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Přesuny dat a zápis konstant do paměti 

Přesuny dat v paměti procesoru provádí instrukce přesunu (anglicky 

move): 

 MOV <oper1>,<oper2> 

Obecně MOV  <cíl>,<zdroj>  ze zdroje přesouvá do cíle 

Nejjednodušší příklad je zápis konstanty do registru A (střadače): 

MOV A,#12 

Po provedení této instrukce se naplní obsah registru A číslem 12. Zde je 

nutno upozornit na znak # (dvojitý křížek), který je uveden před číslem 

12. Tento znak je v assembleru 8051 velmi důležitý, protože odlišuje zápis 

konstanty (přímých dat) od zápisu hodnoty na přímé adrese (adresa 

v oblasti vnitřní paměti RAM nebo oblasti registrů speciálních funkcí SFR).  

Špatné použití znaku # (ať už jeho vynechání nebo nadbytečnost) 

způsobuje těžko zjistitelné chyby a "záhadné" chování programu. 

Příklad: 

MOV R0,#15  ;zápis čísla 15 do registru R0 

MOV A,#0  ;zápis čísla 0 do A 

MOV A,0  ;zápis čísla 15 do A !!! 

V posledním řádku programu nedojde k vynulování registru A, ale k 

přesunu hodnoty uložené na přímé adrese 0 do registru A. Protože na 

adrese 0 ve vnitřní paměti RAM leží registr R0, dojde k přepsání hodnoty, 

která je v něm uložena (číslo 15 - viz první instrukce) do registru A. 

Instrukce MOV má široké spektrum parametrů a je možno ji použít ve 

všech adresovacích modech obvodu 8051.  

Instrukce MOV slouží k přístupu do vnitřní paměti dat. 

Pro adresování vnější paměti dat je nutno použít instrukci  

MOVX (Move External).  

Pokud budeme chtít načíst údaje z paměti programu (např. programové 

konstanty), musíme užít instrukci MOVC (Move Code). 
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Přesunové instrukce: instrukce MOV: MOV  <cíl>,<zdroj>  

 Instrukce Příklad Popis 

1 MOV A,#data 
MOV A,#200 

MOV A,#0F5H  

Uloží hodnotu, tj. přímá data (8 

bitů) do A   
  data (0…255, tedy 0…FFH,  

nebo 0…11111111B) 

2 MOV Rn,#data MOV R5,#55 

Uloží hodnotu, tj. přímá data (8 

bitů) do registru Rn   
 data (0…255), Rn=R0…R7 

3 MOV A,Rn MOV A,R7 
Přesouvá obsah registru Rn do A  

(A<-R7) 

4 MOV Rn,A MOV R4,A 
Přesouvá obsah A do registru Rn    

(R4<-A) 

5 MOV C,bit MOV C,22.3 
Přesune hodnotu bitu z učené 
bitové adresy do bitu příznaku 

přenosu 

6 MOV bit,C MOV P1.0,C 

Přesune bit příznaku přenosu do 

0. bitu registru P1,  
(tj. do 0. bitu V/V portu P1) 

7 MOV A,dir MOV A,20H 
Přesune obsah zadané datové 

adresy do A 

8 MOV dir,A MOV 20H,A 

Uloží obsah A (střadače) do 

zadané datové adresy  
(tedy na adresu 20H) 

9 MOV A,@Ri MOV A,@R0 

Do A uloží obsah paměťové 

buňky vnitřní paměti dat 
adresované registrem Ri 

 Ri = R0 nebo R1 

10 MOV @Ri,A MOV @R1,A 

Uloží obsah A do paměťové 

buňky, jejíž adresa je uložena 
v registru Ri,  

(tedy R0 nebo R1) 

11 MOV dir,@Ri MOV 20H,@R1 

Uloží obsah paměťové buňky 
vnitřní paměti dat adresované 

registrem Ri na zadanou přímou 
adresu (tedy na adresu 20H) 

12 MOV @Ri, dir MOV @R1,15 

Uloží obsah zadané paměťové 
buňky (na adr. 15 dek.) do 

paměťové buňky vnitřní paměti 

dat adresované registrem Ri 
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13 MOV Rn, dir MOV R7, 20H 

Uloží obsah zadané adresy 

v paměti dat do registru Rn  
(např. obsah buňky na adr. 20H 

do R7) 

14 MOV dir, Rn MOV 40H, R5 

Uloží obsah registru Rn do do 

paměťové buňky se zadanou 
adresou (např. obsah R5 na adr. 

40H) 

15 MOV dir,#data MOV 25, #200D 

Uloží zadaná přímá data (číslo) 
do paměťové buňky se zadanou 

adresou (např. 200D na adr. 
25dek.) 

16 MOV dir1,dir2 MOV 40H,20H 

Uloží obsah zadané adresy 

v paměti dat na jinou adresu  
(např. obsah buňky na adr. 20H 

do 40H) 

17 MOV @Ri,#data MOV @R0,#99 

Uloží zadaná přímá data do 

paměťové buňky vnitřní paměti 
dat adresované registrem Ri 

(číslo 99 dek. na adresu 
uloženou v R0) 

18 MOV DPTR,#data16 
MOV DPTR, 
#8AF1H 

Uloží zadaná 16 bitová data do 

registru DPTR  
(číslo 8AF1H) 

Instrukce MOVC - načtení údajů z paměti programu (např. programové 

konstanty) 

19 MOVC A,@A + DPTR A <-((A)+(DPTR))  

Sečte obsah A s obsahem ukazatele dat (DPTR), tento součet považuje za 

adresu v paměti programu, obsah této adresy přesune do A. 

Vyšší řády adresy se přesunou do portu P2, nižší řády adresy se přesunou do 

portu P0. 

20 MOVC A,@A + PC A <-((A)+(PC))  

Sečte obsah A s obsahem inkrementovaného (před provedením instrukce se 

přičte 1) programového čítače (PC), tento součet považuje za adresu 

v paměti programu, obsah této adresy přesune do A. 

Vyšší řády adresy se přesunou do portu P2, nižší řády adresy se přesunou do 

portu P0. 
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Instrukce MOVX - pro adresování vnější paměti dat 

21 MOVX @DPTR, A (DPTR) <- (A) 
Uloží obsah A do vnější paměti 
dat adresované DPTR 

22 MOVX @Ri, A (Ri) <- (A) 
Uloží obsah A do vnější paměti 

dat na adresu Ri+P2 

23 MOVX A, @DPTR A <- (DPTR) 
Uloží do A obsah buňky vnější 

paměti dat adresované DPTR 

24 MOVX A,@Ri A <-(Ri) 
Uloží do A obsah buňky vnější 
paměti dat z adresy dané 

součtem Ri + P2 

Instrukce XCH – vzájemná výměna dvou 8 bitových slabik 

XCH A,Rn XCH A,R6 
Výměna obsahu A a registru Rn 

(např. výměna A a R6) 

XCH A,dir XCH A,20H 

Výměna obsahu A a zadané adresy 
v paměti dat 

(např. výměna A a obsahu paměti 
na adrese 20H) 

XCH A,@Ri XCH A,@R0 

Výměna obsahu A a paměťové 
buňky vnitřní paměti dat 

adresované registrem Ri 

(např. výměna A a obsahu paměti 
na adrese uložené v R0) 

XCHD A,@Ri (A) <-> Ri(b0-b3) 

vymění (navzájem prohodí) obsah 
nižšího "půlbytu" střadače s 

nepřímo adresovaným paměťovým 
místem vnitřní paměti dat 
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Práce se zásobníkem 

PUSH dir (SP) <-> (dir),  SP=SP+1 

POP dir (dir) <- (SP),  SP=SP-1 

PUSH  

Syntaxe:  PUSH adresa  
Instrukce přičte jedničku k ukazateli zásobníku a potom uloží obsah 

adresovaného místa do vrcholu zásobníku (zásobník je vždy ve vnitřní 
datové paměti).  

POP  

Syntaxe:  POP adresa  

Instrukce vyzvedne obsah vrcholu zásobníku a uloží jej na adresované 

paměťové místo. Pak odečte od ukazatele zásobníku jedničku.  

Příklad: 

PUSH ACC 

PUSH PSW 

……zde je např. podprogram 

POP PSW 

POP ACC 
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