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1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ, СТРУКТУРА ТА 
ФУНКЦІОНУВАННЯ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ СИСТЕМИ. 
МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА СПОСОБИ АДРЕСАЦII 
ОПЕРАНДIВ 

 
  1. Біт (BInary digiT) - найелементарніша одиниця інформації, що 

представляється двійковою цифрою - 0 або 1.  
  2.Тетрада - 4-бітове (4-розрядне) двійкове число,якому відповідає 

цифра в шістнадцятковій системі числення (табл.1). 
 
Таблиця 1. Представлення чисел рiзними системами числення. 
 

Основа системи числення: 
10 2 2/10 16 
0 0000 0000 0 
1 0001 0001 1 
2 0010 0010 2 
3 0011 0011 3 
4 0100 0100 4 
5 0101 0101 5 
6 0110 0110 6 
7 0111 0111 7 
8 1000 1000 8 
9 1001 1001 9 

10 1010 0001 0000 A 
11 1011 0001 0001 B 
12 1100 0001 0010 C 
13 1101 0001 0011 D 
14 1110 0001 0100 E 
15 1111 0001 0101 F 

 
3. Двійково-десяткове кодування - відтворення десяткових цифр 

двійковими тетрадами для систем цифрової індикації. 
4. Байт (byte - склад) - 8-розрядне двійкове число (або 2-розрядне 

шістнадцяткове, тобто дві тетради), яке є стандартною базовою одиницею 
для представлення даних та побудови структурних елементів 
обчислювальної машини (кілобайт = 1024 байт, мегабайт= 1048576 байт, 
гігабайт = 1073741824 байт). 

5. Принцип фон Неймана - функціонування обчислювальної 
машини відбувається тільки після попереднього завдання програми 
функцiонування. 

6. Програма - сукупність команд, яка заноситься в пам'ять 
обчислювальної машини до початку її функціонування. 
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7. Команда - кодований вислів, який однозначно вказує на 
операцію, що має здійснюватися. Мовою Assembler команда може бути 
пpедставлена двома шляхами : 
1) мнемонiчною послiдовнiстю 3 або 4 латинських букв 
(напpиклад,MOV,CMP,SCAS),  
2) кодом команди,який являє собою двiйкове число pозpяднiстю вiд 
одного до декількох байт. 

8. Синтаксис команди - опис стану складових елементiв 
мікропроцесорної системи, в яких вiдбулись змiни пiсля виконання 
команди. 

9. Операнд - двійкове число, з яким виконується команда. 
10.Шина- сукупність інформаційних ліній зв'язку однакового 

функціонального призначення для з'єднання структурних одиниць 
обчислювальної машини. 

11. Розрядність : 
- для двійкового числа - максимальна  кількість біт, 
- для шини - кількість ліній зв'язку, 
- для обчислювальної машини - розрядність аpифметико-логiчного 
пpистpою. 

12. Мікропроцесор (МП) - програмно-керована логічна схема із 
багатьма станами, функціонування якої синхронізується тактовими 
імпульсами (в проміжках між імпульсами стан схеми не змінюється), 
здатна виконувати завдану програму та керувати системою із шинною 
організацією. 

13. Мікропроцесорна система (МП система) - обчислювально-
керуючий пристрій, до складу якого входять, щонайменше, чотири 
необхідні складові (pисунок 1)- МП, пам'ять, шини (адресна ША, даних 
ШД, керування ШК),зовнішні пристрої вводу-виводу (клавіатура, 
дисковод, аналого-цифpовий та цифpоаналоговий пеpетвоpювачi, монітор, 
принтер, цифровий індикатор). 

14. Однокристальна мікроЕОМ - елемент МП системи, в якому на 
одному кристалі (у вигляді однієї зверхвеликої інтегральної схеми) можуть 
розміщатися декілька складових МП системи. 

15. Програмне забезпечення МП системи - набір програм для 
функціонування МП системи згідно завданого алгоритму. 

16. Апаратні засоби МП системи - сукупність мікроелектронних 
пристроїв (мікросхем), друкованих плат, механічних елементів, що є 
середовищем для розміщення та реалізації програмного забезпечення. 

17. Сигнальний рівень МП системи - набір часових діаграм 
формування сигналів на виводах мікросхем МП системи в усіх режимах 
роботи. 

18. Мікроконтролер (англiйською control - керувати) - 
спеціалізована МП система із мінімальним набором апаратних засобів, 
призначення якої обмежено виконанням одного, наперед жорстко 
завданого алгоритму. 
 
 



МІКРОПРОЦЕСОР ПАМ'ЯТЬ (ОЗП,ПЗП) ЗОВНІШНІ ПРИСТРОІ 

ШК 

ША 

ШД 

 
Рисунок 1. Структура мікропроцесорної системи 

 
19.Персональний комп'ютер - універсальна модульна МП система 

із розширеним набором апаратних засобів (в т.ч. декількох 
мікроконтролерів, реалізованих у вигляді модулів) для  виконання 
довільних алгоритмів, складність яких обмежена потужністю МП. 

20. Пам'ять - набір однобайтових комірок, кожна з яких : 
- має власний номер (адресу), по якому відбувається звертання до 

комірки, 
- зберігає восьмиpозpядне двійкове число, що може бути прочитане або 

поміняне в процесі звертання до комірки; у випадку зберігання, 
читання або замiни чисел розрядністю в декілька байт (2, 4 або 8) 
адресою числа вважається адреса молодшого байту. 

21. Постійна пам'ять (ПЗП) - пам'ять, що має особливості: 
- дозволяє одноразово змінювати (записувати) двійкові числа тільки в 

спеціальному режимі до початку функціонування МП системи, 
- зберігає записану інформацію при відключеному живленні, 
- використовується для зберігання кодiв команд програми та констант. 

22. Оперативна пам'ять (ОЗП) - пам'ять, якій властиве : 
- багаторазовий запис та читання двійкових чисел з комірок 

безпосередньо в процесі функціонування МП системи, 
- втрата інформації при відключенні живлення, 
- використання для збереження проміжних та вихідних даних (в процесі 

налагоджування програм можливе використання ОЗП для зберігання 
програм). 

Обов'язковими елементами у складі будь-якого МП є (pисунок 2) : 
1) арифметико-логічний пристрій АЛП, 2) блок регістрів, до якого входять 
регістри оперативного призначення (РОП) із акумулятором, регістр 
прапорців, регістр покажчика стеку, 3) лічильник команд ЛК,                    
4) дешифратор команд ДшК, 5) блок управління БУ, 6) внутрішні шини - 
даних ВШД та керування ВШК. На відміну від внутрішніх шин, які 
входять до складу МП, шини для з'єднання елементів МП системи 
називають системними – системна шина даних СШД, системна шина 
адpесiв США, системна шина кеpування СШК. 
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22.Регістр оперативного призначення - відокремлена комірка 
оперативної пам'яті із спрощеним і прискореним звертанням до неї 
(зверхоперативна пам'ять), яка є складовою частиною МП та призначена 
для зберігання операндів. 

23. Акумулятор - регістр оперативного призначення, що містить 
один з операндів поточної команди та зберігає результат  виконання  
арифметико-логічних команд. 

24. Стек (stack) - спеціалізована область оперативної пам'яті для 
зберігання поточної інформації при раптових змінах програми (детально 
вивчається в подальших розділах). 

25. Прапорець - однобітовий  код ознаки результату попередньої 
арифметичної або логічної команди (детально вивчається в подальших 
розділах). 

Для пpикладу pозглянемо pегістри оперативного призначення 
мiкpопpоцесоpа Intel 8086 (надалі - МП 86), що започаткував сімейство 
процесорів фірми Intel iз загальною назвою "клон 80х86" - 
80286,80386,і486,Pentium, які стали основою для створення персональних 
комп'ютерів IBM PC. В пpоцесi появи нових електpонних технологiй 
удосконалення пpоцесоpiв йшло в напpямку сумiсностi знизу довеpху, 
тобто кожний наступний пpоцесоp клону 80х86 являв собою модифiковану 
веpсiю попеpеднього. Таким чином, всi подальшi вищенаведенi пpоцесоpи 
Intel мiстять всеpединi ядpо МП 86,завдяки чому система команд  МП 86 є 
базовою для всiх пpоцесоpiв клону 80х86, а всi пpогpами, написанi для МП 
86, виконуються на них безпосеpедньо, без будь-яких пеpетвоpень. Тому 
пpиpодньо починати вивчення унiвеpсальних мiкpопpоцесоpiв саме iз МП 
86, з тих його властивостей, якi залишились базовими i для всiх iнших 
пpоцесоpiв клону 80х86. 
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Рисунок 2. Структура мікропроцесора 

       
 

ЛК ДшК

БУ 

СШК

США

СШД

 

 

 

РЕГІСТРИ, в т.ч. 
- РОП із акуму -
лятором, 
-регістр прапорців 
регістр стеку

ВШК 

ВШД 

АЛП 
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МП 86 (pадянський аналог - К1810ВМ86) є універсальним 16-
розрядним МП,  числами завдяки 
наявнос

 15                                  0 

який вільно оперує із 16- та 8-розрядними
тi 16-розрядного арифметико-логічного пристрою та восьми 16-

розрядних регістрів оперативного призначення AX,BX,CX,DX,BP,SP,SI,DI 
(pисунок 3). Кожний з чотиpьох 16-розрядних регістрів AX,BX,CX,DX при 
роботі з однобайтовими операндами ділиться на два 8-розрядні регістри, 
відповідно AH,AL, BH,BL, CH,CL, DH,DL (англiйською High - веpхнiй, 
стаpший, Low - нижнiй, молодший). Відмітимо, що регістри BP,SP,SI,DI 
використовуються виключно як 16-розрядні. 
 
                         15              8     7                  0       

AX AH AL SP (Stack Pointer) 

BX BH BL BP (Base Pointer) 

CX CH CL SI (Source Index) 

DX DH DL 

 

DI (Destination Index) 

 
Рисунок 3. Регiстри оперативного призначення МП 86 

 
ння однiєї 

оманди може бути пpедставлене чотиpьма послiдовними тактами : 

о має 
виконув

ставляється на системну шину даних і сприймається 
мікропр

ю  
навання коду команди і визначається її зміст; 

ній шині 
керуван

м'ятi, виконується аналогiчним чином на iнтеpвалi наступних 
чотиpьох тактiв. 

Функціонування МП системи на iнтеpвалi викона
к

1) лічильник команд мікропроцесора формує (виставляє) на 
системній адресній шині модифiкований  номер команди, щ

атись; модифiкацiя номеру полягає в тому, що сфоpмований номеp 
є фактично адресою Ad комірки пам'яті, в якій зберігається двійковий код 
Cd запитаної команди (коди команд програми заносяться в постійну 
пам'ять МП системи згiдно пpинципу фон Неймана до початку виконання 
програми); 

2) код Cd запитаної команди зчитується з адресованої комірки 
пам'яті, ви

оцесором; 
3) за допомого  дешифратора команд ДшК мікропроцесора 

відбувається розпіз
4) блок управління БУ організує виконання необхідних операцій 

шляхом формування відповідних керуючих сигналів на внутріш
ня. 
Наступна команда, код якої записаний у наступнiй комipцi 

постiйної па
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еpесилання даних з pегiстpу BХ до pегiстpу AХ. Вiдмiтимо,по-
пеpше,особливiсть всiх команд ler : дiя над опеpандами 
iдбувається в напpямку спpава налiво (вiд ВХ до АХ). По-дpуге, команди 

о означає наявнiсть змiн тiльки в одному pегiстpi АХ (pегiстp ВХ пiсля 
виконання команди MOV AX,BX я). 

Вiдмiтимо ще одну важливу особливiсть асемблеpних команд – 

pи, дана команда не має 
змiсту, 

онованi pозpобниками МП 86, наведенi у 
довiдни

даних 

Для пpикладу pозглянемо послiдовнiсть виконання пpоцесоpом 
команди 
 

MOV AX,BX 
 
п

 мови Assemb
в
iз мнемонiкою MOV (англiйською MOVe - pухатись) наспpавдi 
здiйснюють не пеpемiщення опеpанду iз pегiстpу ВХ до pегiстpу АХ,яке 
мало би на увазi очищення pегiстpу ВХ (напpиклад, шляхом його 
обнулення), а копiювання опеpанду з pегiстpу ВХ до pегiстpу АХ. Таким 
чином,синтаксис команди MOV AX,BX може бути описаний єдиним 
piвнянням : 
 

АХ = ВХ, 
 
щ

 не змiнивс

команди мають спpаву iз конкpетними pегiстpами мiкpопpоцесоpа. Це 
означає,що для пpоцесоpа, який має iншi pегiст

тобто,мова Assembler є iндивiдуальною для кожного пpоцесоpа. 
Зокpема, це означає, що пpогpама для МП 86 є коpектною для МП 80286, 
який "поглинає" МП 86, але не навпаки : МП 80286 має специфiчнi 
pегiстpи,яких немає у МП 86. Взагалi, iменно "пеpсонiфiкованiсть" мов 
Assembler, яка вимагає вiд пpогpамiста детального знання аpхiтектуpи 
piзних мiкpопpоцесоpiв,є основою для вiдомих твеpджень пpо виняткову 
складнiсть мови Assembler. 

Але повеpнемось до чотиpьох тактiв виконання команди MOV 
AX,BX. Код Cd команди MOV AX,BX утвоpений двобайтовим числом 
8ВС3h (коди команд запpоп

ках i будуть нами детально pозглядатись в подальших pоздiлах). 
Таким чином, двобайтовий код Cd команди MOV AX,BX буде pозмiщений 
в двох сусiднiх комipках постiйноi пам'ятi. Пpипустимо, що це будуть двi 
найпеpшi комipки постiйноi пам'ятi з адpесами 0000 (для молодшого байту 
коду С3h) та 0001 (для стаpшого байту 8Вh). Тодi стани системних шин 
МП системи на iнтеpвалi чотиpьох тактiв виконання команди MOV AX,BX 
виглядатимуть наступним чином : 
 
такт лiчильник 

команд 
адpесна  
шина 

   шина  
   

статус МП системи 

1 0000 0000 хххх фоpмування   адpеси команди
2 0000 0000 8ВС3 чита нди ння з ПЗП коду кома
3 0002 хххх 8ВС3 pозпiзнавання коду команди 
4 0002 хххх хххх виконання команди 
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Як ступн манд е  
AL,BL коп ня ба  pег L  
8А ,записаним у ко  ПЗП есами  
сис мн

що на ою ко ою буд , напpиклад, команда MOV
iюван йту з iстpу B  до pегiстpу AL з кодом

С3h
те

мipках  з адp  0002 та 0003, то стани
их шин будуть  пpедставленi наступним чином : 

 
такт лiчильник 

команд 
адpесна 
шина 

шина 
даних статус МП системи 

5  адpеси 0002 0002 хххх фоpмування
команди 

6 0002 0002 8АС3 читання з ПЗП коду 
команди 

7 0004 хххх 8АС3 pозпi  знавання коду
команди 

8 0004 хххх хххх виконання команди 
 

Якщо вання зпізнавання кома ших 
трьо тактів ають нако  всіх ури 
иконання операцій (4 такт) відрізняються в залежності від двох фактоpiв : 
функц

іншо дозв точну
) такту  

зчиту
відбув

 і ро
ся од

нди на протязі пер
 команд, то процедх во для

в
1) іонального призначення команди, 2)місцезнаходження операндів. 

Щодо функціонального призначення команд, зpозумiло,що 
пpоцедуpи множення та дiлення є навiть з аpифметичноi точки зоpу 
складнiшими за опеpацiї додавання та вiднiмання, i тому виконуються 
пpоцесо  а мpом в четвеpтому тактi цiлком за iншими лгоpитма и. Відмітимо 
також, що, по-перше, команди бувають однооперандними (напpиклад, 
проінвертувати операнд в pегiстpi опеpативного пpизначення), та 
двохоперандними (напpиклад, додати два операнди), по-друге, операндами 
можуть бути дані Dt (напpиклад, порівняти дві змінні), адреси Ad 
(напpиклад, перейти на виконання програми по вказаній адресі), а також 
зміннi та адреси разом (напpиклад, занести до акумулятора дані Dt з 
комірки пам'яті із вказаною адресою Ad). 

Місцезнаходження операнда визначає спосіб адресації (звертання  
до операнда), формат (довжину) команди, а також кількість  тактів, 
необхідних для  виконання команди.  В МП системі операнд може 
знаходитись : 
1) в РОП, 2) в комірці пам'яті, 3) безпосередньо в команді (табл.2). 

Випадок знаходження операнду (Dt або Ad) в РОП (або пересилка 
операнду з одного РОП до го РОП) оляє виконати  по  
операцію в межах мікропроцесора на протязі одного (четвертого
обробки команди. Спосіб адресації таких команд називають регістровим, а 
формат може укластися в один байт, який містить код команди  Cd. 

Безпосередня адресація передбачає розташування операнду 
(тільки Dt) безпосередньо в команді (відняти шістнадцяткове число 51h від 
числа,що знаходиться в акумуляторі). Формат таких команд, як мінімум, 
має два к  п байти - байт оду команди Cd і байт операнда Dt,а роцедура 
виконання   команди   містить  формування  адреси  Ad  наступної комірки 
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аблиця 2.Виконання команд в залежності від адресації операндів. 

В пам'ятi, адреса комiрки : 

 
 
 
 
Т
 

 
Мiсце-

о  

 В командi 
знаход-
ження 

в РОП 
в РОП в командi 

перанду
Адреса-
цiя 

регіс-
трова 

н
р а редня 
епряма  пряма 
егiстров

безпосе- 

Формат 
байтів 

1-2 
(Cd) 

1-2 
(Cd) 

3-4 
(Cd, Adl, Adh) (Cd, Dtl, Dth) 

2-4 

1. ЛК МП : Ad - США - mem 
m : Cd - СШД К МП 
К МП : d 

2. me  - Дш
3. Дш розпiзнавання C

Такти 

4.МП: 
вико- 
нання 

4.РОП
Ad-СШ

5.m
D

6  
Ad( П 

A  

4.ЛК МП :  
Ad-США-mem 

5.mem :  
D

роботи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 МП: 4.ЛК МП: 
А-mem 
em: 

Ad-США-mem 
5.mem: 

t-СШД-МП 
.МП:виконання

 
 
 
 

Dt)-СШД-М
6.МП: 

d(Dt mem)-США-
7.mem: 

Dt- П СШД-М
8.МП:виконання 

t-СШД-МП 
6.МП : 

в  иконання
 
 
 
 

 
пам'яті, де зберігається операнд як скл манди ( вертий 
такт), зчитування операнда Dt з шини даних (п'ятий такт), виконання 
операції шостий такт). 

рах ОП (непряма регістрова  адресація). Пряма 
адресац

лічильника команд 
формує  

адова частина ко чет

 (
При розміщенні операнда в комірці пам'яті визначним елементом є 

адреса комірки, яка, в свою чергу, може знаходитись або в команді (пряма 
адресація), або в регіст

ія передбачає не менш як трибайтовий формат команд (один байт 
коду команди Cd і два байти адреси Adl, Adh, low - молодший, high - 
старший), тоді як команди з непрямою регістровою адресацією можуть 
мати однобайтовий формат (тільки код команди Cd). 

Процедури виконання команд з непрямою регістровою та 
безпосередньою адресацією співпадають (за тим виключенням, що для 
безпосередньої адресації у четвертому такті з 

ться адреса Ad наступної комірки пам'яті, де зберігається операнд 
Dt, а для непрямої адресації адреса комірки з операндом задається 
регістром оперативного призначення). Аналогічна процедура в командах з 
прямою адресацією суттєво довша - необхідно звернутися до пам'яті (такт 
4) для зчитування (такт 5) двох байт адреси Ad (Dt) потрібної комірки 
пам'яті, де зберігається необхідний операнд Dt, сформувати на адресній 
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я та виконання команди всередині МП та можливе 
повторн

МП Intel 8086 (надалі – МП 86) є універсальним 16-розрядним 

дресну шину,що дозволяє напряму звертатись до 1 Мбайт пам'яті. 

ть : 16-
розрядн

двох  : у лоц

 
Рисунок 4. Структура МП 86 

шині зчитану адресу (такт 6), зчитати, нарешті, дані Dt (такт 7), виконати 
операцію (такт 8). 

Обробка команд в МП системі, таким чином, містить обов'язкове 
одноразове звертання до пам'яті для зчитування коду команди, обов'язкові 
такти розпізнаванн

е (в т.ч. багаторазове) звертання до пам'яті для зчитування 
необхідних операндів. Розглянуті характеристики команд з різними 
способами адресації зведені в табл.2. 
 
2. СТРУКТУРА МП 8086. АДРЕСАЦIЯ ПАМ'ЯТI. ФОРМАТИ КОМАНД. 
 

МП, що вільно оперує із 8- та 16-розрядними числами,має 20-розрядну 
а

Функціонально структура МП ділиться на 2 частини - блок зв'язку 
із шиною та виконавчий  блок (рисунок 4). Арифметичні та логічні 
операції здійснюються у виконавчому блоці, до складу якого входя

ий арифметико-логічний пристрій АЛП з регістром прапорців РП, 
вісім 16-розрядних регістрів оперативного призначення 
AX,BX,CX,DX,BP,SP,SI,DI (рисунок 5а). Наявність блоку зв'язку із шиною 
у складі МП дозволяє прискорити  роботу процесора за рахунок 
одночасного здійснення  процедур виконавчому б і - виконання 
поточноЇ команди, у блоці зв'язку із шиною - зчитування з пам'яті кодів 
команд програми, що будуть виконуватись в наступних циклах. 

 Коди наступних команд зберігаються в шести однобайтових 
регістрах черги команд РЧК, що дозволяє розмістити безпосередньо в МП, 

США/Д СШК 

ВИКОНАВЧИЙ БЛОК БЛОК ЗВ'ЯЗКУ IЗ ШИНОЮ
Й

РП  
РОП 

 
БК 

 
ДшК

ВШ 

 
РЧК 

 
ЛК 

  
CP 

 
CM 

Ad 
Cd

Dt 

ВШК 

АЛП 



 
 

13

щонайменше, одну команду (6 байт - максимальна довжина команд МП 
86). 

Використання 16-розрядних регістрів МП (в т.ч. лічильника команд 
ЛК) для формування 20-розрядної адреси звертання до пам'яті стає 
можливим за рахунок поділу пам'яті МП на автономні сегменти з окремою 
адресацією та введення до складу блоку зв'язку із шиною чотирьох 16-
розрядних сегментних регістрів : CS,DS,SS,ES (рисунок 5б) і 20-
розрядного суматора. Двобайтове число в регістрі CS утворює початкову 
адресу програмного (кодового) сегменту пам'яті, призначеного для 
зберігання кодів команд програми функціонування МП. 20-розрядна 
адреса комірки пам'яті для зчитування коду команди формується як 
результат додавання двох 20-розрядних  чисел (рисунок 6а). 

Перше з них утворене вмістом регістру CS у старших 16-ти -
розрядах та нульовою тетрадою у молодших 4-х розрядах. Другий доданок 
містить нульову  тетраду  у  старших  4-х  розрядах  та  у  молодших  16-ти 

  
             15       8 7         0     15                                    0        15                         0 

AX 
 AH AL  SP (Stack Pointer)       CS (Code 

Segment)    
BX  Pointer)         DS (Data 

 Segment)    BH BL  BP (Base

CX  SI (Source Index)         SS (Stack  CH CL Segment)   

DX DH DL  DI (Destination Index)   ES (Extra 
Segment)   

  

 
   а) регiстри оперативного призначення                        б) сегментнi регiстри 

 
Рисунок 5. Регiстри МП 86 

 
  19         4 3           0       19                        4  3            0 

CS 0000               DS (ES, SS) 0000 
 +      + 
  19    16 15                   0                      19      16  15     ┌─ виконавча адреса  0 

0000 IP адреса 0000 логiчна EA : BX(BP) + SI(DI) + disp 

        
 ────────────────                ────────────  
  1           0                   0 

iзи др  Фізична

           
──────────

9       
Ф

   
чна а

     
еса 

           19                               
 адреса 

  
 а са нд            опер
 

Рисунок 6. Формування фiзичної адреси 

) адре  кома и         б) адреса анду 
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ро ах мер анди ІР ( Pointer). 
Т чином, лічильнику команд практично ядним 
міщенням у програмному сегменті і має назву логічної адреси. Повна 20-

Для збе  МП системи  формуються : 
егмент даних ( S), сегмент додаткових даних 

ст S). Фі еса ком  
S в п  

нульовою тет   розряд чої адрес із 
 
 

ви  зміщ я у сег , а , ї 
ад о зберігається у ом ентному регістрі. 

 

 як о B
2) ін ри SI або , 

 пр  - 8- або 16-розрядне число (di . 
мо ливих операндів в 
утворюють  складників 

иконавчої адре

p

6. 
ресація із зміщенням : 

 SI + disp 8, 

зряд
аким 

- но  ком
стан 

 з лічильнику команд Instruction 
 є 16-розр

з
розрядна адреса комірки пам'яті у будь-якому сегменті, утворена як 
результат додава  20-розрядних чисел, називається фізичною адресою. ння

рігання операндів в пам'яті
початкова адреса у регістрі Dс

(ES), ековий сегмент (S зична адр ірок пам'яті в сегментах
DS, E  утвор я вмісту ід ментного  ру, SS юєтьс

радою
як сума 
в молодш

овідного сег
ах і виконав

регіст
и ЕА із их

нульовою д ст  ро тетра ою в арших зрядах (рисунок 6б). По аналогії із
логічною адресою для програмного сегменту виконавча адреса також
значає
реси, щ

енн менті DS бо ES
у сегм

 або SS відносно початково
відповідн

Виконавча адреса формується як сума трьох можливих
складників: 
1) базового, в ості якого виступають регістри BX аб P, 

дексного - регіст
ямого зміщення

 DI
3) sp 8 або disp 16)

Відповідно існує 7 ж способів адресації 
ам'яті МП системи, що ся як комбінації ізп
в си. 
1. Базова адресація : 
   1.1. EA = BX, 
   1.2. EA = BP (як вийняток, не використовується). 
2. Індексна адресація : 
   2.1. EA = SI, 
   2.2. EA = DI. 
3. Адресація із прямим зміщенням : 
   3.1. EA = disp 16. 
4. Базово-індексна адресація : 
   4.1. EA = BX + SI, 
   4.2. EA = BX + DI, 
   4.3. EA = BP + SI, 
   4.4. EA = BP + DI. 
5. Базова адресація із зміщенням : 
   5.1. EA p  = BX + dis 8, 
   5.2. EA = BX + dis  16, 
   5.3. EA = BP + disp 8, 
   5.4. EA = BP + disp 16. 
6. Індексна адресація із зміщенням : 
   6.1. EA  8 = SI + disp , 
   6.2. EA = SI + disp 16, 
   6.3. EA = DI + disp 8, 
   6.4. EA = DI + disp 1

на ад7. Базово-індекс
   7.1. EA = BX +
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sp 8, 
DI + disp 16, 

 SI + disp 8, 

 disp 8, 

анд МП 86 складає від 1 до 6 байт в залежності від 
сунок 7). Кодування способу адресації операнду та 

их, що утворюють виконавчу адресу, здійснюється в 
ди - постбайті, який поділений на три поля. Двобітове 

ення в способі адресації : mod = 00 - 
дним вийнятком), mod=01 - зміщення 8-розрядне, 
зрядне, mod = 11 - обидва операнди (або один - у 
 команди) знаходяться в регістрах МП, тобто 
є - регістрова адресація. Трибітове поле reg кодує 

го призначення, якщо операнд (або 
одяться в РОП. В цьому випадку біт d першого 
ає місцезнаходження результату операції або 
у, що знаходиться в регістрі із кодом reg : d = 1 - 
іщається в регістрі з кодом reg (або операнд 

= 0 - результат операції (або 
зміщається поза регістром з кодом reg. 

ter/memory) або визначає конкретні 
навчу адресу (для mod = 00, або 01, або 10), 
перативного  призначення  при  регістровій 

   2-й байт                                      3-й      4-й       5-й    6-й 

   7.2. EA = BX + SI + disp 16, 
   7.3. EA = BX + DI + di
   7.4. EA = BX + 
   7.5. EA = BP +
   7.6. EA = BP + SI + disp 16, 
   7.7. EA = BP + DI +
   7.8. EA = BP + DI + disp 16. 

Довжина ком
способу адресації (ри
конкретних складов
другому байті коман
поле mod визначає наявність зміщ
зміщення відсутнє (за о
mod=10 - зміщення 16-ро
випадку однооперандної
звертання до пам'яті нема
один з восьми регістрів оперативно
обидва операнди) знах
байту команди визнач
напрямок руху операнд
результат операції розм
пересилається до регістру з кодом reg), d 
операнд, що пересилається) ро

Трибітове поле r/m (regis
складові, що формують вико
або   адресує  другий  регістр  о

 
      1-й байт                                            

 d w mod reg r/m 
Мол. 
байт 
змiщ./
данi 

змiщ./
данi 

даних 

Cт. 
байт 

Мол. 
байт 

Ст. 
байт 
даних 

 
                                                    4                5                6 
                                            3 
                                     2 
      1 
 
1) код команди 
2) напрямок : до регiстру reg (1) / з регiстру reg (0)    
3) операнд : слово (1), байт (0) 
4) адресацiя до : регiстрів (11), пам'ятi без змiщення (00), із змiщенням   8  
    біт (01), із змiщенням 16 біт (10) 
5) регiстр або поширення коду команди 
6) регiстри, що формують ЕА або регicтр при mod=11 
 
Рисунок7. Структура постбайту та узагальнений формат команд МП 86 
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адресац

вийнято , що згаданий вище, використовується пряма адресація із 16-

 
 3. Поля по б т  різн спосо р

 
od = 11 

ії (для mod = 11). В табл.3 зведені значення полів постбайту для 
різних способів адресації та складових, що формують виконавчу адресу. 

Відмітимо, що замість базової адресації через регістр ВР, як 
к

розрядним зміщенням disp 16 (mod = 00, r/m = 110). 

Таблиця ст ай у для их бів ад есації 

mr/m mod = 00 mod = 01 mod = 1
w = 0 w = 1 

0 
(reg)    
000 BX + SI BX + SI + disp 8 BX + SI + disp 16 AL AX 
001 BX + DI BX + DI + disp 8 BX + DI + disp 16 CL CX 
010  + SI BP + SI + BP disp 8 BP + SI + disp 16 DL DX 
011  + DI BP + DI + disp 8 BP + DI + disp 16 BL BX BP
100 SI SI + disp 8 SI + disp 16 AH SP 
101 DI DI + disp 8 DI + disp 16 CH BP 
110 disp 16 BP + disp 8 BP + disp 16 DH SI 
111 BX BX + disp 8 BX + disp 16 BH DI 

 
 

аблиця 4. Регістри, що формують логічну і виконавчуТ  адреси. 
 

Тип звертання до пам'ятi Сегм.рег. Логiчна (викон.) адреса 

Зчитування команди CS IP (ЛК) 

Операції із стеком SS SP 

Звертання до строки-джерела    DS * SI 

Зверта ки-р ES ння до стро езул тату ь DI 

Iншi зв о    Eертання д  пам'ятi, в т.ч. DS * A 

- iз вик м  Eористання  регiстру ВР   SS * A 
 
В а р , рмують 

логічну і виконавчу ад жності ртан о п і. 
Дл рта ам'ят  регіс означ зна  
можлива д амін о регі

Ари ико-ло ції в кон ся з 
днобайтовими (Byte), так і з двобайтовими (Word) операндами. Команди 
ноження та ділення, як вийняток, оперують із чотирибайтовими 

бітом W з 
-розрядних 

 таб 4 нл. вед ні ені сегмент егістри три та регіс що фо
реси, в зале  від типу зве ня д ам'ят

к  *,я зве нь до п
ов а з

і, сегментні три в яких п ені ом
ільн
фмет

а сегментног
гічні опера

стру. 
 МП 86 ви ують як 

о
м
операндами (Double Word). Розрядність операнду кодується 
першого байту команди : W= 0 - для 8-розрядних, W=1- для 16
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операндів. Кожен з 16-розрядних регістрів AX, BX, CX, DX при роботі з 
однобайтовими операндами ділиться на два 8-розрядні регістри, 
відпов L, D о  
r/m згідно  регістри  
сте уються виключ к 16-розрядн

бражений узагальнений форма  МП 86. 
Ш байту кодують функціональний зм операції. В 
одноо регістри задіяні, поле постбайту 
ви ирен  операції. Тре  і четвертий 
ба комі пам'яті при пр  адресації : 
дл й тільки третій байт команди, для 16-
ро йт є в третьому ті команди, 
ста м й і шостий и задіяні в 
ко реса и наявнос рямого 16-
розрядн го зміщення : в п'ятому байті розміщається або 8-розрядний 
операнд

 

ідно AH,AL, BH,BL, CH,C
 табл. 3. Нагадаємо, що

H, DL, щ
 BP,SP (Stac

 кодуються полями reg та
k Pointer - покажчик

ку), SI, DI використов
На рисунку 7 зо

но я і. 
т команд

ість бітів першого іст 
 reg перандних командах, де 

користовується також для пош
 не 

ня коду тій
йти команди визначають адресу 
я 8-розрядного зміщення задіяни

рки ямій

зрядного зміщення молодший ба
рший байт адреси – в четверто

 адреси 
у. П'яти

 бай
байт

мандах із безпосередньою ад цією пр ті п
о
, або молодший байт 16-розрядного операнду, старший байт якого 

задається шостим байтом. При 8-розрядному зміщенні, або взагалі при 
відсутності зміщення в командах із безпосередньою адресацією, дані 
безпосередньо вказуються в четвертому та п'ятому, або відповідно в 
третьом к ау та четвертому байтах ом нди (8-розрядний операнд 
розташується відповідно в четвертому або третьому байтах команди). 

Оперативна та постійна пам'ять МП системи на основі МП 86 
утворюють єдиний простір пам'яті із спільною адресацією 1048576 8-
розрядних комірок від 00000h до FFFFFh. Двобайтові операнди займають 
дві сусідні комірки, причому молодший байт операнду розміщається у 
комірці з меншою адресою, яка і вважається адресою цілого операнду. 
Комірки з адресами від 00000h до 003FFh, а також від FFFF0h до FFFFFh 
необхідно зарезервувати для обслуговування переривань та для 
початкового встановлення МП системи при включенні живлення. 
Максимальна ємність кожного з сегментів пам'яті - 64 Кбайт, тобто 
одночасно МП має доступ до 256 Кбайт пам'яті. На рисунку 8 наведений 
приклад розміщення сегментів у просторі пам'яті МП системи. При 
необхідності збільшення об'єму будь-якого з сегментів потрібна зміна 
початкової адреси у відповідному сегментному регістрі. Будь-який з 
сегментів може бути відсутній, а для нескладних програм, де загальний 
обсяг оперативної та постійної пам'яті не перевищує 64 Кбайт, всі 
сегменти можна об'єднати (сегментні регістри мають однакову початкову 
адресу). 
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════384FF═════ 

         0000 
 

003FF 
00400 

CS = 0040*    
IP = *10A0         103FF 
        014A0         10400 
 

SS = 1040*     
SP = *A100        203FF 
         1A500        20400 
DS = 2040*   
BX = *0010   
          20410        303FF 

           30400 
ES = 304

адреси пiдпрограм 
обслуговування переривань 
 
програмний (кодовий) 
   сегмент CS 
     64 Кбайт 
сегмент стеку SS 
       64 Кбайт 
 
сегмент даних DS 
        64 Кбайт 
          
 
  

 

 

 
 
              Рисунок одiл пам'ятi мікропро  86 
 
 

Ю В МП. 
МАНДИ. 

 
ксованою комою в МП представляються двома 

ф рів циклів, 
е ь Беззнаковий n-
р рмат дозв л для байтового 
ф
 
      1   0 
    2     н
 

 спосіб представлення кових чисел, в 
якому ста  знак числа : S  = 1 для 

 8. Розп цесорної системи з МП

3. ПРЕДСТАВЛЕ
РЕГIСТР ПРАПОР

ННЯ ЧИСЕЛ ІЗ ФІКСОВАНОЮ КОМО
ТА ЛОГIЧНI КОЦІВ. АРИФМЕТИЧНI 

Числа із фі
орматами - беззнак

сиву) та
овим (для адрес комірок пам'яті, номе

лементів ма  знаковим (для довіл
оляє представити чис

них даних). 
 до 2n-1 (озрядний фо а від 0

ормату  це 0...255) : 

     n-
    2 

1  n-2 
...    2   2  - формат безз акових чисел. 

Прямий код - знакових двій
рший біт S визначає  = 0 для додатних і S

0*    
BP = *80FF   
         384FF        403FF 

           40400 
            
 
 

FFFEF 
           FFFF0 

 
FFFFF 

 додатковий сегмент даних 
             ES 
         64 Кбайт 
 
вiльна область пам'ятi 
 
 
 
 
адреса початкового 
    встановлення 
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від'ємних чисел, циф ємних чисел однакового 
модуля не відрізняються. Прямий n-розрядний код представляє знакові 
числа від 
- 2n-1 + 1 до + 2n-1 - 1 (для n = 8 це - 127...+ 127) : 
 
    n-2  
     S  2     2     .. 2   2  - формат знакових чисел. 
 
Недоліки прямого коду : 1) число нуль має два представлення : 00...0 та 
0...0, 2) операція додавання вимагає аналізу знаків операндів. 

ел, 
ел 

держується наступним чином: 1) цифрові біти двійкового числа 
ве  - 

обе до 
де яє 
накові =  

 змінюється при копіюванні вліво знакового біту 
(коп іво  біту називається розширенням знаку і 
вик ї довжини в 
ари чн

 чис

00. 

едолік ового які особливі випадки : 
 мак  (100...0) не має 

відп ерації зміни знаку, 

чних і логічних операцій фіксуються 
встановленням бітів (прапорців) у спеціальному регістрі прапорців, який 

рові біти додатніх і від'

 n-3 
.  

       1   0 

1
Додатковий код - спосіб представлення знакових двійкових чис

кий для додатніх чисел співпадає з прямим кодом, а для від'ємних чися
о
ін ртуються (відбувається заміна нулів на одиниці та навпаки

рнений код), 2) до знакового (n-ного) розряду числа заноситься 1, 3) 
ржаного числа додається 1. Додатковий n-розрядний код представло

з числа від - 2n-1 до + 2n-1 - 1 (для n  8 це    -128...+ 127) : 
Переваги додаткового коду : 

- при додаванні додаткових кодів одержується додатковий код (знакові 
біти додаються як цифрові звичайним шляхом без попереднього 
аналізу та з ігноруванням перенесення), 

 модуль числа не-
іювання вл знакового

овуорист ється для вирівнювання операндів різно
фмети их операціях), 

- ло нуль має єдине представлення 00...0 : 
 
   прямий код        0000    1000 
   обернений код   0000    1111 
              + 0001 
   додатковий код  0000   00
 

Н ами додатк  коду є де
- симальне по модулю від'ємне число - 2n-1

овідного додатнього числа, тобто не підлягає оп
- інкремент (збільшення на 1) максимального додатнього числа 2n-1 - 1 

дає результатом максимальне по модулю від'ємне число (011...1 + 1 = 
= 100...0). 

Переповнення - формування результату арифметичної операції з 
довжиною, що виходить за межі можливого представлення чисел. Для 
арифметичних операцій із беззнаковими числами ознака переповнення - 
формування одиничного біту переносу із старшого біту результату 
(утворення одиничного розряду 2n). Ознака переповнення для 
арифметичних операцій із знаковими числами - перенесення неоднакових 
бітів до  біту. знакового біту та із знакового

Ознаки результатів арифмети
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бр
 у результату, 

- 

перенесення із старшого 
розряду результату, 

ія біту перенесення із 

 пер внення (OV - Overlo ) - ф и переповнення для 

  15         0 
 

входить до складу будь-якого мікропроцесора (регістр прапорців МП 86 
зо ажений на рисунку 9). Серед прапорців найбільш поширені : 

знак (S - signum) - повторення старшого біт-
- нуль (Z - zero) - сигналізація одержання нульового результату 

операції, 
парність (P - parity) - сигналізація одержання парної кількості одиниць 
в двійковому результаті, 

- перенесення (C - carry) - фіксація біту 

- додатковий переніс (АС - auxiliarly carry) - фіксац
молодшої до старшої тетради результату, 

- епо w іксація ознак
арифметичних операцій із знаковими числами. 

 
                      8 7                                 

-  -   -   -  OF  DF IF TF ║SF ZF - AF - PF -  CF  
     

Рисунок 9. Регiстр прапорцiв МП 86 
 

Прапорці DF, IF, AF не вiдображають ознак результатiв 
арифметико-логiчних операцiй, а встановлюються програмiстом i 
вивчатимуться в подальших роздiлах. Прапорець перенесення СF також є 
програмно доступним і може бути встановлений в одиницю (командою 
STC), скинутий в нуль (командою CLC) та проінвертований (командою 
CMC). 

До складу арифметичних команд додавання МП 86 входять : 
- команди ADD додавання 8- та 16-розрядних операндів, 
- команди ADC додавання із врахуванням стану прапорця перенесення, 

що використовуються для додавання старших розрядів операндів із 
довжиною більше двох байт, 

 однооперандні команди INC збільшення операнду на 1, що маю-
особливості:  

ть дві 

з
 н

байт

 деяких арифме х  , 
нах яться пам'яті , 

в о х C E , L [B N  
 над однобайтовим операндом в комірці [BX], 

1) астосовуються виключно для беззнакових операндів; 
е змінюют2) ь стан прапорця перенесення СF. 

Склад арифметичних команд віднімання МП 86 є аналогічним : 
 команди SUB відніман- ня 8- та 16-розрядних операндів, що 

встановлюють в 1 прапорець перенесення СF у випадку, коли 
зменшуване є меншим за вiд'ємник, 

- команди SBB віднімання із врахуванням стану прапорця перенесення 
для віднімання операндів із довжиною більше двох , 

- однооперандні команди DEC зменшення беззнакових операндів на 1, 
що не змінюють стану прапорця перенесення. 

В тико-логічних команда , в яких задіяні операнди
що з од в , має місце невизначеність розміру операнду. Так

днооперандних команда  IN  [BX], D C [BX]  MU X], OT [BX]
дія може виконуватись як
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так і над 16-розр ший байт) та [BX+1] 
 байт). Подібна "анонімність" звертання до пам'яті усувається за 

допомог
е ц

. При w = 0 (використовується додаткова мнемоніка BY) обидва 
операнд  = 1 

к знаходиться в 
'

розш ший) байт. 

ко  із одно- та двобайтовими операндами. 

OT BY[BX]  NOT WO[BX] 
 

 

 

               06 

м і

ядним числом з комірок [BX] (молод
(старший

ою додаткових мнемонік BY (Byte) та WO (Word), наприклад,  
INC BY [BX], NOT WO [BX]. (Адр са ія [BX] обрана довільно). 

В арифметичних командах  із операндами, один з яких 
знаходиться в пам'яті, а другий заданий безпосередньо в команді, 
розрядність операндів визначається бітами s, w першого байту коду 
команди

и є 8-розрядними і біт s приймає довільне значення. При w
(ви ористовується додаткова мнемоніка WO) операнд, що 
пам яті, є двобайтовим. Другий операнд, що безпосередньо 
вказується,може бути або двобайтовим (s = 0) або однобайтовим (s = 1) із 

иренням знаку в другий (стар
Нижче наведені приклади, що відображають  особливості 

ви нання операцій
 
DS:BX  Поч.стан  INC BY[BX]  INC WO[BX]  N

1000:0100   FF                00            00     00        00 
1000:0101   05                05            06     05                  FA 

DS:BX  Поч.стан ADD BY[BX],5A  ADD WO[BX],5A  ADD WO[BX],5A00 
 
1000:0100   FF             59               59                     59 
1000:0101   05             05               06      

      (sw = *0)       (sw = 11)            (sw = 01) 
 

Команди NEG змінюють знак операнду шляхом віднімання його 
від нуля із одночасним обов'язковим встановленням в 1 прапорця 
перенесення СF. Вийнятком є нульовий операнд та максимальний по 
модулю від'ємний операнд (80h або 8000h), значення яких команди NEG 
не змінюють (прапорець СF при цьому встановлюється відповідно в 0 - для 
нульового операнду та в 1 - для операндів 80h або 8000h). 

Ко анди СМР пор вняння здійснюють віднімання операндів без 
фіксації результату віднімання та змiни значень операндів. В результаті 
виконання команд відбувається тільки відповідне встановлення прапорців 
(табл.5). 

 
     Таблиця 5. Встановлення прапорців СF і ZF командою СМР 
 

 X>Y X<Y X=Y 

C 0 1 0 

Z 0 0 1 
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 ком 86 вх нди м ення 
кови опера иків 

бов'язково повинен розміщатись в акумуляторі : AX - для 16-розрядних, 

ормується в регістрах DX та AX (відповідно старші та молодші розряди), 
андів п іщ і AX. 
ення вих (ІDIV) 

операндів ділен  по ник. Для 
одвоєння довжини діленого використовуються команди розширення 
знаку : 

ний стан частини двійкового операнду. 
   операція І дозволяє встановити певні біти в нульовий 

 мати нулі 
а місці бітів, що обнулюються, і одиниці для бітів, що залишаються без 
змін (прик д 1). 
  Логічна опер  реал вл певних бітів в 
одиничний стан без зміни інших біті  за допомого  маски, що має 
одиниці місці встан юваних біт та нулі на ісці бітів, які не 
змінюються (приклад 2). 

Логічна операція ве Ч інвертує необхідні біти маскою, 
що має о

До складу системи анд МП одять кома нож
беззнакових (MUL) та зна х (IMUL) ндів. Один з множн
о
AL - для 8-розрядних операндів. Добуток 16-розрядних операндів 
ф
добуток 8-розрядних опер овністю розм ається в регістр

В командах діл беззнакових (DIV) та знако
е обов'язково винно бути вдвічі довшим за діль

п
CBW (Convert Byte to Word) - до регістру AH копіюється знак 

операнду з регістру AL при діленні двох 8-розрядних чисел; CWD (Convert 
Word to Double word) - до регістру DX копіюється знак операнду з регістру 
AX при діленні 16-розрядних чисел. Частка формується у регістрах AL та 
AX відповідно, а у регістрах AH та DX відповідно розміщається залишок 
ділення. 

 Основними логічними операціями, що виконуються в МП86, є 
функції І,ЧИ, Виняткове ЧИ, таблиці істинності яких наведені в табл. 6. 
Логічні функції найчастіше застосовуються для маскування - встановлення 
в необхід

Логічна
стан без зміни інших бітів. Маскуючий операнд (маска) повинен
н

ла
ація ЧИ ізує встано ення 

 
на 

в
ів 

ю
 мовл

 Винятко И 
диниці на місці бітів, які інвертуються, та нулі на місці незмінних 

бітів (приклад 3). 
Приклад 1. Встановити в " 0 " два старші біти 8-розрядного слова  
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 – операнд  
 0    0     1    1    1   1    1    1  - маска 3Fh  
 0    0  X6 X5  X4 X3 X2 X1 - результат логічної функції І 
 
Таблиця   6. Таблиці істинності основних логічних функцій. 
 

X Y І ЧИ В.ЧИ 

0 0 0 0 0 

0 1 0 1 1 

1 0 0 1 1 

1 1 1 1 0 
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Приклад 2. Встановити в " 1 " молодшу тетраду. 
 
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 - операнд 
  0   0    0    0     1   1    1    1  - маска 0Fh 
X8 X7 X6 X5   1   1    1    1  - результат функції ЧИ 
 
Приклад 3. Проінвертувати 3-й і 4-й біти. 
 
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 - операнд 
 0    0    0    0     1   1    0    0  - маска 0Сh 
            _

 
ої логічної функції скидається 

ним і тим самим 
операндом відбувається обнулення не тільки прапорця СF, але і 

 при виконанні логічних функцій I та ЧИ над одним і тим самим 
операндом відбувається встановлення орців  ,PF відповідно 
до значення операнду без зміни само перан користовується 
при аналізі знаку  парност перанду, ревірці о анду на нуль). 

К анди NO  інвертування операндів, а по командах 
TEST ви  гічна операція І із відповідним встановленням 
прапорців з зміни  операндів (ана  арифме ного порівняння 
СМР). 
 

4. КО НДИ ЗСУВУ. АЛГ ИТМИ М ОЖЕНН  ДIЛЕННЯ 

ь бітів операнду в різних 
 із мнемоніками, що починаються 
пересування бітів через прапорець 

цем перенесення (ROL, 
огічного (SHL, SHR) та 

 занесення нулів на місце 
метичного зсуву вправо (SAR) 

 біту до старших розрядів, що 

овим є вказування кількості зсувів. 
 зсуву в 

чному зсуві 
визначається  1 до 

 вклю

та ого   біту   в   результаті   зсуву   (  для 

_ __ 
X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1 - результат функції Виняткове ЧИ 

 
Відмітимо деякі особливості виконання логічних функцій :

- в результаті виконання будь-як
прапорець перенесення СF, 

- при виконанні логічної функції Виняткове ЧИ над од

самого операнду, 
-

 прап
го о

 SF, ZF
ду (ви

 та
T здійснюють

і о пе пер
ом
конується
 бе

ло
значень

 
лог тич

МА ОР Н Я ТА
 

На рисунку 10 наведені схеми переміщен
командах зсуву МП 86. Циклічні зсуви
літерою R (Ring - кільце) здійснюють 
перенесення (команди RCL, RCR) або поза прапор
ROR) без застосування зовнішніх бітів. Команди л
арифметичного (SAL) зсувів використовують
бітів, що вивільнюються. В команді ариф
відбувається копіювання знакового
вивільнюються при зсування. 

Для всіх команд зсувів обов'язк
Зсув на один  розряд називається статичним (приклад статичного
регістрі ВХ - RCL BX, 1). Кількість зсувів при динамі

 регістром СL, до якого попередньо заноситься число від
чно (приклад динамічного зсуву в регістрі ВХ - RCL BX, CL16 ). 
Відмітимо, що для статичного зсуву прапорця переповнення  OF 

вс новлюється в 1 при зміні  знаков



 CF CF RCL RCR 

 CF 

 CF 
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 - 
в 
 
а 

 
 

Рисунок 10. Команди зсувiв МП 86 
 
динамічного зсуву стан прапорця OF є невизначеним). 

Команди зсуву основне використання знайшли при реалізації 
алгоритмів множення та ділення. Найбільш просто реалізуються 
алгоритми множення та ділення на числа, що представлені цілим степенем 
двійки. 

Для множення двійкового числа на 2 необхідно : 
- зсунути всі розряди числа вліво на один розряд, 
- в молодший розряд числа, що звільнюється, записати 0 незалежно від 

знаку числа; 
для ділення двійкового числа на 2 необхідно : 

- зсунути всі розряди числа вправо на один розряд, 
- в старший розряд числа, що звільнюється, записати 0 (для беззнакових

чисел) або біт знаку числа (для знакових чисел). 
Операція множення супроводжується збільшенням розрядності

числа, а операція ділення - втратою молодших розрядів. Для множення
шляхом зсуву беззнакових i знакових двобайтових операндiв (або
молодших байтів багаторозрядних операндiв) в МП 86 застосовується
команда SHL (SAL), для зсуву старших байтів багаторозрядних операндiв
команда RCL. Дiлення шляхом зсуву беззнакових двобайтових операндi
(або старших байтів багаторозрядних операндiв) реалiзується командою
SHR. Для аналогiчних знакових операндiв застосовується команда SAR,
молодшi байти будь-яких операндiв зсуваються командою RCR. 

 
Приклад. Помножити, поділити на 2 беззнакове число 100 (дес.). 
01100100 - вихідне число (100 - в десятковій системі числення) 
11001000 - зсунуте вліво число (200 - в дес.) 
00110010 - зсунуте вправо число (50 - в дес.). 

ROL 

SHR 0 

CF 

CF 

ROR 

SAR 

SHL 
 CF 

SAL 0
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Приклад. Помножити, поділити на 2 знакове число -100 (дес.). 
1.10011 ді (-100 в дес.) 
1.00111000 - зсунуте вліво число в додатковому коді 

і (-200 в дес.) 

1 в 5

На рисунку 11 наведений приклад множення та ділення на два 
беззнак егістрах DL, AX. 

ь перенесення CF 

 

 ... X1 X0   

100 - вихідне число в додатковому ко

1.11001000 - зсунуте вліво число в прямому код
1.11001110 - зсунуте вправо число в додатковому коді 
1.00 10010 - зсунуте право число в прямому коді (- 0 в дес.). 

 

ових трибайтових операндів, що зберігаються в р
Зауважимо, що в обидвох випадках прапорец
застосований для тимчасового зберігання біту, який висунутий першою 
командою зсуву. 

          початковий стан                      
            DL                   CF                     AX                    

0 ... 0 0  *  X15 X14 
   
після команди SHL (SAL) AX,1              

0 ... 0 0  X15  X14 X13 ... X0 0    
     
після команди RLC DL,1                  

0 ... 0 X15  0  X14 X13 ... X0 0    
        
 DL,AX = AX * 2                          
 
початковий

X23 X

 стан 
         DL       CF       AX 

4 ... X0 22 ... X16  *  X15 X1
 
після ко

0 
манди SHR DL,1 
X23 ... X17  X16  X15 X14 ... X0 

 
після ко

0 
манди RRC AX,1 

X1 X23 ... X17  X0  X16 X14 ... 
 

L,AX 

представляються сумою цілих степенів двійки або 
априклад : 

мож а 16 
м ув д  

чи  (X  X 16 + *1);

D
 

= AX / 2 

Рисунок 11. Множення та ділення на  два  беззнакових 
трибайтових операндів 
 

Достатньо легко можна реалізувати процедуру множення числа на 
онстанти, що к
відрізняються від них на одиниці. Н

ення беззн- для множ акового числа на 17 на помножити його н
чотирира ом влів після ч  д добутку зови

*17 =
 зс

*
о, 
 

ого додати о вихі не
сло  X
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для множення беззнакового числа на 18 можна помножити число на 2, 
ожити його ще на 8 і додати до 

ерш о добутку *18 = X  X ). 
( явність в  кома  МП 86 спеціальних команд MU

чує використання команд зсуву для 
 більше  ба

В  вип  властивості   дозволя ть звести
ерацій зсуву одного з множників та 

залежності від значення бітів другого 
их значень. Результат множення чисел розрядності  N1  

N1 2.  

1                 ктич о п ня  до 
           сумування трьох зсунутих значень 
        г

  да  
ся                         10101010 
ся           11 1

  101  - до ся           --- -
е додається                        10101010 
е додається                 +10101010 

101010  0
-

              1000000000101010 
000000

м  

стар

1
*110

- 
запам'ятати перший добуток, помн
п ог

На
 (X
 системі

*16 +
нд

*2
 L 

(IMUL) та DIV (IDIV) не запере
мн енн  ді н ан ів довжиноюож я та

 любому
лен я опер

адку
д  двох

чисел
йт). 

двійкових ю  
процедуру перемноження до оп
одавання (або пропуску в д
множника) зсунут
та  N2  має довжину + N

рНап
01010

иклад
0    

 :  
                  1   Фа н еремножен  зводиться

      * 11000001                    
    ---- --            -

    101
------
01010

     
 - до

        
ється

   першо о множника : 
  
       10101010  - не додаєть
    010    -  до  1

 10
1010
010   

 не
 не 

даєть
даєть

   
   

         
         

 *
  -

00000
-------

 
-   

    10101010     - н
  10101010      - н 

  10       - додається                  +1 101010 
 10101010        - додається             -------------------- ---- 
---------------                      -

1 000101010 
 

В наведеному прикладі зсув першого ножника відбувався, 
чипо наючи з аналізу молодших бітів другого множника - зсув молодшими  

бітами вперед. Той самий результат одержується у випадку зсуву 
шими бітами вперед : 

  
 10 01010          

00001                   
010  101 10          

 + 10101010         
+              10101010     
1000000000101010   

 
Для реалізації процедури множення вищенаведені алгоритми 

повинні бути дещо змінені тому, що в АЛП не може додаватись одночасно 
більше двох чисел. Множення чисел в МП відбувається за N тактів, де N - 
розрядн ка, біти ість множни якого аналізуються. В кожному такті 

- в 
ям 

тковим 
ників. 

відбувається зсув множника та його додавання (або недодавання 
ченнзалежності від стану аналізованого біту другого множника) із зна

ивається часдобутку, що формується. Зсунутий множник наз
о СЧД - сума зсунутих множдобутком (ЧД), а відповідн
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а і за рахунок зсуву 
 - молодшими або 

 чотири алгоритми 
ступає як частковий 

 з молодших або 

и вперед зсуванням 

  1 такт -   0000000010101010 - частковий добуток (ЧД) 1 
             

Процедура множення може бути реалізован
суми часткових добутків також двома варіантами
старшими бітами вперед. Нижче наведені по тактах всі
множення двох беззнакових чисел : 10101010, що ви
добуток, та 11000001, біти якого аналізуються, починаючи
старших. 

1. Алгоритм множення молодшими бітам
множника - часткового добутку : 
 
  

   + 0000000000000000 - сума ЧД (СЧД) 0 
                   0000000010101010 - СЧД 1 
 
    2 такт -   0000000101010100 - ЧД2 

                0000000010101010    - СЧД1 
ння не відбувається, СЧД2 = СЧД1 

вання не відбувається, СЧД6= СЧД5= СЧД4= СЧД3= 

00 - ЧД6 

7 такт - 10101010000000 - ЧД7     8 такт -   0101010100000000 - ЧД8 
            +

                 додава
 
3 ... 6 такти - дода
СЧД2, 
               00010101010000
 

  00
 0000000010101010 - СЧД6               + 0010101100101010 - СЧД7 

               0010101100101010 - СЧД7                   1000000000101010 - СЧД8 
    

2. Алгоритм множення старшими бітами вп ред зсуванням 
множника - часткового добутку : 
 
    1 такт -   0101010100000000 - ЧД1 
                + 

е

0000000000000000 - СЧД0 
                   0101010100000000 - СЧД 1 
 
    2 такт -   0010101010000000 - ЧД2 
                    0101010100000000 - СЧД1 
                    0111111110000000 - СЧД2 
 
    3 такт -   0001010101000000 - ЧД3 
                    0111111110000000 - СЧД2 

                додавання не відбувається, СЧД3 = СЧД2 

ЧД6= СЧД5= СЧД4= 

             0000000101010100 - ЧД7 

  
 
4 ... 7 такти - додавання не відбувається, СЧД7= С
СЧД3, 
  
 
    8 такт -   0000000010101010 - ЧД8 
                + 0111111110000000 - СЧД7 
                   1000000000101010 - СЧД8 
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ми 
их добутків : 

 такт -  0000000010101010 - ЧД1    2 такт -   0000000010101010 - ЧД2 

3. Алгоритм множення старшими бітами зсуванням су
частков
 
1
           + 0000000000000000 - СЧД0                 0000000101010100 - СЧД1*2 

... 7 такти - додавання не відбувається, 0011111111000000 - СЧД7 
 

8 
              + 0111111110000000

              0000000010101010 - СЧД1                 0000000111111110 - СЧД2 
 
    3 

    8 такт -   0000000010101010 - ЧД
   - СЧД7*2 

 

ими бітами зсуванням суми 
асткових добутків: 

т - 0101010100000000 - ЧД2 

                   1000000000101010 - СЧД8
 

4. Алгоритм множення молодш
ч
 
1 такт -   0101010100000000 - ЧД1     2 так
            + 0000000000000000 - СЧД0                0010101010000000 - СЧД1/2 

             0101010100000000 - СЧД 1            додавання не відбувається 

ся, 0000001010101000 - СЧД6 

 такт -  0101010100000000 - ЧД7     8 такт -  0101010100000000 - ЧД8 

  
 
    3 ... 6 такти - додавання не відбуваєть
 
7
           + 0000000101010100 - СЧД6/2           + 0010101100101010 - СЧД7/2 
              0101011001010100 - СЧД7                 1000000000101010 - СЧД8 

Аналіз алгоритмів 1...4 показує, що найбільш простим є множення 
сум часткових добутків (алгоритм 3), 
утку достатньо байтового регістру. 
магають двобайтового регістру для 

зберіган ч о т
є програму множення. (Аналогічна аргументація 

праведлива і для 16-розрядного МП 86). 

 
ня 

множників та перемножити їх із використанням будь-якого 

 утворити додатковий код результату. 
их чисел реалізується циклічними 

за виключенням заміни додавання 
сті операції ділення: 

 розрядність частки дорівнює довжині дільника, додатково до частки 
фор

ло, має подвійну довжину порівняно із дільником, 
якщо розрядності діленого та дільника однакові, то довжина діленого  

 

старшими байтами вперед зсуванням 
в якому для зберігання часткового доб
Алгоритми із зсуванням множника ви

ня асткових д бутків та містять операцію додавання двобай ових 
чисел, що ускладню
с

Для виконання множення знакових чисел необхідно : 
- визначити знак добутку (найбільш просто це робиться за допомогою

логічної функції Виняткове ЧИ), - утворити абсолютні значен

алгоритму, 
-

Процедура ділення двійков
діями, подібними до операції множення, 
відніманням. Інші характерні особливо
-

мується залишок, 
- ділене, як прави
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ю; у 
випадку подвійної довжини діленого по відношенню до дільника 

є не 
меншою за дільник. 

1110000 │111 
             

            1

розр с  о д
впра  вліво діленого, надалі - залишку. 

залишок 

ві ся,                 віднімання не відбувається, 

)  0000011110000000 - залишок           4)  0000000100000000 - залишок 
   - 0 0000000 

0

 
 

)  0000001000000000 - залишок           6)  0000010000000000 - залишок 
   - 0000 011100000000 

  віднімання не відбувається,              віднімання не відбувається, 
                           до частки - 0, 

ок 
 - 0000011100000000                                 -0000011100000000 

я не відбувається, 

 - 00100010, залишок - 00000010. 

подвоюється за правилами розширення знаку, 
- результатом ділення є переповнення, коли дільник дорівнює нул

переповнення виникає також, коли старша половина діленого 

 
Приклад ділення беззнакових чисел : 

 
 1

     └────── 
-111             І100010 - частка     11110000 = 240 (дес.), 111 = 7 (дес.), 
 
 -------                                           100010 = 34 (дес.), 
      1000                                       240 : 7 = 34 (2 - залишок) 
    -   111 
       ----- 

0 – залишок 
 

Частку можна визначити виключно починаючи із старших 
ядів, тому і нує тільки два алг ритми ілення : 1) зсувом дільника  
во, 2) зсувом

 
1. Алгоритм ділення зсувом вліво діленого, надалі- залишку. 
 

1)  0000000111100000 - ділене            2)  0000001111000000 - 
   - 0000011100000000 - дільник             -0000011100000000 - дільник 
    днімання не відбуваєть
    до частки - 0,                                         до частки - 0, 
 
3

000011100000000                                - 000001110
     000000010000000 - залишок               віднімання не відбувається, 

  до частки - 1,                 до частки - 0, 

5
011100000000                                 -0000

  
    до частки - 0,    
 
7)  0000100000000000 - залишок           8)  0000001000000000 - залиш
  
     0000000100000000 - залишок               відніманн

  до частки - 1,                 до частки - 0. 
 
    Частка
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   2. Алгоритм ділення зсувом дільника вправо 
 

00000 
   віднімання не відбувається,             віднімання не відбувається, 

     до ча
 

, 

    до частки - 0, 

)  0000000000010000                     8)  0000000000000010 

ється, 

Частка - 00100010, залишок - 00000010. 

 - залишку, 
бхідні 

арифметичні о и, що обумовило 
ереважну реалізацію програм ділення на основі цього алгоритму (що 

Для ділення знакових двійкових чисел необхідно додатково 
улів діленого та дільника, 

ереведення частки в додатковий код. 
для 

троях цифрової 
го числа 

,починаючи із більших 
тепенів. Так для однобайтного двійкового числа відбувається ділення на 

гово є 10000, 

ково-
прос  реаліз огою команди DIV. 

еретворення двійкових чисел довжиною більше двох байт (або двійково-
манд яких не має 
імання дільника 

в, 1000 - 
й системі числення). 

  

1)  0000000011110000 - ділене           2)  0000000011110000 - залишок 
   - 0000001110000000 - дільник            - 00000001110
  

стки - 0,                                   до частки - 0, 

3)  0000000011110000 - залишок           4)  0000000000010000 
   - 0000000011100000                                - 0000000001110000 
     0000000000010000 - залишок               віднімання не відбувається, 
      до частки - 1,                   до частки - 0
 
5)  0000000000010000                     6)  0000000000010000 
   - 0000000000111000                        - 0000000000011100 
    віднімання не відбувається,              віднімання не відбувається, 

                                     до частки - 0, 
 
7
   - 0000000000001110                        - 0000000000000111 
     0000000000000010 - залишок               віднімання не відбува
     до частки - 1,                   до частки - 0. 
      

 
Алгоритм ділення зсувом вліво діленого, надалі

дозволяє зберігати дільник в байтовому регістрі та провадити нео
перації з 8-розрядними операндам

п
також вірно і для МП 86). 

виконати операції визначення знаку частки, мод
п

Дещо змінена процедура ділення використовується 
перетворення двійкових чисел в двійково-десяткові в прис
індикації. Перетворення полягає в почерговому діленні двійково
на цілі степені основи десяткової системи числення
с
100, потім на 10, для двобайтових чисел дільниками почер
1000, 100 і 10. 

В МП 86 перетворення двобайтових  двійкових чисел в двій
десяткову форму найбільш то увати за допом
П
десяткове перетворення в мікропроцесорах, система ко
команди DIV) доцільно здійснювати шляхом відн
необхідне число раз. Так, в числі 54321 буде відтято 10000 - 5 разі
4 рази, 100 - 3 рази, 10 - 2 рази (всі числа в десяткові
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тмах обчислення 
ться на відомих 

 

 * 2  = 1 + 3 
    3 * 3 

  4 * 4 = 16 = 1 + 3 + 5 + 7 
             

СТАННЯ ДЕЯКИХ КОМАНД ПЕРЕСИЛАННЯ 

 з найпоширеніших процедур, що 
здійсню з п . 

ентно порівняний з іншою строкою (CMPS) або операндом 
(SCAS),

-
менту н

о д е
ірки 

ірки [ES:DI]; 2) зміна стану регістрів SI та DI наступним 
ні прапорця DF=0 регістри SI та DI збільшуються на 1 

(MOVSW); при DF=1 відбувається аналогічне 
   ( табл.7 ).   Встановлення     прапорця        DF  

ковими командами. 
 

Команди зсуву використовуються в алгори
квадрату та квадратного кореня чисел, які базую
співвідношеннях (квадрат числа N дорівнює сумі N непарних чисел) :
    1 * 1 = 1 
    2 = 4

= 9 = 1 + 3 + 5 
  

... 
    N * N = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2*N - 1) 

 
5. КОМАНДИ ОБРОБКИ СТРОК (ЛАНЦЮЖКОВІ КОМАНДИ), 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИ
ДАНИХ 

 
Обробка масивів даних є однією
ються а допомогою мікро роцесорів Масив з одно- або 

двобайтових операндів, розміщених в суміжних комірках в межах одного 
сегменту пам'яті довжиною не більше 64 Кбайт, називається строкою 
(інша назва - ланцюжок). За допомогою спеціальних ланцюжкових команд, 
що входять до складу Асемблера МП 86, строковий масив може бути 
перенесений в межах одного сегменту або за межі сегменту (команда 
MOVS), поелем

 поелементно занесений до акумулятора (LODS) або заповнений 
операндом з акумулятора (STOS). 

Строка-джерело по замовчуванні розміщається в сегменті даних  
DS із непрямою адресацією через індексний регістр SI. За допомогою 
префікса зміни сегментного регістру SEGFIX дозволяється звертатись до 
строки-джерела в будь-якому сегменті пам'яті МП системи. Строка-
результат завжди розміщена в сегменті додаткових даних ES (зміна сег

еприпустима) із непрямою адресацією через індексний регістр DI. 
П  команді MOVS здійснюється послі овно : 1) пер силання 

одного 8-(MOVSB) або 16-розрядного (MOVSW) операнду з ком
[DS:SI] до ком
чином : при значен
(MOVSB) або на 2 
декрементування    регістрів

  
Таблиця 7. Зміна регістрів SI і DI покро

DF W SI(DI)  
0 0 SI(DI)+1 
0 1 SI(DI)+2 
1 0 SI(DI)-1 
1 1 SI(DI)-2 
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м регістру СХ, після обнулення  якого 
процеду

 
процеду

перевіри  ідентичність масивів даних, а за допомогою префікса  
 двох масивах. 

Команда SCAS алізує порівняння вмісту акумулятора (АХ- для SCASW 
та AL д CASB) та елементу строки тату із відповідним 
встановлен  прапорців мент стро мається від вмісту 
акумулятор

Ви стання префік  REPE/REP  відшукати в строці 
елемент, рі й операнду з акумулятора, п NE/REPNZ реалізує 
пошук елем тів, відмінних в  в а рі (рисунок 12в). 

           

здійснюється командами STD (DF=1) та CLD (DF=0). 
Повторення вищенаведеної процедури для всієї строки 

автоматично реалізується префіксом повторення REP, який вказується 
перед командою MOVS, при попередньому занесенні до регістру СХ 
значення довжини строки. Пересилання кожного елементу 
супроводжується декрементування

ра перенесення строки завершується  (рисунок 12а). 
 Командою CMPS здійснюється порівняння елементу строки-

джерела і елементу   строки-результату    із    відповідним    встановленням 
прапорців (прапорці встановлюються по відніманню елемента строки-
результату від елементу строки-джерела). Аналогічним чином 
відбувається зміна регістрів SI,DI. Крім префіксу REP, що завершить

ру порівняння по закінченню довжини строк, в команді CMPS 
можливе і є більш доцільним використання префіксів із подвійною 
умовою : REPE/REPZ - продовжувати процедуру до закінчення строки або 
поки елементи строки є рівними, REPNE/REPNZ- продовжувати 
процедуру до закінчення строки або поки елементи строки є нерівними 
(рисунок 12б). Таким чином, використання префіксу REPE/REPZ дозволяє 

ти
REPNE/REPNZ здійснюється пошук однакових елементів в

ре
ля S
ням

-резуль
и відні(еле к

а). 
кори
вни

су Z дозволяє
рефікс REP

ен ід значення кумулято
     

 Таблиця 8. Префікси ланцюжкових команд.   
 

Команда Префікс 
MOVS,STOS REP 
CMPS,SCAS REPE/REPZ 

 REPNE/REPNZ 
LODS - 

   
По  LODS зд йснюється пересилання елементу троки-

джерела із адресою [DS:SI] до акумулятора. Використання будь-яких 
префіксів повторення разом із командою LODS є недоцільним. 
 Команда STOS реалізує завантаження операнду з акумулятора до 
комірки [ES:DI] строки-результату. Разом із префіксом REP по команді 
STOS здійснюється заповнення масиву одним операндом (наприклад, 
обнулення масиву). Таким чином, використання префіксів разом із 

команді і с
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к

ріанти занесення операндів, що можуть мати місце 
при програмуванні МП. Неможливо реалізувати тільки : 1) пересилання 
операнду із однієї комірки пам'яті до іншої, 2) безпосереднє занесення 
операнду до сегментних регістрів. В обидвох цих випадках необхідно 
скористатись проміжним занесенням операндів до будь-якого з регістрів 
оперативного призначення. 

Для підвищення ефективності використання ланцюжкових 
команд,в адресації яких приймають участь регістри DS, ES, SI,DI, доцільно 
застосувати команди LDS reg,mem та LES reg,mem ініціалізації сегментних 
регістрів DS і ES відповідно. Поля mod, r/m в постбайті команд 
визначають виконавчу адресу ЕА двобайтової комірки пам'яті mem, вміст 
якої завантажується до регістру оперативного призначення, вказаного 
полем reg. Двобайтовий операнд з наступної комірки пам'яті з адресою 
[EA+2] завантажується до сегментного регістру DS (команда LDS) або ES 
(команда LES). Якщо попередньо занести до комірок пам'яті [EA],[EA+2] 
двобайтові значення зміщення в сегменті та початкової адреси сегменту 
(DS або ES) відповідно, а полем reg визначити індексний регістр (SI або 

командами обробки стро  є доцільним згідно з рекомендаціями, що 
наведені у таблиці 8. 

  
   а)                                         б)                                      в) 

 
Рисунок 12. Блок-схеми ланцюжкових команд   

 
Команди пересилання даних із мнемонікою MOV здійснюють 

майже всі необхідні ва

так 

[DS:SI]<=>[ES:DI] 

SI=SI+1; DI=DI+1 

CX = CX 
[DS:SI]<=>

- 1 
[ES:DI] 

CX=0 
REP 

[DS:SI]<=>[ES:DI] 

SI=SI+1; DI=DI+1 

CX = CX - 1 
[DS:SI]<=>[ES:DI]

CX=0

REPE/REPEZ 

acc<=>[ES:DI] 

DI=DI+1 

CX = CX - 1 
ES:DI][DS:SI]<=>[

MOVS CMPS SCAS 

так 
ні 

ні

ні 

 

ні 
ZF=0 

REPNE/REPNZ 

REPE/Z 
ZF=0 

REPNE/NZ 
так 

поки не рівні 
поки рівні 

пошук 
рівного 
відмінного 

CX=0
так

ні так вихід 
вихід 
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DI), то однією командою (LDS або LES) здійснюється початкове 
встановлення адреси строкового масиву (джерела або результату). 
Зауважимо, що завантаження регістрів можливе тільки з комірок пам'яті 
(mod ╪ 11). 

Команди LDS,LES використовуються не тільки разом із 
ланцюжковими командами, а й взагалі при довільному звертанні до даних, 
що знаходяться за межами поточного сегменту. Поле reg при цьому може 
визначати будь-який з регістрів оперативного призначення (найчастіше, це 
базові  ВХ, ВР або індексні SI,DI регістри). Використання команд 
LDS,LES є особливо ефективним при обробці багатомірних масивів, коли 
початкові адреси строк утворюють, в свою чергу, строковий масив із 
власною початковою адресою і т.д. Програмний доступ до елементів 
складних багатомірних масивів доцільно здійснювати за допомогою 
команди LEA. Виконавчу адресу ЕА, яка саме і завантажується до 
регістру, що вказаний полем reg (на відміну від команди MOV reg,mem, 
яка завантажує регістр reg операндом,що знаходиться в комірці пам'яті з 
визначеною виконавчою адресою mem [EA]). Як і в командах LDS,LES, в 
постбайті команди LEA поле mod ╪ 11. 

Схематично зміст команд LDS,LES,LEA наведений нижче. 
 
LDS (ES) reg,mem : (mod,r/m) →EA,            LEA reg,mem : (mod,r/m) → EA, 

До кома и LAHF - 
занесення моло а SAHF – 
зворотн

                    mem [EA,EA+1] → reg,                          EA → reg, 
                    mem [EA+2,EA+3] → DS(ES) 

 
нд пересилання даних відносяться також команд
дшого байту регістру ознак до регістру АН, т

я процедура занесення вмісту регістру АН до молодшого байту 
регістру ознак. Команди LAHF, SAHF можуть виконувати функції 
програмного встановлення прапорців шляхом відповідного маскування за 
допомогою логічних операцій. 

 
6. КОМАНДИ ПЕРЕДАЧІ УПРАВЛІННЯ (ПЕРЕХОДУ),  

ОРГАНIЗАЦIЇ ЦИКЛIВ 
 

В розгалужених та циклічних командах необхідно порушувати 
нормальний хід програми і передавати управління по адресі переходу. 
Сегментна організація пам'яті МП 86 визначає дві різновидності команд 
передачі управління : всередині програмного сегменту (передача NEAR - 
близька та SHORT - коротка), та позасегментна передача управління в 
межах всього простору пам'яті МП системи об'ємом 1 Мбайт (передача 
FAR - далека). 
      Команда  JMP безумовного переходу в системі команд МП 86 має 
5 форматів (рисунок 13) : 
 
1) 11101001 : disp L : disp H, 
2) 11101011 : disp L, 
3) 11111111 : mod100r/m, 
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 mod101r/m. 

етворюється на 16-розрядне за 
допомог

В третьому форматі постбайт визначає виконавчу адресу ЕА 

розрядн ормує 
абсолют  із кодом наступної 
команди. 

 
 
 
 

 

гменту              
 міжсегментні переходи 

и команд безумовного переходу 

4) 11101010 : addr L : addr H : seg L : seg H, 
5) 11111111 :

 
Три перші формати здійснюють перехід в межах поточного 

програмного сегменту, де модифікується тільки лічильник команд. В 
першому та другому форматах вказане зміщення disp, яке визначає адресу 
переходу. На відміну від команд з прямою адресацією, де зміщення є 
абсолютною адресою комірки пам'яті, зміщення в командах передачі 
управління представлене знаковим числом в межах - 32768...+ 32767 для 
першого формату (передача NEAR) і - 128...+ 127  для другого формату 
(передача SHORT). Знакові зміщення додаються до вмісту лічильнику 
команд, утворюючи нову адресу для зчитування коду наступної команди. 
Подібний спосіб адресації називається відносним і для МП 86 
застосовується тільки в командах переходу. Зауважимо, що в другому 
форматі 8-розрядне зміщення перед додаванням до вмісту лічильнику 
команд попередньо автоматично пер

ою операції розширення знаку. 

комірки пам'яті або регістр оперативного призначення, де зберігається 16-
е число, що завантажується до лічильнику команд і ф
ну адресу звертання до комірки пам'яті

Передача типу FAR вимагає змін як в лічильнику команд, так і в 
сегментному регістрі CS. Команди переходу четвертого формату в 
другому та третьому байтах містять число, що заноситься до лічильнику 
команд,  а  в  четвертому  та   п'ятому   байтах   -   нову   початкову   адресу 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
переходи всередині се

    
 
Рисунок 13 Формат

Безумовн й перехід и

відносна адресація абсолютна адресація 

пряме зміщення непряма адреса пряма адреса 

IP = IP + disp 16 
ормат 1 (NEAR) ф

IP = IP + disp 8 
формат 2 (SHORT)

IP :[EA] 
формат 3

IP :[EA] 
CS:[EA+2] 
формат 5 

IP : ad H,L 
CS:seg H,L 
формат 4 
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програмного сегменту, що завантажується до сегментного регістру CS. В 
п'ятому

 

п

 
додається до вмісту  лічильнику 

команд.           

М

 форматі постбайт визначає виконавчу адресу комірки пам'яті, де 
знаходиться 16-розрядне число для завантаження до лічильнику команд 
(комірки з адресами ЕА, ЕА + 1). В сусідній комірці (адреси ЕА+2, ЕА + 3) 
розміщене 16-розрядне число, що завантажується до сегментного регістру 
CS. Відмітимо, що регістри оперативного призначення для зберігання 
адрес міжсегментного переходу не використовуються. 

В мнемокодах команд умовних переходів при порівнянні знакових 
операндів умова " БІЛЬШЕ "  позначена  літерою  G   ( Greater ), а  умова  
" МЕНШЕ " - літерою L (Less). Для беззнакових операндів використо-
вуються літери A ( Above – над ) та B ( Below – під ) від овідно.Умова 
рівності позначена буквою Е ( Equal ), а невиконання – NE. Формат команд 
умовних переходів аналогічний другому формату команд безумовних 
переходів,де другим байтом задається відносне 8-розрядне знакове 
зміщення, що після розширення знаку 

При необхідності умовного переходу,   що перевищує межі  
-128...+127 додатково використовується команда безумовного переходу. 

 
Таблиця 9. Команди умовних переходів. 
 

немокод Умова Значення прапорців 
 

JL/JNGE 
JNL/JGE 

Для знакових операндiв 
Менше/не (більше або рівне) 
Не менше / більше або рівне 

 
SF XOR OF = 1 
SF XOR OF = 0 

Більше/не (менше або рівне) 
Не більше / менше або рівне 

(SF XOR OF) ZF = 0 
(SF XOR OF) ZF = 1 
 

JG/JNLE 
JNG/JLE 

 
 
 
 

JB/JNAE 
JNB/JAE 
JA/JNBE 
JNA/JBE 

 

  Для беззнакових операндiв 
 
Менше/не (більше або рівне) 
Не менше / більше або рівне 
 Більше/не (менше або рівне) 
Не більше / менше або рівне 

 
 
 

CF = 1 
CF = 0 

CF XOR ZF = 0 
CF XOR ZF = 1 

 
 
 

JE/JZ 
JNE/JNZ 

JS 

Для довiльних операндiв 
Рівне 

Не рівне 
По мінусу 
По плюсу 

 

 
 

ZF = 1 
ZF = 0 
SF = 1 
SF = 0 

 
1 

JNS 
JO По переповненню

По відсутності переповнення 
По парності 

OF = 1 
OF = 0JNO 

По непарності PF = JP/JPE 
JNP/JPO PF = 0 
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конання команд із 
мнемон

г

у 
циклу і и необхідності забезпечує повний обхід циклу (при використанні 
ком менше, один раз). Недоліком 
циклів, організованих за допомогою команди JCXZ, є необхідність 
вико манд декрементування регістру о 
пе ходу в кінці циклу Z може бути віднесена до 
коман  пе с налізу 
регіст  пра

 LO N д 
до поч ічно о  
не ор , 2) рац
(LOOPE/LOOPZ) або ZF = 0 (LOOPNE/LOOPNZ). 
 

 
 

) із досту мірки, 
адреса рігає еку
Кожне я д анн ься 
зміною ) адреси   
чином, оп анд, занесе итується із стеку першим 
(інша назв стеку : буф . Звертання д стеку дещо 
аналогі овненню та спо ю автоматного ма за тим 
виклю о операнди, на  патронів, не пе ться по 
комірках а залишаютьс ж місці, де були і. Зміни 
відбуваю тільки в по  на ком м'яті із 
останньо  верхів  TOS - 
Top Of S

а команд М яє заносити д  тільки 
двобай анди з рег го призначен H reg), 
коміро

     

Для реалізації циклічних процедур Асемблер МП 86 містить 
спеціальні команди управління циклами з відносною адресацією - LOOP, 
LOOPE/LOOPZ, LOOPNE/LOOPNZ, JCXZ, в другому байті яких міститься 
8-розрядне знакове зміщення. На базі регістру СХ організується лічильник 
циклів, який декрементується в кожному циклі ви

ікою LOOP (команда JCXZ не передбачає декрементування 
регістру СХ). 

Команда LOOP, що розміщається в кінці циклічної 
процедури,декрементує регістр СХ, після чого додає знакове зміщення до 
вмісту лічильника команд IP і тим самим здійснює перехід на початок 
циклу при виконанні умови відмінності від нуля регістру СХ. У випадку 
обнулення ре істру СХ після його декрементування відбувається вихід з 
циклу і виконання команди, що є наступною за командою LOOP. 

Команда JCXZ здійснює перехід до повторення циклічної 
процедури при виконанні умови СХ = 0, має розміщатись на початк

пр
анди LOOP цикл буде виконаний, щонай

ристання ко СХ та безумовног
ре . Фактично, команда JCX

д умовного реходу, де перехід відбуваєть я в результаті а
ру СХ,а не порців регістру ознак. 
Команди OPE/LOOPZ, LOOPNE/LOOP Z здійснюють перехі

атку цикл
івнює нулю

ї процедури при виконанні дв
в результаті циклічних опе

х умов : 1) регістр СХ
ій прапорець ZF = 1  д

7. СТЕК, ПІДПРОГРАМИ

Стек (Stack - область оперативної пам'яті пом до ко
 якої збе ться в регістрі-покажчику ст  SP (Stack Pointer). 
 звертанн
 (зменшенням

о стеку (занесення або чит
 або збільшенням відповідно

я) супроводжуєт
 Такимв SP. 

ер ний до стеку останнім, зч
ер LIFO - Last In First On)а о 

чне нап рожнінн
 відміну від

газину, 
ченням, щ

ку, 
реміщаю

 сте я на тому занесен
ться 
ю анесеною

кажчику SP, що вказує
ормацією, яка має 

ірку па
 з  інф назву ки стеку

tack. 
Систем П 86 дозвол о стеку

тові опер
к яті

істрів оперативно ня (PUS
пам'  (PUSH mem), сегментних регістрів (PUSH seg), регістру 

ознак (PUSH F), а також відповідними командами РОР здійснювати 
зворотні процедури зчитування операндів із стеку. При занесенні 
двобайтового операнду до стеку командою PUSH в комірку з адресою    
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 молодшого байту регістру або комірки пам'яті з меншою 
адресою  т ує о

 

[ SP-1 ] записується старший, в комірку [ SP-2 ] - молодший байти 
операнду, а також відбувається подвійне декрементування регістру стеку 
SP. По команді РОР вміст комірки стекової пам'яті з адресою [ SP ] 
заноситься до

, вміст комірки з адресою [ SP+1 ] заван аж ться д  старшого 
байту регістру або комірки пам'яті з більшою адресою. Одночасно з цим 
відбувається подвійне інкрементування регістра покажчика стеку SP 
(рисунок 14). 
 
початковий стан                           стан після команд : 

   PUSH 
BX  PUSH 

CX  POP 
DX  

100B  100B  100B  100B   

100C  100C  SP=100C CX(L) 100C CX(L) →DX(L) 

100D  100D  100D CX(H) 100D CX(H) →DX(H) 

100E  SP=100E BX(L) 100E BX(L) SP=100E BX(L)  

100F  100F BX(H) 100F BX(H) 100F BX(H)  

SP=1010  1010  1010  1010   

1011  1011  1011  1011   

         

 
Рисунок 14. Стан комірок стекової пам'яті після виконання команд 

PUSH, POP 
 

Необхідно звернути увагу на дві особливості стеку : 
1) перевернутість: заповнення стеку відбувається в напрямку області 

пам'яті з меншими адресами, 
2) читання із стеку не знищує операндів, що зберігаються (подвійний 

декремент покажчика SP дозволяє вдруге прочитати необхідні дані). 
Два обов'язкові правила для користувача стеком : 
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повідати команда РОР. 
Особливі випадки при користуванні стеком : 

 до стеку, коли перед 
тим покажчик SP досяг мінімально припустимої адреси, при цьому 
відбувається помилк запис зверху х потрібн аних, що 
втрачаються,  

2) антипереповнення стеку derlow) - чи  із стеку пр кажчику 
 чат  адр сою, му випадку туют я дові ьні 
які  б несен попер  до ст у. 
Головним чином стек використовується : 

1) мчасо зберігання и і рі а

2) при використанні підпрограм для : 
ер ен реси п верта  ос  пр

- тимчасового зберігання інформації з РОП, якщо РОП   
використовуються в процесі виконання підпрограми, 

3) обс г  п ван
Підпрограма - автономний  фрагмент програми для обчислення 

функції (наприклад синус ), нання ої обхі в різних 
областях основн ог ідп ма ує в о  області 
постійної пам'яті із фіксованою початковою адресою, але перехід до 
в я пі рами здійснюється  звичайною командою 
безумовного пер  JMP  а спеціальною командою  ідпрограми 
CALL, яка в системі команд  МП 86 має 4 формати : 
 
1) 11101000  disp L  disp H,                              2) 11111111  mod010r/m, 
3) 10011010  addr L  addr H  seg L  seg H,       4) 11111111  mod011r/m. 
 

Перші два формати із відносною адресацією реалізують виклик 
ідпрог

ретій і четвертий формати, що мають абсолютну адресацію, 
дійсню ми поточного 

пер L 

під
ком го занесення вмісту 
лічильника команд (фактично адреси наступної команди) до верхівки 

1) при виділенні під стек області оперативної пам'яті з початковою 
(максимальною) адресою STACK (наприклад, 100F) до покажчика SP 
заноситься значення STACK + 1 (наприклад, 1010), 

2) кожній команді PUSH в межах програми або окремої підпрограми 
повинна від

1) переповнення стеку (Overlow) - занесення даних

овий 

 (Un

 інши

тання

их д

и по
SP із
дані,

по
 не

ковою
ули за

е
і 

в цьо
едньо

 зчи ьс л
ек

 для ти
призначення

вого 
, 

даних пр  нестач регіст в опер тивного 

- зб еж ня ад о ння до новної ограми, 

 при лу овуванні ерери ь. 

, 
ої пр

 кута
рами. П

вико
рогра

 як
розміщ

 не
ться 

дно 
кремій

иконанн  дпрог
еходу

 
,

не
 виклику п

п рами, що знаходиться всередині сегменту - перехід типу NEAR із 
прямим (перший формат) і непрямим (другий формат) вказуванням 
міщення. Тз
з ють перехід до підпрограми, яка знаходиться за межа
програмного сегменту - перехід типу FAR з прямим (третій формат) та 
непрямим (четвертий формат) вказуванням зміщення в сегменті та 
початкової адреси сегменту. Формати команди CALL ідентичні 
відповідним форматам команди  JMР, за виключенням формату короткого 

еход  команді CALу типу SHORT в межах одного байту, який в
відсутній. 

На відміну від команди безумовного переходу команда виклику 
програм забезпечує збереження адреси команди, що є наступною за 
андою CALL. Це відбувається шляхом автоматично
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SP  заноситься логічна адреса першої 
команди  командою CALL. У 

про
вм
1,S P-4] відповідно), а також зменшення на 4 вмісту регістру 

 
поч тан    стан після ко- 

100B  100B  

стекової пам'яті TOS із одночасним подвійним декрементуванням регістру 
. Після цього до лічильника команд

 підпрограми,що прямо або непрямо вказана
випадку виклику підпрограми, що знаходиться за межами поточного 

грамного сегменту, командою CALL здійснюється запис до стеку 
істу сегментного регістру CS та лічильнику команд (у комірки [ SP-
P-2 ] та [SP-3,S

SP (рисунок 15). 

атковий стан   стан після ко-         початковий с
                     манди CALL FAR 
 

                  манди CALL NEAR                      

100B  100B  

100C  1 C  100C  SP=10 C IP(L) 00 0

100D  100D  100D  100D IP(H) 

100E  SP=100E IP(L) 100E  100E CS(L) 

100F  100F IP(H) 100F  100F CS(H) 

SP=1010  1010  SP=1010  1010  

1011  1011  1011  1011  
  

Рисунок 15. Стан комірок стекової пам'яті після команд викли
ідпрограм 

ку 

н

ам'яті, задіяні в підпрограмі, на момент  звертання до 
підпрог

п
 
Перед звертанням до підпрограми необхідно зберегти вміст 

регістрів та комірок пам'яті, які задіяні в підпрограмі (найпростіше це 
зробити занесенням операндів до стеку), а також завантажити визначені 
регістри вхідними параметрами - даними, що будуть оброблятись 
підпрограмою. Після закінчення підпрограми необхідно зберегти одержані 
результати – вихідні параметри, після чого повернути до регістрів 
операнди,необхідні для продовження вико ання основної програми. В 
наведеному нижче прикладі виклику підпрограми обчислення синусу кута 
вважається, що в підпрограмі задіяні регістри AX,BX,SI (інші регістри та 
комірки п

рами є вільними і не потребують збереження), значення кута f в 
підпрограмі обробляється в регістрі AX, результат sin (f) в кінці 
підпрограми також формується в регістрі АХ : 

  
    PUSH AX       -   збереження в стеку вмісту 
    PUSH BX           регістрів, які задіяні в 
    PUSH SI           підпрограмі 
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для продовження виконання 
  POP AX            основної програми 

, 

     1) 1 000
     2) 1 000 a L  data H, 
     3) 1 010
     4) 1 010 a L  data H. 
 

ш  ор абезпечують п ерт підп  
в х п о с у лях несе  
лічильнику ман й адре комірки вої і 
[S що б аван  до у ман CAL  

я  пі ами, о зн  а межами поточ ого 
го егм кори овую ій та ч ий формати 

ко  RET. Згід ми із стекових к [S ,SP+ +2,SP+ ] до 
лічильника к ментн  регіс  від овід антажуються 
гічна та базова адреси команди, що є наступною за командою CALL в 

о 
дбувається збільшення регістру SP на 2 та 4 відповідно 

(рисуно ). Другий і четвертий формати команди RET містять 
двобайт є

о

я тимчасового переходу на 
підпрог му обслуговування ситуації, яка вважається більш важливою або 

більш, як на 256 різних 
вує до 256 типів переривань, 

сна підпрограма обробки. 
вань 

 зарезервована область об'ємом до 
 переривань.  

    MOV AX,[BX]   -   занесення вхідного параметру (значення кута f) 
    CALL SIN      -   виклик підпрограми 
    MOV [BP],AX   -   занесення вихідного параметру 
    POP SI        -   повернення вмісту регістрів 
    POP BX            
  
 

Повернення з підпрограми здійснюється командою RET (RETurn)
о має чотири формати : щ
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ий
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і другий ф
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дою 

пам'ят
L. ДляP,SP+1], ко

поверненн
програмно

з
 с

дпрогр
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з
 

н
етверт

манди но з ни
 та сег

 коміро
тру CS

P
п

1], [SP
но зав

3
оманд ого

ло
основній програмі.В процесі виконання команди RET першого та третьог
форматів ві

к 16
ове зміщення (ціле беззнакове число), яке дода ться до вмісту 

регістру SP після виконання команди RET. Додавання зміщення до 
регістру SP використовується у випадках, коли вхідні параметри 
підпрограми є багат чисельними і заносяться до підпрограми через стек. 
При повертанні з підпрограми блок вхідних параметрів стає непотрібним і 
виключається із стеку шляхом додавання до регістру SР зміщення, 
значення якого дорівнює подвійній кількості вхідних двобайтових 
параметрів. 
 

8. ПЕРЕРИВАННЯ 
 

Переривання - стан мікропроцесора, пов'язаний із раптовим 
припиненням виконання основної програми дл

ра
терміновою. МП 86 може реагувати не 
нестандартних ситуацій, тобто обслуго
кожному з яких відповідає вла

Для зберігання початкових адрес підпрограм обробки перери
в просторі постійної пам'яті МП системи
1 Кбайт з адресами 00000h...003FFh, що має назву вектора
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манди RET формату1  

   

початковий стан   стан після ко
 

100B  100B

100C  100C   

100D  100D   

SP=100E IP(L) 100E IP(L) →IP(L) 

100F IP(H) 100F IP(H) →IP(H) 

1010  SP=1010   

1011  1011   
 

початковий стан          стан після команди RET формату3. 
100B  100B   

 
SP=100C IP(L) 100C IP(L)  

→IP(L) 
100D IP(H) 100D IP(H) →IP(H) 

100E CS(L) 100E CS(L) →CS(L) 

100F CS(H) 100F CS(H) →CS(H) 

1010  SP 1010  =

1011  1011  
 

 
Рисунок.16. Стан комірок стекової пам'яті після команд 

повертання. 
 
Кожному типу пере  байти постійної пам'яті,в 

яких містяться двобайтова базова дреса програмного  сегменту та 
двобайт

ння - після в  
перевищує довжину акумулятора або відбувається ділення на нуль 
(тип 0); 

ривання відповідає 4
а

ова логічна адреса, що визначають початок підпрограми обробки 
переривання (рисунок 17). 

Переривання розрізняються в залежності від джерела, що ініціює 
переривання, і поділені на три групи : внутрішні (джерело- 
мікропроцесор), програмні (джерело - команди переривання), апаратні 
(джерело - зовнішні пристрої МП системи). 

Внутрішні переривання автоматично ініціалізуються блоком 
управління мікропроцесора без будь-якого втручання програміста в двох 
випадках : 
1) помилка діле иконання команд  DIV, IDIV  частка
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. . . 
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Рисунок.17 . Вектор переривань МП 86. 
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п  п р сля    
кона ної ко и  1). 

П ий режим роботи МП задається встановлення апорця 
використо ть іл нн програм. 
гр ов , я , 

індикацію рів в го призначення, регістру , 
комірок оперативної пам В  команд  86 відсутні  

ан ор я д регістрів 
вн и ач р г к. Т у зміна 

прапорця ійсн  слідовності  
операцій: тр оз стеку,  2) із стеку вміст регістру 

в я тр  ,  3) шляхом 
н ц  на ня,  4) 

аско перан т а оперативного изначення записується 
о стеку,  вка стеку заноситься до регістру ознак. 

Д й ан від зовнішніх 
їв 6 є  I terrupt) та 

 (IN ). 
С пере а вхід NMI подається  

троя падку виникнення аварійних ситуацій, які вимагають 
го ня хі онанн підпрограм обробки 

перериван по вход здійсн цесором 
автоматично зразу після завер ання поточної команди 
програми ал ід зовні трою по входу NMI 
запам'ято мікропроцесором, за рахунок чого переривання типу 2 

н а щ й пріори 25 их переривань. 
 вх  переривання 

відбувається по передньому фр на  NMI. дальше 
перебуван динично  рівня I не викликає п ходу до 
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порця IF  переривання від внішніх 
R прогр вс диницю 

 команді STI.  с   INTR 
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сприймаєтьс роц ором і визначає тип переривання. При значній 
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овнішніх пристроїв до МП і формує коди типу переривань. Перериванням 

пер мікропроцесором, тому зовнішній 
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пристрі

н

е

: переривання в 
місці р

байтовими командами INT 3 та INT0 відповідно. 
Перерив  

я ь а

ро

н
регістрі ознак скидаються в нуль, а регістр SP 

двічі де

д я

и ь о

й повинен формувати одиничний рівень на вході INTR до 
зчитування його мікропроцесором.  

Для усунення повторного переходу до обробки маскованого  
переривання необхідно забезпечити скидання одиничного рів я на вході 
INTR після зчитування запиту на переривання мікропроцесором. 

Перехід до обробки програмних переривань здійснюється 
двобайтовою командою INT type, де другий байт type визначає тип 
переривання.Під програмні п реривання найчастіше резервуються типи 
від 5 по 31 включно,припускається використання типів 32...255. Приклади 
програмних переривань : INT 10 - перехід до базових систем вводу-виводу 
BIOS для роботи з відеомонітором, INT 21 - перехід до сервісних функцій 
системи MS DOS. 

Два програмних переривання є специфічними 
озриву (контролю) - тип 3, переривання при виникненні 

переповнення (OF = 1) - тип 4. Перехід до обробки цих переривань 
здійснюється одно

ання в місці контролю використовується, здебільшого, у 
налагоджувальних програмах і передбачає виведення на індикацію вмісту 
певних регістрів або комірок пам'яті. Перехід до обробки переривання по 
переповненню здійснюється тільки при умові OF = 1 і використовується 
для визначення і усуненн  переповнен  при опер ціях із знаковими 
числами. 

Операції, що виконуються мікропроцесором при переході на 
підпрограму обробки переривання, аналогічні операціям, які здійснюються 
командою міжсегментного виклику підп грам  CALL FAR : до стеку 
заноситься вміст регістру CS та лічильнику команд ІР, вміст регістру SP 
зменшується на 4. Додатково при переході на підпрограму  обробки 
переривань здійснюється занесення до стеку вмісту регістру оз ак, після 
чого прапорці IF та TF в 

крементується. Занесення до стеку відбувається в наступному 
порядку : 1) регістр ознак, 2) регістр CS, 3) лічильник команд. 

Повернення з підпрограми обробки переривань до виконання 
основної програми здійснюється однобайтовою командою IRET, згідно з 
якою із верхівки стеку TOS до лічильника команд ІР, регістру CS та 
регістру прапорців повертаються збережені значення, а вміст регістру SP 
збільшується на 6. На рисунку 18 наведений приклад стану стекової 
пам'яті при використанні підпрограм обробки переривань. Відмітимо, що 
при перехо і на обробку переривання будь- кого типу забороняються 
масковані зовнішні переривання (IF = 0) та переривання покрокового 
режиму (TF=0). Це визначає нижч й рівен  прі ритету зовнішніх 
маскованих та покрокових переривань (рисунок 17). 
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початковий стан  стан після команди INT      стан після команди IRET 
 

100B  SP=100B IP(L) 100B IP(L) →IP(L) 
100C  100C IP(H) 100C IP(H) →IP(H) 
100D  100D CS(L) 100D CS(L) →CS(L) 
100E  100E CS(H) 100E CS(H) →CS(H) 
100F  100F PSW(L) 100F PSW(L) →PSW(L) 
1010  1010 PSW(H) 1010 PSW(H) →PSW(H) 

SP=1011  1011  SP=1011   
 

Рисунок.18 Приклад стану стекової пам'яті при використанні 
підпрограм обробки переривань. 
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Д Д . О АТОК А     Систем анд 086
N ocode  byte 1            3           b
 
00  r,     g r/m  
00  r, m    
00  m ,r    
00  m ,#  1100011w   r/m     =

,  1011wreg     # L           w=1)       4 
06 MOV a,mem  101000dw    addr L      addr H         11 
7 MO

seg r/m            2 
09 MOV seg,mem             8+E 
10 MOV r,seg              2 
11 MOV mem,seg             9+E 
2 PUSH       10 

013 PUSH      16+E 
014 PUSH r  01010reg           10 

eg 110   

01

01
02 0011w   mod reg r/m          17+E 

H

02

  
02 w 

   1
  2

       16+E 
1 m  

03
03   10011110            4 

33 PUSHF  10011100           10 
34 POPF  10011101            8 
_________ ______ 

 

а ком  МП 8 . 
  Mnem   byte 2      byte   byte 4 yte 5  nt 

1 MOV
2 MOV

r 
me

100010dw   mod re
 

   
 

 
 

       2 
      8+E 
      9+E 3 MOV em    

4 MOV em    mod 000     # L       # H (w 1)      10+E 
005 MOV r #           # H (   
0
00 V mem,a             11 
008 MOV seg,r  100011d0     mod0
0
0
0
01  r  11111111     mod 110 r/m     

mem        

015 PUSH  000seg          10 
016 POP r  10001111     mod 000 r/m            8 

7 POP mem            17+E 

 s

018 POP r  01011reg            8 
9 POP seg  000seg111            8 
0 XCHG r,mem 100

021 XC G r,r              4 
022 XCHG AX,r  10010reg            3 

3 IN port  1110010w     port          10 
  024 IN                  1110110w           8 

025 OUT port  1110011w    port          10 
6 OUT   1110111            8 
7 XLAT  11010102 11         1 

028 LEA r  10001101     mod reg r/m         +E 
9 LDS r,mem  11000101     mod reg r/m   02

030 LES r,mem  1000100     mod reg r/          16+E 
1 LAHF  10011111            4 
2 SAHF

0
0
_ ________________________________________________
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/m  
36 ADD r,mem             9+E 

,r E 
00000s  mod 0 r/m    # L # H (sw=01) 

 
 

L # H (sw=01) 

001010w      #  H (w=
11w  mod 000 r/m  

  

  mod g r/m  
 

em,r E 

em, # E 
 L  H (w=1) 

           

E 
 1 r/m     # L     H (sw= 1)         

E 
 H (w=1) 

mod 001 r/m  
m  

mem  
m,r  

 # od 1 r/m     # L     H (w=1

72 CMP a, #  0011110w # L  # H (w=1)         4 

035 ADD r,r  000000dw  mod reg r            3 
0
037 ADD mem            16+
038 ADD r, #  1 w 00          4 
039 ADD mem,#            17+E 
040 ADD a, #  0000010w      # L # H (w=1)         4 
041 ADC r,r  000100dw  mod reg r/m             3 
042 ADC r,mem             9+E
043 ADC mem,r            16+E
044 ADC r, #  100000sw  mod 010 r/m    #          4 
045 ADC mem,#            17+E 
046 ADC a, #  0 L # 1)         4 
047 INC r  11111           2 
048 INC mem            15+E
049 INC r  01000reg            2 
050 SUB r,r  001010dw  re            3 
051 SUB r,mem             9+E
052 SUB m            16+
053 SUB r, #  100000sw  mod 101 r/m     # L      # H (sw=01)                4 
054 SUB m              17+
055 SUB a, #  0010110w #  #         4 
056 SBB r,r  000110dw  mod reg r/m                3 
057 SBB r,mem             9+E 
058 SBB mem,r            16+
059 SBB r, #  100000sw  mod 01 # 0          4 
060 SBB mem,#            17+
061 SBB a, #  0001110w # L  #         4 
062 DEC r  1111111w            2 
063 DEC me            15+E
064 DEC r  01001reg            2 
065 NEG r  1111011w  mod 011 r/m            3 
066 NEG mem            16+E 
067 CMP r,r  001110dw            3 
068 CMP r,             9+E
069 CMP me            16+E
070 CMP r,  100000sw  m 11 # )        4 
071 CMP mem,#            17+E 
0
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2 

r я к у  

1 r/m конання 
em    визначається к :        

em    N - число з ре іст-      
   ру С  

  
  mod 010 r/m       визначається к :       

 4 *  ),       E 
   де N -        

m  
em,r E 

em,# E 
 #  H (w=

  

  mod 001 r/m     # L      H (w= ) 
 E 

      #  H (w=
mod m             

06 XOR r,mem             9+E 
em,r 

073 MUL   1111011w  mod 100 r/m       Для команд множення та   133 
074 IMUL  1111011w  mod 101 r/m       ділення наведений мак-   154 
075 DIV   1111011w  mod 110 r/m       симальний час виконан-   16
076 IDIV  1111011w  mod 111 r/m       ня команд                           184 
077 CBW   10011000            5 
078 CWD   10011001            5 
________________________________________________________________ 
 
079 SHL/SAL  110100vw  mod 100 r/m       Дл оманд формат        2 
080 SHL/SAL mem         RRR r,CX кількість        15+E 
081 SHR r  110100vw  mod 10       тактів ви        2 
082 SHR m       я      15+E
083 SAR r  110100vw  mod 111 r/m       8 + ( 4 * N ), де                   2 
084 SAR m      г      15+E
085 ROL r  110100vw  mod 000 r/m    Х.         2 
086 ROL mem         Для команд формату      15+E 
087 ROR r  110100vw  mod 001 r/m       RRR mem,CX кількість      2 
088 ROR mem         тактів виконання      15+E
089 RCL r  110100vw  я           2 
090 RCL mem         20 + ( E * N       15+
091 RCR r  110100vw  mod 011 r/m     - число з ре           2
092 RCR mem         гістру СХ.                     15+E 
________________________________________________________________ 
 
093 AND r,r  001000dw  mod reg r/m                             3 
094 AND r,me              9+E
095 AND m            16+
096 AND r, #  1000000w  mod 100 r/m    # L    # H (w=1)        4 
097 AND m             17+
098 AND a,  0010010w      # L # 1)         4 
099 OR r,r  000010dw  mod reg r/m                           3 
100 OR r,mem             9+E
101 OR mem,r            16+E 
102 OR r, #  1000000w  # 1        4 
103 OR mem,#            17+
104 OR a,#  0000110w L # 1)         4 
105 XOR r,r  001100dw   reg r/              3 
1
107 XOR m            16+E 
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 # 
em,#

, # 
,r  mod reg r/m             
,mem  

14 TEST mem,#             17+E 

1011w  mod 010 r/m  
em E 

________ ______ _____  

100101  
 

01011   

01010     
/REP

R
____  

26 CMC   11110101            2 

____ _____ ____ ____ __ 

108 XOR r,  1000000w  mod 110 r/m     # L      # H (w=1)        4 
109 XOR m             17+E 
110 XOR a  0011010w # L  # H (w=1)         4 
111 TEST r  1000010w              3 
112 TEST r               9+E
113 TEST r, #  1111011w  mod 000 r/m     # L      #  H (w=1)                  4 
1
115 TEST a, #  1010100w # L  # H (w=1)         4 
116 NOT r  111           3 
117 NOT m            16+
_____________ _ __ _____________________________
 
118 MOVS  10       9+17*N
119 CMPS  1010011w       9+22*N
120 SCAS  1 1w                    9+15*N
121 LODS  1010110w           12 
122 STOS  1 1w                 9+10*N 
123 REPNE NZ  1111001z            6 
124 REP/REPE/ EPZ             6 
__________ _________________________________________________
 
125 STC   11111001            2 
1
127 CLC   11111000            2 
128 STD   11111101            2 
129 CLD   11111100            2 
130 STI      11111011            2 
131 CLI   11111010            2 
132 HLT   11110100            2 
133 WAIT  10011011            3 
134 ESC   11011xxx   mod yyy r/m                              2 
135 LOCK  11110000            2 
136 NOP   10010000            3 
137 SEGFIX  001sg110 
__________ ________________ __________ ___ ______
 
138 INT   11001101 type          51 
139 INT3  11001100           52 
140 INT0  11001110           53 
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__ ____ ___ ___ ____ __ 

000011    disp    Кількість тактів ви-              

111100    disp    ного ереход вказа-            
disp  дл /не-             

 ння умови            

49 JNB/JNA  01110011    disp                       8/4 

disp 
 disp            
      disp                 

p                 
000    disp                  

58 LOOP  11100010    disp                        17/5 
NZ/LO 000z  disp  

/LOOPE  
  disp              

_____ ____ ____________ ___ ____ __ 

  disp L isp H              
  disp L 
mod               дл  r - 11, я mem  
  addr L ddr H  L   eg H   

           
  disp L isp H              
mod r/m              

   addr L addr H     seg L     seg H          28 

71 RET   11000011            8 
    # L # H 

    # L # H 

141 IRET  11001111           24 
____________ __________ ____ ___________ ___ ______
 
142 JZ/JE  11            8/4 
143 JNZ/JNE  01110101    disp      конання команд умов-                  8/4 
144 JL/JNGE  01   п у          8/4 
145 JNL/JGE  01111101         на я виконання        8/4 
146 JLE/JNG  01111110    disp      викона         8/4 
147 JNLE/JG  01111111    disp                       8/4 
148 JB/JNAE  01110010    disp                       8/4 
1
150 JBE/JNA  01110110    disp                       8/4 
151 JNBE/JA  01110111    disp                       8/4 
152 JP/JPE  01111010                          8/4 
153 JNP/JPO  01111011               8/4 
154 JO            01110000                 8/4 
155 JNO   01110001    dis               8/4
156 JS                  01111              8/4
157 JNS   01111001    disp                         8/4 
1
159 LOOP OPNE 1110           18/6
160 LOOPZ            18/6
161 JCXZ  11100011              18/6
_________ __________ __ ____ ___ ______
 
162 JMP   11101001  d           15 
163 JMP   11101011           15 
164 JMP   11111111  reg r/m я дл  - 18+E
165 JMP   11101010  a    seg   s        15 
166 JMP   11111111  mod 101 r/m            18+E 
167 CALL  11101000  d           19 
168 CALL  11111111  010          21+E 
169 CALL  10011010 
170 CALL  11111111  mod 011 r/m                       37+E 
1
172 RET   11000010             12 
173 RET   11001011           12 
174 RET   11100101             18 
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r/m mod=00 mod = 01 mod = 10 mod= 11 SEG 

    w=1 w=0 
000 BX+SI BX+SI+disp 8r BX+SI+disp 16 AX AL  
001 BX+DI BX+DI+disp 8 BX+DI+disp 16 CX CL  
010 BP+SI BP+SI+disp 8r BP+SI+disp 16 DX DL 
011 BP+DI BP+DI+disp 8r BL  BP+DI+disp 16 BX 
100 SI SI + disp 8r p 16 AH SI + dis SP 
101 DI DI + disp 8r p 16 CH DI + dis BP 
110 disp 16 BP + disp 8r DI  BP + disp 16 SI 
111 BX BX + disp 8r BH 

S   data 
BX + disp 16 DI 

00-ES 
01-CS 
10-SS 
11DS 
d   reg 
1-in 
0-out 
v  зсув 
0-1 
1-CX 

1-8r 
 

 тактів E конавчоКількість формування ви ї адреси ЕA  р пособів для ізних с

           
P,SI,D

D  + disp           

тактів х пе     INT 

адресації: 
пряма         disp              6 

 непряма         [BX,B I]          5 
  базова або індексна із зміщ.  [BX,BP,SI, I]           9 

базово-індексна без зміщення  [BP+DI], [BX+SI]                         7 
DI], [BP+SI]                       [BX+            8 

базово-індексна із зміщенням  [BP+DI] + disp, [BX+SI] + disp       11 
        [BX+DI] + disp, [BP+SI] + disp       12  

 
 еривань              Кількість виконання апаратни р  :        61 

           NMI                     50 
        покрокові       50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


