (CU) керує потоком інформації в системі і видає управляю-

чі сигнали різним пристроям. Кожна операція, що обумовлена керу-

ючими сигналами, називається мікрооперацією. ALU виконує всі 

арифметичні та булеві операції. Система регістрів призначена для 

тимчасового зберігання, швидкого запису та передачі даних і ко-

манд, що використовуються. Регістри є найбільш швидкими при-
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0008 MOV   A,R2  // Видача значення частоти 

     // (кількості імпульсів) 
0009 DA    A  // Десяткова корекція 
000A MOV   R1,A  // Збереження значення А в  

     // регістрі R1 
000B ANL   A,#0F // Маскування старшої тетради 
000D OUTL  P1,A  // Вивід одиниць на індикатор 
000E MOV   A,R1  // Повернення значення А в  

     // регістрі R1 
000F SWAP  A  // Обмін тетрадами 
0010 ANL   A,#0F // Маскування старшої тетради 

     // (тієї, що була молодшою) 
0012 OUTL  P2,A  // Вивід десятків на індикатор 
0013 CLR   A  // Очищення акумулятора 
0014 JMP   0000  // Перехід на початок програми 
 

4.23  
Програма реалізує лічильник частоти промислового струму. 
 

 
 
0000 INS   A,BUS // Зчитування з порту BUS 
0001 ORL   A,#00 // Порівняння сигналу 
0003 JNZ   0014  // Якщо 1, перехід на 0014 

0005 MOV   A,R2  // Занесення в А збереженного  

     // значення частоти 
0006 DA    A  // Десяткова корекція 
0007 ANL   A,#0F // Маскування старшої тетради 
0009 OUTL  P1,A  // Вивід одиниць на індикатор 
000A MOV   A,R1  // 
000B SWAP  A  // Обмін тетрадами 
000C ANL   A,#0F // Маскування старшої тетради 

     // (тієї що була молодшою) 

000E OUTL  P2,A  // Вивід десятків на індикатор 
000F CLR   A  // Очищення акумулятора 
0010 MOV   R3,#00 // Очищення регістру  

     // тимчасового зберігання 
0012 JMP   0000  // Перехід на початок програми 
       _ 

0014 MOV   A,#FC | Внесення необхідного числа для  

     |    установлення 

0016 MOV   T,A  |        таймера на затримку по  

     |               довжині імпульса  

0017 MOV   A,R3  |_                       для частоти 
 
0018 STRT  T  // Запуск таймера 

     _ 
0019 JTF   001D  | Часова затримка 
001B JMP   0019     |                           в 10 мс 
 
001D INC   A  // Збільшення значення А на 1 
001E MOV   R3,A  // Збереження значень частоти 
001F MOV   R2,A  // 
0020 JMP   0000  // Перехід на початок програми 

 
 

4.5. Приклади завдань для самоатестації 

 

1. На вхід порту Р1 довільно подаються логічні сигнали. В мо-

мент часу, коли на всіх входах d4-d7 – нулі, подати 1 на порт 

BUS. 

2. Зчитати з порту Р1 два байта (інтервал між зверненнями до 
порту 0.16 мс) і записати їх в будь-які два регістри. 

3. Видати на порт BUS числа від 1 до 9 з затримкою в 0.8 мс. 

4. Зробити програму, що видає безперервно на d0 порту Р1 ло-

гічні сигнали тривалістю в 0.8 мс з частотою 1.6 кГц. 

 
 

5. Організувати затримку в 0.204 с. 
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0008 MOV   A,R2  // Видача значення частоти 

     // (кількості імпульсів) 
0009 DA    A  // Десяткова корекція 
000A MOV   R1,A  // Збереження значення А в  

     // регістрі R1 
000B ANL   A,#0F // Маскування старшої тетради 
000D OUTL  P1,A  // Вивід одиниць на індикатор 
000E MOV   A,R1  // Повернення значення А в  

     // регістрі R1 
000F SWAP  A  // Обмін тетрадами 
0010 ANL   A,#0F // Маскування старшої тетради 

     // (тієї, що була молодшою) 
0012 OUTL  P2,A  // Вивід десятків на індикатор 
0013 CLR   A  // Очищення акумулятора 
0014 JMP   0000  // Перехід на початок програми 
 

4.23  
Програма реалізує лічильник частоти промислового струму. 
 

 
 
0000 INS   A,BUS // Зчитування з порту BUS 
0001 ORL   A,#00 // Порівняння сигналу 
0003 JNZ   0014  // Якщо 1, перехід на 0014 

0005 MOV   A,R2  // Занесення в А збереженного  

     // значення частоти 
0006 DA    A  // Десяткова корекція 
0007 ANL   A,#0F // Маскування старшої тетради 
0009 OUTL  P1,A  // Вивід одиниць на індикатор 
000A MOV   A,R1  // 
000B SWAP  A  // Обмін тетрадами 
000C ANL   A,#0F // Маскування старшої тетради 

     // (тієї що була молодшою) 
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000E OUTL  P2,A  // Вивід десятків на індикатор 
000F CLR   A  // Очищення акумулятора 
0010 MOV   R3,#00 // Очищення регістру  

     // тимчасового зберігання 
0012 JMP   0000  // Перехід на початок програми 
       _ 

0014 MOV   A,#FC | Внесення необхідного числа для  

     |    установлення 

0016 MOV   T,A  |        таймера на затримку по  

     |               довжині імпульса  

0017 MOV   A,R3  |_                       для частоти 
 
0018 STRT  T  // Запуск таймера 

     _ 
0019 JTF   001D  | Часова затримка 
001B JMP   0019     |                           в 10 мс 
 
001D INC   A  // Збільшення значення А на 1 
001E MOV   R3,A  // Збереження значень частоти 
001F MOV   R2,A  // 
0020 JMP   0000  // Перехід на початок програми 

 
 

4.5. Приклади завдань для самоатестації 

 

1. На вхід порту Р1 довільно подаються логічні сигнали. В мо-

мент часу, коли на всіх входах d4-d7 – нулі, подати 1 на порт 

BUS. 

2. Зчитати з порту Р1 два байта (інтервал між зверненнями до 
порту 0.16 мс) і записати їх в будь-які два регістри. 

3. Видати на порт BUS числа від 1 до 9 з затримкою в 0.8 мс. 

4. Зробити програму, що видає безперервно на d0 порту Р1 ло-

гічні сигнали тривалістю в 0.8 мс з частотою 1.6 кГц. 

 
 

5. Організувати затримку в 0.204 с. 
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ВСТУП 

 

 

Лабораторний практикум орієнтований на 6 лабораторних занять 

та для самостійного вивчення системи команд однокристальної ЕОМ. 
Дана одна з найпростіших однокристальних ЕОМ, що побудована за 

концепцією класичної фон-Нейманівської архітектури, суть якої ко-

ротко інтерпретується як можливість зберігати команди програм в 

пам’яті поряд з даними, які ці команди обробляють.  

Фон-Нейманівська архітектура поєднує в собі три різні складові 

(субсистеми). Перша з них – центральний процесор (ЦП) (central pro-

cessing unit – CPU), до складу якого входять: пристрій керування 

(control unit – CU), арифметико-логічний пристрій (АЛП) (arithmetic 

logic unit – ALU) та різні регістри. Другою субсистемою є пам’ять 

різних рівнів, третьою – пристрої вводу/виводу (input/output – I/O), які 

називаються інтерфейсами. 

строями для запису та передачі інформації, тому їх використання як 

джерела операндів і місця розміщення результатів суттєво підвищує 

ефективність процесорів.  

Пам’ять використовується для зберігання програм, команд і даних. 

I/О-інтерфейс дає можливість пам’яті комп’ютера одержувати 
інформацію і передавати дані з зовнішніх пристроїв, а також підклю-

чати комп’ютер до вторинних джерел пам’яті та інших пристроїв. 

Розглянуті компоненти з’єднуються між собою сигнальними ліні-

ями, відомими як шини (bus). За функціональним призначенням шини 

розподіляються на шини керування (control bus), шини даних (datа bus) 

та адресні шини (address bus). Кожна шина містить в собі ряд паралель-

них провідників, які забезпечують паралельну передачу інформації між 

різними схемами. Адресна шина призначена для ідентифікації при-

строїв, зовнішніх по відношенню до CPU. Вона є однонаправленою 

шиною і передає адресні сигнали від CPU до пристроїв пам’яті та I/O-

інтерфейсів. Шина даних – двонаправлена і може передавати дані як 

від CPU до зовнішніх пристроїв, так і навпаки. Шина керування пере-
дає сигнали, які забезпечують взаємодію між всіма модулями ЕОМ. 

Виконання програм в фон-Нейманівській архітектурі машини 

вимагає використання зазначених компонентів у взаємодії. Спеціаль-

ний пакет програм, так звана операційна система, керує взаємодією 

всіх трьох компонентів. Спочатку програма завантажується до пам’я-

ті з вторинної пам’яті, наприклад, з постійного запам’ятовуючого 

пристрою або з диска. Операційна система тестує машину. Для вико-

нання програм кожна команда спочатку повинна бути завантажена з 

пам’яті в CPU, а після виконання – знову завантажена в пам’ять. Таке 

завантаження відоме як вибір команди (instruction fetch). Після вибору 

команди вона поміщається в спеціальний регістр CPU, що називаєть-
ся регістром команди (РК) (instruction register-IR). Коли команда по-

падає в IR, вона декодується для визначення – який тип операції по-

винен бути виконаний. Якщо для виконання команди необхідний опе-

ранд, він виймається з пам’яті, а можливо, й з інших регістрів і розмі-

щується у відповідне місце (спеціальний регістр або простір пам’яті, 

відомий як буфер). Команда виконується, і результат її запам’ятову-

ється в пам’яті або в регістрах. Подібний процес повторюється для 

кожної команди програми, поки вона не закінчиться. 

Однокристальні ЕОМ є дещо спрощеними схемами розглянутої 

структури. Cпрощення, в основному, полягає у відсутності операцій-

ної системи, виконується програма, яка записана в постійному 

запaм’ятовуючому пристрої. Інші спрощення полягають у зменшеній 
кількості внутрішньої регістрової пам’яті та кількості команд. 

Рис. 1 

Рис. 1 дає графічну інтерпретацію загальної архітектури комп’ю-

тера з можливими зв’язками між основними субблоками. 

Пристрій керування (CU) визначає порядок, в якому команди 

можуть бути виконані, і завантажує необхідні операнди. Виконання 

кожної команди задається послідовністю керуючих сигналів, що 
виробляються керуючим пристроєм. Іншими словами, керуючий 

пристрій (CU) керує потоком інформації в системі і видає управляю-

чі сигнали різним пристроям. Кожна операція, що обумовлена керу-

ючими сигналами, називається мікрооперацією. ALU виконує всі 

арифметичні та булеві операції. Система регістрів призначена для 

тимчасового зберігання, швидкого запису та передачі даних і ко-

манд, що використовуються. Регістри є найбільш швидкими при-



6 6 

Вивчення системи команд ОЕОМ на основі програмної моделі 

дає можливість зрозуміти ідеологію більш складної системи команд 

ПЕОМ на мові Ассемблера. В той же час одержані знання мають і 

самостійне значення, оскільки на ОЕОМ легко створюються пристрої 

попередньої обробки інформації різного призначення, пристрої сис-
тем автоматики та контролю. 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОДНОКРИСТАЛЬНИХ ЕОМ 

(LSI – large skale integrate) 

 

 

Структурну організацію однокристальних ЕОМ розглянемо на 
прикладі ВІС (великої інтегральної схеми), що за своїм складом 

аналогічна невеликій ЕОМ. Незважаючи на те, що система команд 

цієї ЕОМ спрямована на вирішення задач керування в нескладних 

процесах, її вивчення дає можливість глибоко зрозуміти особливос-

ті програмування на мові Ассемблера та легко засвоїти “Ассемблер” 

ПЕОМ. 

Рис. 2 
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0009 MOV   R4,A  // Запис отриманого значення   

     // в регістр R4 
000A STRT  T  // Запуск таймера 

       _ 
000B JTF   0000  | Часова затримка 
000D JMP   000B  | в 10 мс з переходом на  

     |_   початок програми 

 

4.21  

Програма імітує гірлянди; діоди працюють по циклах (1, 3) та (2, 

4). Затримка 10 мс. 

Дані на діоди посилаються, відповідно, для 1-го на Р1, для 2-го на 

Р2, для 3-го на Р5, для 4-го на Р4.  

Початкова адреса таймера розраховується як для прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 
 
0000 MOV   A,#01 // Завантаження акумулятора  

     // значенням 0001 
     // Горять (1, 3) 

0002 OUTL  P1,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р1 (сигнал на d0 = 1)  
0003 MOVD  P5,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р5 (сигнал на d0 = 1) 

      _ 
0004 MOV   A,#83 | Заносимо в таймер 
0006 MOV   T,A       |_  затримку на 10 мс 
 
0007 STRT  T  // Запуск таймера 

      _    

0008 JTF   000C  | Часова затримка 
000A JMP   0008  |_   в 10 мс 
 
000C MOV   A,#00 // Завантаження акумулятора  

     // значенням 0000 
000E OUTL  P1,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р1 (сигнал на d0 = 0) 
000F MOVD  P5,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р5 (сигнал на d0 = 0) 
0010 MOV   A,#01 // Завантаження акумулятора  

     // значенням 0001 
     // Горять (2, 5) 

0012 OUTL  P2,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р2 (сигнал на d0 = 1) 
0013 MOVD  P4,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р4  (сигнал на d0 = 1) 

      _ 
0014 MOV   A,#83 | Заносимо в таймер 
0016 MOV   T,A  |_   затримку на 10 мс 
 
0017 STRT  T  // Запуск таймера 

                        _ 

0018 JTF    001C | Часова затримка 
001A JMP   0018  |_   в 10 мс 
 
 001C MOV   A,#00 // Завантаження акумулятора  

     // значенням 0000 
001E OUTL  P2,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р2  (сигнал на d0 = 0) 
001F MOVD  P4,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р4  (сигнал на d0 = 0) 
0020 JMP   0000  // Перехід на початок програми 
 
4.22  

Програма реалізує лічильник частоти промислового струму.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0000 JT0   0004  // Очікуємо на один імпульс на Т0 
0002 JNT0  0008  // При відсутності імпульса на Т0  

     // – перехід на вивід 

0004 INC   A  // Збільшення значення  

     // акумулятора на 1 
0005 MOV   R2,A  // Збереження значення А в  

     // регістрі R2 
0006 JMP   0000  // Перехід на початок програми 

     // Вивід 
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0009 MOV   R4,A  // Запис отриманого значення   

     // в регістр R4 
000A STRT  T  // Запуск таймера 

       _ 
000B JTF   0000  | Часова затримка 
000D JMP   000B  | в 10 мс з переходом на  

     |_   початок програми 

 

4.21  

Програма імітує гірлянди; діоди працюють по циклах (1, 3) та (2, 

4). Затримка 10 мс. 

Дані на діоди посилаються, відповідно, для 1-го на Р1, для 2-го на 

Р2, для 3-го на Р5, для 4-го на Р4.  

Початкова адреса таймера розраховується як для прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 
 
0000 MOV   A,#01 // Завантаження акумулятора  

     // значенням 0001 
     // Горять (1, 3) 

0002 OUTL  P1,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р1 (сигнал на d0 = 1)  
0003 MOVD  P5,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р5 (сигнал на d0 = 1) 

      _ 
0004 MOV   A,#83 | Заносимо в таймер 
0006 MOV   T,A       |_  затримку на 10 мс 
 
0007 STRT  T  // Запуск таймера 

      _    

0008 JTF   000C  | Часова затримка 
000A JMP   0008  |_   в 10 мс 
 
000C MOV   A,#00 // Завантаження акумулятора  

     // значенням 0000 
000E OUTL  P1,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р1 (сигнал на d0 = 0) 
000F MOVD  P5,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р5 (сигнал на d0 = 0) 
0010 MOV   A,#01 // Завантаження акумулятора  

     // значенням 0001 
     // Горять (2, 5) 

0012 OUTL  P2,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р2 (сигнал на d0 = 1) 
0013 MOVD  P4,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р4  (сигнал на d0 = 1) 

      _ 
0014 MOV   A,#83 | Заносимо в таймер 
0016 MOV   T,A  |_   затримку на 10 мс 
 
0017 STRT  T  // Запуск таймера 

                        _ 

0018 JTF    001C | Часова затримка 
001A JMP   0018  |_   в 10 мс 
 
 001C MOV   A,#00 // Завантаження акумулятора  

     // значенням 0000 
001E OUTL  P2,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р2  (сигнал на d0 = 0) 
001F MOVD  P4,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в Р4  (сигнал на d0 = 0) 
0020 JMP   0000  // Перехід на початок програми 
 
4.22  

Програма реалізує лічильник частоти промислового струму.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0000 JT0   0004  // Очікуємо на один імпульс на Т0 
0002 JNT0  0008  // При відсутності імпульса на Т0  

     // – перехід на вивід 

0004 INC   A  // Збільшення значення  

     // акумулятора на 1 
0005 MOV   R2,A  // Збереження значення А в  

     // регістрі R2 
0006 JMP   0000  // Перехід на початок програми 

     // Вивід 
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Вивчення системи команд ОЕОМ на основі програмної моделі 

дає можливість зрозуміти ідеологію більш складної системи команд 

ПЕОМ на мові Ассемблера. В той же час одержані знання мають і 

самостійне значення, оскільки на ОЕОМ легко створюються пристрої 

попередньої обробки інформації різного призначення, пристрої сис-
тем автоматики та контролю. 

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОДНОКРИСТАЛЬНИХ ЕОМ 

(LSI – large skale integrate) 

 

 

Структурну організацію однокристальних ЕОМ розглянемо на 
прикладі ВІС (великої інтегральної схеми), що за своїм складом 

аналогічна невеликій ЕОМ. Незважаючи на те, що система команд 

цієї ЕОМ спрямована на вирішення задач керування в нескладних 

процесах, її вивчення дає можливість глибоко зрозуміти особливос-

ті програмування на мові Ассемблера та легко засвоїти “Ассемблер” 

ПЕОМ. 

Рис. 2 
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Основу структури ЕОМ складає внутрішня двонаправлена 8-біт-

на шина, що з’єднує всі пристрої мікросхеми: ALU, пристрій керуван-

ня, пам’ять та інші. Розглянемо поступово особливості роботи кожно-

го з пристроїв. 
 

 

Умовні позначення до рис. 2 
 

EPROM (erasable programmable read only memory) – резидентна 

пам’ять програм. 

RAM (random aсcess memory) – резидентна пам’ять даних. 

PC (program counter) – лічильник команд. 

RAR (RAM address register) – регістр адреси. 

TCNT (timer/counter events) – таймер подій. 

PSW (program status word) – слово стану програми. 
ALU (ariphmetical and logic unit) – арифметико-логічний пристрій. 

A (acumulator) – регістр-акумулятор. 

RESET – скинення, вхід сигналу загального скинення при запус-

ку ОЕОМ: cигнал 0 при програмуванні та перевірці EPROM. 

SS (single step) – сигнал, що разом з сигналом ALE дозволяє при 

налагодженні виконувати програму з зупинкою після виконання чер-

гової команди. 

Х1 – вхід для підключення виводу кварцевого резонатора або 

вхід для сигналу від зовнішнього джерела синхронізації. 

Х2 – вхід для підключення другого виводу резонатора. 

Т0 – вхідний сигнал, опитуваний по командах умовного переходу 
ITO та INTO, крім того, використовується при програмуванні 

EPROM; може використовуватись для виводу сигналу синхронізації 

після команди ENTO. 

CLK Т1 – вхідний сигнал, що опитується командами умовного 

переходу IT1 та INT1, крім того, використовується в якості входу вну-

трішнього лічильника зовнішніх подій після виконання команди 

STRT CNT (Sort counter) – запуск лічильника. 

INT (interrupt) – сигнал запиту на переривання від зовнішнього 

пристрою, який викликає підпрограму обслуговування переривань, 

якщо переривання дозволено раніше по команді ENI. Наявність сиг-

налу RESET забороняє переривання. 

RD (read) – стробуючий сигнал при зчитуванні з зовнішньої пам’я-
ті даних або IOD (Input/Output Device – пристрою вводу-виводу, ПВВ). 

WR (write) – стробуючий сигнал при записуванні в зовнішню 

пам’ять даних або в DIO. 

ЕА (external address) – відключення EPROM. Рівень 1 на цьому 

вході змушує МК виконувати вибірку команд тільки з зовнішньої 

пам’яті програм. Використовується при тестуванні програми та нала-

годжуванні ОЕОМ. 

АLЕ (аddress latch enable) – строб адреси зовнішньої пам’яті. Си-
гнал використовується для прийому та фіксації адреси зовнішньої 

пам’яті на зовнішньому регістрі. Сигнал є ідентифікатором машинно-

го циклу і завжди виводиться з частотою в 5 разів меншою, ніж голо-

вна частота синхронізації. 

PSEN (program store enable) – дозвіл зовнішньої пам’яті програм – 

сигнал видається тільки при зверненні до зовнішньої пам’яті програм.  

PROG (programming) – програмування – вхід для подачі програ-

муючого імпульса t25B, а також вихід стробуючого сигналу для мік-

росхеми розширювача вводу-виводу. 

Р1 (порт 1) – 8-бітний квазідвонаправлений порт вводу-виводу 

інформації: кожен розряд порту може бути запрограмований на ввід 

або вивід інформації. 
Р2 (порт 2) – 8-бітний квазідвонаправлений порт, кожний розряд 

якого може бути запрограмований на ввід або вивід; біти Р20-3 під час 

зчитування з OROM (Out ROM) (Зовнішня пам’ять програм (ЗПП) є 

старшими бітами лічильника команд РС2-4). 

BUS – 8-бітний двонаправлений порт вводу-виводу інформації. 

Може бути відключеним від зовнішніх шин, приймати та видавати 

байти інформації синхронно з сигналами RD та WR; при зверненні до 

OROM представляє 8 молодших бітів лічильника команд, а потім, по 

сигналу PSEN, приймає обрану команду, при зверненні до ODROM 

(Out Data ROM) (Зовнішня пам’ять даних (ЗПД)).  

 

 

1.1. Арифметико-логічний пристрій  

 

До складу арифметико-логічного пристрою відноситься комбіна-

ційна схема, яка може виконувати наступні операції: 

 знаходження суми двох байтів з переносом; 

 логічні операції “І”, “АБО”, “Виключне АБО”; 

 інкремент/декремент; 

 інверсію; 

 циклічний зсув вліво та вправо; 

 обмін тетрад в байти; 

 десяткову корекцію байта, що знаходиться в регістрі-акумуляторі. 
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  _ 
000A JTF   000E  | Часова затримка 
000C JMP   0009  |_   в 20 мс 
    
000E INC   R4  // Збільшення вмісту R4 на 1 

     // (перехід до наступної адреси) 
000F MOV   A,R4  // Пересилка даних з R4  в  

     // акумулятор 
0010 CPL   A  // Інвертування даних в А 
0011 ADD   A,#5B // До вмісту А додаємо #5В для  

     // того, щоб перевірити, чи  

     // досягло значення регістру R4  

     // #5А (перевірка робиться за  

     // ознакою переходу, а сума #5В  
     // та інверсії #5А дає повну  

     // сторінку – (#FF) 
0013 JNZ   0003  // Перехід при відсутності  

     // переносу 
0015 JMP   0017  // Безумовний перехід на кінець  

     // програми 
0017 NOP 
 
4.18  

Програма зчитує 1 байт з порту Р1, встановлює 1-й та 3-й його 

біти одиничними та передає на порт BUS. 
 
0000 IN    A,P1  // Зчитуємо дані з порту Р1 в  

     // акумулятор 
0001 ORL   A,#0A // Логічна операція АБО між  

     // вмістом А та маскою 

     // (#0A = 1010) встановлює 1-й  

     // та 3-й біти одиничними 
0003 OUTL  BUS,A // Виведення даних на порт BUS 
 
4.19  

Програма з порту Р1 по жилах 0, 1, 4, 5 вводить інформацію в R1, 

якщо на порт Р1 подана 8, інакше на Р2 подається інвертована інфор-
мація з порту Р1. 

 
0000 IN    A,P1  // Пересилка даних з Р1  в  

                                                // акумулятор 

0001 JB3   0007     // Якщо 3-й біт вмісту А = 1, тоді  

                                              // переходимо на пересилку в R1, 

                  // тобто подана 8 (810 = 10002 ) 
0003 CPL   A  // Інвертування вмісту А 
0004 OUTL  P2,A  // Передача інвертованого вмісту  
     // на порт Р2 
0005 JMP   0000  // Перехід на початок програми 

0007 ANL   A,#33 // Логічна операція „І” між  

     // вмістом А та маскою 

     // (#33 = 00110011) залишає на 0,  

     // 1, 4, 5 жилах поточну  

     // інформацію, а на 2, 3, 6, 7 –  

     // встановлює 0 
0009 MOV   R1,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в регістр R1 
000A JMP   0000  // Перехід на початок програми 
 
4.20  

Програма дозволяє байти з портів Р1 та Р2 складати в одне слово 

кожні 10 мс. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 

4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 
 
0000 STOP  TCNT  // Зупинка таймера 

       _ 

0001 MOV   A,#83 | Заносимо в таймер  
0003 MOV   T,A  |_  затримку на 20 мс 
 
0004 IN    A,P1  // Пересилка даних з Р1   

     // в акумулятор 
0005 MOV   R3,A  // Передача даних з акумулятора   

     // в регістр R3 
0006 IN    A,P2  // Пересилка даних з Р2   

     // в акумулятор 
0007 SWAP  A  // Обмін тетрад в акумуляторі 
0008 ORL   A,R3  // Логічна операція АБО між  

     // вмістом А (аааа0000) та    

     // маскою, що міститься в регістрі  

     // R3 (0000rrrr), об’єднує  

     // значення (ааааrrrr) 
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  _ 
000A JTF   000E  | Часова затримка 
000C JMP   0009  |_   в 20 мс 
    
000E INC   R4  // Збільшення вмісту R4 на 1 

     // (перехід до наступної адреси) 
000F MOV   A,R4  // Пересилка даних з R4  в  

     // акумулятор 
0010 CPL   A  // Інвертування даних в А 
0011 ADD   A,#5B // До вмісту А додаємо #5В для  

     // того, щоб перевірити, чи  

     // досягло значення регістру R4  

     // #5А (перевірка робиться за  

     // ознакою переходу, а сума #5В  
     // та інверсії #5А дає повну  

     // сторінку – (#FF) 
0013 JNZ   0003  // Перехід при відсутності  

     // переносу 
0015 JMP   0017  // Безумовний перехід на кінець  

     // програми 
0017 NOP 
 
4.18  

Програма зчитує 1 байт з порту Р1, встановлює 1-й та 3-й його 

біти одиничними та передає на порт BUS. 
 
0000 IN    A,P1  // Зчитуємо дані з порту Р1 в  

     // акумулятор 
0001 ORL   A,#0A // Логічна операція АБО між  

     // вмістом А та маскою 

     // (#0A = 1010) встановлює 1-й  

     // та 3-й біти одиничними 
0003 OUTL  BUS,A // Виведення даних на порт BUS 
 
4.19  

Програма з порту Р1 по жилах 0, 1, 4, 5 вводить інформацію в R1, 

якщо на порт Р1 подана 8, інакше на Р2 подається інвертована інфор-
мація з порту Р1. 

 
0000 IN    A,P1  // Пересилка даних з Р1  в  

                                                // акумулятор 

0001 JB3   0007     // Якщо 3-й біт вмісту А = 1, тоді  

                                              // переходимо на пересилку в R1, 

                  // тобто подана 8 (810 = 10002 ) 
0003 CPL   A  // Інвертування вмісту А 
0004 OUTL  P2,A  // Передача інвертованого вмісту  
     // на порт Р2 
0005 JMP   0000  // Перехід на початок програми 

0007 ANL   A,#33 // Логічна операція „І” між  

     // вмістом А та маскою 

     // (#33 = 00110011) залишає на 0,  

     // 1, 4, 5 жилах поточну  

     // інформацію, а на 2, 3, 6, 7 –  

     // встановлює 0 
0009 MOV   R1,A  // Пересилка даних з акумулятора  

     // в регістр R1 
000A JMP   0000  // Перехід на початок програми 
 
4.20  

Програма дозволяє байти з портів Р1 та Р2 складати в одне слово 

кожні 10 мс. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 

4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 
 
0000 STOP  TCNT  // Зупинка таймера 

       _ 

0001 MOV   A,#83 | Заносимо в таймер  
0003 MOV   T,A  |_  затримку на 20 мс 
 
0004 IN    A,P1  // Пересилка даних з Р1   

     // в акумулятор 
0005 MOV   R3,A  // Передача даних з акумулятора   

     // в регістр R3 
0006 IN    A,P2  // Пересилка даних з Р2   

     // в акумулятор 
0007 SWAP  A  // Обмін тетрад в акумуляторі 
0008 ORL   A,R3  // Логічна операція АБО між  

     // вмістом А (аааа0000) та    

     // маскою, що міститься в регістрі  

     // R3 (0000rrrr), об’єднує  

     // значення (ааааrrrr) 
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Основу структури ЕОМ складає внутрішня двонаправлена 8-біт-

на шина, що з’єднує всі пристрої мікросхеми: ALU, пристрій керуван-

ня, пам’ять та інші. Розглянемо поступово особливості роботи кожно-

го з пристроїв. 
 

 

Умовні позначення до рис. 2 
 

EPROM (erasable programmable read only memory) – резидентна 

пам’ять програм. 

RAM (random aсcess memory) – резидентна пам’ять даних. 

PC (program counter) – лічильник команд. 

RAR (RAM address register) – регістр адреси. 

TCNT (timer/counter events) – таймер подій. 

PSW (program status word) – слово стану програми. 
ALU (ariphmetical and logic unit) – арифметико-логічний пристрій. 

A (acumulator) – регістр-акумулятор. 

RESET – скинення, вхід сигналу загального скинення при запус-

ку ОЕОМ: cигнал 0 при програмуванні та перевірці EPROM. 

SS (single step) – сигнал, що разом з сигналом ALE дозволяє при 

налагодженні виконувати програму з зупинкою після виконання чер-

гової команди. 

Х1 – вхід для підключення виводу кварцевого резонатора або 

вхід для сигналу від зовнішнього джерела синхронізації. 

Х2 – вхід для підключення другого виводу резонатора. 

Т0 – вхідний сигнал, опитуваний по командах умовного переходу 
ITO та INTO, крім того, використовується при програмуванні 

EPROM; може використовуватись для виводу сигналу синхронізації 

після команди ENTO. 

CLK Т1 – вхідний сигнал, що опитується командами умовного 

переходу IT1 та INT1, крім того, використовується в якості входу вну-

трішнього лічильника зовнішніх подій після виконання команди 

STRT CNT (Sort counter) – запуск лічильника. 

INT (interrupt) – сигнал запиту на переривання від зовнішнього 

пристрою, який викликає підпрограму обслуговування переривань, 

якщо переривання дозволено раніше по команді ENI. Наявність сиг-

налу RESET забороняє переривання. 

RD (read) – стробуючий сигнал при зчитуванні з зовнішньої пам’я-
ті даних або IOD (Input/Output Device – пристрою вводу-виводу, ПВВ). 

WR (write) – стробуючий сигнал при записуванні в зовнішню 

пам’ять даних або в DIO. 

ЕА (external address) – відключення EPROM. Рівень 1 на цьому 

вході змушує МК виконувати вибірку команд тільки з зовнішньої 

пам’яті програм. Використовується при тестуванні програми та нала-

годжуванні ОЕОМ. 

АLЕ (аddress latch enable) – строб адреси зовнішньої пам’яті. Си-
гнал використовується для прийому та фіксації адреси зовнішньої 

пам’яті на зовнішньому регістрі. Сигнал є ідентифікатором машинно-

го циклу і завжди виводиться з частотою в 5 разів меншою, ніж голо-

вна частота синхронізації. 

PSEN (program store enable) – дозвіл зовнішньої пам’яті програм – 

сигнал видається тільки при зверненні до зовнішньої пам’яті програм.  

PROG (programming) – програмування – вхід для подачі програ-

муючого імпульса t25B, а також вихід стробуючого сигналу для мік-

росхеми розширювача вводу-виводу. 

Р1 (порт 1) – 8-бітний квазідвонаправлений порт вводу-виводу 

інформації: кожен розряд порту може бути запрограмований на ввід 

або вивід інформації. 
Р2 (порт 2) – 8-бітний квазідвонаправлений порт, кожний розряд 

якого може бути запрограмований на ввід або вивід; біти Р20-3 під час 

зчитування з OROM (Out ROM) (Зовнішня пам’ять програм (ЗПП) є 

старшими бітами лічильника команд РС2-4). 

BUS – 8-бітний двонаправлений порт вводу-виводу інформації. 

Може бути відключеним від зовнішніх шин, приймати та видавати 

байти інформації синхронно з сигналами RD та WR; при зверненні до 

OROM представляє 8 молодших бітів лічильника команд, а потім, по 

сигналу PSEN, приймає обрану команду, при зверненні до ODROM 

(Out Data ROM) (Зовнішня пам’ять даних (ЗПД)).  

 

 

1.1. Арифметико-логічний пристрій  

 

До складу арифметико-логічного пристрою відноситься комбіна-

ційна схема, яка може виконувати наступні операції: 

 знаходження суми двох байтів з переносом; 

 логічні операції “І”, “АБО”, “Виключне АБО”; 

 інкремент/декремент; 

 інверсію; 

 циклічний зсув вліво та вправо; 

 обмін тетрад в байти; 

 десяткову корекцію байта, що знаходиться в регістрі-акумуляторі. 
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Для виконання вказаних операцій комбінаційна схема доповню-

ється регістрами Т (Т1, Т2), двотактним регістром-акумулятором А, 

десятковим коректором, схемою формування ознак та регістром слова 

станів програми PSW. PSW є 8-розрядним, кожен розряд якого має 

визначене призначення, що дає можливість інформувати програміста 
про особливості виконання конкретних команд. 

ознака наявності одиниці в біті акумулятора, що контролюється. Ці 

ознаки призначені для того, щоб виконувати команди передачі керу-

вання при наявності умовних переходів без їхньої фіксації на триге-

рах регістра. 

Логіка умовних переходів дозволяє програмісту використовувати 
ознаки, які будуть розглянуті нижче. 

 

1.2. Пам’ять ОЕОМ 

 

Адресне слово лічильника команд (PC) ОЕОМ складається з 12 

бітів, але інкрементуються тільки 11 молодших розрядів. Тому макси-

мальне значення адресного слова – 7FFH. Стан старшого 12-го розря-

ду може змінюватися спеціальними командами при засиланні в нього 

0 або 1. Такий підхід надає можливість розділити загальну ємність 

пам’яті програм (4 к – кілобайта) на два блоки по 2 к кожен. Перший 

блок використовується при значенні 12-го розряду “0”, а другий – при 

“1”. Значення 12-го розряду називається ознакою МВ. На рис. 4 наве-
дена карта адрес ОЕОМ. 

Рис. 3 

Розряди PSW для різних мікропроцесорів мають різне призна-

чення. Для навчальної ОЕОМ призначення розрядів відображено на 

рис. 3. 

В першому розряді записується ознака переносу. Значення цього 

розряду становить 1, при появі переносу під час виконання арифмети-
чних операцій над двома восьмирозрядними числами. Ця ознака або 

враховується при виконанні наступної операції, або служить сигна-

лом, що звертає увагу програміста на подібні ситуації. 

Ознака допоміжного переносу АС=1 в тому випадку, коли пере-

нос з’являється при виконанні арифметичних операцій над чотирма 

молодшими розрядами двох чисел. 

Значення інших розрядів будуть пояснюватися в ході вивчення 

системи команд. 

Із сказаного вище витікає, що результат виконання будь-якої ко-

манди завжди складається з двох частин – слова-результату, яке збері-

гається в регістрі-акумуляторі, та PSW. Ці два слова, які розглядають-

ся як одне ціле, мають назву “слово стану програми”. 
В навчальній ОЕОМ окремі ознаки виконання операцій не фіксу-

ються в регістрі PSW, але формуються комбінаційною схемою. До 

них відноситься ознака нуля в усіх розрядах акумулятора, а також 

Рис. 4 

Резидентна внутрішня пам’ять програм, з 1024 адресами в своєму 

складі, має три спеціальні адреси: 

71 71 

0000 EN    TCNTI // Дозвіл переривання від таймера 
0001 MOV   R3,#00 // Заватажуємо початкові дані в  

     // регістр R3 
0003 STOP  TCNT  // Зупинка таймера (лічильника) 

      _  
0004 MOV   A,#83 | Заносимо в таймер  
0006 MOV   T,A  |_                       затримку на 10 мс 
 
0007 MOV   A,R3  // Пересилаємо вміст регістра R3  

     // в акумулятор 

0008 STRT  T  // Запуск таймера 
0009 OUTL  P1,A  // Вивід з акумулятора на порт Р1 
000A JTF   000E  // Якщо ознака таймера = 1,  

     // перехід на подальше виконання  
     // програми 
000C JMP   0009  // Якщо ознака таймера = 0,  

     // перехід на 0009 
000E INC   R3  // Збільшення вмісту регістра 

     // R3 на 1 
000F MOV   A,R3  // Пересилаємо вміст регістра R3  

     // в акумулятор  

0010 ADD   A,#56 // До вмісту А додаємо #56 для  

     // того, щоб перевірити, чи  

     // досягло значення регістру 

     //  #АА (перевірка робиться за  
                                               // ознакою переходу, а сума #56  

     // та #АА дає повну сторінку  - #FF 
0012 JNC   0003 // Перехід при відсутності  

 // переносу 
0014 JMP   0001 // Безумовний перехід 

 

4.16 

Програма передає вміст елемента пам’яті, адреса якого зберігаєть-

ся в R3, на порт BUS через 10 мс після подачі сигналу переривання. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 

4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 
 

0000 MOV   A,#FF  // Запис в лічильник таймера  
0002 MOV   T,A  // його максимального значення 

0003 STRT  CNT // Запуск лічильника подій 

0004 JTF   0008  // Якщо ознака таймера = 1,  

  // перехід на подальше виконання  

  // програми 
0006 JMP   0004  // Якщо ознака таймера = 0,  

  // перехід на 0004 
0008 STOP  TCNT  // Зупинка лічильника подій 

   _ 
0009 MOV   A,#83  | Заносимо в таймер 
000B MOV   T,A  |_                      затримку на 10 мс 
 
000C STRT  T  // Запуск таймера 

   _ 

000D JTF   0011  | Часова затримка 
000F JMP   000D  |_                                 в 10 мс 
 
0011 STOP  TCNT // Зупинка таймера 
0012 MOV   A,@R3 // Пересилка даних з елементу  

 // пам’яті з адресою, що  

 // міститься в регістрі R3 в 

 // акумулятор (побічна адресація) 
0013 OUTL  BUS,A // Вивід даних на порт BUS 

 
4.17  

Програма видає 1 байт вмісту пам’яті з адреси #42 до #5A на порт 

Р1 кожні 20 мс. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #06. 

 

0000 EN    TCNTI // Дозвіл переривання від таймера 
0001 MOV   R4,#42 // Заватажуємо початкову  

 // адресу в регістр R4 
0003 STOP  TCNT // Зупинка таймера (лічильника) 

   _ 

0004 MOV   A,#06 | Заносимо в таймер 
0006 MOV   T,A |_                 затримку на 20 мс 
 
0007 MOV   A,@R4 // Пересилка даних з адреси, що  

 // міститься в R4, в акумулятор 
0008 STRT  T // Запуск таймера 

0009 OUTL  P1,A // Пересилка даних з акумулятора  

 // на порт BUS 
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0000 EN    TCNTI // Дозвіл переривання від таймера 
0001 MOV   R3,#00 // Заватажуємо початкові дані в  

     // регістр R3 
0003 STOP  TCNT  // Зупинка таймера (лічильника) 

      _  
0004 MOV   A,#83 | Заносимо в таймер  
0006 MOV   T,A  |_                       затримку на 10 мс 
 
0007 MOV   A,R3  // Пересилаємо вміст регістра R3  

     // в акумулятор 

0008 STRT  T  // Запуск таймера 
0009 OUTL  P1,A  // Вивід з акумулятора на порт Р1 
000A JTF   000E  // Якщо ознака таймера = 1,  

     // перехід на подальше виконання  
     // програми 
000C JMP   0009  // Якщо ознака таймера = 0,  

     // перехід на 0009 
000E INC   R3  // Збільшення вмісту регістра 

     // R3 на 1 
000F MOV   A,R3  // Пересилаємо вміст регістра R3  

     // в акумулятор  

0010 ADD   A,#56 // До вмісту А додаємо #56 для  

     // того, щоб перевірити, чи  

     // досягло значення регістру 

     //  #АА (перевірка робиться за  
                                               // ознакою переходу, а сума #56  

     // та #АА дає повну сторінку  - #FF 
0012 JNC   0003 // Перехід при відсутності  

 // переносу 
0014 JMP   0001 // Безумовний перехід 

 

4.16 

Програма передає вміст елемента пам’яті, адреса якого зберігаєть-

ся в R3, на порт BUS через 10 мс після подачі сигналу переривання. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 

4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 
 

0000 MOV   A,#FF  // Запис в лічильник таймера  
0002 MOV   T,A  // його максимального значення 

0003 STRT  CNT // Запуск лічильника подій 

0004 JTF   0008  // Якщо ознака таймера = 1,  

  // перехід на подальше виконання  

  // програми 
0006 JMP   0004  // Якщо ознака таймера = 0,  

  // перехід на 0004 
0008 STOP  TCNT  // Зупинка лічильника подій 

   _ 
0009 MOV   A,#83  | Заносимо в таймер 
000B MOV   T,A  |_                      затримку на 10 мс 
 
000C STRT  T  // Запуск таймера 

   _ 

000D JTF   0011  | Часова затримка 
000F JMP   000D  |_                                 в 10 мс 
 
0011 STOP  TCNT // Зупинка таймера 
0012 MOV   A,@R3 // Пересилка даних з елементу  

 // пам’яті з адресою, що  

 // міститься в регістрі R3 в 

 // акумулятор (побічна адресація) 
0013 OUTL  BUS,A // Вивід даних на порт BUS 

 
4.17  

Програма видає 1 байт вмісту пам’яті з адреси #42 до #5A на порт 

Р1 кожні 20 мс. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #06. 

 

0000 EN    TCNTI // Дозвіл переривання від таймера 
0001 MOV   R4,#42 // Заватажуємо початкову  

 // адресу в регістр R4 
0003 STOP  TCNT // Зупинка таймера (лічильника) 

   _ 

0004 MOV   A,#06 | Заносимо в таймер 
0006 MOV   T,A |_                 затримку на 20 мс 
 
0007 MOV   A,@R4 // Пересилка даних з адреси, що  

 // міститься в R4, в акумулятор 
0008 STRT  T // Запуск таймера 

0009 OUTL  P1,A // Пересилка даних з акумулятора  

 // на порт BUS 

11 11 

Для виконання вказаних операцій комбінаційна схема доповню-

ється регістрами Т (Т1, Т2), двотактним регістром-акумулятором А, 

десятковим коректором, схемою формування ознак та регістром слова 

станів програми PSW. PSW є 8-розрядним, кожен розряд якого має 

визначене призначення, що дає можливість інформувати програміста 
про особливості виконання конкретних команд. 

ознака наявності одиниці в біті акумулятора, що контролюється. Ці 

ознаки призначені для того, щоб виконувати команди передачі керу-

вання при наявності умовних переходів без їхньої фіксації на триге-

рах регістра. 

Логіка умовних переходів дозволяє програмісту використовувати 
ознаки, які будуть розглянуті нижче. 

 

1.2. Пам’ять ОЕОМ 

 

Адресне слово лічильника команд (PC) ОЕОМ складається з 12 

бітів, але інкрементуються тільки 11 молодших розрядів. Тому макси-

мальне значення адресного слова – 7FFH. Стан старшого 12-го розря-

ду може змінюватися спеціальними командами при засиланні в нього 

0 або 1. Такий підхід надає можливість розділити загальну ємність 

пам’яті програм (4 к – кілобайта) на два блоки по 2 к кожен. Перший 

блок використовується при значенні 12-го розряду “0”, а другий – при 

“1”. Значення 12-го розряду називається ознакою МВ. На рис. 4 наве-
дена карта адрес ОЕОМ. 

Рис. 3 

Розряди PSW для різних мікропроцесорів мають різне призна-

чення. Для навчальної ОЕОМ призначення розрядів відображено на 

рис. 3. 

В першому розряді записується ознака переносу. Значення цього 

розряду становить 1, при появі переносу під час виконання арифмети-
чних операцій над двома восьмирозрядними числами. Ця ознака або 

враховується при виконанні наступної операції, або служить сигна-

лом, що звертає увагу програміста на подібні ситуації. 

Ознака допоміжного переносу АС=1 в тому випадку, коли пере-

нос з’являється при виконанні арифметичних операцій над чотирма 

молодшими розрядами двох чисел. 

Значення інших розрядів будуть пояснюватися в ході вивчення 

системи команд. 

Із сказаного вище витікає, що результат виконання будь-якої ко-

манди завжди складається з двох частин – слова-результату, яке збері-

гається в регістрі-акумуляторі, та PSW. Ці два слова, які розглядають-

ся як одне ціле, мають назву “слово стану програми”. 
В навчальній ОЕОМ окремі ознаки виконання операцій не фіксу-

ються в регістрі PSW, але формуються комбінаційною схемою. До 

них відноситься ознака нуля в усіх розрядах акумулятора, а також 

 
Рис. 4 

Резидентна внутрішня пам’ять програм, з 1024 адресами в своєму 

складі, має три спеціальні адреси: 



12 12 

0 – по якій передається керування одразу після закінчення сигна-

лу системного збросу. За цією адресою знаходиться команда безумов-

ного переходу до початку програми; 

3 – за цією адресою розміщується вектор переривання від зовні-

шнього пристрою (перша команда підпрограми, що обслуговує запит 
на переривання); 

7 – за цією адресою розміщується вектор переривання від тайме-

ра або початкові команди підпрограми обслуговування переривання 

за ознакою переповнення таймера/лічильника. 

При використанні переривань слід пам’ятати, що в ОЕОМ сигна-

ли переривань примусово встановлюють в нуль 12-й розряд лічильни-

ка команд. Це зобов’язує програміста розміщувати підпрограми пере-

ривань в першому блоці пам’яті програм. 

Пам’ять програм розділяється не тільки на два блоки. Кожний 

блок, в свою чергу, розділяється на сторінки по 256 байтів кожна. 

Це також вносить деякі обмеження при програмуванні, бо в коман-

дах умовних переходів задається 8-бітна адреса передачі керуван-
ня в межах робочої сторінки. Якщо в програмі використовується 

багато переходів по умовах, то може з’явитися необхідність розмі-

щувати підпрограми на декількох сторінках. Команда виклику під-

програм модифікує 11 біт лічильника команд, забезпечуючи тим 

самим міжсторіночні переходи в межах вибраного блоку пам’яті 

програм. 

Оскільки пам’ять використовується для збереження не тільки 

програм, а й констант, в ОЕОМ використовуються два способи адре-

сації постійної пам’яті для читання даних: 

 безпосередня адресація, при якій другий байт двобайтової 

команди представляє собою операнд; 
 логічна адресація, при якій байт акумулятора використову-

ється в якості показника даних в робочій сторінці або в сторі-

нці з пам’яті програм. 

Резидентна пам’ять даних (РПД) – Interval Date Memory (IDM) – 

має ємність 64 байти. В ній виділені два блоки робочих регістрів 0-7 

та 24-31. Вибір одного з двох блоків виконується командою SEL RB. 

Робочі регістри доступні для команд з прямою адресацією, а всі еле-

менти ОЗП (Оперативний Запам’ятовуючий Пристрій) – Random 

Access Memory (RAM) – командам з побічною адресацією. Для побіч-

ної адресації використовуються регістри R0, R1 та R0*, R1* (рис. 5). 

Елементи RAM з адресами 8-23 адресуються показником стеку з PSW 

(Program Status Word) і можуть бути використані в якості 8-рівневого 

стеку (рис. 6). В регістрах стеку зберігаються лише вміст PC (Program 

Counter) та старша тетрада PSW (ознаки). 

Рис. 5 

Практично всі команди зі зверненням до RAM оперують з одним 

байтом. Але за допомогою команд виклику та повернення виконуєть-

ся доступ до двобайтових слів. У пам’яті даних слова зберігаються 

так, що старший байт слова розміщується в елементі пам’яті з біль-

шою адресою. Порядок розміщення байтів в пам’яті програм – по 
старшинству, при зберіганні двобайтових слів – зворотний. 

В розширених мікропроцесорних системах, де використовується 

зовнішній RAM, через регістри R0 та R1 можливий доступ до зовніш-

ньої пам’яті об’ємом 256 байт. 

 

1.3. Організація вводу/виводу інформації 

 

Зв’язок з зовнішніми пристроями для обміну інформацією вико-

нується за допомогою трьох восьмирозрядних двонаправлених портів, 

входу сигналів INT (Interrupt), входу та тестуючого сигналу, який ви-

користовується також для виводу сигналу синхронізації і входу Т1, що 

призначений для вводу тестуючого сигналу, який використовується 
також як лічильник подій. Порти Р1 та Р2 дозволяють виконувати 

ввід, вивід або ввід/вивід інформації і, завдяки цьому, називаються 

Рис. 6 
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0000 MOV  R3,#09 // В регістр R3 заносимо кінцеве  

     // значення 
0002 MOV  R4,#01 // В регістр R4 заносимо  

     // початкове значення 

0004 MOV  A,R4  // Зчитуємо в акумулятор  
     // значення з регістра R4 

0005 OUTL BUS,A // Виводимо зчитане значення на  

                                                // порт BUS 

  _ 

0006 MOV   A,#F6 | Заносимо в таймер  
0008 MOV   T,A |_  затримку на 0.8 мс 
 
0009 STRT  T  // Запуск таймера 

000A INC   R4  // Збільшення значення регістра  
 // R4 на 1 

      _ 

000B JTF   000F  | Часова затримка 
000D JMP   0008  |_    в 0.8 мс 
 
000F STOP  TCNT  // Зупинка таймера 

0010 DJNZ  R3,0004 // Зменшення значення регістра R3  

     // на 1 та продовження  
     // виконання програми, якщо  

     // значення регістра R3  не  0 
 
4.13 

Програма передає на порт Р1 вміст пам’яті за адресами 00 – FA. 
 
0000 MOV   R2,#FB // В регістр R2 заносимо кінцеву  

     // адресу пам’яті 

0002 MOV   R0,#00 // В регістр R0 заносимо  

     // початкову адресу пам’яті 

0004 MOV   A,@R0 // Переносимо дані, що містяться  

     // по початковій адресі   

     // в регістр А (побічна адресація) 

0005 OUTL  P1,A  // Вивід даних на порт Р1 

0006 INC   R0  // Перехід до наступної адреси  

     // (збільшення на 1) 

0007 DJNZ  R2,0004 // Декремент регістра R2 та  

     // перехід на початок програми,  
     // якщо значення регістра R2 не нуль 

4.14 

Програма вмикає світлодіоди кожні 10 мс таким чином: 

 спочатку 1; 

 потім 1 та 2; 

 потім 1, 2 та 3; 
 потім 1, 2, 3 та 4; 

 потім всі гаснуть і цикл продовжується. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 

 

0000 MOV   R1,#83 // Заносимо точку відліку для  

     // затримки в R1 
0002 CLR   A  // Очищуємо акумулятор 
0003 OUTL  P1,A  // Вивід вмісту акумулятора на  

     // порт Р1 
0004 XCH   A,R1  // Обмін вмістом R1 та А 
0005 MOV   T,A  // Пересилаємо точку відліку для  
     // затримки у таймер 
0006 STRT  T  // Запускаємо таймер 

      _  

0007 JTF   000B  | Часова затримка 
0009 JMP   0007  |_   в 10 мс  
 
000B STOP  TCNT     // Зупинка таймера 
000C XCH   A,R1     // Обмін вмістом R1 та А 
000D CLR   C      //Очищення ознаки переносу (С=0) 
000E CPL   C      // Інвертування ознаки переносу  

     // (С = 1) 
000F RLC   A  // Зміщення вліво через ознаку  

     // переносу 
0010 JB4   0002  // Якщо 4-й біт акумулятора = 1,  

     // перехід на початок програми з  

     // очищенням акумулятора 
0012 JMP   0003  // Перехід на початок програми  

     // без очищення акумулятора 
 
4.15 

Програма дозволяє на виході Р1 кожні 10 мс збільшувати вміст 

слова на 1 в інтервалі від 00 до АА. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 
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0000 MOV  R3,#09 // В регістр R3 заносимо кінцеве  

     // значення 
0002 MOV  R4,#01 // В регістр R4 заносимо  

     // початкове значення 

0004 MOV  A,R4  // Зчитуємо в акумулятор  
     // значення з регістра R4 

0005 OUTL BUS,A // Виводимо зчитане значення на  

                                                // порт BUS 

  _ 

0006 MOV   A,#F6 | Заносимо в таймер  
0008 MOV   T,A |_  затримку на 0.8 мс 
 
0009 STRT  T  // Запуск таймера 

000A INC   R4  // Збільшення значення регістра  
 // R4 на 1 

      _ 

000B JTF   000F  | Часова затримка 
000D JMP   0008  |_    в 0.8 мс 
 
000F STOP  TCNT  // Зупинка таймера 

0010 DJNZ  R3,0004 // Зменшення значення регістра R3  

     // на 1 та продовження  
     // виконання програми, якщо  

     // значення регістра R3  не  0 
 
4.13 

Програма передає на порт Р1 вміст пам’яті за адресами 00 – FA. 
 
0000 MOV   R2,#FB // В регістр R2 заносимо кінцеву  

     // адресу пам’яті 

0002 MOV   R0,#00 // В регістр R0 заносимо  

     // початкову адресу пам’яті 

0004 MOV   A,@R0 // Переносимо дані, що містяться  

     // по початковій адресі   

     // в регістр А (побічна адресація) 

0005 OUTL  P1,A  // Вивід даних на порт Р1 

0006 INC   R0  // Перехід до наступної адреси  

     // (збільшення на 1) 

0007 DJNZ  R2,0004 // Декремент регістра R2 та  

     // перехід на початок програми,  
     // якщо значення регістра R2 не нуль 

4.14 

Програма вмикає світлодіоди кожні 10 мс таким чином: 

 спочатку 1; 

 потім 1 та 2; 

 потім 1, 2 та 3; 
 потім 1, 2, 3 та 4; 

 потім всі гаснуть і цикл продовжується. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 

 

0000 MOV   R1,#83 // Заносимо точку відліку для  

     // затримки в R1 
0002 CLR   A  // Очищуємо акумулятор 
0003 OUTL  P1,A  // Вивід вмісту акумулятора на  

     // порт Р1 
0004 XCH   A,R1  // Обмін вмістом R1 та А 
0005 MOV   T,A  // Пересилаємо точку відліку для  
     // затримки у таймер 
0006 STRT  T  // Запускаємо таймер 

      _  

0007 JTF   000B  | Часова затримка 
0009 JMP   0007  |_   в 10 мс  
 
000B STOP  TCNT     // Зупинка таймера 
000C XCH   A,R1     // Обмін вмістом R1 та А 
000D CLR   C      //Очищення ознаки переносу (С=0) 
000E CPL   C      // Інвертування ознаки переносу  

     // (С = 1) 
000F RLC   A  // Зміщення вліво через ознаку  

     // переносу 
0010 JB4   0002  // Якщо 4-й біт акумулятора = 1,  

     // перехід на початок програми з  

     // очищенням акумулятора 
0012 JMP   0003  // Перехід на початок програми  

     // без очищення акумулятора 
 
4.15 

Програма дозволяє на виході Р1 кожні 10 мс збільшувати вміст 

слова на 1 в інтервалі від 00 до АА. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #83. 
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0 – по якій передається керування одразу після закінчення сигна-

лу системного збросу. За цією адресою знаходиться команда безумов-

ного переходу до початку програми; 

3 – за цією адресою розміщується вектор переривання від зовні-

шнього пристрою (перша команда підпрограми, що обслуговує запит 
на переривання); 

7 – за цією адресою розміщується вектор переривання від тайме-

ра або початкові команди підпрограми обслуговування переривання 

за ознакою переповнення таймера/лічильника. 

При використанні переривань слід пам’ятати, що в ОЕОМ сигна-

ли переривань примусово встановлюють в нуль 12-й розряд лічильни-

ка команд. Це зобов’язує програміста розміщувати підпрограми пере-

ривань в першому блоці пам’яті програм. 

Пам’ять програм розділяється не тільки на два блоки. Кожний 

блок, в свою чергу, розділяється на сторінки по 256 байтів кожна. 

Це також вносить деякі обмеження при програмуванні, бо в коман-

дах умовних переходів задається 8-бітна адреса передачі керуван-
ня в межах робочої сторінки. Якщо в програмі використовується 

багато переходів по умовах, то може з’явитися необхідність розмі-

щувати підпрограми на декількох сторінках. Команда виклику під-

програм модифікує 11 біт лічильника команд, забезпечуючи тим 

самим міжсторіночні переходи в межах вибраного блоку пам’яті 

програм. 

Оскільки пам’ять використовується для збереження не тільки 

програм, а й констант, в ОЕОМ використовуються два способи адре-

сації постійної пам’яті для читання даних: 

 безпосередня адресація, при якій другий байт двобайтової 

команди представляє собою операнд; 
 логічна адресація, при якій байт акумулятора використову-

ється в якості показника даних в робочій сторінці або в сторі-

нці з пам’яті програм. 

Резидентна пам’ять даних (РПД) – Interval Date Memory (IDM) – 

має ємність 64 байти. В ній виділені два блоки робочих регістрів 0-7 

та 24-31. Вибір одного з двох блоків виконується командою SEL RB. 

Робочі регістри доступні для команд з прямою адресацією, а всі еле-

менти ОЗП (Оперативний Запам’ятовуючий Пристрій) – Random 

Access Memory (RAM) – командам з побічною адресацією. Для побіч-

ної адресації використовуються регістри R0, R1 та R0*, R1* (рис. 5). 

Елементи RAM з адресами 8-23 адресуються показником стеку з PSW 

(Program Status Word) і можуть бути використані в якості 8-рівневого 

стеку (рис. 6). В регістрах стеку зберігаються лише вміст PC (Program 

Counter) та старша тетрада PSW (ознаки). 

Рис. 5 

Практично всі команди зі зверненням до RAM оперують з одним 

байтом. Але за допомогою команд виклику та повернення виконуєть-

ся доступ до двобайтових слів. У пам’яті даних слова зберігаються 

так, що старший байт слова розміщується в елементі пам’яті з біль-

шою адресою. Порядок розміщення байтів в пам’яті програм – по 
старшинству, при зберіганні двобайтових слів – зворотний. 

В розширених мікропроцесорних системах, де використовується 

зовнішній RAM, через регістри R0 та R1 можливий доступ до зовніш-

ньої пам’яті об’ємом 256 байт. 

 

1.3. Організація вводу/виводу інформації 

 

Зв’язок з зовнішніми пристроями для обміну інформацією вико-

нується за допомогою трьох восьмирозрядних двонаправлених портів, 

входу сигналів INT (Interrupt), входу та тестуючого сигналу, який ви-

користовується також для виводу сигналу синхронізації і входу Т1, що 

призначений для вводу тестуючого сигналу, який використовується 
також як лічильник подій. Порти Р1 та Р2 дозволяють виконувати 

ввід, вивід або ввід/вивід інформації і, завдяки цьому, називаються 

Рис. 6 
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квазідвонаправленими. Кожен біт вказаних портів можливо програм-

ним шляхом налагодити на один з вказаних режимів. Для того, щоб 

налагодити біт на режим вводу, необхідно перед цим в тригер відпові-

дного біту записати 1. Сигнал RESET автоматично встановлює всі 

біти обох портів в режим вводу. Структура портів характерна тим, що 
в процесі вводу інформації виконується операція логічного “І” над 

даними, що вводяться, та останніми виведеними даними. Завдяки цьо-

му та спеціальним командам ANL та ORL (див. далі) з’являється мож-

ливість маскування при обробці однобітних даних. Порт Р2 відрізня-

ється від Р1 тим, що його молодші 4 біти можуть бути використані для 

розширення мікропроцесорної системи по вводу/виводу. 

Порт BUS є двонаправленим і використовується для побайтового 

вводу, виводу або вводу/виводу. При виводі байта інформації через 

порт BUS на виході WR генерується стробуючий сигнал, а байт, що 

виводиться, фіксується в буферному регістрі. При вводі байта генеру-

ється строб-сигнал на виході RD, але байт, що вводиться в буферному 

регістрі, не фіксується. Якщо обмін інформацією відсутній, то порт 
BUS знаходиться в закритому стані. Інформація, що вводиться і виво-

диться, може маскуватись за допомогою спеціальних команд. При 

наявності зовнішніх програм порт BUS використовується для видачі 

адреси зовнішньої пам’яті та для прийому команди з зовнішньої па-

м’яті програм. 

 

1.4. Блок керування 

 

БК (Блок Керування ) – Operation Unit (OU) – в кожному циклі 

команд формує послідовність сигналів, що керують функціями всіх 

блоків в МК і системою їх взаємозв’язку. Опорну частоту синхроні-
зації 1-6 мГц визначає кварцевий резонатор, що під’єднується до 

входів Х1, Х2. Частота синхронізації розділяється на дві послідовно-

сті, одна з яких менше частоти синхронізації в 3 рази, а інша – в 5 

разів. Сигнали першої частоти використовуються для формування 

сигналу системної синхронізації (СС) – Sinchronisation Module (SM) 

– і подаються на лічильник машинних циклів, на виході якого через 

кожні 5 сигналів синхронізації формується сигнал ALE (Address 

Latch Enable). Цей сигнал визначає машинний цикл і використову-

ється в розширених системах для синхронізації адреси зовнішньої 

пам’яті. За допомогою зовнішніх пристроїв формується сигнал сис-

темного збросу, що подається на вхід RESET. Цей сигнал виконує 

наступні дії: 

 забезпечує зброс лічильника команд та лічильника стека; 

 встановлює порт BUS в закритий стан, а порти Р1 та Р2 – в 

режим вводу; 

 вибирає банк регістрів за адресою “0” і банк пам’яті за адре-

сою “0”; 
 забороняє переривання; 

 зупиняє таймер і видачу синхросигналу на вихід Т0; 

 обнуляє ознаки переповнення таймера TF і ознаки користува-

ча F0 та F1. 

 

1.5. Логічна схема умовних переходів 
 

ОЕОМ дозволяє програмі перевіряти не тільки ознаки, але й умо-

ви, зовнішні по відношенню до ОЕОМ. Логіка переходів ОЕОМ конт-

ролює умови, що відображені в табл. 1. 

Таблиця. 1 

1.6. Режим переривання 

 

Наявність сигналу запиту на переривання від зовнішнього при-

строю перевіряється на кожному машинному циклі під час дії сигналу 

ALE, але передача керування, як відмічалося раніше, виконується 
тільки по завершенню циклу команди. При обробці переривань, як і 

при виклику підпрограм, число, яке зберігається в лічильнику команд 

та старших чотирьох бітах PSW, передається в стек. До входу INT, 
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MOV A, #156                // (A)ß(256-100) 

MOV T, A                     // попередня установка  лічильника 

STRT CNT                   // запуск лічильника  

WAIT: JTF PULSE            // перехід, якщо пройшло 100  

     // імпульсів 

             JMP WAIT 

PULSE:… 
 

4.10 

Заборонити переривання від таймера, але дозволити переривання 

після восьми сигналів переповнення таймера. При переході до проце-

дури обробки переривань зупинити таймер. Сигнали переповнення 

підраховувати в регістрі 5. 

START: DIS TCNT1       // заборона переривання від  

   // таймера 

CLR A                                // зброс акумулятора 

MOV T, A                           // зброс таймера 
MOV R5<A                        // зброс регістра 5 

STRT T                              // запуск таймера 

M1: JTF COUNT             // якщо TF = 1, то перехід до  

   // COUNT і зброс TF 

        JMP M1                     // цикл 

COUNT: INC R5              // інкремент регістра 5 

                 MOV A, R5        // пересилка вмісту R5 до  

   // акумулятора 

                 JB3 IN1           // перехід на підпрограму  

            // обслуговування переривання INT, 

                                         // якщо біт А.3=1 
                 JMP M1         // перехід, якщо біт А.3 не  

                                         // рівняється 1 

… 
INT: STOP TCNT           // зупинка таймера 

         JMP 07H                  // перехід до елемента 7  

  // (вектор переривання 01  

  // лічильника  подій) 

 

4.11 

Програма послідовно подає сигнали на світлодіоди, якщо на порт 

BUS подана 1. Світлодіоди під’єднані до порту Р1( d0 – d3 ). Затримка 

між сигналами – 20 мс. 

Розрахуємо початкову адресу таймера для затримки в 20 мс для 

FD48: 

tзатр = (255 – x) * 0.08 = 20; 

    x = 255 – (20 / 0.08); 

    x = 5. // значення #05 заноситься в таймер. 
 

 0000 MOV   R3,#88 // Заносимо в регістр R3  

 // початкові значення для подачі  

 // на  світлодіоди (в двійковій  

 // інтерпретації 10001000) 

      _ 
0002 INS   A,BUS | Перевірка даних на шині BUS: 

0003 DEC   A  | якщо 1 – перехід далі; 
0004 JZ    0008  | якщо 0 – вихід з програми 

0006 JMP   0017  |_ 

       _ 
0008 MOV   A,#06 | Часова  
000A MOV   T,A  |  
000B STRT  T  |  затримка 

000C JTF   0010  | 
000E JMP   000C  |_    в 20 мс 

     

0010 STOP  TCNT  // Зупинка таймера  

0011 MOV   A,R3  // Занесення даних для діодів 

     //  з R3 в А 
0012 OUTL  P1,A  // Виведення інформації  

     // на порт Р1 

0013 RR    A  // Зсув вправо в регістрі А 
0014 MOV   R3,A  // Заносимо в R3 початкові  

     // значення для наступного циклу 
0015 JMP   0002  // Перехід на наступний цикл  

     // виконання програми 

 

0017 NOP   // Вихід 

  

4.12 

Програма видає на порт BUS числа від 1 до 9 із затримкою в 0.8 

мс. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #F6. 
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MOV A, #156                // (A)ß(256-100) 

MOV T, A                     // попередня установка  лічильника 

STRT CNT                   // запуск лічильника  

WAIT: JTF PULSE            // перехід, якщо пройшло 100  

     // імпульсів 

             JMP WAIT 

PULSE:… 
 

4.10 

Заборонити переривання від таймера, але дозволити переривання 

після восьми сигналів переповнення таймера. При переході до проце-

дури обробки переривань зупинити таймер. Сигнали переповнення 

підраховувати в регістрі 5. 

START: DIS TCNT1       // заборона переривання від  

   // таймера 

CLR A                                // зброс акумулятора 

MOV T, A                           // зброс таймера 
MOV R5<A                        // зброс регістра 5 

STRT T                              // запуск таймера 

M1: JTF COUNT             // якщо TF = 1, то перехід до  

   // COUNT і зброс TF 

        JMP M1                     // цикл 

COUNT: INC R5              // інкремент регістра 5 

                 MOV A, R5        // пересилка вмісту R5 до  

   // акумулятора 

                 JB3 IN1           // перехід на підпрограму  

            // обслуговування переривання INT, 

                                         // якщо біт А.3=1 
                 JMP M1         // перехід, якщо біт А.3 не  

                                         // рівняється 1 

… 
INT: STOP TCNT           // зупинка таймера 

         JMP 07H                  // перехід до елемента 7  

  // (вектор переривання 01  

  // лічильника  подій) 

 

4.11 

Програма послідовно подає сигнали на світлодіоди, якщо на порт 

BUS подана 1. Світлодіоди під’єднані до порту Р1( d0 – d3 ). Затримка 

між сигналами – 20 мс. 

Розрахуємо початкову адресу таймера для затримки в 20 мс для 

FD48: 

tзатр = (255 – x) * 0.08 = 20; 

    x = 255 – (20 / 0.08); 

    x = 5. // значення #05 заноситься в таймер. 
 

 0000 MOV   R3,#88 // Заносимо в регістр R3  

 // початкові значення для подачі  

 // на  світлодіоди (в двійковій  

 // інтерпретації 10001000) 

      _ 
0002 INS   A,BUS | Перевірка даних на шині BUS: 

0003 DEC   A  | якщо 1 – перехід далі; 
0004 JZ    0008  | якщо 0 – вихід з програми 

0006 JMP   0017  |_ 

       _ 
0008 MOV   A,#06 | Часова  
000A MOV   T,A  |  
000B STRT  T  |  затримка 

000C JTF   0010  | 
000E JMP   000C  |_    в 20 мс 

     

0010 STOP  TCNT  // Зупинка таймера  

0011 MOV   A,R3  // Занесення даних для діодів 

     //  з R3 в А 
0012 OUTL  P1,A  // Виведення інформації  

     // на порт Р1 

0013 RR    A  // Зсув вправо в регістрі А 
0014 MOV   R3,A  // Заносимо в R3 початкові  

     // значення для наступного циклу 
0015 JMP   0002  // Перехід на наступний цикл  

     // виконання програми 

 

0017 NOP   // Вихід 

  

4.12 

Програма видає на порт BUS числа від 1 до 9 із затримкою в 0.8 

мс. 

Початкова адреса таймера розраховується аналогічно прикладу 4.11. 

Для даного прикладу вона становить #F6. 
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квазідвонаправленими. Кожен біт вказаних портів можливо програм-

ним шляхом налагодити на один з вказаних режимів. Для того, щоб 

налагодити біт на режим вводу, необхідно перед цим в тригер відпові-

дного біту записати 1. Сигнал RESET автоматично встановлює всі 

біти обох портів в режим вводу. Структура портів характерна тим, що 
в процесі вводу інформації виконується операція логічного “І” над 

даними, що вводяться, та останніми виведеними даними. Завдяки цьо-

му та спеціальним командам ANL та ORL (див. далі) з’являється мож-

ливість маскування при обробці однобітних даних. Порт Р2 відрізня-

ється від Р1 тим, що його молодші 4 біти можуть бути використані для 

розширення мікропроцесорної системи по вводу/виводу. 

Порт BUS є двонаправленим і використовується для побайтового 

вводу, виводу або вводу/виводу. При виводі байта інформації через 

порт BUS на виході WR генерується стробуючий сигнал, а байт, що 

виводиться, фіксується в буферному регістрі. При вводі байта генеру-

ється строб-сигнал на виході RD, але байт, що вводиться в буферному 

регістрі, не фіксується. Якщо обмін інформацією відсутній, то порт 
BUS знаходиться в закритому стані. Інформація, що вводиться і виво-

диться, може маскуватись за допомогою спеціальних команд. При 

наявності зовнішніх програм порт BUS використовується для видачі 

адреси зовнішньої пам’яті та для прийому команди з зовнішньої па-

м’яті програм. 

 

1.4. Блок керування 

 

БК (Блок Керування ) – Operation Unit (OU) – в кожному циклі 

команд формує послідовність сигналів, що керують функціями всіх 

блоків в МК і системою їх взаємозв’язку. Опорну частоту синхроні-
зації 1-6 мГц визначає кварцевий резонатор, що під’єднується до 

входів Х1, Х2. Частота синхронізації розділяється на дві послідовно-

сті, одна з яких менше частоти синхронізації в 3 рази, а інша – в 5 

разів. Сигнали першої частоти використовуються для формування 

сигналу системної синхронізації (СС) – Sinchronisation Module (SM) 

– і подаються на лічильник машинних циклів, на виході якого через 

кожні 5 сигналів синхронізації формується сигнал ALE (Address 

Latch Enable). Цей сигнал визначає машинний цикл і використову-

ється в розширених системах для синхронізації адреси зовнішньої 

пам’яті. За допомогою зовнішніх пристроїв формується сигнал сис-

темного збросу, що подається на вхід RESET. Цей сигнал виконує 

наступні дії: 

 забезпечує зброс лічильника команд та лічильника стека; 

 встановлює порт BUS в закритий стан, а порти Р1 та Р2 – в 

режим вводу; 

 вибирає банк регістрів за адресою “0” і банк пам’яті за адре-

сою “0”; 
 забороняє переривання; 

 зупиняє таймер і видачу синхросигналу на вихід Т0; 

 обнуляє ознаки переповнення таймера TF і ознаки користува-

ча F0 та F1. 

 

1.5. Логічна схема умовних переходів 
 

ОЕОМ дозволяє програмі перевіряти не тільки ознаки, але й умо-

ви, зовнішні по відношенню до ОЕОМ. Логіка переходів ОЕОМ конт-

ролює умови, що відображені в табл. 1. 

Таблиця. 1 

1.6. Режим переривання 

 

Наявність сигналу запиту на переривання від зовнішнього при-

строю перевіряється на кожному машинному циклі під час дії сигналу 

ALE, але передача керування, як відмічалося раніше, виконується 
тільки по завершенню циклу команди. При обробці переривань, як і 

при виклику підпрограм, число, яке зберігається в лічильнику команд 

та старших чотирьох бітах PSW, передається в стек. До входу INT, 
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через схему монтажного “АБО”, від схем з відкритим колектором 

можуть бути під’єднані декілька джерел сигналів запиту на перери-

вання. Режим переривань програмно може бути заборонений відпові-

дною командою. Сигнал переривань, що подається на вхід INT, пови-

нен бути знятим до завершення підпрограми обслуговування перери-
вань. Якщо ця умова не виконується, то програма обслуговування 

переривань через один з виходів повинна виконати задачу збросу в 

зовнішньому пристрої. Якщо режим переривань заборонено, то вхід 

INT може використовуватись в якості допоміжного тестуючого входу, 

подібно входам Т0 та Т1. 

Дворівнева система переривань може бути організована при на-

явності переривань від таймера. Для цього необхідно завантажити в 

нього число FFH і перевести в режим підрахунку зовнішніх подій, що 

фіксуються на вході Т1. Зміна вхідного сигналу з 1 на 0 на цьому вхо-

ді приведе до появи переривань. При вході в підпрограми обслугову-

вання переривань старший біт лічильника команд РС1 примусово 

встановлюється в нуль. Внаслідок цього вся процедура обробки пере-
ривань повинна бути розміщена в блоці пам’яті за адресою "0". 

 
1.7. Таймер/лічильник 

 

Внутрішній 8-бітний двійковий підсумовуючий лічильник може 

використовуватись при формуванні часових затримок і для підрахун-
ку зовнішніх подій. Число, що зберігається в таймері/лічильнику, мо-

жна прочитати або змінити відповідними командами. Режим роботи 

(таймер або лічильник) також змінюється командами програми або 

сигналом системного збросу RESET. 

В режимі таймера на вхід таймера/лічильника, через блок ділення 

частоти на 32, подаються основні сигнали машинного циклу ALE (400 

кГц), і лічильник підвищує свій стан на 1 через кожні 80 мкc. Шляхом 

програмної установки таймера/лічильника в вихідний стан та стан 

аналізу ознаки переповнення можуть бути реалізовані різні часові за-

тримки в діапазоні 80-20,48 мс. Часові затримки, що перевищують 20 

мс (256 станів лічильника), можуть бути одержані шляхом накопичен-

ня переповнень в робочому регістрі під керуванням програми. 
В режимі лічильника подій внутрішній лічильник підвищує свій 

стан на 1 кожного разу, коли сигнал на вході Т1 переходить зі стану 1 

в стан 0. Мінімально можливий час між двома вхідними сигналами 

7,5 мс (3 машинних цикли при використанні резонатора 6 мГц). Міні-

мальна тривалість одиночного сигналу на Т1 = 0,5 мс. 

Питання для самоконтролю 

 

1. Регістри та їх призначення. 

2. Пояснити призначення пристрою керування. 

3. Перелічити функції, що виконує ALU (АЛП). 
4. Що означає термін “десяткова корекція”? В чому суть такої 

корекції? Коли вона застосовується? 

5. Пояснити призначення пам’яті ОЕОМ. 

6. Особливості організації пам’яті ОЕОМ. 

7. Які основні адресації використовуються в ОЕОМ? 

8. Пояснити особливості роботи з портами при вводі/виводі 

інформації. 

9. Чим відрізняється робота з портом BUS від роботи з портами 

Р1 і Р2? 

10. Блок керування. Призначення. Які функції виконує? 

11. Особливості роботи з сигналами переривань. Вимоги до сиг-

налів переривань. 
12. Пояснити принцип організації часових затримок з викорис-

танням таймера/лічильника.  
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JBSET: MOV A, PSW  // передача PSW до  

 // акумулятора 

JB4 LL  // перехід, якщо А.4=1 

 

4.2  
Передати керування по мітці LABEL, якщо лічильник подій до-

сягне стану 64. 

TESTC: MOV A, 1         // пересилка вмісту  

 // лічильника до акумулятора 

JB6 LABEL                     // перехід по мітці, якщо А.6=1 

 

4.3 

Виконати перехід з нульового банку ПП до програми з ім’ям 

ROUT, що розміщена в першому банку ПП. 

SEL MB1                             // встановлення ознаки DBF 

JMP ROUT                         // перехід на підпрограму ROUT 

 
4.4 

Множинне розгалуження програми. 

Припустимо, що результатом роботи деякої програми є число Х 

(в межах від 0 до 15). Необхідно організувати передачу керування 16 

різними програмами з іменами ROUT0-ROUTF, в залежності від об-

численого значення X. 

ORG 0                 // задається початкова адреса програми 

ANL A, #0FH     // зброс старшої тетради А для  

            // попередження похибки переходу 

JMPP @A           // відображення до таблиці векторів  

 // переходів 
DB ROUT0         // початкова адреса програми ROUT0 

DB ROUT1         // початкова адреса програми ROUT1 

DB ROUT2         // початкова адреса програми ROUT2 

... 
DB ROUTF         // початкова адреса програми ROUTF 

Слід відмітити, що команда JMPP, таблиці векторів і програми 

ROUT0-ROUTF повинні знаходитись на одній сторінці ПП. 

 

4.5 

Організувати очікування появи нульового рівня на вході Т0. 

WAIT: JN1 WAIT          //  перехід на WAIT, якщо на вході  

 // INT нуль 

4.6 

Організувати очікування появи одиночного рівня на вході INT в 

припущенні, що зовнішні переривання заборонені. 

WAIT: JT0 WAIT          // перехід на WAIT, якщо на вході  

 // Т0 – одиниця  
 

4.7 

Передати керування одній з восьми програм ROUT0-ROUT7 при 

появі нульового рівня на відповідному вході порту 1. Найвищим прі-

оритетом володіє вхід Р1.0. 

ORL P1, #0FFH            // настройка порту 1 на ввід 

LOOP: IN A, P1             // ввід даних з порту 1 

CPL A                             // інверсія акумулятора 

JZ LOOP                       // очікування появи першого нуля 

JB0 ROUT0                   // перехід до ROUT0, якщо Р1.0 =0 

JB1 ROUT1                   // перехід до ROUT1, якщо  

           // Р1.1=0 

… 
JB7 ROUT7                     // перехід до ROUT7, якщо  

             // Р1.7=0 

Розгалуження виконується групою з восьми команд JBb. Прі-

оритети входів порту 1 визначаються черговістю перевірки. 

 

4.8 

При подачі на вхід Т0 послідовності з восьми нульових імпульсів 

встановити вихід Р2.7. 

MOV R7, #8                     // завантаження в R7 числа  

                                          // імпульсів 
ONE: JT0 ONE               // очікування сигналу 0 на вході Т0 

ZERO: JT0 SKIP            // очікування сигналу 1 на  вході Т0 

JMP ZERO 
SKIP: DJNZ R7, ONE    // повторювати, доки не  

 // поступить восьмий імпульс 

ORL P2, #80H                 // установка 1 на виході 7  порту 2 

Тривалість нуля та одиниці на вході пристрою повинна бути не 

менша 4-х машинних циклів, тобто 10 мкс. 

 

 4.9 

Дочекатися появи на вході Т1 100 імпульсів і перейти по мітці 

PULSE. 



64 64 

JBSET: MOV A, PSW  // передача PSW до  

 // акумулятора 

JB4 LL  // перехід, якщо А.4=1 

 

4.2  
Передати керування по мітці LABEL, якщо лічильник подій до-

сягне стану 64. 

TESTC: MOV A, 1         // пересилка вмісту  

 // лічильника до акумулятора 

JB6 LABEL                     // перехід по мітці, якщо А.6=1 

 

4.3 

Виконати перехід з нульового банку ПП до програми з ім’ям 

ROUT, що розміщена в першому банку ПП. 

SEL MB1                             // встановлення ознаки DBF 

JMP ROUT                         // перехід на підпрограму ROUT 

 
4.4 

Множинне розгалуження програми. 

Припустимо, що результатом роботи деякої програми є число Х 

(в межах від 0 до 15). Необхідно організувати передачу керування 16 

різними програмами з іменами ROUT0-ROUTF, в залежності від об-

численого значення X. 

ORG 0                 // задається початкова адреса програми 

ANL A, #0FH     // зброс старшої тетради А для  

            // попередження похибки переходу 

JMPP @A           // відображення до таблиці векторів  

 // переходів 
DB ROUT0         // початкова адреса програми ROUT0 

DB ROUT1         // початкова адреса програми ROUT1 

DB ROUT2         // початкова адреса програми ROUT2 

... 
DB ROUTF         // початкова адреса програми ROUTF 

Слід відмітити, що команда JMPP, таблиці векторів і програми 

ROUT0-ROUTF повинні знаходитись на одній сторінці ПП. 

 

4.5 

Організувати очікування появи нульового рівня на вході Т0. 

WAIT: JN1 WAIT          //  перехід на WAIT, якщо на вході  

 // INT нуль 

4.6 

Організувати очікування появи одиночного рівня на вході INT в 

припущенні, що зовнішні переривання заборонені. 

WAIT: JT0 WAIT          // перехід на WAIT, якщо на вході  

 // Т0 – одиниця  
 

4.7 

Передати керування одній з восьми програм ROUT0-ROUT7 при 

появі нульового рівня на відповідному вході порту 1. Найвищим прі-

оритетом володіє вхід Р1.0. 

ORL P1, #0FFH            // настройка порту 1 на ввід 

LOOP: IN A, P1             // ввід даних з порту 1 

CPL A                             // інверсія акумулятора 

JZ LOOP                       // очікування появи першого нуля 

JB0 ROUT0                   // перехід до ROUT0, якщо Р1.0 =0 

JB1 ROUT1                   // перехід до ROUT1, якщо  

           // Р1.1=0 

… 
JB7 ROUT7                     // перехід до ROUT7, якщо  

             // Р1.7=0 

Розгалуження виконується групою з восьми команд JBb. Прі-

оритети входів порту 1 визначаються черговістю перевірки. 

 

4.8 

При подачі на вхід Т0 послідовності з восьми нульових імпульсів 

встановити вихід Р2.7. 

MOV R7, #8                     // завантаження в R7 числа  

                                          // імпульсів 
ONE: JT0 ONE               // очікування сигналу 0 на вході Т0 

ZERO: JT0 SKIP            // очікування сигналу 1 на  вході Т0 

JMP ZERO 
SKIP: DJNZ R7, ONE    // повторювати, доки не  

 // поступить восьмий імпульс 

ORL P2, #80H                 // установка 1 на виході 7  порту 2 

Тривалість нуля та одиниці на вході пристрою повинна бути не 

менша 4-х машинних циклів, тобто 10 мкс. 

 

 4.9 

Дочекатися появи на вході Т1 100 імпульсів і перейти по мітці 

PULSE. 
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через схему монтажного “АБО”, від схем з відкритим колектором 

можуть бути під’єднані декілька джерел сигналів запиту на перери-

вання. Режим переривань програмно може бути заборонений відпові-

дною командою. Сигнал переривань, що подається на вхід INT, пови-

нен бути знятим до завершення підпрограми обслуговування перери-
вань. Якщо ця умова не виконується, то програма обслуговування 

переривань через один з виходів повинна виконати задачу збросу в 

зовнішньому пристрої. Якщо режим переривань заборонено, то вхід 

INT може використовуватись в якості допоміжного тестуючого входу, 

подібно входам Т0 та Т1. 

Дворівнева система переривань може бути організована при на-

явності переривань від таймера. Для цього необхідно завантажити в 

нього число FFH і перевести в режим підрахунку зовнішніх подій, що 

фіксуються на вході Т1. Зміна вхідного сигналу з 1 на 0 на цьому вхо-

ді приведе до появи переривань. При вході в підпрограми обслугову-

вання переривань старший біт лічильника команд РС1 примусово 

встановлюється в нуль. Внаслідок цього вся процедура обробки пере-
ривань повинна бути розміщена в блоці пам’яті за адресою "0". 

 
1.7. Таймер/лічильник 

 

Внутрішній 8-бітний двійковий підсумовуючий лічильник може 

використовуватись при формуванні часових затримок і для підрахун-
ку зовнішніх подій. Число, що зберігається в таймері/лічильнику, мо-

жна прочитати або змінити відповідними командами. Режим роботи 

(таймер або лічильник) також змінюється командами програми або 

сигналом системного збросу RESET. 

В режимі таймера на вхід таймера/лічильника, через блок ділення 

частоти на 32, подаються основні сигнали машинного циклу ALE (400 

кГц), і лічильник підвищує свій стан на 1 через кожні 80 мкc. Шляхом 

програмної установки таймера/лічильника в вихідний стан та стан 

аналізу ознаки переповнення можуть бути реалізовані різні часові за-

тримки в діапазоні 80-20,48 мс. Часові затримки, що перевищують 20 

мс (256 станів лічильника), можуть бути одержані шляхом накопичен-

ня переповнень в робочому регістрі під керуванням програми. 
В режимі лічильника подій внутрішній лічильник підвищує свій 

стан на 1 кожного разу, коли сигнал на вході Т1 переходить зі стану 1 

в стан 0. Мінімально можливий час між двома вхідними сигналами 

7,5 мс (3 машинних цикли при використанні резонатора 6 мГц). Міні-

мальна тривалість одиночного сигналу на Т1 = 0,5 мс. 

Питання для самоконтролю 

 

1. Регістри та їх призначення. 

2. Пояснити призначення пристрою керування. 

3. Перелічити функції, що виконує ALU (АЛП). 
4. Що означає термін “десяткова корекція”? В чому суть такої 

корекції? Коли вона застосовується? 

5. Пояснити призначення пам’яті ОЕОМ. 

6. Особливості організації пам’яті ОЕОМ. 

7. Які основні адресації використовуються в ОЕОМ? 

8. Пояснити особливості роботи з портами при вводі/виводі 

інформації. 

9. Чим відрізняється робота з портом BUS від роботи з портами 

Р1 і Р2? 

10. Блок керування. Призначення. Які функції виконує? 

11. Особливості роботи з сигналами переривань. Вимоги до сиг-

налів переривань. 
12. Пояснити принцип організації часових затримок з викорис-

танням таймера/лічильника.  
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2. ПОВНОЕКРАННИЙ НАЛАГОДЖУВАЧ АССЕМБЛЕРНИХ 

ПРОГРАМ ДЛЯ ОДНОКРИСТАЛЬНИХ ЕОМ 

 

Повноекранний налагоджувач-симулятор для програм, написа-

них на мові Ассемблера однокристальних ЕОМ, призначений для ло-
гічного налагодження програм. Ніяких апаратних засобів налагоджу-

вач не підтримує. 

Налагоджувач працює на ІВМ-сумісних ПЕОМ і вимагає для ро-

боти не менш ніж 128 кбайт  оперативної пам’яті. Дана конфігурація 

дозволяє встановити налагоджувач на жорсткий диск. Для цього необ-

хідно запустити програму-інсталятор INST48.EXE. На жорсткому дис-

ку створюється підкаталог \FD48 і в нього копіюються всі файли.  

Налагоджувач дозволяє: 

 завантажити для налагодження НЕХ-файли, що створюються 

транслятором з мови Ассемблера, а також файли чистого 

двійкового коду, що зчитуються, наприклад, з ПЗП; 

 продивлятись на екрані дизассембльований текст  програми, 
в тому числі адреси та коди команд, область імітованого 

RAM даних, область зовнішньої пам’яті, пам’яті програм, 

вміст всіх регістрів ОЕОМ; 

 виконати завантажену програму покроково, з прогляданням 

результатів після кожного кроку, і в безперервному режимі, з 

зупинкою по точках переривання по досягненні адрес, що 

задаються користувачем; 

 внести зміни до завантаженої програми в мнемонічних по-

значеннях мови Ассемблера, а також в машинних кодах; 

 внести зміни до вмісту регістрів, ознак і пам’яті в командно-

му режимі і в режимі повноекранного редагування; 
 вивести на принтер або дискові носії дизассембльований 

текст, дампи пам’яті; 

 зберегти вміст будь-якої області пам’яті у файлі на дисковому 

носії. Вміст пам’яті програм можна зберегти в НЕХ-файлі; 

 завантажити пам’ять з дискового файлу; 

 визначити час виконання завантаженої програми та її частин 

по внутрішньому лічильнику. 

 

2.1. Ввід і опис команд 
 

Одразу після запуску налагоджувач готовий до прийому команд 

користувача –  курсор знаходиться в командному рядку. На нижньому 

рядку екрана розміщується меню функціональних клавіш –  F1-F10, які 

відображають найбільш часто вживані команди, решта команд вво-

дяться користувачем з клавіатури за допомогою алфавітно-цифрових 

клавіш. При вводі цих команд рекомендується користуватись для реда-

гування клавішами [Ins], [Del], [BackSpace], [Home], [End], [Esc]. Слід 
пам’ятати, що після початку вводу команди і до натискання клавіші 

[Enter] функціональні клавіші недоступні. Якщо команда невірна, вида-

ється повідомлення про помилку та звуковий сигнал. 

Функціональні клавіші. 

F1 – виконати поточну команду завантаженої програми. Поточ-

ною командою називається команда, що виділяється у вікні дизассем-

бльованого тексту світлим прямокутником. Після виконання команди 

на екрані можна спостерігати результати її дії. 

F2 – виконувати програму до наступної адреси після поточної 

команди. Ця клавіша дозволяє виконати підпрограму або цикл як од-

ну команду, що зручно, бо немає потреби продивлятися вже налаго-

джені підпрограми. 
F3 – дозволяє представити числову інформацію на екрані (вміст 

регістрів та пам’яті) в десятковій, а при повторному натисканні – в 

двійковій формі (після запуску інформація представляється в шістна-

дцятирічному коді). 

F4 – перемикає велике вікно пам’яті з внутрішньої (INT RAM) на 

зовнішню (EXT RAM) та навпаки. 

F5 – установка точок переривання. 

F6 – перемикає форму представлення пам’яті в вікні в двійкову 

форму та навпаки. 

F7 – перегортає вікно пам’яті даних вгору на один рядок. 

F8 –  перегортає вікно пам’яті даних вниз на один рядок. 
F9 –  перегортає вікно пам’яті програм вгору на один рядок. 

F10 – перегортає вікно пам’яті програм вниз на один рядок. 

Для швидкого перегортання можна використовувати наступні 

клавіші: 

[Home] – перегортає вікно пам’яті даних вгору на одну сторінку. 

[End] – перегортає вікно пам’яті даних вниз на одну сторінку. 

[PgUp] – перегортає вікно пам’яті програм вгору на одну сторінку. 

[PgDn] – перегортає вікно пам’яті програм вниз на одну сторінку. 

 

2.2. Команди налагоджувача 

 

Для швидкого одержання довідки про команди можна ввести 
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3.3 

Виконати логічний зсув вліво двобайтного слова, що розміщуєть-

ся в (R2) (A). 

SHIFLL: RLC A                        // зсув молодшого байта 

                 XCH A, R2                 // обмін акумулятора  
                                                    // з розширювачем 

                 RLC A                      // зсув старшого байта 

                 XCH A, R2               // обмін 

 

3.4 

Перемножити акумулятор на число 2 в ступені Х, де Х –  число 

(не більше 8), що зберігається в R2. Перемноження на 2 замінюється 

арифметичним зсувом вліво акумулятора і розширювача R1. 

MOV R1, #0                             // зброс R1 

CLR C                                      // зброс ознаки переносу 

LOOP: RLC A                        // арифметичний зсув вліво  

         // об’єднаного 16-бітного 
                                                  // результату в регістровій  

 // парі (R1) (A) 

              RLC A 

              XCH A, R1 

              DJNZ R2, LOOP       // цикл 

 

3.5 

Видати вміст акумулятора в послідовному коді через нульову 

лінію порту 1, залишаючи без зміни решту бітів порту. Передачу вес-

ти, починаючи з молодшого біта. 

MOV R1, #8                             // лічильник бітів 
LOOP: JB0 ONE                    // перехід, якщо біт А.0  

         // рівняється 1 

             ANL P1, #(NOT 1)     // зброс Р1.0 

             JMP NEXT 
ONE    ORL P1, #1                  // установка Р1.0 

             JMP NEXT                 // надмірна команда для  

 // вирівнювання часу передачі  

 // 0 та 1 

NEXT  RR A                           // зсув акумулятора вправо 

 // (підготовка до                          

                                                 // передачі чергового біта) 

             DJNZ R1, LOOP       // перехід на LOOP  

3.6 

Налагодити біти 0-3 порту 1 на ввід. 

ORL P1, #0FH                        // установка бітів  

 // Р1.0…Р1.3. 

 
3.7 

Очистити біти 4-7 порту 2. 

ANL P2, #0FH                         // зброс бітів Р2.4..Р2.7. 

 

3.8 

Видати в лінію 0 порту 4 значення четвертого біта акумулятора. 

SWAP A                                   // обмін бітів 0 і 4  

 // акумулятора 

ANL A, #1                                 // виділення біта А.0 

ORLD P4, A                             // установка Р4.0, якщо  

 // А.0=1 

ORL A, #0EH                           // установка бітів 1…3  
 // акумулятора 

ANLD P4, A                            // зброс Р4.0, якщо А.0=0 

 

3.9  

Визначити парність числа одиниць в акумуляторі. 

CLR F0                                     // зброс F0 

MOV R7, #8                             // число повторів 

LOOP: RRC A                         // пересилка біта А.0 в  

 // переніс 

             JNC NEXT                  // пропустити, якщо біт=0 

             CPL F0                         // підрахунок паритету 
NEXT: DJNZ R7, LOOP        // повторити 8 разів 

Після виконання програми акумулятор зберігає своє значення, 

ознака F0 буде встановлена, якщо число одиниць в акумуляторі було 

непарним. Ознака F0 входить до складу PSW і в даному прикладі за-

дається користувачем для виконання функцій ознаки паритету. 

 
4.4. Приклади використання команд передачі  

керування і команд керування режимом ОЕОМ 

 

4.1  

Передати керування по мітці LL, якщо перемикач банку регістрів 

(біт PSW.4) встановлений. 
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3.3 

Виконати логічний зсув вліво двобайтного слова, що розміщуєть-

ся в (R2) (A). 

SHIFLL: RLC A                        // зсув молодшого байта 

                 XCH A, R2                 // обмін акумулятора  
                                                    // з розширювачем 

                 RLC A                      // зсув старшого байта 

                 XCH A, R2               // обмін 

 

3.4 

Перемножити акумулятор на число 2 в ступені Х, де Х –  число 

(не більше 8), що зберігається в R2. Перемноження на 2 замінюється 

арифметичним зсувом вліво акумулятора і розширювача R1. 

MOV R1, #0                             // зброс R1 

CLR C                                      // зброс ознаки переносу 

LOOP: RLC A                        // арифметичний зсув вліво  

         // об’єднаного 16-бітного 
                                                  // результату в регістровій  

 // парі (R1) (A) 

              RLC A 

              XCH A, R1 

              DJNZ R2, LOOP       // цикл 

 

3.5 

Видати вміст акумулятора в послідовному коді через нульову 

лінію порту 1, залишаючи без зміни решту бітів порту. Передачу вес-

ти, починаючи з молодшого біта. 

MOV R1, #8                             // лічильник бітів 
LOOP: JB0 ONE                    // перехід, якщо біт А.0  

         // рівняється 1 

             ANL P1, #(NOT 1)     // зброс Р1.0 

             JMP NEXT 
ONE    ORL P1, #1                  // установка Р1.0 

             JMP NEXT                 // надмірна команда для  

 // вирівнювання часу передачі  

 // 0 та 1 

NEXT  RR A                           // зсув акумулятора вправо 

 // (підготовка до                          

                                                 // передачі чергового біта) 

             DJNZ R1, LOOP       // перехід на LOOP  

3.6 

Налагодити біти 0-3 порту 1 на ввід. 

ORL P1, #0FH                        // установка бітів  

 // Р1.0…Р1.3. 

 
3.7 

Очистити біти 4-7 порту 2. 

ANL P2, #0FH                         // зброс бітів Р2.4..Р2.7. 

 

3.8 

Видати в лінію 0 порту 4 значення четвертого біта акумулятора. 

SWAP A                                   // обмін бітів 0 і 4  

 // акумулятора 

ANL A, #1                                 // виділення біта А.0 

ORLD P4, A                             // установка Р4.0, якщо  

 // А.0=1 

ORL A, #0EH                           // установка бітів 1…3  
 // акумулятора 

ANLD P4, A                            // зброс Р4.0, якщо А.0=0 

 

3.9  

Визначити парність числа одиниць в акумуляторі. 

CLR F0                                     // зброс F0 

MOV R7, #8                             // число повторів 

LOOP: RRC A                         // пересилка біта А.0 в  

 // переніс 

             JNC NEXT                  // пропустити, якщо біт=0 

             CPL F0                         // підрахунок паритету 
NEXT: DJNZ R7, LOOP        // повторити 8 разів 

Після виконання програми акумулятор зберігає своє значення, 

ознака F0 буде встановлена, якщо число одиниць в акумуляторі було 

непарним. Ознака F0 входить до складу PSW і в даному прикладі за-

дається користувачем для виконання функцій ознаки паритету. 

 
4.4. Приклади використання команд передачі  

керування і команд керування режимом ОЕОМ 

 

4.1  

Передати керування по мітці LL, якщо перемикач банку регістрів 

(біт PSW.4) встановлений. 

19 19 

2. ПОВНОЕКРАННИЙ НАЛАГОДЖУВАЧ АССЕМБЛЕРНИХ 

ПРОГРАМ ДЛЯ ОДНОКРИСТАЛЬНИХ ЕОМ 

 

Повноекранний налагоджувач-симулятор для програм, написа-

них на мові Ассемблера однокристальних ЕОМ, призначений для ло-
гічного налагодження програм. Ніяких апаратних засобів налагоджу-

вач не підтримує. 

Налагоджувач працює на ІВМ-сумісних ПЕОМ і вимагає для ро-

боти не менш ніж 128 кбайт  оперативної пам’яті. Дана конфігурація 

дозволяє встановити налагоджувач на жорсткий диск. Для цього необ-

хідно запустити програму-інсталятор INST48.EXE. На жорсткому дис-

ку створюється підкаталог \FD48 і в нього копіюються всі файли.  

Налагоджувач дозволяє: 

 завантажити для налагодження НЕХ-файли, що створюються 

транслятором з мови Ассемблера, а також файли чистого 

двійкового коду, що зчитуються, наприклад, з ПЗП; 

 продивлятись на екрані дизассембльований текст  програми, 
в тому числі адреси та коди команд, область імітованого 

RAM даних, область зовнішньої пам’яті, пам’яті програм, 

вміст всіх регістрів ОЕОМ; 

 виконати завантажену програму покроково, з прогляданням 

результатів після кожного кроку, і в безперервному режимі, з 

зупинкою по точках переривання по досягненні адрес, що 

задаються користувачем; 

 внести зміни до завантаженої програми в мнемонічних по-

значеннях мови Ассемблера, а також в машинних кодах; 

 внести зміни до вмісту регістрів, ознак і пам’яті в командно-

му режимі і в режимі повноекранного редагування; 
 вивести на принтер або дискові носії дизассембльований 

текст, дампи пам’яті; 

 зберегти вміст будь-якої області пам’яті у файлі на дисковому 

носії. Вміст пам’яті програм можна зберегти в НЕХ-файлі; 

 завантажити пам’ять з дискового файлу; 

 визначити час виконання завантаженої програми та її частин 

по внутрішньому лічильнику. 

 

2.1. Ввід і опис команд 
 

Одразу після запуску налагоджувач готовий до прийому команд 

користувача –  курсор знаходиться в командному рядку. На нижньому 

рядку екрана розміщується меню функціональних клавіш –  F1-F10, які 

відображають найбільш часто вживані команди, решта команд вво-

дяться користувачем з клавіатури за допомогою алфавітно-цифрових 

клавіш. При вводі цих команд рекомендується користуватись для реда-

гування клавішами [Ins], [Del], [BackSpace], [Home], [End], [Esc]. Слід 
пам’ятати, що після початку вводу команди і до натискання клавіші 

[Enter] функціональні клавіші недоступні. Якщо команда невірна, вида-

ється повідомлення про помилку та звуковий сигнал. 

Функціональні клавіші. 

F1 – виконати поточну команду завантаженої програми. Поточ-

ною командою називається команда, що виділяється у вікні дизассем-

бльованого тексту світлим прямокутником. Після виконання команди 

на екрані можна спостерігати результати її дії. 

F2 – виконувати програму до наступної адреси після поточної 

команди. Ця клавіша дозволяє виконати підпрограму або цикл як од-

ну команду, що зручно, бо немає потреби продивлятися вже налаго-

джені підпрограми. 
F3 – дозволяє представити числову інформацію на екрані (вміст 

регістрів та пам’яті) в десятковій, а при повторному натисканні – в 

двійковій формі (після запуску інформація представляється в шістна-

дцятирічному коді). 

F4 – перемикає велике вікно пам’яті з внутрішньої (INT RAM) на 

зовнішню (EXT RAM) та навпаки. 

F5 – установка точок переривання. 

F6 – перемикає форму представлення пам’яті в вікні в двійкову 

форму та навпаки. 

F7 – перегортає вікно пам’яті даних вгору на один рядок. 

F8 –  перегортає вікно пам’яті даних вниз на один рядок. 
F9 –  перегортає вікно пам’яті програм вгору на один рядок. 

F10 – перегортає вікно пам’яті програм вниз на один рядок. 

Для швидкого перегортання можна використовувати наступні 

клавіші: 

[Home] – перегортає вікно пам’яті даних вгору на одну сторінку. 

[End] – перегортає вікно пам’яті даних вниз на одну сторінку. 

[PgUp] – перегортає вікно пам’яті програм вгору на одну сторінку. 

[PgDn] – перегортає вікно пам’яті програм вниз на одну сторінку. 

 

2.2. Команди налагоджувача 

 

Для швидкого одержання довідки про команди можна ввести 
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команду “Н” або натиснути комбінацію клавіш <Ctrl>+<h>. 

2.2.1. R <номер регістра> = <число> 

Занести число до регістру поточного банку. Число повинно бути 

байтом.  

Приклад: R4=FF 
 

2.2.2. <ім’я регістра> = <число> 

Занести число до регістру спеціального призначення. Можливо 

використовувати наступні імена: А, BUS, T, PC. Число для РС може 

бути й двобайтовою величиною. 

Приклад: А=20  РС=0F12 
 

2.2.3. <ім’я ознаки> = <число> 

Встановити або скинути ознаку. Імена ознак: C, AC, FO, BS, S1, 

S2, S0, TF, T0, T1, F1.  Якщо число = 0, то ознака скидається, в проти-

лежному випадку – встановлюється.  

Приклад: S1=0 
 

2.2.4. PO <номер порту> = <число> 

Занести число до порту. Номер порту може бути 1, 2, 4-7. 

Приклад: PO2=12 
 

2.2.5. D <адреса> 

Встановити адресу дизассембльованого тексту у вікні. 

Приклад: D 0240 
 

2.2.6. <Тип пам’яті> <адреса>[<кін. адреса>] = <число> 

Занести число до пам’яті. Якщо вказується <кiн. адреса>, то цим 

числом заповнюється область пам’яті. 

Приклад: I 22=55. PO-40=FF 
 

2.2.7. <Тип пам’яті> <адреса>.<номер біта> = <число> 

Встановити або скинути біт  у пам’яті. Значення <номеру біта> 

знаходиться у межах від 7 до 0. Старший біт – 7. 

Приклад: I 20. 6=1 
 

2.2.8. <Ім’я регістра>.<номер біта> = <число> 

Встановити або скинути біт в регістрі спеціального призначення 

(A, BUS, PO1, PO2, PO4-PO7). 

Приклад: BUS . 3 = 0 
 

2.2.9. M <тип пам’яті> <адреса> 

Встановити початкову адресу пам’яті у вікні. 

Приклад: M I 20. M E OFF. M P O 

2.2.10. G [<поч. адреса>[,<кін. адреса>]] 

Виконати програму з <поч. адреси> до <кін. адреси>. Якщо <поч. 

адреса> не вказана, то виконання починається з поточної команди 

(поточна команда виділяється білим прямокутником). <Кін. адресу> 
можна не вказувати, якщо використовуються точки переривання. 

Програму, що виконується, можна ввести при натисканні 

<Alt>+<F10>. Можна вказати тільки кінцеву адресу, але кома повинна 

бути присутньою. 

Приклад: G 100, FF0 
 

2.2.11. L [<тип пам’яті><поч. адреса>,] <файл. cпец. > [/A] 
Завантажити файл в пам’ять. <Тип пам’яті> може бути: I, E або 

Р. У відповідності з цим параметром файл завантажується до внутрі-

шньої (Int), зовнішньої (Ext) або програмної (Pgm) пам’яті. <Поч. ад-

реса> і <тип пам’яті> вказується тільки при завантаженні чистого 

двійкового коду. При завантаженні файла, що створений ISIS-11 

MACROASSEMBLERом, необхідно вказувати тільки специфікацію 

файла, причому файл повинен мати розширення Нех. 

Приклад: L I 01F, A:\PGM\T1 – завантажити двійковий файл у 

внутрішню пам’ять з адреси 01F. 
 

2.2.12. S <тип пам’яті> <поч. адреса>-<кін. адреса>, <файл. 

спец. >+0 

Зберегти область пам’яті в дисковому файлі (в усіх командах в 

якості <файл. спец.> допускається будь-яке коректне в MS-DОS ім’я 

файла, наприклад, СОМ1). <Поч. адреса> і <кін. адреса> вказують, 

відповідно, початок та кінець області, що зберігається. Збережений 

командою S файл можна потім знову завантажити командою L. 

Приклад: S P 20 642, C:\PGMLIB\MYFILE 
 

2.2.13. PRT <тип пам’яті> <поч. адреса>-<кін. адреса> [,<файл. 

спец.>] 
Роздрукувати дамп області пам’яті в шістнадцятирічному форма-

ті. Якщо не вказаний <файл. спец.>, то дамп виводиться на принтер. 
 

2.2.14. PRTD <поч. адреса>,<кількість команд> [,<файл. спец. >] 
Віддрукувати дизассембльований текст, починаючи з <поч. адре-

си>. Вивід по замовченню на принтер. 
 

2.2.15. T ON [,<файл. спец.>] 
Ввімкнути трасировку програми. По замовченню трасировка за-
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                                                  // R0 – адреса Y 

                                                  // R1 – адреса Х 

                                                  // результат на місце Х 

SUBSTR: MOV A, @R0        // завантаження молодшого  

         // байта Y 
     CPL A                     // знаходження допоміжного  

         // коду 

                  INC A 

                  ADD A, @R1          // різниця молодших байтів 

                  MOV @R0, A         // запам’ятовування  

         // молодшого байта різниці 

                  INC R0                   // перехід до старших байтів  

 // X та Y 

                  INC R1 

                  MOV A, @R0         // завантаження старшого  

 // байта Y 

                  CPL A                    // зворотний код Y 
                  ADDC A, @R1       // віднімання старших  

  // байтів 

                  MOV @R0, A         // запам’ятовування  

 // результату 

  

2.7 

Перемножити однобайтні цілі числа без знака. В регістрі R1 

розміщується множник, в R2 – множиме. Двобайтний результат мно-

ження буде розміщений в акумуляторі (старший байт) та в регістрі 

R1 (молодший байт). В R3, який виконує функції лічильника програ-

мних циклів, завантажується число 8 (число біт множника). Пере-
множення виконується молодшими бітами вперед зі зсувом вправо 

часткового добутку. Послідовність дій при цьому методі перемно-

ження наступна: 

1. Вміст акумулятора і регістра-розширювача R1 зміщується 

вправо на один біт так, що молодший біт множника, який 

висувається з R1, розміщується в тригер ознаки С. 

2. Якщо С=1, то множиме додається до вмісту акумулятора, в 

іншому випадку ніяких операцій не проводиться. 

3. Декрементується лічильник циклів R3 і, якщо його вміст не 

дорівнює нулю, то всі дії повторюються. 

4. Перед виходом з підпрограми формується остаточний ре-

зультат зсувом часткового результату на один біт вправо. 

MPLYB:   MOV R3, #8               // завантаження  

 // лічильника циклів 

                  CLR A                         // очистка акумулятора 

                  CLR C                         // очистка ознаки  

 // переносу 
SHIFT:     RRC A                        // зсув акумулятора  

 // вправо 

                  XCH A, R1                 // обмін акумулятора і R1 

                  RRC A                        // зсув множника з  

 // занесенням біта, що 

 // висувається, в С 

                  XCH A, R1                 // обмін акумулятора і R1 

                  JNC RESULT            // якщо С=1, то  

 // знаходження суми 

                  ADD A, R2                 // додавання множимого 

RESULT: DJNZ R3, SHIFT      // декремент лічильника і  

 // перевірка закінчення 
                                                       // операції (R3=0) 

                  RRC A                        // зсув акумулятора 

                  ХСН A, R1                 // обмін 

                  RRC A                        // зсув вмісту R1 

                  XCH A, R1                 // обмін 

 

 

4.3. Приклади використання команд  

логічних операцій 

 

3.1 
Маскування при вводі. Ввести в регістр R7 інформацію з ліній 0, 

1, 3, 4, 7 порта 1. 

IN A, P1                                        // ввести байт з порту 1 

ANL A, #10011011B                    // маскування 

MOV R7, A                                  // передача 

 

3.2 

Ввести в акумулятор дані з порту 2 і виділити необхідні біти по 

масці, що знаходиться в R0. 

IN A, P2                                      // ввод з порту 2 

ANLA, R0                                   // маскування 
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                                                  // R0 – адреса Y 

                                                  // R1 – адреса Х 

                                                  // результат на місце Х 

SUBSTR: MOV A, @R0        // завантаження молодшого  

         // байта Y 
     CPL A                     // знаходження допоміжного  

         // коду 

                  INC A 

                  ADD A, @R1          // різниця молодших байтів 

                  MOV @R0, A         // запам’ятовування  

         // молодшого байта різниці 

                  INC R0                   // перехід до старших байтів  

 // X та Y 

                  INC R1 

                  MOV A, @R0         // завантаження старшого  

 // байта Y 

                  CPL A                    // зворотний код Y 
                  ADDC A, @R1       // віднімання старших  

  // байтів 

                  MOV @R0, A         // запам’ятовування  

 // результату 

  

2.7 

Перемножити однобайтні цілі числа без знака. В регістрі R1 

розміщується множник, в R2 – множиме. Двобайтний результат мно-

ження буде розміщений в акумуляторі (старший байт) та в регістрі 

R1 (молодший байт). В R3, який виконує функції лічильника програ-

мних циклів, завантажується число 8 (число біт множника). Пере-
множення виконується молодшими бітами вперед зі зсувом вправо 

часткового добутку. Послідовність дій при цьому методі перемно-

ження наступна: 

1. Вміст акумулятора і регістра-розширювача R1 зміщується 

вправо на один біт так, що молодший біт множника, який 

висувається з R1, розміщується в тригер ознаки С. 

2. Якщо С=1, то множиме додається до вмісту акумулятора, в 

іншому випадку ніяких операцій не проводиться. 

3. Декрементується лічильник циклів R3 і, якщо його вміст не 

дорівнює нулю, то всі дії повторюються. 

4. Перед виходом з підпрограми формується остаточний ре-

зультат зсувом часткового результату на один біт вправо. 

MPLYB:   MOV R3, #8               // завантаження  

 // лічильника циклів 

                  CLR A                         // очистка акумулятора 

                  CLR C                         // очистка ознаки  

 // переносу 
SHIFT:     RRC A                        // зсув акумулятора  

 // вправо 

                  XCH A, R1                 // обмін акумулятора і R1 

                  RRC A                        // зсув множника з  

 // занесенням біта, що 

 // висувається, в С 

                  XCH A, R1                 // обмін акумулятора і R1 

                  JNC RESULT            // якщо С=1, то  

 // знаходження суми 

                  ADD A, R2                 // додавання множимого 

RESULT: DJNZ R3, SHIFT      // декремент лічильника і  

 // перевірка закінчення 
                                                       // операції (R3=0) 

                  RRC A                        // зсув акумулятора 

                  ХСН A, R1                 // обмін 

                  RRC A                        // зсув вмісту R1 

                  XCH A, R1                 // обмін 

 

 

4.3. Приклади використання команд  

логічних операцій 

 

3.1 
Маскування при вводі. Ввести в регістр R7 інформацію з ліній 0, 

1, 3, 4, 7 порта 1. 

IN A, P1                                        // ввести байт з порту 1 

ANL A, #10011011B                    // маскування 

MOV R7, A                                  // передача 

 

3.2 

Ввести в акумулятор дані з порту 2 і виділити необхідні біти по 

масці, що знаходиться в R0. 

IN A, P2                                      // ввод з порту 2 

ANLA, R0                                   // маскування 
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команду “Н” або натиснути комбінацію клавіш <Ctrl>+<h>. 

2.2.1. R <номер регістра> = <число> 

Занести число до регістру поточного банку. Число повинно бути 

байтом.  

Приклад: R4=FF 
 

2.2.2. <ім’я регістра> = <число> 

Занести число до регістру спеціального призначення. Можливо 

використовувати наступні імена: А, BUS, T, PC. Число для РС може 

бути й двобайтовою величиною. 

Приклад: А=20  РС=0F12 
 

2.2.3. <ім’я ознаки> = <число> 

Встановити або скинути ознаку. Імена ознак: C, AC, FO, BS, S1, 

S2, S0, TF, T0, T1, F1.  Якщо число = 0, то ознака скидається, в проти-

лежному випадку – встановлюється.  

Приклад: S1=0 
 

2.2.4. PO <номер порту> = <число> 

Занести число до порту. Номер порту може бути 1, 2, 4-7. 

Приклад: PO2=12 
 

2.2.5. D <адреса> 

Встановити адресу дизассембльованого тексту у вікні. 

Приклад: D 0240 
 

2.2.6. <Тип пам’яті> <адреса>[<кін. адреса>] = <число> 

Занести число до пам’яті. Якщо вказується <кiн. адреса>, то цим 

числом заповнюється область пам’яті. 

Приклад: I 22=55. PO-40=FF 
 

2.2.7. <Тип пам’яті> <адреса>.<номер біта> = <число> 

Встановити або скинути біт  у пам’яті. Значення <номеру біта> 

знаходиться у межах від 7 до 0. Старший біт – 7. 

Приклад: I 20. 6=1 
 

2.2.8. <Ім’я регістра>.<номер біта> = <число> 

Встановити або скинути біт в регістрі спеціального призначення 

(A, BUS, PO1, PO2, PO4-PO7). 

Приклад: BUS . 3 = 0 
 

2.2.9. M <тип пам’яті> <адреса> 

Встановити початкову адресу пам’яті у вікні. 

Приклад: M I 20. M E OFF. M P O 

2.2.10. G [<поч. адреса>[,<кін. адреса>]] 

Виконати програму з <поч. адреси> до <кін. адреси>. Якщо <поч. 

адреса> не вказана, то виконання починається з поточної команди 

(поточна команда виділяється білим прямокутником). <Кін. адресу> 
можна не вказувати, якщо використовуються точки переривання. 

Програму, що виконується, можна ввести при натисканні 

<Alt>+<F10>. Можна вказати тільки кінцеву адресу, але кома повинна 

бути присутньою. 

Приклад: G 100, FF0 
 

2.2.11. L [<тип пам’яті><поч. адреса>,] <файл. cпец. > [/A] 
Завантажити файл в пам’ять. <Тип пам’яті> може бути: I, E або 

Р. У відповідності з цим параметром файл завантажується до внутрі-

шньої (Int), зовнішньої (Ext) або програмної (Pgm) пам’яті. <Поч. ад-

реса> і <тип пам’яті> вказується тільки при завантаженні чистого 

двійкового коду. При завантаженні файла, що створений ISIS-11 

MACROASSEMBLERом, необхідно вказувати тільки специфікацію 

файла, причому файл повинен мати розширення Нех. 

Приклад: L I 01F, A:\PGM\T1 – завантажити двійковий файл у 

внутрішню пам’ять з адреси 01F. 
 

2.2.12. S <тип пам’яті> <поч. адреса>-<кін. адреса>, <файл. 

спец. >+0 

Зберегти область пам’яті в дисковому файлі (в усіх командах в 

якості <файл. спец.> допускається будь-яке коректне в MS-DОS ім’я 

файла, наприклад, СОМ1). <Поч. адреса> і <кін. адреса> вказують, 

відповідно, початок та кінець області, що зберігається. Збережений 

командою S файл можна потім знову завантажити командою L. 

Приклад: S P 20 642, C:\PGMLIB\MYFILE 
 

2.2.13. PRT <тип пам’яті> <поч. адреса>-<кін. адреса> [,<файл. 

спец.>] 
Роздрукувати дамп області пам’яті в шістнадцятирічному форма-

ті. Якщо не вказаний <файл. спец.>, то дамп виводиться на принтер. 
 

2.2.14. PRTD <поч. адреса>,<кількість команд> [,<файл. спец. >] 
Віддрукувати дизассембльований текст, починаючи з <поч. адре-

си>. Вивід по замовченню на принтер. 
 

2.2.15. T ON [,<файл. спец.>] 
Ввімкнути трасировку програми. По замовченню трасировка за-
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пису виводиться на принтер. 

2.2.16. T OFF 

Ввімкнути трасировку. 
 

2.2.17. INT=<число> 
Імітація високого чи низького рівня на вході INT. 

Приклад: INT=0  
 

2.2.18. ВА=<адреса> 

Встановити нову “точку відліку” (базову адресу) для дизассемб-

лювання. Ця команда корисна при прогляді таблиць, що зашиті в па-

м’яті програм, коли при дизассемблюванні “назад” невідомо, звідки 

вести дизассемблювання. 
 

2.2.19. RSTC 
Скинути лічильник часу виконання програми. 
 

2.2.20. QUIT 

Вихід в DOS. 
 

2.2.21. RST 

Імітується зброс процесора. 
 

2.2.22. N 

Завантажувач повертається до початку роботи в FD48. 

 

Примітка: при вводі команд всі числа повинні бути шістнадця-

тирічними. 

 

2.3. Повноекранне редагування 

 

Перехід до режиму повноекранного редагування забезпечується 

натисканням клавіші [Enter] без вводу команди. Після цього стає мо-

жливим переміщувати курсор по екрану за допомогою клавіш керу-

вання курсором та змінювати складову регістрів, пам’яті та ознак за 

допомогою набору чисел з клавіатури. Можна змінювати також поча-

ткову адресу дизассембльованого тексту та початкові адреси вікон 
пам’яті (у перших рядках вікон). Повноекранне редагування можна 

використовувати і при десятковому, і  при двійковому представленні 

інформації на екрані. Під час редагування залишаються доступними 

всі команди, які вводяться за допомогою функціональних клавіш.  

Щоб повернутись до командного рядка, необхідно натиснути 

клавішу [Enter] ще раз. Для швидкого переміщення курсора по екрану 

можна використовувати клавіші [Tab] – наступний об’єкт, [Shift]-

[Tab] – попередній об’єкт. 

 

2.4. Режим Ассемблера 
 

Для переходу в режим Ассемблера (вводу команд налагоджува-

ної програми в мнемонічних позначеннях) необхідно в режимі повно-

екранного редагування помістити курсор в поле поточної команди 

завантаженої програми. Тепер набирається мнемоніка (наприклад, 

“MOV A, PSW”) й натискається клавіша [Enter]. Якщо мнемоніка вір-

на, то відповідні їй коди заносяться до пам’яті програм, а вікно вста-

новлюється на наступну адресу. Для виходу з режиму Ассемблера 

натискається клавіша [Q] або виводиться курсор з поля поточної ко-

манди. 

 

2.5. Робота з точками переривання 
 

Меню точок переривання викликається клавішою [F5]. Можна 

встановити одночасно 8 точок переривання. Переривання (зупинка) 

виконуваної програми проходить при досягненні вказаної в колонці 

“РC” адреси, при виконанні умови “Counter” = “Occur”. “Counter”– це 

лічильник, значення якого визначає, скільки разів програма повинна 

пройти через вказану адресу, щоб з’явилася зупинка. “Occur” вказує, 

скільки разів програма проходила через вказану адресу. 

Після закінчення редагування поточні значення точок перериван-

ня можна зберегти на диску (клавіша [F2]). У користувача за-

пиcується номер набору точок переривання (0-9). Інформація запису-
ється до файлу з ім’ям FD48.BRK. Відновити картину можна за допо-

могою клавіші [F1], також вказавши її номер. Для повернення в голо-

вне меню натискається [F5]. 

Визначивши точки переривання, можна запустити прогрaму ко-

мандою G без параметрів. При зупинці програми по перериванню 

видається повідомлення з указанням точки переривання. 

 

DEL=<число> 

Команда встановлює крок затримки для виконавчої програми 

(спочатку DEL = 0). Якщо <число> не рівняється нулю, то після вводу 

G-команди програма буде виконуватись із затримкою після кожної 

команди. Натискання будь-якої клавіші зупиняє виконання програми. 
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DB 1*0,1*1,1*2,...1*0FH                               // Z=1*Y 

... 

DB 0FH*0,0FH*1,0FH*2,...0FH*0FH  // Z=0F*Y 
 

 

4.2. Приклади використання команд  

арифметичних операцій 

 

2.1 

Знайти суму вмісту регістра R7 і елемента RAM з адресою 60H. 

MOV R0, #60H                // завантаження в R0 адреси  

 // RAM 

MOV A, R7                      // завантаження операнда   

 // в акумулятор 

ADD A, @R0                   // знаходження суми 

Результат операції знаходження суми фіксується в акумуляторі, 

встановлення ознаки переносу буде свідчити про переповнення. 
 

2.2 

Знайти суму двійково-кодованих чисел (B, C, D), що розміщені в 

А та R7. 

ADD A, R7                       // знаходження суми  

 // двійкових чисел 

DA A                                 // корекція результату 

 

2.3 

Інкрементувати вміст елементів RAM за адресами 10-18. 

INCR:  MOV R0, #10                 // завантаження в R0  

 // початкової адреси 
              MOV R3, #(18-10+1)     // завантаження в R3  

 // числа елементів 

LOOP: INC @R0                 // інкремент елемента  

      // RAM 

              INC R0                     // переміщення показчика  

      // адреси 

              DJNZ R3, LOOP    // декремент r3 і повтор, 

      // доки R3 не дорівнюватиме нулю 

 

2.4 

Знайти суму багатобайтних чисел B, C і D, що розміщені в RAM. 
Регістри R0 i R1 вказують початкові адреси складових. Складові роз-

міщені в RAM, починаючи з молодших байтів. Формат складових 

однаковий і задається в R2 кількістю байтів. Результат суми помісти-

ти на місце першого складового. 

                                                    // сума Z=W+Y 

                                                    // (R0) – початкова адреса W 
                                                    // (R1) – початкова адреса Y 

                                                    // (R2) – довжина складових W i Y 

CLR C                                 // зброс ознаки переносу 

LOOP: MOV A, @R0       // завантаження поточного  

    // байта W 

              ADDC  A, @R1     // знаходження суми 

              DA A                      // корекція 

              MOV @R0,A        // розміщення поточного байта  

   // результату 

              INC R0                  // переміщення показчика байта  

   // складових 

              INC R1 
              DJNZ R2, LOOP  // декремент R2, повтор,  

   // поки R2 не дорівнюватиме 0 
 

2.5 
Знаходження різниці байтів. Операція знаходження суми може 

бути виконана двома шляхами: переводом віднімаємого як від’ємного 

числа в допоміжний код з наступним додаванням; переводом зменшу-

ваного у зворотний код з наступною інверсією суми. 

Нехай необхідно відняти з А вміст регістра R6. Різницю знайти у  
 

відповідності до виразу                          .  
 

CPL A                                        // інверсія акумулятора 

ADD A, R6                                 // знаходження суми 

CPL A                                        // знаходження різниці 

Установка ознаки С після виконання операції буде свідчити про 

від’ємне переповнення. 
 

2.6 
Знайти різницю 2-байтних чисел без знака. Операнди розміщу-

ються в РПД. Адреса числа, що зменшується, зберігаєтся в R1, а того, 

що віднімається, – в R0. Результат помістити на місце числа, що змен-

шується. 

                                                  // обчислення Z=X-Y 

                                                  // X,Y – РПД 

     6← RAA 
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DB 1*0,1*1,1*2,...1*0FH                               // Z=1*Y 

... 

DB 0FH*0,0FH*1,0FH*2,...0FH*0FH  // Z=0F*Y 
 

 

4.2. Приклади використання команд  

арифметичних операцій 

 

2.1 

Знайти суму вмісту регістра R7 і елемента RAM з адресою 60H. 

MOV R0, #60H                // завантаження в R0 адреси  

 // RAM 

MOV A, R7                      // завантаження операнда   

 // в акумулятор 

ADD A, @R0                   // знаходження суми 

Результат операції знаходження суми фіксується в акумуляторі, 

встановлення ознаки переносу буде свідчити про переповнення. 
 

2.2 

Знайти суму двійково-кодованих чисел (B, C, D), що розміщені в 

А та R7. 

ADD A, R7                       // знаходження суми  

 // двійкових чисел 

DA A                                 // корекція результату 

 

2.3 

Інкрементувати вміст елементів RAM за адресами 10-18. 

INCR:  MOV R0, #10                 // завантаження в R0  

 // початкової адреси 
              MOV R3, #(18-10+1)     // завантаження в R3  

 // числа елементів 

LOOP: INC @R0                 // інкремент елемента  

      // RAM 

              INC R0                     // переміщення показчика  

      // адреси 

              DJNZ R3, LOOP    // декремент r3 і повтор, 

      // доки R3 не дорівнюватиме нулю 

 

2.4 

Знайти суму багатобайтних чисел B, C і D, що розміщені в RAM. 
Регістри R0 i R1 вказують початкові адреси складових. Складові роз-

міщені в RAM, починаючи з молодших байтів. Формат складових 

однаковий і задається в R2 кількістю байтів. Результат суми помісти-

ти на місце першого складового. 

                                                    // сума Z=W+Y 

                                                    // (R0) – початкова адреса W 
                                                    // (R1) – початкова адреса Y 

                                                    // (R2) – довжина складових W i Y 

CLR C                                 // зброс ознаки переносу 

LOOP: MOV A, @R0       // завантаження поточного  

    // байта W 

              ADDC  A, @R1     // знаходження суми 

              DA A                      // корекція 

              MOV @R0,A        // розміщення поточного байта  

   // результату 

              INC R0                  // переміщення показчика байта  

   // складових 

              INC R1 
              DJNZ R2, LOOP  // декремент R2, повтор,  

   // поки R2 не дорівнюватиме 0 
 

2.5 
Знаходження різниці байтів. Операція знаходження суми може 

бути виконана двома шляхами: переводом віднімаємого як від’ємного 

числа в допоміжний код з наступним додаванням; переводом зменшу-

ваного у зворотний код з наступною інверсією суми. 

Нехай необхідно відняти з А вміст регістра R6. Різницю знайти у  
 

відповідності до виразу                          .  
 

CPL A                                        // інверсія акумулятора 

ADD A, R6                                 // знаходження суми 

CPL A                                        // знаходження різниці 

Установка ознаки С після виконання операції буде свідчити про 

від’ємне переповнення. 
 

2.6 
Знайти різницю 2-байтних чисел без знака. Операнди розміщу-

ються в РПД. Адреса числа, що зменшується, зберігаєтся в R1, а того, 

що віднімається, – в R0. Результат помістити на місце числа, що змен-

шується. 

                                                  // обчислення Z=X-Y 

                                                  // X,Y – РПД 
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пису виводиться на принтер. 

2.2.16. T OFF 

Ввімкнути трасировку. 
 

2.2.17. INT=<число> 
Імітація високого чи низького рівня на вході INT. 

Приклад: INT=0  
 

2.2.18. ВА=<адреса> 

Встановити нову “точку відліку” (базову адресу) для дизассемб-

лювання. Ця команда корисна при прогляді таблиць, що зашиті в па-

м’яті програм, коли при дизассемблюванні “назад” невідомо, звідки 

вести дизассемблювання. 
 

2.2.19. RSTC 
Скинути лічильник часу виконання програми. 
 

2.2.20. QUIT 

Вихід в DOS. 
 

2.2.21. RST 

Імітується зброс процесора. 
 

2.2.22. N 

Завантажувач повертається до початку роботи в FD48. 

 

Примітка: при вводі команд всі числа повинні бути шістнадця-

тирічними. 

 

2.3. Повноекранне редагування 

 

Перехід до режиму повноекранного редагування забезпечується 

натисканням клавіші [Enter] без вводу команди. Після цього стає мо-

жливим переміщувати курсор по екрану за допомогою клавіш керу-

вання курсором та змінювати складову регістрів, пам’яті та ознак за 

допомогою набору чисел з клавіатури. Можна змінювати також поча-

ткову адресу дизассембльованого тексту та початкові адреси вікон 
пам’яті (у перших рядках вікон). Повноекранне редагування можна 

використовувати і при десятковому, і  при двійковому представленні 

інформації на екрані. Під час редагування залишаються доступними 

всі команди, які вводяться за допомогою функціональних клавіш.  

Щоб повернутись до командного рядка, необхідно натиснути 

клавішу [Enter] ще раз. Для швидкого переміщення курсора по екрану 

можна використовувати клавіші [Tab] – наступний об’єкт, [Shift]-

[Tab] – попередній об’єкт. 

 

2.4. Режим Ассемблера 
 

Для переходу в режим Ассемблера (вводу команд налагоджува-

ної програми в мнемонічних позначеннях) необхідно в режимі повно-

екранного редагування помістити курсор в поле поточної команди 

завантаженої програми. Тепер набирається мнемоніка (наприклад, 

“MOV A, PSW”) й натискається клавіша [Enter]. Якщо мнемоніка вір-

на, то відповідні їй коди заносяться до пам’яті програм, а вікно вста-

новлюється на наступну адресу. Для виходу з режиму Ассемблера 

натискається клавіша [Q] або виводиться курсор з поля поточної ко-

манди. 

 

2.5. Робота з точками переривання 
 

Меню точок переривання викликається клавішою [F5]. Можна 

встановити одночасно 8 точок переривання. Переривання (зупинка) 

виконуваної програми проходить при досягненні вказаної в колонці 

“РC” адреси, при виконанні умови “Counter” = “Occur”. “Counter”– це 

лічильник, значення якого визначає, скільки разів програма повинна 

пройти через вказану адресу, щоб з’явилася зупинка. “Occur” вказує, 

скільки разів програма проходила через вказану адресу. 

Після закінчення редагування поточні значення точок перериван-

ня можна зберегти на диску (клавіша [F2]). У користувача за-

пиcується номер набору точок переривання (0-9). Інформація запису-
ється до файлу з ім’ям FD48.BRK. Відновити картину можна за допо-

могою клавіші [F1], також вказавши її номер. Для повернення в голо-

вне меню натискається [F5]. 

Визначивши точки переривання, можна запустити прогрaму ко-

мандою G без параметрів. При зупинці програми по перериванню 

видається повідомлення з указанням точки переривання. 

 

DEL=<число> 

Команда встановлює крок затримки для виконавчої програми 

(спочатку DEL = 0). Якщо <число> не рівняється нулю, то після вводу 

G-команди програма буде виконуватись із затримкою після кожної 

команди. Натискання будь-якої клавіші зупиняє виконання програми. 
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DEL може бути дінамічно змінена під час виконання. Клавіша [вліво] 

скорочує затримку, клавіша [вправо] – подовжує. Для відміни затрим-

ки використовують DEL = 0. 

 

Питання для самоконтролю 
 

1. Повноекранний налагоджувач ассемблерних програм для од-

нокристальних ЕОМ. Його призначення. Вимоги. Можливості. 

2. Ввід команд. 

3. Пояснити роботу команди занесення числа до регістру 

(поточного банку, спеціального призначення). 

4. Встановлення ознак. 

5. Занесення числа до порту, пам’яті. 

6. Встановити/збросити біт в регістрі, пам’яті. 

7. Встановлення початкової адреси пам’яті. 

8. Пояснити роботу команди “G”. 

9. Завантаження файла до пам’яті. 
10. Збереження області пам’яті на дисковому файлі. 

11. Друк дампу пам’яті. 

12. Встановлення базових адрес для дизассемблювання. 

13. Команди RSTC, QUIT, RST, N. 

14. Режим повноекранного редагування. 

15. Режим Ассемблера. 

16. Робота з точками переривання. 

 

 

 

  
  

  

  

  

3. СИСТЕМА КОМАНД ОЕОМ 

 
Система команд орієнтована на ефективну реалізацію процедур 

керування: 

 маскований ввід-вивід; 

 логічні операції; 

 операції з бітами; 

 сканування таблиць з передачею керування та інше. 

Крім того, в ОЕОМ виконуються команди арифметичних опера-

цій над двійковими та двійково-десятковими числами. 

Всі команди мають формат в 1-2 байти і виконуються за один-два 

машинних цикли (2.5-5 мс, відповідно, при тактовій частоті 6 мГц). За 

два машинних цикла виконуються всі команди з безпосереднім опера-

ндом, команди вводу-виводу, команди передачі керування, виклику 
підпрограм та деякі команди пересилок. Решта команд виконується за 

один машинний цикл. 

В командах ОЕОМ використовується пряма, безпосередня та 

побічна адресація. 

Команди ОЕОМ за функціональною ознакою можуть бути розби-

ті на шість груп: 

 команди пересилок та обміну; 

 команди арифметичних та логічних операцій (в тому числі й 

операцій над ознаками); 

 команди вводу-виводу; 

 команди передачі керування (в тому числі й операцій з під-
програмами); 

 команди операцій з таймером; 

 команди керування режимом роботи ОЕОМ. 

 
При описанні системи команд використовуються наступні 

символи й скорочення: 

А – акумулятор; 

АС – ознака допоміжного переносу; 

А – 12-бітна адреса пам’яті програм (11-й біт – вибір блоку па-
м’яті, біти 0-10 – адреса в діапазоні 2К); 

Вb – номер біта в байті; 

BS – перемикач банку регістрів; 

BUS – порт вводу-виводу; 

С – ознака переносу; 

CLC – синхросигнал; 
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4. ПРИКЛАДИ НАПИСАННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ОЕОМ 

 

 

4.1. Приклади використання команд передачі даних 

 
1.1 

Записати в елементи резидентної памяті з адресaми 41 та 41 чис-

ло 1С3FH. 

LOAD: MOV R0, #41      // завантаження в R0  

 // показчика РПД 

              MOV @R0, #1CH         // завантаження в РДП  

 // числа 1СH 

              INC    R0                        // переміщення показчика  

 // адреси РПД 

              MOV @R0, #3FH         // запис в РПД числа 3FH 
 

1.2. 

Переслати поточний вміст таймера в R5 зі збереженням вмісту 

акумулятора. 

XCHNG: XCH A, R5             // обмін R5 і акумулятора 

                 MOV A, T               // пересилка вмісту таймера  
         // в акумулятор 

                 XCH A, R5              // обмін R5 і акумулятора 
 

1.3 

Передати вміст регістрів банка 0 в ЗПД, починаючи з адреси 50H: 
MOV A, #10000B                     // вибір банка регістрів 1 

MOV PSW, A 
MOV R0, #50H                         // визначення початкової  

          // адреси ЗПД 

MOV R1, #0                              // визначення початкової  

          // адреси банку регістрів 

MOV R2, #8                              // лічильник регістрів  

          // (циклів) (----8) 

LOOP: MOV A, @R1              // пересилка байта з  

          // регістра в ЗПД 

             MOVX @R0,  A            // через акумулятор 

             INC R0                         // переміщення показчика 

             INC R1 

             DJNZ R2, LOOP         // продовжити, якщо  

          // передані не всі регістри 

1.4 

Ввести байт з порта 1 та передати його в порт 2. 

TRAN: MOV A, #0FFH   // переведення порту 1 на режим  

   // вводу 

              OUTL P1, A 
              IN A, P1                         // ввід байта з порту 1 

              OUTL P2, A                  // вивід байта в порт 2 

 

1.5 

Вивести дані з порта P7 

INPUT: MOVD A, P7    // пересилка чотирьох бітів   

                                          // з порту 7 в молодшу тетраду 

                                          // акумулятора 

 

1.6.  

Обчислити добуток двох 4-бітних чисел, що розміщені в молод-

ших тетрадах регістрів R0 i R1. Для обчислення використовується таб-
лиця добутків для всіх комбінацій співмножників (всього 256). Добу-

ток двох тетрад має формат 1 байт. Таким чином, необхідна таблиця 

добутків займає одну сторінку памяті. Дану таблицю зручно розмісти-

ти на третій сторінці EPROM (РПП – Резидентна Пам’ять Програми). 

                                        // обчислення Z=X*Y 

                                        // R0=0000.XXXX 

                                        // R1=0000.YYYY 

                                        // X iY приймають значення 0 та 1 

ORG 0                             // директива Ассемблера, що  

 // задає початкову адресу  

 // програми 
MOV A, R0                      // пересилка множимого до  

 // акумулятора 

SWAP A                          // обмін тетрадами акумулятора 

ORL A, R1                       // формування в акумуляторі  

 // адреси добутку 

MOVP3 A, @A                // завантаження в акумулятор  

 // добутку  

ORG 0300H                     // директива Ассемблера, що  

 // задає початкову адресу таблиці 

                                          // на третій сторінці РПП 

DB 0,0,0,0,0,0,0,0                       // Z=0*Y 

DB 0,0,0,0,0,0,0,0 
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4. ПРИКЛАДИ НАПИСАННЯ ПРОГРАМ ДЛЯ ОЕОМ 

 

 

4.1. Приклади використання команд передачі даних 

 
1.1 

Записати в елементи резидентної памяті з адресaми 41 та 41 чис-

ло 1С3FH. 

LOAD: MOV R0, #41      // завантаження в R0  

 // показчика РПД 

              MOV @R0, #1CH         // завантаження в РДП  

 // числа 1СH 

              INC    R0                        // переміщення показчика  

 // адреси РПД 

              MOV @R0, #3FH         // запис в РПД числа 3FH 
 

1.2. 

Переслати поточний вміст таймера в R5 зі збереженням вмісту 

акумулятора. 

XCHNG: XCH A, R5             // обмін R5 і акумулятора 

                 MOV A, T               // пересилка вмісту таймера  
         // в акумулятор 

                 XCH A, R5              // обмін R5 і акумулятора 
 

1.3 

Передати вміст регістрів банка 0 в ЗПД, починаючи з адреси 50H: 
MOV A, #10000B                     // вибір банка регістрів 1 

MOV PSW, A 
MOV R0, #50H                         // визначення початкової  

          // адреси ЗПД 

MOV R1, #0                              // визначення початкової  

          // адреси банку регістрів 

MOV R2, #8                              // лічильник регістрів  

          // (циклів) (----8) 

LOOP: MOV A, @R1              // пересилка байта з  

          // регістра в ЗПД 

             MOVX @R0,  A            // через акумулятор 

             INC R0                         // переміщення показчика 

             INC R1 

             DJNZ R2, LOOP         // продовжити, якщо  

          // передані не всі регістри 

1.4 

Ввести байт з порта 1 та передати його в порт 2. 

TRAN: MOV A, #0FFH   // переведення порту 1 на режим  

   // вводу 

              OUTL P1, A 
              IN A, P1                         // ввід байта з порту 1 

              OUTL P2, A                  // вивід байта в порт 2 

 

1.5 

Вивести дані з порта P7 

INPUT: MOVD A, P7    // пересилка чотирьох бітів   

                                          // з порту 7 в молодшу тетраду 

                                          // акумулятора 

 

1.6.  

Обчислити добуток двох 4-бітних чисел, що розміщені в молод-

ших тетрадах регістрів R0 i R1. Для обчислення використовується таб-
лиця добутків для всіх комбінацій співмножників (всього 256). Добу-

ток двох тетрад має формат 1 байт. Таким чином, необхідна таблиця 

добутків займає одну сторінку памяті. Дану таблицю зручно розмісти-

ти на третій сторінці EPROM (РПП – Резидентна Пам’ять Програми). 

                                        // обчислення Z=X*Y 

                                        // R0=0000.XXXX 

                                        // R1=0000.YYYY 

                                        // X iY приймають значення 0 та 1 

ORG 0                             // директива Ассемблера, що  

 // задає початкову адресу  

 // програми 
MOV A, R0                      // пересилка множимого до  

 // акумулятора 

SWAP A                          // обмін тетрадами акумулятора 

ORL A, R1                       // формування в акумуляторі  

 // адреси добутку 

MOVP3 A, @A                // завантаження в акумулятор  

 // добутку  

ORG 0300H                     // директива Ассемблера, що  

 // задає початкову адресу таблиці 

                                          // на третій сторінці РПП 

DB 0,0,0,0,0,0,0,0                       // Z=0*Y 

DB 0,0,0,0,0,0,0,0 
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DEL може бути дінамічно змінена під час виконання. Клавіша [вліво] 

скорочує затримку, клавіша [вправо] – подовжує. Для відміни затрим-

ки використовують DEL = 0. 

 

Питання для самоконтролю 
 

1. Повноекранний налагоджувач ассемблерних програм для од-

нокристальних ЕОМ. Його призначення. Вимоги. Можливості. 

2. Ввід команд. 

3. Пояснити роботу команди занесення числа до регістру 

(поточного банку, спеціального призначення). 

4. Встановлення ознак. 

5. Занесення числа до порту, пам’яті. 

6. Встановити/збросити біт в регістрі, пам’яті. 

7. Встановлення початкової адреси пам’яті. 

8. Пояснити роботу команди “G”. 

9. Завантаження файла до пам’яті. 
10. Збереження області пам’яті на дисковому файлі. 

11. Друк дампу пам’яті. 

12. Встановлення базових адрес для дизассемблювання. 

13. Команди RSTC, QUIT, RST, N. 

14. Режим повноекранного редагування. 

15. Режим Ассемблера. 

16. Робота з точками переривання. 

 

 

 

  
  

  

  

  

3. СИСТЕМА КОМАНД ОЕОМ 

 
Система команд орієнтована на ефективну реалізацію процедур 

керування: 

 маскований ввід-вивід; 

 логічні операції; 

 операції з бітами; 

 сканування таблиць з передачею керування та інше. 

Крім того, в ОЕОМ виконуються команди арифметичних опера-

цій над двійковими та двійково-десятковими числами. 

Всі команди мають формат в 1-2 байти і виконуються за один-два 

машинних цикли (2.5-5 мс, відповідно, при тактовій частоті 6 мГц). За 

два машинних цикла виконуються всі команди з безпосереднім опера-

ндом, команди вводу-виводу, команди передачі керування, виклику 
підпрограм та деякі команди пересилок. Решта команд виконується за 

один машинний цикл. 

В командах ОЕОМ використовується пряма, безпосередня та 

побічна адресація. 

Команди ОЕОМ за функціональною ознакою можуть бути розби-

ті на шість груп: 

 команди пересилок та обміну; 

 команди арифметичних та логічних операцій (в тому числі й 

операцій над ознаками); 

 команди вводу-виводу; 

 команди передачі керування (в тому числі й операцій з під-
програмами); 

 команди операцій з таймером; 

 команди керування режимом роботи ОЕОМ. 

 
При описанні системи команд використовуються наступні 

символи й скорочення: 

А – акумулятор; 

АС – ознака допоміжного переносу; 

А – 12-бітна адреса пам’яті програм (11-й біт – вибір блоку па-
м’яті, біти 0-10 – адреса в діапазоні 2К); 

Вb – номер біта в байті; 

BS – перемикач банку регістрів; 

BUS – порт вводу-виводу; 

С – ознака переносу; 

CLC – синхросигнал; 
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CNT – лічильник подій; 

D – мнемокод 4-бітного числа;  

d – 8-бітне число; 

DBF – тригер вибору блока пам’ятi; 

F0, F1 – ознаки; 
I – переривання; 

P – мнемокод операцій; 

PC – лічильник команд; 

Рр – порт вводу-виводу; 

PSW – слово стану програми; 

Rr – робочий регістр; 

SP – регістр-показник стеку; 

Т – таймер; 

TF – ознака таймера; 

T0, T1 – тестуючі входи T0, T1; 

X – мнемокод зовнішнього RAM; 

# – префікс безпосереднього операнда; 
@ – префікс побічної адресації; 

$ – поточний вміст лічильника команд; 

(X) – вміст регістра або елемента пам’яті з іменем Х; 

((X)) – вміст елемента пам’яті, адресованого вмістом Х; 

 – оператор присвоєння; 

– оператор взаємного обміну; 

[XX] – шіснадцятирічний код операції; 

[X*] – посилання на табл. 1; 

[X%] – посилання на табл. 2; 

[!X] – посилання на табл. 3. 

 
3.1. Група команд пересилки даних 

 
Всі команди пересилки даних в ОЕОМ виконуються з викорис-

танням акумулятора (рис.7). Дані можуть пересилатися між акумуля-

тором і 8-ма робочими регістрами кожного банку RAM (РЗП – Рези-

дентний Запам’ятовуючий Пристрій) з прямою адресацією. 

Обмін з внутрішнім RAM проводиться з використанням побічних 

адрес, що знаходяться в регістрах R0 або R1 активного банка РЗП 

(RAM). Крім того, регістри  R0, R1 є регістрами побічних адресів при 

роботі з зовнішньою пам’яттю. Команди пересилки даних всередині 

ОЕОМ виконуються за один машинний цикл, а обмін з зовнішньою 

пам’яттю – за два.  

Опис машинних команд 
 

Таблиця 2 

Рис. 7 

Опис кожної машинної команди складається з формату, коду, 

алгоритму і часу її виконання. 

Перелік машинних команд наводиться в табл. 2. Кожна машинна 

команда фактично являє собою шістнадцятирічний код, який може 
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SEL MBO 

Вибір блоку памяті 0. 

Код: [E5] 

Алгоритм: (DBF)0 
 

Тригер вибору блоку пам’яті встановлюється в нуль. Розряд 11 

лічильника команд буде встановлений в нуль по першій команді пере-

дачі керування. Всі адреси знаходяться в діапазоні 0-2047. 
 

SEL MBI 

Вибір блоку пам’яті 1. 

Код: [F5] 

Алгоритм: (DBF)1 

Тригер вибору блоку пам’яті встановлюється в 1. Розряд 11 лічи-

льника команд буде встановлений в 1 першою командою передачі 
керування. Всі адреси знаходяться в діапазоні 2048-4095. 

 

ENTO CLK  

Видача дозволу сигналу синхронізації. 

Код: [75] 
На вихід Т0 передається синхронізуючий сигнал, частота якого в 

3 рази менша опорного. 
 

NOP 
Немає операції. 

Код: [00] 

Команда використовується для точного налагодження часових 

затримок. Виконується за один машинний цикл. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Пояснити суть машинного коду і ассемблерної команди. 

2. Визначення тривалості машинного коду. 

3. Навести приклад ассемблерної команди пересилок між регіст-

рами. 

4. Навести приклад ассемблерної команди пересилок безпосе-
реднього операнда. 

5. Пояснити розподілення адрес внутрішньої пам’яті. 

6. Як визначитися з адресами внутрішньої пам’яті? 

7. Загальний адресний простір ОЕОМ. 

8. Перехід між банками пам’яті. 

9. Перехід між банками регістрів. 

10. Онулення лічильника/таймера. 

11. Команди активізації і запуску лічильника. 

12. Пояснити алгоритм функціонування команд MOVP A, @A; 

MOVP3 A, @A; MOVX A, @Rr; MOV @Rr, A. 
13. Навести приклади використання команд обміну байтами і 

напівбайтами. 

14. Навести приклади використання команд INC, DEC. 

15. Навести приклад використання і пояснити функціонування 

команди DAA. 

16. Навести приклади використання команд переносу. 

17. Дати визначення команди переносу. 

18. Дати пояснення маски. Призначення й суть маскування. 

19. Пояснити особливості роботи з портами. Як створюються 

порти-розширювачі? 

20. Чим відрізняється операція запис/зчитування даних порту 

BUS від операції запис/зчитування даних портів Р1 і Р2? 
21. Пояснити алгоритм функціонування команди MOVD A, Pp. 
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SEL MBO 

Вибір блоку памяті 0. 

Код: [E5] 

Алгоритм: (DBF)0 
 

Тригер вибору блоку пам’яті встановлюється в нуль. Розряд 11 

лічильника команд буде встановлений в нуль по першій команді пере-

дачі керування. Всі адреси знаходяться в діапазоні 0-2047. 
 

SEL MBI 

Вибір блоку пам’яті 1. 

Код: [F5] 

Алгоритм: (DBF)1 

Тригер вибору блоку пам’яті встановлюється в 1. Розряд 11 лічи-

льника команд буде встановлений в 1 першою командою передачі 
керування. Всі адреси знаходяться в діапазоні 2048-4095. 

 

ENTO CLK  

Видача дозволу сигналу синхронізації. 

Код: [75] 
На вихід Т0 передається синхронізуючий сигнал, частота якого в 

3 рази менша опорного. 
 

NOP 
Немає операції. 

Код: [00] 

Команда використовується для точного налагодження часових 

затримок. Виконується за один машинний цикл. 

 

Питання для самоконтролю 

 

1. Пояснити суть машинного коду і ассемблерної команди. 

2. Визначення тривалості машинного коду. 

3. Навести приклад ассемблерної команди пересилок між регіст-

рами. 

4. Навести приклад ассемблерної команди пересилок безпосе-
реднього операнда. 

5. Пояснити розподілення адрес внутрішньої пам’яті. 

6. Як визначитися з адресами внутрішньої пам’яті? 

7. Загальний адресний простір ОЕОМ. 

8. Перехід між банками пам’яті. 

9. Перехід між банками регістрів. 

10. Онулення лічильника/таймера. 

11. Команди активізації і запуску лічильника. 

12. Пояснити алгоритм функціонування команд MOVP A, @A; 

MOVP3 A, @A; MOVX A, @Rr; MOV @Rr, A. 
13. Навести приклади використання команд обміну байтами і 

напівбайтами. 

14. Навести приклади використання команд INC, DEC. 

15. Навести приклад використання і пояснити функціонування 

команди DAA. 

16. Навести приклади використання команд переносу. 

17. Дати визначення команди переносу. 

18. Дати пояснення маски. Призначення й суть маскування. 

19. Пояснити особливості роботи з портами. Як створюються 

порти-розширювачі? 

20. Чим відрізняється операція запис/зчитування даних порту 

BUS від операції запис/зчитування даних портів Р1 і Р2? 
21. Пояснити алгоритм функціонування команди MOVD A, Pp. 
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CNT – лічильник подій; 

D – мнемокод 4-бітного числа;  

d – 8-бітне число; 

DBF – тригер вибору блока пам’ятi; 

F0, F1 – ознаки; 
I – переривання; 

P – мнемокод операцій; 

PC – лічильник команд; 

Рр – порт вводу-виводу; 

PSW – слово стану програми; 

Rr – робочий регістр; 

SP – регістр-показник стеку; 

Т – таймер; 

TF – ознака таймера; 

T0, T1 – тестуючі входи T0, T1; 

X – мнемокод зовнішнього RAM; 

# – префікс безпосереднього операнда; 
@ – префікс побічної адресації; 

$ – поточний вміст лічильника команд; 

(X) – вміст регістра або елемента пам’яті з іменем Х; 

((X)) – вміст елемента пам’яті, адресованого вмістом Х; 

 – оператор присвоєння; 

– оператор взаємного обміну; 

[XX] – шіснадцятирічний код операції; 

[X*] – посилання на табл. 1; 

[X%] – посилання на табл. 2; 

[!X] – посилання на табл. 3. 

 
3.1. Група команд пересилки даних 

 
Всі команди пересилки даних в ОЕОМ виконуються з викорис-

танням акумулятора (рис.7). Дані можуть пересилатися між акумуля-

тором і 8-ма робочими регістрами кожного банку RAM (РЗП – Рези-

дентний Запам’ятовуючий Пристрій) з прямою адресацією. 

Обмін з внутрішнім RAM проводиться з використанням побічних 

адрес, що знаходяться в регістрах R0 або R1 активного банка РЗП 

(RAM). Крім того, регістри  R0, R1 є регістрами побічних адресів при 

роботі з зовнішньою пам’яттю. Команди пересилки даних всередині 

ОЕОМ виконуються за один машинний цикл, а обмін з зовнішньою 

пам’яттю – за два.  

Опис машинних команд 
 

Таблиця 2 

Рис. 7 

Опис кожної машинної команди складається з формату, коду, 

алгоритму і часу її виконання. 

Перелік машинних команд наводиться в табл. 2. Кожна машинна 

команда фактично являє собою шістнадцятирічний код, який може 
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бути представлений і у двійковій формі. Кожному машинному коду 

відповідає ассемблерна команда. 

В частині “формат” приводиться вміст полів “Мнемокод” та 

”Аргументи” машинної команди при її запису в форматі продовження 

мови Ассемблера. 
В частині “Код” приводиться двійковий код машинної команди. 

В частині “Алгоритм” приводиться символічний опис операції, 

що виконується машинною командою. 

В частині “Час” приводиться кількість циклів ОЕОМ, що необ-

хідні для виконання машинної команди. Час циклу визначається за 

наступного формулою: 
 

 
 

де:  Тcy – час циклу в мкс;  

 fBQ1 – частота сигналів тактового генератора.  

 

Команди: 

 

MOV A, Rr 
За цією командою вміст робочого регістра Rr пересилається до 

акумулятора А.  

Формат: MOV A, <Rr>. Rr – ім’я робочого регістру R0-R7. 

Код: [FRr] 
 

  
 

Алгоритм: <A><Rr> 

Час: 1 цикл 

 

MOV @Rr, A 
Передати вміст акумулятора до пам’яті даних з побічною адреса-

цією. За цією командою вміст акумулятора передається до елементу 

внутрішньої пам’яті за адресою, що задаєтся розрядами 0-5 регістра 

Rr. Вміст регістра при цьому не змінюється.  

Код: [A0] для R0 i [A1] для R1 
 

 
 

Значення молодшого розряду кода r=0 для регістра побічних ад-

ресів R0 і r = 1 для R1. 

Алгоритм: ((Rr))(A) 

,15= 1BQcy f/T

Час: 1 цикл 

MOV A, #d 

Безпосередній операнд передається до акумулятора. 

Код: [23] 
 

 
 

Алгоритм: (A)d 

Час: 2 цикли 

 

MOV Rr, #d 

Безпосередні дані передаються до регістру. 

Код: [BRr] 

 

 

Алгоритм: (Rr)d 

 

MOV Rr, A 
Вміст акумулятора передається до регістру. 

Код: [ARr] 

 

 

Алгоритм: (Rr)(A) 

Час: 1 цикл 

 

MOV A, @Rr 

Завантажити до акумулятора вміст елементу пам’яті з побічною 

адресацією. По цій команді вміст елемента внутрішньої памяті даних, 

що адресується розрядами 0-5 регістра Rr, передається до акумулято-
ра. Вміст регістра Rr не змінюється. 

Код: [80] для R0 i [81] для R1 (r = 0 для R0 і r = 1 для R1) 

 

 

Алгоритм: (A)((Rr)) 

Час: 1 цикл 

 

MOV @Rr, #d 

Передати безпосередній операнд до пам’яті. Безпосередні дані d 

пересилаються у внутрішній елемент пам’яті даних, що адресується 

вмістом робочого регістру Rr. 

Код: [B0] для R0 i [81] для R1 

1 1 1 1 1 r r r 

1 0 1 0 0 0 0 r 

1 0 1 0 0 0 1 1 d0 – d7 

1 0 1 1 1 r r r d0 – d7 

1 0 1 0 1 r r r 

1 1 1 1 0 0 0 r 

1 0 1 1 0 0 0 r d0 – d7 
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Приклад: Заборонити переривання від таймера, але дозволити 

переривання після восьми сигналів переповнення таймера. При пере-

ході до процедури обробки переривання зупинити таймер. Сигнали 

переповнення підраховувати в регістрі 5. 

START:     DIS TCNTI         // заборона переривання від  
 // таймера 

                   CLR A                  // очистка акумулятора 

                   MOV T, A            // очистка таймера 

                   MOV R5, A          // очистка регістра 5 

                   STRT T                // запуск таймера 

M1:            JTF COUNT       // якщо TF=1, то перехід до  

       // COUNT і установка TF в 0 

                   JMP M1             // цикл 

COUNT     INC R5            // інкремент регістра R5 

                   MOV A, R5      // переслати R5 в акумулятор 

                   JB3 INT           // перехід до підпрограми  

    // обслуговування переривання  
                                             // INT, якщо біт  3  

    // акумулятора має значення 1 

                   JMP M1           // перехід, якщо В3 = /1 

INT            STOP TCNT   // зупинка таймера 

                   JMP 07H          // перейти до елемента пам’яті  

    // 7 (вектор переривання  

                                             //  від лічильника подій) 
 

EN TCNTI  

Дозвіл переривання від таймера. 

Код: [25] 

Cигнал переповнення таймера/лічильника подій викликає підпро-

граму обслуговування переривання. 
 

DIS TCNTI 

Заборона переривання від таймера. 

Код: [35] 

Запит переривання по сигналу переповнення таймера не обслуго-

вується. Таймер/лічильник подій продовжує свою роботу. 

 

3.6. Група команд керування режимом роботи ОЕОМ 
 

Команди керування режимом роботи ОЕОМ дозволяють або 

забороняють обслуговування переривань і визначають робочі банки 

регістрів і блок пам’яті. Наявність двох банків регістрів дозволяє 

при виклику підпрограм і обробці переривань ефективно використо-

вувати інший банк регістрів в якості робочого, зберігаючи парамет-

ри обчислювального процесу не в стеку, а в вихідному банку регіст-

рів. При програмуванні процедур обробки переривань можна пере-
ключати або не переключати банки регістрів. В тому випадку, коли 

банки регістрів переключаються, повернення до вихідного банку 

регістрів буде виконано автоматично, але підпрограма обробки пере-

ривань закінчується командою повернення з відновленням PSW 

(RETR). 

Спеціальною командою ENT0 на вихід T0 дозволяється передача 

синхронізуючого сигналу з частотою опорного синхросигналу, поді-

леною на 3. Видача цього сигналу може бути відключена тільки сиг-

налом загального збросу. Синхросигнал на виході T0 використовуєть-

ся або для активізації системи, або для загальної синхронізації зовні-

шніх пристроїв, узгоджених з ОЕОМ по частоті роботи. 

 

ENI 

Дозвіл переривання. 

Код: [05] 

Поява сигналу 0 на вході INT активізує процедуру обробки запи-

ту переривання. 

 

DISI 

Заборона переривання. 

Код: [15] 

Поява сигналу 0 на вході INT ігнорується. 

 

SEL RBO 

Вибір банку регістрів 0. 

Код: [C5] 

Алгоритм: (BS)0 

Ознака селектора банку регістрів в PSW встановлюється в стан 0. 

Доступні регістри з адресами 0-7. 

 

SEL RBI 

Вибір банку регістрів 1. 

Код: [D5] 

Алгоритм: (BS)1 

При цьому в програмі відбувається звернення до регістрів 24-31. 
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Приклад: Заборонити переривання від таймера, але дозволити 

переривання після восьми сигналів переповнення таймера. При пере-

ході до процедури обробки переривання зупинити таймер. Сигнали 

переповнення підраховувати в регістрі 5. 

START:     DIS TCNTI         // заборона переривання від  
 // таймера 

                   CLR A                  // очистка акумулятора 

                   MOV T, A            // очистка таймера 

                   MOV R5, A          // очистка регістра 5 

                   STRT T                // запуск таймера 

M1:            JTF COUNT       // якщо TF=1, то перехід до  

       // COUNT і установка TF в 0 

                   JMP M1             // цикл 

COUNT     INC R5            // інкремент регістра R5 

                   MOV A, R5      // переслати R5 в акумулятор 

                   JB3 INT           // перехід до підпрограми  

    // обслуговування переривання  
                                             // INT, якщо біт  3  

    // акумулятора має значення 1 

                   JMP M1           // перехід, якщо В3 = /1 

INT            STOP TCNT   // зупинка таймера 

                   JMP 07H          // перейти до елемента пам’яті  

    // 7 (вектор переривання  

                                             //  від лічильника подій) 
 

EN TCNTI  

Дозвіл переривання від таймера. 

Код: [25] 

Cигнал переповнення таймера/лічильника подій викликає підпро-

граму обслуговування переривання. 
 

DIS TCNTI 

Заборона переривання від таймера. 

Код: [35] 

Запит переривання по сигналу переповнення таймера не обслуго-

вується. Таймер/лічильник подій продовжує свою роботу. 

 

3.6. Група команд керування режимом роботи ОЕОМ 
 

Команди керування режимом роботи ОЕОМ дозволяють або 

забороняють обслуговування переривань і визначають робочі банки 

регістрів і блок пам’яті. Наявність двох банків регістрів дозволяє 

при виклику підпрограм і обробці переривань ефективно використо-

вувати інший банк регістрів в якості робочого, зберігаючи парамет-

ри обчислювального процесу не в стеку, а в вихідному банку регіст-

рів. При програмуванні процедур обробки переривань можна пере-
ключати або не переключати банки регістрів. В тому випадку, коли 

банки регістрів переключаються, повернення до вихідного банку 

регістрів буде виконано автоматично, але підпрограма обробки пере-

ривань закінчується командою повернення з відновленням PSW 

(RETR). 

Спеціальною командою ENT0 на вихід T0 дозволяється передача 

синхронізуючого сигналу з частотою опорного синхросигналу, поді-

леною на 3. Видача цього сигналу може бути відключена тільки сиг-

налом загального збросу. Синхросигнал на виході T0 використовуєть-

ся або для активізації системи, або для загальної синхронізації зовні-

шніх пристроїв, узгоджених з ОЕОМ по частоті роботи. 

 

ENI 

Дозвіл переривання. 

Код: [05] 

Поява сигналу 0 на вході INT активізує процедуру обробки запи-

ту переривання. 

 

DISI 

Заборона переривання. 

Код: [15] 

Поява сигналу 0 на вході INT ігнорується. 

 

SEL RBO 

Вибір банку регістрів 0. 

Код: [C5] 

Алгоритм: (BS)0 

Ознака селектора банку регістрів в PSW встановлюється в стан 0. 

Доступні регістри з адресами 0-7. 

 

SEL RBI 

Вибір банку регістрів 1. 

Код: [D5] 

Алгоритм: (BS)1 

При цьому в програмі відбувається звернення до регістрів 24-31. 

29 29 

бути представлений і у двійковій формі. Кожному машинному коду 

відповідає ассемблерна команда. 

В частині “формат” приводиться вміст полів “Мнемокод” та 

”Аргументи” машинної команди при її запису в форматі продовження 

мови Ассемблера. 
В частині “Код” приводиться двійковий код машинної команди. 

В частині “Алгоритм” приводиться символічний опис операції, 

що виконується машинною командою. 

В частині “Час” приводиться кількість циклів ОЕОМ, що необ-

хідні для виконання машинної команди. Час циклу визначається за 

наступного формулою: 
 

 
 

де:  Тcy – час циклу в мкс;  

 fBQ1 – частота сигналів тактового генератора.  

 

Команди: 

 

MOV A, Rr 
За цією командою вміст робочого регістра Rr пересилається до 

акумулятора А.  

Формат: MOV A, <Rr>. Rr – ім’я робочого регістру R0-R7. 

Код: [FRr] 
 

  
 

Алгоритм: <A><Rr> 

Час: 1 цикл 

 

MOV @Rr, A 
Передати вміст акумулятора до пам’яті даних з побічною адреса-

цією. За цією командою вміст акумулятора передається до елементу 

внутрішньої пам’яті за адресою, що задаєтся розрядами 0-5 регістра 

Rr. Вміст регістра при цьому не змінюється.  

Код: [A0] для R0 i [A1] для R1 
 

 
 

Значення молодшого розряду кода r=0 для регістра побічних ад-

ресів R0 і r = 1 для R1. 

Алгоритм: ((Rr))(A) 

Час: 1 цикл 

MOV A, #d 

Безпосередній операнд передається до акумулятора. 

Код: [23] 
 

 
 

Алгоритм: (A)d 

Час: 2 цикли 

 

MOV Rr, #d 

Безпосередні дані передаються до регістру. 

Код: [BRr] 

 

 

Алгоритм: (Rr)d 

 

MOV Rr, A 
Вміст акумулятора передається до регістру. 

Код: [ARr] 

 

 

Алгоритм: (Rr)(A) 

Час: 1 цикл 

 

MOV A, @Rr 

Завантажити до акумулятора вміст елементу пам’яті з побічною 

адресацією. По цій команді вміст елемента внутрішньої памяті даних, 

що адресується розрядами 0-5 регістра Rr, передається до акумулято-
ра. Вміст регістра Rr не змінюється. 

Код: [80] для R0 i [81] для R1 (r = 0 для R0 і r = 1 для R1) 

 

 

Алгоритм: (A)((Rr)) 

Час: 1 цикл 

 

MOV @Rr, #d 

Передати безпосередній операнд до пам’яті. Безпосередні дані d 

пересилаються у внутрішній елемент пам’яті даних, що адресується 

вмістом робочого регістру Rr. 

Код: [B0] для R0 i [81] для R1 

1 1 1 1 1 r r r 

1 0 1 0 0 0 0 r 

1 0 1 0 0 0 1 1 d0 – d7 

1 0 1 1 1 r r r d0 – d7 

1 0 1 0 1 r r r 

1 1 1 1 0 0 0 r 

1 0 1 1 0 0 0 r d0 – d7 



30 30 

 

Алгоритм: ((Rr))d 

Приклад: Необхідно записати до внутрішнього RAM шістнадця-

тирічне число 1С3F до елементів з адресами 41 і 42. 

LOADM:  MOV R0, #41  // завантаження в R0   
 // числа 41 

 MOV @R0, #1CH  // завантаження 1С  

                            // в елемент 41 

              INC    R0   // (R0)(R0)+1 

                MOV @R0, #3FH           // завантаження 3F в  

                   // елемент 42 

LOADM – мітка, на яку можна перейти за допомогою відповід-

них команд. 

 

MOV A,  PSW 

Передати вміст слова стану програми до акумулятора А. 

Код: [C7] 
 

 

Алгоритм:  (A)(PSW) або  

           (A[0-2])(SP) 

                     (A[3])1 

                     (A[4](BS) 

                     (A[5])(FO) 

                     (A[6])(AC) 

                     (A[7])C 

Приклад: Передати керування по мітці LL, якщо перемикач бан-

ку РЗП (RAM) (біт 4 PSW) встановлюється в 1. 
JBRSET:  MOV A, PSW                    // передати PSW до  

                    // акумулятора 

                   JB4    LL                           // перейти, якщо А4=1 

JB – команда передачі керування на мітку по значенню конкрет-

ного біта (в нашому випадку 4-го біта). 

 

MOV PSW, A 

Передати вміст акумулятора до регістру PSW. По цій команді 

змінюється вміст регістру ознак (PSW). Команда використовується як 

засіб відновлення стану після переривання або виконання підпрогра-

ми і для активізації показника стеку. 

Код: [D7] 

 

Алгоритм: (PSW)(A). Порозрядна передача, зворотна попере-

дній команді. 

 

MOV A, T 
Передається вміст лічильника до акумулятора. 

Код: [42] 

 
 

Алгоритм: (А)(Т) 
Приклад: Передати керування по мітці LABEL, якщо лічильник 

подій досягне стану 64. 

TESIT:  MOV  A, T              // передати вміст лічильника  

 // до акумулятора, 

               JB6   LABEL        // перейти по мітці, якщо А6=1 
 

MOV T, A 

Передати вміст акумулятора до лічильника. 

Код: [62] 

 
 

Алгоритм: (Т)(А) 

Приклад: Активізувати та запустити лічильник подій. 

INTT:    CLR   A                  // очистити акумулятор 

               MOV  T, A            // встановити вихідне значення  

      // лічильника 

               STRT CNT           // включити лічильник подій 
 

MOV A, PD 

Вміст допоміжного 4-розрядного порту пересилається в 0-3 розряди 

акумулятора А. Розряди 4-7 акумулятора встановлюються в стан “0”. 

Код: 
 

 

Алгоритм: (А[0-3])(PD); (A[4-7])0 
 

MOV PD, A 

Вміст акумулятора А пересилається в допоміжний 4-розрядний 
порт PD. 

Код: 

 
 

1 1 0 0 0 1 1 1 

1 1 0 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 1 p p 

0 0 1 1 1 1 p p 
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вірка ознаки TF встановлює його в стан 0. 

За цією командою керування передається підпрограмі обслугову-

вання переривань, якщо попередньо, командою ENI, зовнішні перери-

вання були дозволені. 
 

JBb a 

Перехід, якщо заданий біт акумулятора Bb = 1. 

Код: 

Алгоритм: Якщо Вb=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(Рс)+2 

Керування передається за вказаною адресою, якщо заданий біт 
акумулятора має значення 1. Шістнадцятирічні коди восьми можли-

вих команд JBb в залежності від номера тестованого біта акумулятора 

RETR 

Повернення з відновленням PSW. 

Код: [93] 

Алгоритм:  (SP)(SP)-1 

                     (PC)((SP)) 

                     (PSW407)(SP) 

Ця команда використовується для повернення з підпрограми об-

слуговування переривання і не може бути використана всередині під-

програми, оскільки вона інформує ОЕОМ про закінчення процедури 

переривання. 

 

 

3.5. Група команд операцій з таймером 

 

Окрім розглянутих раніше команд обміну між таймером та аку-

мулятором (MOV A, T i MOV T, A), за якими вміст таймера може 

бути прочитано або змінено (перезавантажено) під час зупинки підра-

хунку або під час підрахунку “на льоту”, в ОЕОМ виконуються спеці-

альні команди керування режимом роботи таймера. Таймер, в залеж-

ності від команди, може бути використаний як лічильник тактів або 

подій, від внутрішнього або зовнішнього джерела сигналів. Викону-
вана команда визначає джерело тактування таймера. Система команд 

ОЕОМ має можливості розширення або заборони переривання від 

таймера. 

 

STRT T 

Запуск таймера. 

Код: [55] 

Команда розширює роботу таймера від сигналів синхронізації. 

Вміст таймeра інкрементується через кожні 32 цикли тактування. 

 

STRT CNT 

Запуск лічильника подій. 
Код: [45] 

Таймер працює в якості лічильника подій від сигналів на вході Т1. 

Інкремент лічильника подій виконується по спаду сигналу на вході Т1. 

 

STOP TCNT 

Зупинка таймера/лічильника подій. 

Код: [65] 

Таблиця 5  

JB7 F2 JB3 72 

JB6 D2 JB2 52 

JB5 B2 JB1 32 

JB4 92 JB0 12 

CALL a 

Виклик підпрограми. 

Код: [14] 

Алгоритм:  ((SP))(PC) 

                     (PSW4-7) 

                     (SP) (SP)+1 

                     (PC8-10) a8-10  

                     (PC0-7) a0-7  

                     (PC11) DBF 

При виклику підпрограми вміст лічильника команд і біти 4-7 

PSW завантажуються в стек. Керування передається за адресою а10-а0. 

Біт 11 лічильника команд визначається останньою командою вибору 

блоку пам’яті SEL MB. 

RET 

Повернення без відновлення PSW. 

Код: [83] 

Алгоритм:  (SP)(SP)-1 

                     (PC)((SP)) 

Команда виконується за два машинних цикли. Декрементується 

показчик стеку (біти 0-2 PSW), і в лічильник команд завантажується 

адреса повернення в основну програму. 
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вірка ознаки TF встановлює його в стан 0. 

За цією командою керування передається підпрограмі обслугову-

вання переривань, якщо попередньо, командою ENI, зовнішні перери-

вання були дозволені. 
 

JBb a 

Перехід, якщо заданий біт акумулятора Bb = 1. 

Код: 

Алгоритм: Якщо Вb=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(Рс)+2 

Керування передається за вказаною адресою, якщо заданий біт 
акумулятора має значення 1. Шістнадцятирічні коди восьми можли-

вих команд JBb в залежності від номера тестованого біта акумулятора 

RETR 

Повернення з відновленням PSW. 

Код: [93] 

Алгоритм:  (SP)(SP)-1 

                     (PC)((SP)) 

                     (PSW407)(SP) 

Ця команда використовується для повернення з підпрограми об-

слуговування переривання і не може бути використана всередині під-

програми, оскільки вона інформує ОЕОМ про закінчення процедури 

переривання. 

 

 

3.5. Група команд операцій з таймером 

 

Окрім розглянутих раніше команд обміну між таймером та аку-

мулятором (MOV A, T i MOV T, A), за якими вміст таймера може 

бути прочитано або змінено (перезавантажено) під час зупинки підра-

хунку або під час підрахунку “на льоту”, в ОЕОМ виконуються спеці-

альні команди керування режимом роботи таймера. Таймер, в залеж-

ності від команди, може бути використаний як лічильник тактів або 

подій, від внутрішнього або зовнішнього джерела сигналів. Викону-
вана команда визначає джерело тактування таймера. Система команд 

ОЕОМ має можливості розширення або заборони переривання від 

таймера. 

 

STRT T 

Запуск таймера. 

Код: [55] 

Команда розширює роботу таймера від сигналів синхронізації. 

Вміст таймeра інкрементується через кожні 32 цикли тактування. 

 

STRT CNT 

Запуск лічильника подій. 
Код: [45] 

Таймер працює в якості лічильника подій від сигналів на вході Т1. 

Інкремент лічильника подій виконується по спаду сигналу на вході Т1. 

 

STOP TCNT 

Зупинка таймера/лічильника подій. 

Код: [65] 

Таблиця 5  

JB7 F2 JB3 72 

JB6 D2 JB2 52 

JB5 B2 JB1 32 

JB4 92 JB0 12 

CALL a 

Виклик підпрограми. 

Код: [14] 

Алгоритм:  ((SP))(PC) 

                     (PSW4-7) 

                     (SP) (SP)+1 

                     (PC8-10) a8-10  

                     (PC0-7) a0-7  

                     (PC11) DBF 

При виклику підпрограми вміст лічильника команд і біти 4-7 

PSW завантажуються в стек. Керування передається за адресою а10-а0. 

Біт 11 лічильника команд визначається останньою командою вибору 

блоку пам’яті SEL MB. 

RET 

Повернення без відновлення PSW. 

Код: [83] 

Алгоритм:  (SP)(SP)-1 

                     (PC)((SP)) 

Команда виконується за два машинних цикли. Декрементується 

показчик стеку (біти 0-2 PSW), і в лічильник команд завантажується 

адреса повернення в основну програму. 
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Алгоритм: ((Rr))d 

Приклад: Необхідно записати до внутрішнього RAM шістнадця-

тирічне число 1С3F до елементів з адресами 41 і 42. 

LOADM:  MOV R0, #41  // завантаження в R0   
 // числа 41 

 MOV @R0, #1CH  // завантаження 1С  

                            // в елемент 41 

              INC    R0   // (R0)(R0)+1 

                MOV @R0, #3FH           // завантаження 3F в  

                   // елемент 42 

LOADM – мітка, на яку можна перейти за допомогою відповід-

них команд. 

 

MOV A,  PSW 

Передати вміст слова стану програми до акумулятора А. 

Код: [C7] 
 

 

Алгоритм:  (A)(PSW) або  

           (A[0-2])(SP) 

                     (A[3])1 

                     (A[4](BS) 

                     (A[5])(FO) 

                     (A[6])(AC) 

                     (A[7])C 

Приклад: Передати керування по мітці LL, якщо перемикач бан-

ку РЗП (RAM) (біт 4 PSW) встановлюється в 1. 
JBRSET:  MOV A, PSW                    // передати PSW до  

                    // акумулятора 

                   JB4    LL                           // перейти, якщо А4=1 

JB – команда передачі керування на мітку по значенню конкрет-

ного біта (в нашому випадку 4-го біта). 

 

MOV PSW, A 

Передати вміст акумулятора до регістру PSW. По цій команді 

змінюється вміст регістру ознак (PSW). Команда використовується як 

засіб відновлення стану після переривання або виконання підпрогра-

ми і для активізації показника стеку. 

Код: [D7] 

 

Алгоритм: (PSW)(A). Порозрядна передача, зворотна попере-

дній команді. 

 

MOV A, T 
Передається вміст лічильника до акумулятора. 

Код: [42] 

 
 

Алгоритм: (А)(Т) 
Приклад: Передати керування по мітці LABEL, якщо лічильник 

подій досягне стану 64. 

TESIT:  MOV  A, T              // передати вміст лічильника  

 // до акумулятора, 

               JB6   LABEL        // перейти по мітці, якщо А6=1 
 

MOV T, A 

Передати вміст акумулятора до лічильника. 

Код: [62] 

 
 

Алгоритм: (Т)(А) 

Приклад: Активізувати та запустити лічильник подій. 

INTT:    CLR   A                  // очистити акумулятор 

               MOV  T, A            // встановити вихідне значення  

      // лічильника 

               STRT CNT           // включити лічильник подій 
 

MOV A, PD 

Вміст допоміжного 4-розрядного порту пересилається в 0-3 розряди 

акумулятора А. Розряди 4-7 акумулятора встановлюються в стан “0”. 

Код: 
 

 

Алгоритм: (А[0-3])(PD); (A[4-7])0 
 

MOV PD, A 

Вміст акумулятора А пересилається в допоміжний 4-розрядний 
порт PD. 

Код: 

 
 

1 1 0 0 0 1 1 1 

1 1 0 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 0 1 0 

0 1 1 0 0 0 1 0 

0 0 0 0 1 1 p p 

0 0 1 1 1 1 p p 
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Алгоритм: (PD)(A[0-3]) 

MOVP A, @A 

Передати до акумулятора дані з поточної сторінки пам’яті про-

грам. По цій команді акумулятор адресує елемент РПЗП (Резидентний 

Пристрій Запам’ятовування Програм – RROM) через розряди 0-7 лі-
чильника команд, тобто в межах однієї сторінки (256 байт). Після 

одержання акумулятором адресованого байта даних вміст лічильника 

команд відновлюється. Хоча це і однобайтна команда, але вона вико-

нується за два машинних цикли. В тому випадку, коли ця команда 

знаходиться в елементі з адресою 255 поточної сторінки, побічна ад-

реса @A адресує елемент на наступній сторінці пам’яті програм. 

Код: [A3] 

 

 

Алгоритм: (PC0-7)(A): (А)(PC) 

 

MOVP3 A, @A 
Передати дані зі сторінки 3 до акумулятора. По цій команді, яка 

виконується за два машинних цикли, байт даних з третьої сторінки 

пам’яті програм, з елемента, що адресується акумулятором, через 

лічильник команд передається до акумулятора. По закінченні операції 

вміст лічильника команд відновлюється. 

Код: [E3] 

 

 

Алгоритм: (PC0-7)(A); (PC8-11)0011; (A)((PC)) 

Приклад: За таблицею, що розміщена на початку стор. 3, необ-

хідно знайти ASCII-еквівалент шістнадцятирічного коду. 
ABL:  MOV  A,  #0B8H   // завантажити до акумулятора  

 // В816 (10111000) 

            ANL   A,  #7FH     // замаскувати старший біт  

                                          // (00111000), так як ASCII 

                                          // символи подаються 7-бітним 

 // кодом 

            MOVP3  A, @     // передати вміст елемента 3816   

 // сторінки 3 до акумулятора 

                                         // (8 в коді ASC11) 

 

MOVX A, @Rr 

Передати вміст зовнішньої памяті до акумулятора з побічною 

адресацією. 

Код: [80] для R0 та [81] для R1 

 

 

Алгоритм: (A)((Rr)); r = 0,1 
 

MOVX @Rr, A 

Передати до зовнішньої пам’яті вміст акумулятора з побічною 

адресацією. 

Код: [90] для R0 i [91] для R1  

 

 

Алгоритм: ((Rr))(A); r=0-1 

 

XCH A, Rr 

Обміняти вміст акумулятора і регістра. 

Код: [2R] 
 

 

Алгоритм: (A)(Rr) r = 0-7 

Приклад: Переслати поточне значення таймера в регістр 5 без 

зникнення вмісту акумулятора. 

XTHTR:           XCH  A, R5      // обміняти вміст R5  

 // і акумулятора 

                           MOV A, T         // передати вміст 

 // лічильника в А 

                           XCH A, R5      // обміняти вміст R5   

 // і акумулятора 
 

XCH A, @Rr 

Обміняти вміст акумулятора та елемента пам’яті. Вміст акуму-

лятора та елемента пам’яті (внутрішнього RAM), що адресується 

розрядами 0-5 регістра R, міняються містами. Вміст регістра R не 

змінюється. 

Код: [20] для R0 та [21] для R1 

 

 

Алгоритм: (A)((Rr)); r = 0-1 

Приклад: Підвищити на 1 вміст елемента 40. 

INC40:           MOV  R0,  #40       // завантажити регістр  

1 0 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 0 0 0 r 

1 0 0 1 0 0 0 r 

0 0 1 0 0 r r r 

0 0 1 0 0 r r r 
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дку, коли команда DJNZ розміщена в елементі пам’яті з адресою 255 

поточної сторінки, перехід може виконуватись за адресою наступної 

сторінки пам’яті програм. 

Приклад: Необхідно інкрементувати вміст елементів 10-18 внут-

рішньої оперативної памяті. 
INCTABL:  MOV R0, #10     // завантажити в R0  

        // десятичне число 10 

                      MOV R3, #9       // завантажити в лічильник  

       // циклів число 9 

LOOP:         INC @R0          // інкремент елемента памяті 

                      INC R0              // інкремент адреси в R0 

                     DJNZ R3, LOOP  // декремент лічильника  

           // циклів і повернення, якщо  

           // не нуль 

DONE :                                  // поточна команда програми 

 

JC a 
Перехід за ознакою переносу. 

Код: [F6] 

Алгоритм: Якщо С=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JNC a 

Перехід при відсутності переносу. 

Код: [E6] 

Алгоритм: Якщо С=0, то (РС0-7)а, 

інакше (РС)(РС)+2 

 

JZ a 
Перехід при нульовому результаті. 

Код: [C6] 

Алгоритм: Якщо (А)=0, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JNZ a 

Перехід при ненульовому результаті 

Код: [96] 

Алгоритм: Якщо (А)=/0, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

  

JT0 a 

Перехід по сигналу 1 на вході T0. 

Код: [36] 

Алгоритм: Якщо T0=1, то (PC0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

JNTO a 

Перехід по сигналу 0 на вході T0. 

Код: [26] 

Алгоритм: Якщо T0=0, то (PC0-7)a, інакше (РС)(РС)+2 
 

JT1 a 

Перехід по сигналу 1 на вході Т1. 

Код: [56] 

Алгоритм: Якщо Т1=1 то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JNT1 a 

Перехід по сигналу 0 на вході Т1. 

Код: [46] 

Алгоритм: Якщо Т1=0, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JE0 a 
Перехід, якщо ознака F0 =1. 

Код: [B6] 

Алгоритм: Якщо F0=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(Рс)+2. 

 

JF1 a 

Перехід, якщо ознака F1 = 1 

Код: [76] 

Алгоритм: Якщо F1=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JTF a 

Перехід, якщо ознака таймера TF = 1 

 

Код: [16] 

Алгоритм: Якщо TF=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JN1 a 

Перехід, якщо сигнал на вході запиту переривання INT=0. 

Код: [86] 

Алгоритм: Якщо INT=0, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

За цією командою керування передається за вказаною адресою, 

якщо ознака TF=1, що можливо у випадку переповнення тайме-

ра/лічильника подій. Це переповнення активізує процедуру обробки 

переривання, якщо переривання за ознакою таймера дозволено. Пере-
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дку, коли команда DJNZ розміщена в елементі пам’яті з адресою 255 

поточної сторінки, перехід може виконуватись за адресою наступної 

сторінки пам’яті програм. 

Приклад: Необхідно інкрементувати вміст елементів 10-18 внут-

рішньої оперативної памяті. 
INCTABL:  MOV R0, #10     // завантажити в R0  

        // десятичне число 10 

                      MOV R3, #9       // завантажити в лічильник  

       // циклів число 9 

LOOP:         INC @R0          // інкремент елемента памяті 

                      INC R0              // інкремент адреси в R0 

                     DJNZ R3, LOOP  // декремент лічильника  

           // циклів і повернення, якщо  

           // не нуль 

DONE :                                  // поточна команда програми 

 

JC a 
Перехід за ознакою переносу. 

Код: [F6] 

Алгоритм: Якщо С=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JNC a 

Перехід при відсутності переносу. 

Код: [E6] 

Алгоритм: Якщо С=0, то (РС0-7)а, 

інакше (РС)(РС)+2 

 

JZ a 
Перехід при нульовому результаті. 

Код: [C6] 

Алгоритм: Якщо (А)=0, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JNZ a 

Перехід при ненульовому результаті 

Код: [96] 

Алгоритм: Якщо (А)=/0, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

  

JT0 a 

Перехід по сигналу 1 на вході T0. 

Код: [36] 

Алгоритм: Якщо T0=1, то (PC0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

JNTO a 

Перехід по сигналу 0 на вході T0. 

Код: [26] 

Алгоритм: Якщо T0=0, то (PC0-7)a, інакше (РС)(РС)+2 
 

JT1 a 

Перехід по сигналу 1 на вході Т1. 

Код: [56] 

Алгоритм: Якщо Т1=1 то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JNT1 a 

Перехід по сигналу 0 на вході Т1. 

Код: [46] 

Алгоритм: Якщо Т1=0, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JE0 a 
Перехід, якщо ознака F0 =1. 

Код: [B6] 

Алгоритм: Якщо F0=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(Рс)+2. 

 

JF1 a 

Перехід, якщо ознака F1 = 1 

Код: [76] 

Алгоритм: Якщо F1=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JTF a 

Перехід, якщо ознака таймера TF = 1 

 

Код: [16] 

Алгоритм: Якщо TF=1, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

 

JN1 a 

Перехід, якщо сигнал на вході запиту переривання INT=0. 

Код: [86] 

Алгоритм: Якщо INT=0, то (РС0-7)а, інакше (РС)(РС)+2 

За цією командою керування передається за вказаною адресою, 

якщо ознака TF=1, що можливо у випадку переповнення тайме-

ра/лічильника подій. Це переповнення активізує процедуру обробки 

переривання, якщо переривання за ознакою таймера дозволено. Пере-
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Алгоритм: (PD)(A[0-3]) 

MOVP A, @A 

Передати до акумулятора дані з поточної сторінки пам’яті про-

грам. По цій команді акумулятор адресує елемент РПЗП (Резидентний 

Пристрій Запам’ятовування Програм – RROM) через розряди 0-7 лі-
чильника команд, тобто в межах однієї сторінки (256 байт). Після 

одержання акумулятором адресованого байта даних вміст лічильника 

команд відновлюється. Хоча це і однобайтна команда, але вона вико-

нується за два машинних цикли. В тому випадку, коли ця команда 

знаходиться в елементі з адресою 255 поточної сторінки, побічна ад-

реса @A адресує елемент на наступній сторінці пам’яті програм. 

Код: [A3] 

 

 

Алгоритм: (PC0-7)(A): (А)(PC) 

 

MOVP3 A, @A 
Передати дані зі сторінки 3 до акумулятора. По цій команді, яка 

виконується за два машинних цикли, байт даних з третьої сторінки 

пам’яті програм, з елемента, що адресується акумулятором, через 

лічильник команд передається до акумулятора. По закінченні операції 

вміст лічильника команд відновлюється. 

Код: [E3] 

 

 

Алгоритм: (PC0-7)(A); (PC8-11)0011; (A)((PC)) 

Приклад: За таблицею, що розміщена на початку стор. 3, необ-

хідно знайти ASCII-еквівалент шістнадцятирічного коду. 
ABL:  MOV  A,  #0B8H   // завантажити до акумулятора  

 // В816 (10111000) 

            ANL   A,  #7FH     // замаскувати старший біт  

                                          // (00111000), так як ASCII 

                                          // символи подаються 7-бітним 

 // кодом 

            MOVP3  A, @     // передати вміст елемента 3816   

 // сторінки 3 до акумулятора 

                                         // (8 в коді ASC11) 

 

MOVX A, @Rr 

Передати вміст зовнішньої памяті до акумулятора з побічною 

адресацією. 

Код: [80] для R0 та [81] для R1 

 

 

Алгоритм: (A)((Rr)); r = 0,1 
 

MOVX @Rr, A 

Передати до зовнішньої пам’яті вміст акумулятора з побічною 

адресацією. 

Код: [90] для R0 i [91] для R1  

 

 

Алгоритм: ((Rr))(A); r=0-1 

 

XCH A, Rr 

Обміняти вміст акумулятора і регістра. 

Код: [2R] 
 

 

Алгоритм: (A)(Rr) r = 0-7 

Приклад: Переслати поточне значення таймера в регістр 5 без 

зникнення вмісту акумулятора. 

XTHTR:           XCH  A, R5      // обміняти вміст R5  

 // і акумулятора 

                           MOV A, T         // передати вміст 

 // лічильника в А 

                           XCH A, R5      // обміняти вміст R5   

 // і акумулятора 
 

XCH A, @Rr 

Обміняти вміст акумулятора та елемента пам’яті. Вміст акуму-

лятора та елемента пам’яті (внутрішнього RAM), що адресується 

розрядами 0-5 регістра R, міняються містами. Вміст регістра R не 

змінюється. 

Код: [20] для R0 та [21] для R1 

 

 

Алгоритм: (A)((Rr)); r = 0-1 

Приклад: Підвищити на 1 вміст елемента 40. 

INC40:           MOV  R0,  #40       // завантажити регістр  

1 0 1 0 0 0 1 1 

1 1 1 0 0 0 1 1 

1 0 0 0 0 0 0 r 

1 0 0 1 0 0 0 r 

0 0 1 0 0 r r r 

0 0 1 0 0 r r r 
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  // побічної адреси 

                        XCH   A, @R0       // обміняти вміст А та  

  // елемента 40 

                        INC    A                 // (A)(A)+1 

                        XCH   A, @40      // обміняти ще раз 
 

XCHD A, @Rr 

Обміняти молодші тетради акумулятора та елемента пам’яті. По 

команді виконується взаємний обмін бітами 0-3. Вміст регістра R, 

розряди 4-7 акумулятора та елемента пам’яті залишаються незмінни-
ми. Команда використовується при обробці десяткових чисел. 

Код: [30] для R0 та [31] для R1 

 
 

Алгоритм: (A0-3)((Rr0-3)); r = 0-1 
 
 

3.2. Група команд арифметичних  

та логічних операцій 

 

Команди групи арифметичних операцій змінюють стан регістра 

ознак. Для користувача програмно-доступними є тільки чотири озна-

ки: перенос, допоміжний перенос, а також ознаки F0 та F1, функціо-

нальне призначення яких задається програмістом. Ознака F0, крім 

того, доступна через слово стану програми. 
 

ADD A, Rr 

Додати вміст регiстра до акумулятора. 

Код: [6Rr] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)+(Rr); r = 0-7 
 

ADD A, #d 

Додати безпосередній операнд до акумулятора. При переносі з 

третього розряду ALU тригер ознаки допоміжного переносу АС вста-

новлюється в стан “1”, при відсутності –  в стан “0”. При переносі з  

7-го розряду ALU тригер ознаки переносу С встановлюється в стан 

“1”, при відсутності переносу – в стан “0”. 

Код: [03] 

 
 

Алгоритм: (A)(A)+d 

ADD A, @Rr 

Додати вміст елемента пам’яті до акумулятора. Вміст елемента 

внутрішньої пам’яті даних, що адресується робочим регістром Rr, 

сумується з вмістом акумулятора. Результат заноситься до акумулято-
ра. При переносі з третього розряду ALU тригер ознаки допоміжного 

переносу АС встановлюється в стан “1”, при відсутності – в стан “0”. 

При переносі з 7-го розряду ALU тригер ознаки переносу С встанов-

люється в стан “1”, при відсутності переносу – в стан “0”. 

 

ADDC A, Rr 

Додати ознаки переносу та вміст регістра до акумулятора. 

Код: [7Rr] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)+(Rr)+(C); r = 0-7 

 

ADDC A, #d 

Додати ознаки переносу та безпосередній операнд до акумулятора. 

Код: [13] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)+(d)+(C) 

 

ADDC A, @Rr 

Додати ознаки переносу та вміст пам’яті до акумулятора. 

Код: [70] для R0 та [71] для R1 

 
 

Алгоритм: (A)(A)+((Rr))+(C) 

 

DA A 

Команда десяткової корекції акумулятора. По цій команді ре-

зультат двійкового сумування двійково-десяткових чисел в акумуля-

торі перетворюється в двійково-десяткове число наступним чином. 

Якщо число в молодших чотирьох розрядах акумулятора більше де-

в’яти або тригер ознаки допоміжного переносу АС встановлюється в 

стан “1”, то до вмісту акумулятора додається число 6. Якщо після 

цього число в старших чотирьох розрядах акумулятора більше дев’я-

ти або тригер ознаки переносу встановлюється в стан “1”, то до вміс-

0 0 1 1 0 0 0 r 

0 1 1 0 1 r r r 

0 0 0 0 0 0 1 1 d0 – d7 

0 1 1 1 1 r r r 

0 0 0 1 0 0 1 1 d0 – d7 

0 1 1 1 0 0 0 r 
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елемента пам’яті в межах блоку 0 (адресний простір 0-204710). Перехід 

до блоку пам’яті 1 (адресний простір 2048-409510) можливий тільки 

після попереднього виконання команди вибору блока пам’яті 1. 

Межа блоків пам’яті 2К може бути пересічена в будь-якому на-

прямку тільки по команді переходу або викликy підпрограм слідом за 
командою вибору блоку пам’яті. Перемикання блоку пам’яті не вико-

нується, доки не виконається перехід.  
 

                                               Таблиця 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
До того часу, поки не буде обраний інший блок пам’яті, всі пере-

ходи відбуваються тільки в межах обраного блоку пам’яті. В тому 

випадку, коли необхідна підпрограма розміщена в іншому блоці па-

м’яті, доступ до неї відбувається тандемом команд вибору блоку па-

м’яті та виклику підпрограми. Після виконання підпрограми керуван-

ня передається в вихідний блок пам’яті в тому випадку, коли в 

пiдпрограмі є команда вибору вихідного блоку пам’яті. 

Якщо ж такої команди немає, то після виконання підпрограми 

повернення в вихідний блок буде все ж таки виконано вірно, але 

будь-яка поточна команда переходу в вихідному блоці (в основній 

програмі) знову передасть керування в другий блок. Сказане вище 
необхідно завжди враховувати при програмуванні. 

Команда передачі керування за побічною адресою JMP дозволяє 

виконувати перехід до однієї з множини адрес, в залежності від вміс-

ту акумулятора. Акумулятор адресує елемент пам’яті програми, в 

якому міститься адреса переходу. Ця команда може бути ефективно 

використана для передачі керування однією з декількох процедур, в 

залежності від коду символа, що вводиться до акумулятора з клавіа-

тури. Для мікропроцесорних систем, що не обслуговуються, ця ко-

манда реалізує механізм множинних розгалужень по програмі, в зале-

жності від результату попередніх обчислень. 

Група команд умовних переходів оперує з наступними ознаками: 

T0 – сигнал на вході тест 0; 
T1 – сигнал на вході тест 1; 

ЗПР – сигнал запиту переривання; 

Z – нульовий вміст акумулятора; 

Bn – одиничне значення будь-якого біту акумулятора; 

C – ознака переносу; 

F0, F1 – ознаки, які задаються розробником. 

Команди умовних переходів дозволяють виконувати передачу 

керування в межах поточної сторінки (256 байт). Ознаки, що аналізу-
ються, за виключенням С, Вn та F0, не фіксуються в спеціальних три-

герах, а представляються миттєвими сигналами в ALU (ознака Z) або 

на відповідних вихідах ОЕОМ. 

Для організації програмних циклів використовується команда 

DJNZ (декремент регістра і перехід, якщо не нуль), яка дозволяє вико-

ристовувати будь-який з восьми робочих регістрів в якості лічильни-

ка і виконувати перехід в межах поточної сторінки пам’яті програм. 

 
JMP a 
Безумовний перехід в межах блоку пам’яті. 

Код: [14] 

Алгоритм:  (PC8-10)a8-10 

    (PC0-7)a0-7 

    (PC11)DBF 

Команда виконується за два машинних цикли. В лічильник ко-

манд (біти 0-10) передається адреса переходу – а0-10. Значення біта 11 

лічильника команд визначається останньою виконаною командою 

вибору блоку пам’яті SEL MB. 

 
JMPP @A 

Побічний перехід в межах сторінки пам’яті. 

Код: [B3] 

Алгоритм: (PC0-7)((A)) 

Команда виконується за два машинних цикли. Номер стoрінки не 

змінюється, а в лічильник команд, в біти 0-7, завантажується вміст 

елемента пам’яті, яка адресується акумулятором. 

 
DJNZ a 
Декремент регістра та перехід, якщо не нуль. 

Код: [E*] 

Алгоритм: (Rr)(Rr)-1; якщо (Rr)=/0, то (PC0-7)a, інакше 

(PC)(PC)+2 

Команда виконується за два машинних цикли. Декрементується 

робочий регістр, і в випадку його обнулення виконується поточна 

команда. Перехід можливий лише в межах поточної сторінки. У випа-

Сторінка JMP CALL Сторінка JMP CALL 

0 04 14 4 84 94 

1 24 34 5 A4 B4 

2 44 54 6 C4 D4 

3 64 74 7 E4 F4 
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елемента пам’яті в межах блоку 0 (адресний простір 0-204710). Перехід 

до блоку пам’яті 1 (адресний простір 2048-409510) можливий тільки 

після попереднього виконання команди вибору блока пам’яті 1. 

Межа блоків пам’яті 2К може бути пересічена в будь-якому на-

прямку тільки по команді переходу або викликy підпрограм слідом за 
командою вибору блоку пам’яті. Перемикання блоку пам’яті не вико-

нується, доки не виконається перехід.  
 

                                               Таблиця 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
До того часу, поки не буде обраний інший блок пам’яті, всі пере-

ходи відбуваються тільки в межах обраного блоку пам’яті. В тому 

випадку, коли необхідна підпрограма розміщена в іншому блоці па-

м’яті, доступ до неї відбувається тандемом команд вибору блоку па-

м’яті та виклику підпрограми. Після виконання підпрограми керуван-

ня передається в вихідний блок пам’яті в тому випадку, коли в 

пiдпрограмі є команда вибору вихідного блоку пам’яті. 

Якщо ж такої команди немає, то після виконання підпрограми 

повернення в вихідний блок буде все ж таки виконано вірно, але 

будь-яка поточна команда переходу в вихідному блоці (в основній 

програмі) знову передасть керування в другий блок. Сказане вище 
необхідно завжди враховувати при програмуванні. 

Команда передачі керування за побічною адресою JMP дозволяє 

виконувати перехід до однієї з множини адрес, в залежності від вміс-

ту акумулятора. Акумулятор адресує елемент пам’яті програми, в 

якому міститься адреса переходу. Ця команда може бути ефективно 

використана для передачі керування однією з декількох процедур, в 

залежності від коду символа, що вводиться до акумулятора з клавіа-

тури. Для мікропроцесорних систем, що не обслуговуються, ця ко-

манда реалізує механізм множинних розгалужень по програмі, в зале-

жності від результату попередніх обчислень. 

Група команд умовних переходів оперує з наступними ознаками: 

T0 – сигнал на вході тест 0; 
T1 – сигнал на вході тест 1; 

ЗПР – сигнал запиту переривання; 

Z – нульовий вміст акумулятора; 

Bn – одиничне значення будь-якого біту акумулятора; 

C – ознака переносу; 

F0, F1 – ознаки, які задаються розробником. 

Команди умовних переходів дозволяють виконувати передачу 

керування в межах поточної сторінки (256 байт). Ознаки, що аналізу-
ються, за виключенням С, Вn та F0, не фіксуються в спеціальних три-

герах, а представляються миттєвими сигналами в ALU (ознака Z) або 

на відповідних вихідах ОЕОМ. 

Для організації програмних циклів використовується команда 

DJNZ (декремент регістра і перехід, якщо не нуль), яка дозволяє вико-

ристовувати будь-який з восьми робочих регістрів в якості лічильни-

ка і виконувати перехід в межах поточної сторінки пам’яті програм. 

 
JMP a 
Безумовний перехід в межах блоку пам’яті. 

Код: [14] 

Алгоритм:  (PC8-10)a8-10 

    (PC0-7)a0-7 

    (PC11)DBF 

Команда виконується за два машинних цикли. В лічильник ко-

манд (біти 0-10) передається адреса переходу – а0-10. Значення біта 11 

лічильника команд визначається останньою виконаною командою 

вибору блоку пам’яті SEL MB. 

 
JMPP @A 

Побічний перехід в межах сторінки пам’яті. 

Код: [B3] 

Алгоритм: (PC0-7)((A)) 

Команда виконується за два машинних цикли. Номер стoрінки не 

змінюється, а в лічильник команд, в біти 0-7, завантажується вміст 

елемента пам’яті, яка адресується акумулятором. 

 
DJNZ a 
Декремент регістра та перехід, якщо не нуль. 

Код: [E*] 

Алгоритм: (Rr)(Rr)-1; якщо (Rr)=/0, то (PC0-7)a, інакше 

(PC)(PC)+2 

Команда виконується за два машинних цикли. Декрементується 

робочий регістр, і в випадку його обнулення виконується поточна 

команда. Перехід можливий лише в межах поточної сторінки. У випа-

Сторінка JMP CALL Сторінка JMP CALL 

0 04 14 4 84 94 

1 24 34 5 A4 B4 

2 44 54 6 C4 D4 

3 64 74 7 E4 F4 
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  // побічної адреси 

                        XCH   A, @R0       // обміняти вміст А та  

  // елемента 40 

                        INC    A                 // (A)(A)+1 

                        XCH   A, @40      // обміняти ще раз 
 

XCHD A, @Rr 

Обміняти молодші тетради акумулятора та елемента пам’яті. По 

команді виконується взаємний обмін бітами 0-3. Вміст регістра R, 

розряди 4-7 акумулятора та елемента пам’яті залишаються незмінни-
ми. Команда використовується при обробці десяткових чисел. 

Код: [30] для R0 та [31] для R1 

 
 

Алгоритм: (A0-3)((Rr0-3)); r = 0-1 
 
 

3.2. Група команд арифметичних  

та логічних операцій 

 

Команди групи арифметичних операцій змінюють стан регістра 

ознак. Для користувача програмно-доступними є тільки чотири озна-

ки: перенос, допоміжний перенос, а також ознаки F0 та F1, функціо-

нальне призначення яких задається програмістом. Ознака F0, крім 

того, доступна через слово стану програми. 
 

ADD A, Rr 

Додати вміст регiстра до акумулятора. 

Код: [6Rr] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)+(Rr); r = 0-7 
 

ADD A, #d 

Додати безпосередній операнд до акумулятора. При переносі з 

третього розряду ALU тригер ознаки допоміжного переносу АС вста-

новлюється в стан “1”, при відсутності –  в стан “0”. При переносі з  

7-го розряду ALU тригер ознаки переносу С встановлюється в стан 

“1”, при відсутності переносу – в стан “0”. 

Код: [03] 

 
 

Алгоритм: (A)(A)+d 

ADD A, @Rr 

Додати вміст елемента пам’яті до акумулятора. Вміст елемента 

внутрішньої пам’яті даних, що адресується робочим регістром Rr, 

сумується з вмістом акумулятора. Результат заноситься до акумулято-
ра. При переносі з третього розряду ALU тригер ознаки допоміжного 

переносу АС встановлюється в стан “1”, при відсутності – в стан “0”. 

При переносі з 7-го розряду ALU тригер ознаки переносу С встанов-

люється в стан “1”, при відсутності переносу – в стан “0”. 

 

ADDC A, Rr 

Додати ознаки переносу та вміст регістра до акумулятора. 

Код: [7Rr] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)+(Rr)+(C); r = 0-7 

 

ADDC A, #d 

Додати ознаки переносу та безпосередній операнд до акумулятора. 

Код: [13] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)+(d)+(C) 

 

ADDC A, @Rr 

Додати ознаки переносу та вміст пам’яті до акумулятора. 

Код: [70] для R0 та [71] для R1 

 
 

Алгоритм: (A)(A)+((Rr))+(C) 

 

DA A 

Команда десяткової корекції акумулятора. По цій команді ре-

зультат двійкового сумування двійково-десяткових чисел в акумуля-

торі перетворюється в двійково-десяткове число наступним чином. 

Якщо число в молодших чотирьох розрядах акумулятора більше де-

в’яти або тригер ознаки допоміжного переносу АС встановлюється в 

стан “1”, то до вмісту акумулятора додається число 6. Якщо після 

цього число в старших чотирьох розрядах акумулятора більше дев’я-

ти або тригер ознаки переносу встановлюється в стан “1”, то до вміс-

0 0 1 1 0 0 0 r 

0 1 1 0 1 r r r 

0 0 0 0 0 0 1 1 d0 – d7 

0 1 1 1 1 r r r 

0 0 0 1 0 0 1 1 d0 – d7 

0 1 1 1 0 0 0 r 
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ту акумулятора додається число 6 Н. При переносі з 7-го розряду 

ALU тригер ознаки переносу С встановлюється в стан “1”, в против-

ному випадку – встановлюється в стан “0”. 

Код: [57] 

 
 
 

INC A 
Інкремент вмісту акумулятора. 

Код: [17] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)+1 
 

INC Rr 

Інкремент вмісту регістра. 

Код: [1Rr] 
 

 

Алгоритм: (Rr)(Rr)+1; r = 0-1 
 

INC @Rr 

Інкремент вмісту елемента пам’яті. 

Код: [10] для R0 i [11] для R1 
 

 

Алгоритм: ((Rr))((Rr)+1; r = 0-7 
 

DEC A 

Декремент вмісту акумулятора. 

Код: [07] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)-1 
 

DEC Rr 

Декремент вмісту регістра. 

Код: [CRr] 
 

 

Алгоритм: (Rr)(Rr)-1; r = 0-7. 
 

RL A 

Циклічний зсув вліво. 

Код: [E7] 
 

 

Алгоритм: (An+1)(An); (A0)(A7); n = 0-7 
 

RLC A 

Циклічний зсув вліво через перенос. 

Код: [F7] 
 

 

Алгоритм: (An+1)(An); (A0)(C); (C)(A7); n = 0-7 
 

RR A 

Циклічний зсув вправо. 

Код: [77] 
 
 

Алгоритм: (An)(An+1); (A7)(A0); n = 0-7 
 

RRC A 

Циклічний зсув вправо через перенос. 

Код: [67] 
 
 

Алгоритм: (An)(An+1); (A7)(C); (C)(A0); n = 0-7 
 

Роботу команд зсуву ілюструє схема виконання операцій зсуву, 

що наводиться на рис. 8. 

 

0 1 0 1 0 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 

0 0 0 1 1 r r r 

0 0 0 1 0 0 0 r 

0 0 0 0 0 1 1 1 

1 1 0 0 1 r r r 

1 1 1 0 0 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 

Рис. 8 
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Алгоритм: (Рр)(Рр)d; p = 1-2 

Приклад: З поступаючого в порт Р2 байта виділити тільки стар-

шу тетраду. 

ANDP2:     ANL P2, #0F0H  // накладання маски F016  

        // очистки бітів 0-3 порту Р2 
 

ANL BUS, #d 

Виконання логічної операції “І” порту BUS та маски, що задаєть-

ся безпосереднім операндом. 

Код: [98] 

Алгоритм: (BUS)(BUS)d 
 

ORL Pp, #d 

Виконання операції логічне “АБО” порту Р1 або Р2 та маски, що 

задається безпосереднім операндом. 

Код: [89] – для порту Р1 та [8A] – для порту Р2 

Алгоритм: (Рр)(Рр)d 

Приклад: Встановити код “всі одиниці” в порту Р1. 

SETP:     ORL P1, #FFH    //  логічне “АБО” порту Р1  

 // з маскою FF16. 
 

ORL BUS, #d. 

Операція логічне “АБО” порту BUS з маскою, що задається без-

посереднім операндом. 

Код: [88] 

Алгоритм: (BUS)(BUS)d 

 

MOVD A, Pp 

Ввести з порту 4-7 в акумулятор. 

Код: [0%] 

Алгоритм: (A0-3)(Pp). (A4-7)0; p = 4-7 
  

Команда виконується за два машинних цикли. Із зовнішнього 

порту в акумулятор приймається тільки молодша тетрада, а старші 

біти 4-7 обнуляються. Кодування команд вводу-виводу, в залежності 

від номера порту, наводиться в таблиці 3. 

 

MOVD Pp<A 

Вивести з акумулятора в порт 4-7. 

Код: [3%] 

Алгоритм: (Рр)(А0-3); p = 4-7 

                                               Таблиця 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Команда виконується за два машинних цикли. Молодша тетрада 

акумулятора передається до зовнішнього порту. 

Приклад: Вивести вміст акумулятора в порти 6 та 7. 

OUTP:     MOVD P6, A      // видати біти 0-3 в порт 6 

                  SWAP A            // поміняти місцями тетради 

                  MOVD Р7, A      // видати біти 4-7 в порт 7 

 

ANLD Pp, A 

Логічна операція “І” з маскою з акумулятора. 

Код: [9%] 

Алгоритм: (Рр)(Рр)(А0-3); р = 4-7 
Команда виконується за два машинних цикли. Вмістом акумулято-

ра маскуються тільки біти 0-3 порту. Біти 4-7 залишаються незмінними. 

 

ORLD Pp,  A. 

Логічна операція “АБО” порта 4-7 з маскою з акумулятора. 

 

Код: [8%] 

Алгоритм: (Рр)(Рр)(А0-3); р = 4-7 

Команда виконує операцію, що аналогічна попередній. 

 

 

3.4. Група команд передачі керування  
 

Виконання команд передачі керування та роботи з підпрограма-

ми в ОЕОМ має свої особливості, в залежності від розподілення під-

програм та даних за блоками та сторінками пам’яті (табл. 4), особливо 

у випадку використання зовнішньої пам’яті. 

При використанні зовнішньої пам’яті програм в ОЕОМ команда 

безумовного переходу JMP дозволяє виконати перехід до будь-якого 

PORT IN OUT AND OR 

BUS 08 02 98 88 

P1 09 39 99 89 

P2 0A 3A 9A 8A 

P4 0C 3C 9C 8C 

P5 0D 3D 9D 8D 

P6 0E 3E 9E 8E 

P7 0F 3F 9F 8F 
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Алгоритм: (Рр)(Рр)d; p = 1-2 

Приклад: З поступаючого в порт Р2 байта виділити тільки стар-

шу тетраду. 

ANDP2:     ANL P2, #0F0H  // накладання маски F016  

        // очистки бітів 0-3 порту Р2 
 

ANL BUS, #d 

Виконання логічної операції “І” порту BUS та маски, що задаєть-

ся безпосереднім операндом. 

Код: [98] 

Алгоритм: (BUS)(BUS)d 
 

ORL Pp, #d 

Виконання операції логічне “АБО” порту Р1 або Р2 та маски, що 

задається безпосереднім операндом. 

Код: [89] – для порту Р1 та [8A] – для порту Р2 

Алгоритм: (Рр)(Рр)d 

Приклад: Встановити код “всі одиниці” в порту Р1. 

SETP:     ORL P1, #FFH    //  логічне “АБО” порту Р1  

 // з маскою FF16. 
 

ORL BUS, #d. 

Операція логічне “АБО” порту BUS з маскою, що задається без-

посереднім операндом. 

Код: [88] 

Алгоритм: (BUS)(BUS)d 

 

MOVD A, Pp 

Ввести з порту 4-7 в акумулятор. 

Код: [0%] 

Алгоритм: (A0-3)(Pp). (A4-7)0; p = 4-7 
  

Команда виконується за два машинних цикли. Із зовнішнього 

порту в акумулятор приймається тільки молодша тетрада, а старші 

біти 4-7 обнуляються. Кодування команд вводу-виводу, в залежності 

від номера порту, наводиться в таблиці 3. 

 

MOVD Pp<A 

Вивести з акумулятора в порт 4-7. 

Код: [3%] 

Алгоритм: (Рр)(А0-3); p = 4-7 

                                               Таблиця 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Команда виконується за два машинних цикли. Молодша тетрада 

акумулятора передається до зовнішнього порту. 

Приклад: Вивести вміст акумулятора в порти 6 та 7. 

OUTP:     MOVD P6, A      // видати біти 0-3 в порт 6 

                  SWAP A            // поміняти місцями тетради 

                  MOVD Р7, A      // видати біти 4-7 в порт 7 

 

ANLD Pp, A 

Логічна операція “І” з маскою з акумулятора. 

Код: [9%] 

Алгоритм: (Рр)(Рр)(А0-3); р = 4-7 
Команда виконується за два машинних цикли. Вмістом акумулято-

ра маскуються тільки біти 0-3 порту. Біти 4-7 залишаються незмінними. 

 

ORLD Pp,  A. 

Логічна операція “АБО” порта 4-7 з маскою з акумулятора. 

 

Код: [8%] 

Алгоритм: (Рр)(Рр)(А0-3); р = 4-7 

Команда виконує операцію, що аналогічна попередній. 

 

 

3.4. Група команд передачі керування  
 

Виконання команд передачі керування та роботи з підпрограма-

ми в ОЕОМ має свої особливості, в залежності від розподілення під-

програм та даних за блоками та сторінками пам’яті (табл. 4), особливо 

у випадку використання зовнішньої пам’яті. 

При використанні зовнішньої пам’яті програм в ОЕОМ команда 

безумовного переходу JMP дозволяє виконати перехід до будь-якого 

PORT IN OUT AND OR 

BUS 08 02 98 88 

P1 09 39 99 89 

P2 0A 3A 9A 8A 

P4 0C 3C 9C 8C 

P5 0D 3D 9D 8D 

P6 0E 3E 9E 8E 

P7 0F 3F 9F 8F 
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ту акумулятора додається число 6 Н. При переносі з 7-го розряду 

ALU тригер ознаки переносу С встановлюється в стан “1”, в против-

ному випадку – встановлюється в стан “0”. 

Код: [57] 

 
 
 

INC A 
Інкремент вмісту акумулятора. 

Код: [17] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)+1 
 

INC Rr 

Інкремент вмісту регістра. 

Код: [1Rr] 
 

 

Алгоритм: (Rr)(Rr)+1; r = 0-1 
 

INC @Rr 

Інкремент вмісту елемента пам’яті. 

Код: [10] для R0 i [11] для R1 
 

 

Алгоритм: ((Rr))((Rr)+1; r = 0-7 
 

DEC A 

Декремент вмісту акумулятора. 

Код: [07] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)-1 
 

DEC Rr 

Декремент вмісту регістра. 

Код: [CRr] 
 

 

Алгоритм: (Rr)(Rr)-1; r = 0-7. 
 

RL A 

Циклічний зсув вліво. 

Код: [E7] 
 

 

Алгоритм: (An+1)(An); (A0)(A7); n = 0-7 
 

RLC A 

Циклічний зсув вліво через перенос. 

Код: [F7] 
 

 

Алгоритм: (An+1)(An); (A0)(C); (C)(A7); n = 0-7 
 

RR A 

Циклічний зсув вправо. 

Код: [77] 
 
 

Алгоритм: (An)(An+1); (A7)(A0); n = 0-7 
 

RRC A 

Циклічний зсув вправо через перенос. 

Код: [67] 
 
 

Алгоритм: (An)(An+1); (A7)(C); (C)(A0); n = 0-7 
 

Роботу команд зсуву ілюструє схема виконання операцій зсуву, 

що наводиться на рис. 8. 

 

0 1 0 1 0 1 1 1 

0 0 0 1 0 1 1 1 

0 0 0 1 1 r r r 

0 0 0 1 0 0 0 r 

0 0 0 0 0 1 1 1 

1 1 0 0 1 r r r 

1 1 1 0 0 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 

Рис. 8 
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SWAP A 

Обміняти тетради в акумуляторі. 

Код: [47] 
 

 

Алгоритм: (A0-3)(A4-7) 

Приклад: Десятичні двійково-кодовані цифри в елементах па-

м’яті 10 та 31 упакувати в елемент пам’яті 10. 

PACK:     MOV R0, #10          // завантажити регістр R0 

                  MOV R1, #31          // завантажити регістр R1 
                  XCHD A, @R0       // обміняти біти 0-3  

                                             // акумулятора та елемента  

                                              // 10 пам’яті 

                  SWAP A                 // обміняти тетради в   

                                              // акумуляторi 

                  XCHD A, @R1      // обміняти біти 0-3  

                                              // акумулятора і елемента  

                                             // 31 пам’яті 

                  MOV @R0, A               // переслати А в елемент 10  

           // пам’яті 
 

ANL A, Rr 

Логічне “І” акумулятора з маскою (маска – це двійкове слово, яке 

завдяки своїй структурі дає можливість за допомогою операції „І” 

вибрати або приховати значення окремих розрядів слова) в регістрі. 

Код: [5Rr] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)(Rr); r = 0-7 

 

ANL A, #d 
Логічне “І” акумулятора з безпосереднім операндом-маскою. 

Код: [53] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)d 
 

ANL A, @Rr 

Логічне “І” акумулятора з маскою в комірці пам’яті. 

Код: [50] для R0 i [51] для R1 

 

Алгоритм: (A)(A)((Rr)); r = 0-7 

Приклад: Маска 0816 знаходиться в комірці FF пам’яті. Необхід-

но виділити з вмісту акумулятора біт 3. 

ANDM:    MOV R0, #FFH   // завантаження регiстра R0 

                  ANL A, @R0       // з елемента 63 пам’яті  
                                               // виймається маска 

                                               // 00001000 і виконується  

                                               // кон’юнкція з акумулятором 

 

ORL A, Rr 

Логічна операція “АБО” акумулятора з маскою в регістрі. 

Код: [4Rr] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)(Rr) 

 

ORL A, #d 
Логічна операція “АБО” акумулятора з безпосереднім операндом. 

Код: [43] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)d 

 

ORL A, @Rr 

Логічна операція “АБО” акумулятора з маскою в комірці пам’яті. 

Код: [40] для R0 i [41] для R1 

 

 
Алгоритм: (A)(A)((Rr)) 

 

XRL A, Rr 

Операція “Виключне АБО” акумулятора з маскою в регістрі. 

Код: [DRr] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)(Rr). r = 0-7 

 

XRL A, #d. 

Операція “Виключне АБО” акумулятора з безпосереднім операн-

дом. 

0 1 0 0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 r r r 

0 1 0 1 0 0 1 1 d0 – d7 

0 1 0 1 0 0 0 r 

0 1 0 0 1 r r r 

0 1 0 0 0 0 1 1 d0 – d7 

0 1 0 0 0 0 0 r 

1 1 0 1 1 r r r 
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Орієнтація ОЕОМ на використання в пристроях керування об’єк-

тами привела до появи в його системі таких команд, які дозволяють 

виконувати операції вводу-виводу інформації з використанням маску-

вання, що дає розробнику зручні засоби організації обміну не лише 

байтами, але й окремими бітами та їх довільними комбінаціями. Схе-
мотехніка портів Р1 і Р2 така, що ввід даних в деяку лінію можливий 

лише в тому випадку, коли попередньо в даний біт порту програмою 

була занесена 1. Вивід інформації через порти може виконуватись з 

використанням маскування (“І”, “АБО”) і фіксацією результату опе-

рації в буферному регістрі, що дозволяє вибірково змінювати окремі 

біти портів виводу інформації. Така властивість дуже важлива в тому 

випадку, коли ОЕОМ генерує та видає керуючі слова (набори керую-

чих двійкових сигналів) для керування режимами роботи різних вико-

навчих механізмів і агрегатів об’єкта керування. 

Порт BUS може виконувати всі функції, що й порти Р1 та Р2, але, 

на відміну від них, він не може визначати окремі лінії на ввід або ви-

від. Всі лінії порту BUS повинні одночасно бути або вхідними, або 
вихідними. По командах MOVX порт BUS використовується в якості 

двонаправленого синхронного каналу для доступу до зовнішньої опе-

ративної пам’яті. 

Три вказані порти можуть бути розширені у випадку необхідності 

забезпечення зв’язку ОЕОМ з об’єктом керування, що має велику кіль-

кість датчиків та виконавчих механізмів. В тому випадку, коли розши-

рення виконується через молодшу тетраду порту Р2 (порт-

розширювач), то допоміжні порти мають адреси 4-7. В тому випадку, 

коли в якості порта-розширювача використовується порт BUS, всі до-

поміжні порти входять до адресованого простору пам’яті і адресуються 

(як зовнішня пам’ять даних) через регістри побічної адреси R0 i R1. 
 

IN A, P 

Вивести дані з порту до акумулятора. 

Код: [09] для порту Р1, і [0A] для Р2 
 

 

Алгоритм: (A)(Pp); p = 1-2 
 

INS A, BUS 

Стробуваний ввід даних з порту BUS до акумулятора. 

Код: [08] 

 

 

Алгоритм: (А)(BUS) 

Ця команда виконується за два машинних цикли. Ввід даних з пор-

ту BUS до акумулятора виконується по спаду керуючого сигналу RD. 
 

OUTL Pp, A 

Вивід з акумулятора до порту Р1 або Р2. 

Код: [39] для порта Р1 і [3A] для Р2 
 

 

Алгоритм: (Рр)(А); р=1-2 

Команда виконується за два машинних цикли. Байт, що виво-

диться, фіксується в буферному регістрі порту. 

Приклад: Вивести вміст регістрів R3 та R4 до портів Р1 та Р2 

відповідно. 

OUTPR:       MOV A, R3      // пересилка R3 до акумулятора 
                      OUTL P1, A     // вивід до порту Р1 

                      MOV A, R4      // пересилка R4 до акумулятора 

                      OUTL P2, A     // вивід до порту Р2 
 

OUTL BUS, A 
Вивід з акумулятора до порту BUS. 

Код: [02] 

 
 

Алгоритм: (BUS)(A) 

Команда виконується за два машинних цикли. Байт даних з аку-

мулятора передається та фіксується в буферному регістрі порту BUS 

до того часу, поки він не зміниться черговою командою OUTL або 

будь-якою іншою командою (наприклад, MOVX – при роботі з зовні-

шньою пам’яттю), яка вимагає використання порту BUS. Виключен-

ням є лише команда INS, по якій виконується стробуваний ввід байта 

через порт BUS, але в регістрі порту BUS раніше виведений по ко-

манді OUTL байт даних зберігається. Ця особливість двонаправлених 

схем порту BUS може ефективно використовуватись розробником. 

 

ANL Pp, #d 
Виконання логічної операції “І” порту Р1 або Р2 та маски, що 

задається безпосереднім операндом. 

Код: [99] – для порту Р1 та [9A] – для порту Р2. (Двійковий код в 

подальшому не наводиться, оскільки він завжди може бути одержа-

ний з коду команди). 

0 0 0 0 1 0 p p 

0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 p p 

0 0 1 1 1 0 p p 
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Орієнтація ОЕОМ на використання в пристроях керування об’єк-

тами привела до появи в його системі таких команд, які дозволяють 

виконувати операції вводу-виводу інформації з використанням маску-

вання, що дає розробнику зручні засоби організації обміну не лише 

байтами, але й окремими бітами та їх довільними комбінаціями. Схе-
мотехніка портів Р1 і Р2 така, що ввід даних в деяку лінію можливий 

лише в тому випадку, коли попередньо в даний біт порту програмою 

була занесена 1. Вивід інформації через порти може виконуватись з 

використанням маскування (“І”, “АБО”) і фіксацією результату опе-

рації в буферному регістрі, що дозволяє вибірково змінювати окремі 

біти портів виводу інформації. Така властивість дуже важлива в тому 

випадку, коли ОЕОМ генерує та видає керуючі слова (набори керую-

чих двійкових сигналів) для керування режимами роботи різних вико-

навчих механізмів і агрегатів об’єкта керування. 

Порт BUS може виконувати всі функції, що й порти Р1 та Р2, але, 

на відміну від них, він не може визначати окремі лінії на ввід або ви-

від. Всі лінії порту BUS повинні одночасно бути або вхідними, або 
вихідними. По командах MOVX порт BUS використовується в якості 

двонаправленого синхронного каналу для доступу до зовнішньої опе-

ративної пам’яті. 

Три вказані порти можуть бути розширені у випадку необхідності 

забезпечення зв’язку ОЕОМ з об’єктом керування, що має велику кіль-

кість датчиків та виконавчих механізмів. В тому випадку, коли розши-

рення виконується через молодшу тетраду порту Р2 (порт-

розширювач), то допоміжні порти мають адреси 4-7. В тому випадку, 

коли в якості порта-розширювача використовується порт BUS, всі до-

поміжні порти входять до адресованого простору пам’яті і адресуються 

(як зовнішня пам’ять даних) через регістри побічної адреси R0 i R1. 
 

IN A, P 

Вивести дані з порту до акумулятора. 

Код: [09] для порту Р1, і [0A] для Р2 
 

 

Алгоритм: (A)(Pp); p = 1-2 
 

INS A, BUS 

Стробуваний ввід даних з порту BUS до акумулятора. 

Код: [08] 

 

 

Алгоритм: (А)(BUS) 

Ця команда виконується за два машинних цикли. Ввід даних з пор-

ту BUS до акумулятора виконується по спаду керуючого сигналу RD. 
 

OUTL Pp, A 

Вивід з акумулятора до порту Р1 або Р2. 

Код: [39] для порта Р1 і [3A] для Р2 
 

 

Алгоритм: (Рр)(А); р=1-2 

Команда виконується за два машинних цикли. Байт, що виво-

диться, фіксується в буферному регістрі порту. 

Приклад: Вивести вміст регістрів R3 та R4 до портів Р1 та Р2 

відповідно. 

OUTPR:       MOV A, R3      // пересилка R3 до акумулятора 
                      OUTL P1, A     // вивід до порту Р1 

                      MOV A, R4      // пересилка R4 до акумулятора 

                      OUTL P2, A     // вивід до порту Р2 
 

OUTL BUS, A 
Вивід з акумулятора до порту BUS. 

Код: [02] 

 
 

Алгоритм: (BUS)(A) 

Команда виконується за два машинних цикли. Байт даних з аку-

мулятора передається та фіксується в буферному регістрі порту BUS 

до того часу, поки він не зміниться черговою командою OUTL або 

будь-якою іншою командою (наприклад, MOVX – при роботі з зовні-

шньою пам’яттю), яка вимагає використання порту BUS. Виключен-

ням є лише команда INS, по якій виконується стробуваний ввід байта 

через порт BUS, але в регістрі порту BUS раніше виведений по ко-

манді OUTL байт даних зберігається. Ця особливість двонаправлених 

схем порту BUS може ефективно використовуватись розробником. 

 

ANL Pp, #d 
Виконання логічної операції “І” порту Р1 або Р2 та маски, що 

задається безпосереднім операндом. 

Код: [99] – для порту Р1 та [9A] – для порту Р2. (Двійковий код в 

подальшому не наводиться, оскільки він завжди може бути одержа-

ний з коду команди). 

0 0 0 0 1 0 p p 

0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 1 1 1 0 p p 

0 0 1 1 1 0 p p 
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SWAP A 

Обміняти тетради в акумуляторі. 

Код: [47] 
 

 

Алгоритм: (A0-3)(A4-7) 

Приклад: Десятичні двійково-кодовані цифри в елементах па-

м’яті 10 та 31 упакувати в елемент пам’яті 10. 

PACK:     MOV R0, #10          // завантажити регістр R0 

                  MOV R1, #31          // завантажити регістр R1 
                  XCHD A, @R0       // обміняти біти 0-3  

                                             // акумулятора та елемента  

                                              // 10 пам’яті 

                  SWAP A                 // обміняти тетради в   

                                              // акумуляторi 

                  XCHD A, @R1      // обміняти біти 0-3  

                                              // акумулятора і елемента  

                                             // 31 пам’яті 

                  MOV @R0, A               // переслати А в елемент 10  

           // пам’яті 
 

ANL A, Rr 

Логічне “І” акумулятора з маскою (маска – це двійкове слово, яке 

завдяки своїй структурі дає можливість за допомогою операції „І” 

вибрати або приховати значення окремих розрядів слова) в регістрі. 

Код: [5Rr] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)(Rr); r = 0-7 

 

ANL A, #d 
Логічне “І” акумулятора з безпосереднім операндом-маскою. 

Код: [53] 
 

 

Алгоритм: (A)(A)d 
 

ANL A, @Rr 

Логічне “І” акумулятора з маскою в комірці пам’яті. 

Код: [50] для R0 i [51] для R1 

 

Алгоритм: (A)(A)((Rr)); r = 0-7 

Приклад: Маска 0816 знаходиться в комірці FF пам’яті. Необхід-

но виділити з вмісту акумулятора біт 3. 

ANDM:    MOV R0, #FFH   // завантаження регiстра R0 

                  ANL A, @R0       // з елемента 63 пам’яті  
                                               // виймається маска 

                                               // 00001000 і виконується  

                                               // кон’юнкція з акумулятором 

 

ORL A, Rr 

Логічна операція “АБО” акумулятора з маскою в регістрі. 

Код: [4Rr] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)(Rr) 

 

ORL A, #d 
Логічна операція “АБО” акумулятора з безпосереднім операндом. 

Код: [43] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)d 

 

ORL A, @Rr 

Логічна операція “АБО” акумулятора з маскою в комірці пам’яті. 

Код: [40] для R0 i [41] для R1 

 

 
Алгоритм: (A)(A)((Rr)) 

 

XRL A, Rr 

Операція “Виключне АБО” акумулятора з маскою в регістрі. 

Код: [DRr] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)(Rr). r = 0-7 

 

XRL A, #d. 

Операція “Виключне АБО” акумулятора з безпосереднім операн-

дом. 

0 1 0 0 0 1 1 1 

0 1 0 1 1 r r r 

0 1 0 1 0 0 1 1 d0 – d7 

0 1 0 1 0 0 0 r 

0 1 0 0 1 r r r 

0 1 0 0 0 0 1 1 d0 – d7 

0 1 0 0 0 0 0 r 

1 1 0 1 1 r r r 
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Код: [D3] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)d. 

 

XRL A, @Rr. 

Операція “Виключне АБО” акумулятора з маскою в комірці па-

м’яті. 

Код: [D0] для R0 i [D1] для R1 

 

 

Алгоритм: (A)(A)((Rr)) R = 0-7 

 

CLR A 

Очистити акумулятор. 

Код: [27] 

 
 

Алгоритм: (A)0 

 

CLP A 

Інвертувати вміст акумулятора. 

Код: [37] 

 

 

Алгоритм: (A)(A’) 

 

CLR C 

Очистити ознаку переносу. 

Код: [97] 
 

 

Алгоритм: (C)0 

 

CPL C 

Інвертувати перенос. 

Код: [A7] 

 

 

Алгоритм: (C)(C’) 

CLR F0. 

Очистити ознаку F0. 

Код: [85] 

 

 
Алгоритм: (F0)0 

 

CPL F0 

Інвертувати ознаку F0. 

Код: [95] 

 

 

Алгоритм: (F0)(F0’) 

 

CLR F1 

Очистити ознаку F1. 

Код: [A5] 
 

 

Алгоритм: (F1)0 

 

CPL F1 

Інвертувати ознаку F1. 

Код: [B5] 

 

 

Алгоритм: (F1)(F1’) 

Приклад: Поточне значення ознаки F1 невідоме. Необхідно 
встановити F1 = 1. 

SETF1:        CLR F1                   //  встановити F1 в нуль 

                      CPL F1                    //  встановити F1 в одиницю 

 

 

3.3. Група команд вводу-виводу інформації 

 

Порти Р1 і Р2 являють собою квазідвонаправлені керовані стати-

чні буферні регістри. При виводі інформації байт даних фіксується в 

буферному регістрі порту, а при вводі – не фіксується і повинен бути 

прочитаний контролером протягом періоду присутності байта на вхо-

дах порту. 

1 1 0 1 0 0 1 1 d0 – d7 

1 1 0 1 0 0 0 r 

0 0 1 0 0 1 1 1 

0 0 1 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 1 1 1 

1 0 1 0 0 1 1 1 

1 0 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 1 0 1 
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Код: [D3] 

 

 

Алгоритм: (A)(A)d. 

 

XRL A, @Rr. 

Операція “Виключне АБО” акумулятора з маскою в комірці па-

м’яті. 

Код: [D0] для R0 i [D1] для R1 

 

 

Алгоритм: (A)(A)((Rr)) R = 0-7 

 

CLR A 

Очистити акумулятор. 

Код: [27] 

 
 

Алгоритм: (A)0 

 

CLP A 

Інвертувати вміст акумулятора. 

Код: [37] 

 

 

Алгоритм: (A)(A’) 

 

CLR C 

Очистити ознаку переносу. 

Код: [97] 
 

 

Алгоритм: (C)0 

 

CPL C 

Інвертувати перенос. 

Код: [A7] 

 

 

Алгоритм: (C)(C’) 

CLR F0. 

Очистити ознаку F0. 

Код: [85] 

 

 
Алгоритм: (F0)0 

 

CPL F0 

Інвертувати ознаку F0. 

Код: [95] 

 

 

Алгоритм: (F0)(F0’) 

 

CLR F1 

Очистити ознаку F1. 

Код: [A5] 
 

 

Алгоритм: (F1)0 

 

CPL F1 

Інвертувати ознаку F1. 

Код: [B5] 

 

 

Алгоритм: (F1)(F1’) 

Приклад: Поточне значення ознаки F1 невідоме. Необхідно 
встановити F1 = 1. 

SETF1:        CLR F1                   //  встановити F1 в нуль 

                      CPL F1                    //  встановити F1 в одиницю 

 

 

3.3. Група команд вводу-виводу інформації 

 

Порти Р1 і Р2 являють собою квазідвонаправлені керовані стати-

чні буферні регістри. При виводі інформації байт даних фіксується в 

буферному регістрі порту, а при вводі – не фіксується і повинен бути 

прочитаний контролером протягом періоду присутності байта на вхо-

дах порту. 

1 1 0 1 0 0 1 1 d0 – d7 

1 1 0 1 0 0 0 r 

0 0 1 0 0 1 1 1 

0 0 1 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 0 1 1 1 

1 0 1 0 0 1 1 1 

1 0 0 0 0 1 0 1 

1 0 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 1 

1 0 1 1 0 1 0 1 


