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Instrukce logické  

Logické instrukce provádí základní logické operace - logický součin, logický 

součet a nonekvivalence. 

ANL  – logický součin (funkce AND) 

ORL – logický součet (funkce OR) 

XRL  – nonekvivalence (funkce XOR, exkluzivní logický součet) 

Uvedené instrukce provádějí příslušnou logickou operaci mezi dvěma 

operandy po jednotlivých bitech a výsledek se uloží do prvního operandu. 
Všechny tři instrukce mohou být použity se stejnými operandy podle 

následující tabulky, instrukce ANL a ORL také v bitové variantě 
s příznakovým bitem C. 

Instrukce Příklad Popis 

ANL 

ORL  

XRL 

A, #data 
ORL A, #0FH Do A uloží výsledek log. součtu A s číslem 

0FH, tedy 00001111B 

A, Rn ANL A, R6 
Do A uloží výsledek logického součinu A 
s obsahem registru (R6),  

obsah registru (R6) se nemění 

A, dir XRL A, 12H 
Do A uloží výsledek nonekvivalence A 
s obsahem zadané paměťové buňky (12H)  

A, @Ri ANL A, @R1 
Do A uloží výsledek logického součinu A 
s obsahem paměťové buňky na adrese 

uložené v zadaném registru (R1) 

dir, #data ORL 20H, #0FH 

Provede logický součet přímo zadaných 
dat s obsahem zadané paměťové buňky 

(20H) a výsledek uloží na uvedenou 
adresu v paměti (20H) 

dir, A ANL 10H, A 

Provede logický součin A s obsahem 

zadané paměťové buňky (10H) a výsledek 
uloží na uvedenou adresu v paměti (10H) 

ANL 

ORL  

C, bit ANL C, ACC.0 
Provede logický součin bitu C s uvedeným 
bitem (0. bit A) a výsledek uloží do C 

C, /bit ORL C, /P1.7 

Provede logický součet bitu C 

s negovanou hodnotou uvedeného bitu  
(7. bit P1) a výsledek uloží do C 
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Příklad:  

Určete obsah registrů A, R2 po provedení instrukcí ANL, ORL  a XRL 

s následujícími operandy: 

MOV A, #75H 

MOV R2, #93H 

ANL A, R2   (ORL A, R2 ; XRL A, R2) 

Řešení: hexadecimální čísla převedeme na binární a provedeme logický 

součin jednotlivých bitů. Výsledek bude uložen do A, obsah R2 zůstává 

beze změny.  

Výsledek log. součinu je 1, pokud jsou obě vstupní hodnoty rovny 1. 

Výsledek log. součtu je 1, pokud je alespoň jeden vstup roven 1. 

Výsledek nonekvivalence je 1, pokud jsou vstupní hodnoty různé. 

MOV A, #75H ; A   = 0111 0101 B 

MOV R2, #93H ; R2 = 1001 0011 B 

ANL A, R2 ; A   = 0001 0001 B, R2 zůstává beze změny 

 

MOV A, #75H ; A   = 0111 0101 B 

MOV R2, #93H ; R2 = 1001 0011 B 

ORL A, R2 ; A   = 1111 0111 B, R2 zůstává beze změny 

 

MOV A, #75H ; A   = 0111 0101 B 

MOV R2, #93H ; R2 = 1001 0011 B 

XRL A, R2 ; A   = 1110 0110 B, R2 zůstává beze změny 

Častým příkladem využití log. součinu je vynulování jednotlivých bitů 

operandu. Používá se v těch případech, kdy je třeba část operandu 

vynulovat, například horní čtyři bity A s využitím hodnoty 0FH v R7: 

MOV A, #75H ; A   = 0111 0101 B ; libovolná hodnota 

MOV R7, #0FH ; R7 = 0000 1111 B  

ANL A, R7 ; A   = 0000 0101 B  

Log. součet se často využívá k nastavení určitých  bitů operandu na 1.  

Při využití stejných hodnot jako v přechozím příkladu nastavíme dolní 4 

bity A na 1:  

MOV A, #75H ; A   = 0111 0101 B ; libovolná hodnota 

MOV R7, #0FH ; R7 = 0000 1111 B  

ORL A, R7 ; A   = 0111 1111 B  
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