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   8085 مجموعه دستورات ریزپردازنده

  وراحمديپ محمد  :تنطیم تهیه و
  

       دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  

  :با سالم و عرض خسته نباشید خدمت دانشجویان عزیز

وضـیح  دستوري نیاز به ت  چنانچهدلیل به همین. رددگبیان   به صورتی روان     8085 دستورات ریز پردازنده     ،در این مجموعه سعی شده    

 خواهــشمندیم مــا را از نظــرات و پیــشنهادات خــود از طریــق پــست الکترونیکــی   ، اشــتباهی صــورت پذیرفتــه ابیــشتر دارد و یــ

com.gmail@poorahmadi دسازی مطلع  .  

  با تشکر   محمد پوراحمدي

  
  
  

دستورات انتقال اطالعات
عملگرعملوندونهنمتوضیحاتعملکرد

 نسخه برداري از مبدأ در

  مقصد

ایــن دســتور محتویــات ثبــات مبــدأ را در ثبــات 

 محتویات  ثبات مبدأ تغییر ،مقصد کپی می کند

اگــر یکــی از عملونــد هــا خانــه اي از  ونمــی کنــد

 HLثبـات     مقدار حافظه باشد، آدرس آن توسط    

  .مشخص می شود

MOV B, C 
 MOV B, M

Rd, Rs
M, Rs
Rd, M

MOV

 بیتی در ثبات مقصد یا حافظه ذخیره مـی    8 داده   بیتی بالفاصله8انتقال 

شود، اگر عملوند خانه اي از حافظه باشـد، آدرس          

. مشخص می شودHLآن توسط مقدار ثبات 

MVI B, 57H
MVI M, 57H

Rd, data
M, data

MVI

 16محتویات خانه اي از حافظه که توسـط آدرس       انبارهبارگذاري 

. بیتی مشخص شده است در انباره کپی می شـود   

.محتویات مبدأ تغییر نمی کند

LDA 2034H16-bit addressLDA

جفت ثبات  محتویات  مکانی از حافظه که توسط        بارگذاري غیر مستقیم انباره

BC   یا DE         مشخص می شود در انباره کپی مـی 

هیچکدام از محتویات جفت ثبات هـا ویـا          . شود

  .می کندحافظه تغییر ن

LDAX BB/D Reg. pairLDAX

بارگذاري بالفاصله در جفت 

  ثبات

LXI H, 2034H  . بار گذاري می کند بیتی را در جفت ثبات16 داده
LXI H, XYZ

Reg. pair,16-bit dataLXI

بارگذاري مستقیم ثبات هاي 

Hو L

 16محتویات خانه اي از حافظه که توسـط آدرس     

 و محتویات   L ثبات   در ار بیتی مشخص می شود   

   . کپی می کندHخانه بعدي حافظه را در ثبات 

LHLD 2040H16-bit addressLHLD
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٢  

 محتویات ذخیره مستقیم

  انباره

محتویات انباره در خانه اي از حافظـه کـه آدرس           

ایـن یـک دسـتور      .  ذخیره می شـود    ،آن داده شده  

سه بایتی است کـه بایـت دوم قـسمت پـایین            

ــوم قــ   ــت س ــاالي آدرس را آدرس و بای سمت ب

  مشخص می کند

STA 435016-bit addressSTA

ذخیره غیرمستقیم محتویات 

  انباره

محتویات انباره در خانه اي از حافظـه کـه توسـط        

. جفت ثبات مشخص می شود ذخیـره مـی گـردد          

  .محتویات انباره تغییر نمی کند

STAX BReg. pairSTAX

ذخیره مستقیم محتویات 

H وLثبات 

ــات  محت ــات ثب ــه  Lوی ــه ک ــه اي از حافظ  در خان

 در خانه Hآدرس آن داده شده و محتویات ثبات    

محتویـات ثبـات    . بعدي حافظه ذخیره می شـود     

HL   این یک دسـتور سـه بـایتی        .  تغییر نمی کند

ــایین آدرس و   اســت کــه بایــت دوم قــسمت پ

بایت سوم قسمت باالي آدرس را مشخص مـی         

  کند

SHLD 2470H16-bit addressSHLD

 و محتویات ثبات    D با ثبات    Hمحتویات ثبات   DE با HLتبادل 

L با ثبات Eمبادله می شود .  

XCHGnoneXCHG

 در L وHکپی محتویات 

  پشتهثبات اشاره گر 

پشته کپی می   گر  ثبات اشاره   در L و Hمحتویات  

 قسمت پـایین و محتویـات       Lمحتویات  . دنشو

H    مـی   را تـشکیل  اشاره گر پـشته   قمست باالي

  . تغییر نمی کنندL وHمحتویات . دهند

SPHLnoneSPHL

 با L وHمبادله محتویات 

  حافظه پشته

 با مکانی از حافظه پـشته کـه         Lمحتویات ثبات   

توسط اشـاره گـر پـشته نـشان داده مـی شـود و               

ــات  ــشته    Hمحتوی ــه پ ــدي حافظ ــه بع ــا خان  ب

(SP+1)بـــدین ترتیـــب .  مبادلـــه مـــی شـــود

  . تغییر نمی کندمحتویات اشاره گر پشته

XTHLnoneXTHL

 جفت  محتویات ازارسال

  ثبات به پشته

بـه صـورت     محتویات جفت ثبات مشخص شـده     

  . در حافظه پشته کپی می شودزمانبندي زیر

ابتدا ثبات اشاره گر پشته یک واحد کـاهش مـی     

یابد و سپس محتوي قسمت باالي جفت ثبـات 

(B, D, H, A) امـه  در اد. به پشته کپی می شود

 یافتـه محتـوي     اشاره گـر پـشته مجـدداً کـاهش        

 در (C, E, L, flags)قسمت پایین جفت ثبات

  .پشته کپی می گردد

  

  

PUSH B
PUSH A

Reg. pairPUSH
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ارسال محتویات از پشته به 

  جفت ثبات

محتوي حافظه پشته که توسط اشـاره گـر پـشته        

نــشان داده مــی شــود در قــسمت پــایین جفــت 

.  کپی می شود (C, E, L,status flags)ثبات 

اشاره گر پشته یک واحد افـزایش یافتـه،          سپس

محتــوي حافظــه پــشته در قــسمت بــاالي جفــت 

 مقدار اشاره . کپی می گردد(B, D, H, A)ثبات 

  .گر پشته مجدداً یک واحد افزایش می یابد

POP H
POP A

Reg. pairPOP

 از انباره به درگاه دادهارسال 

   بیتی8با آدرس 

محتویات انباره به درگاه هاي ورودي ، خروجی که         

  .توسط عملوند مشخص شده ، کپی می شود

OUT F8H8-bit port addressOUT

 از درگاه با دادهوارد کردن 

   بیتی به انباره 8آدرس 

ــاه ورودي   ــوي درگ ــط  مــشخصمحت ــده توس  ش

  . خوانده شده در انباره بارگذاري می شود،عملوند

IN 8CH8-bit port addressIN

  

  

  

دستورات محـاسباتی
عملگرعملوند  نمونهتوضیحات  عملکرد

با انباره جمع   ) ثبات یا حافظه  (محتویات عملوند   جمع ثبات یا حافظه با انباره

اگر عملونـد   . شده، نتیجه در انباره ذخیره می شود      

مکانی از حافظـه اسـت، آدرس آن بایـد توسـط            

امی پـرچم هـا   تمـ .  مشخص شودHLثبات هاي  

  .جهت انعکاس نتیجه جمع تصحیح می شوند

ADD B
ADD M

R
M

ADD

جمع ثبات یا حافظه با انباره 

نقلیهمرا با بیت 

  

 ه بیـت  همرا) ثبات یا حافظه  ( محتویات عملوند 

 با انباره جمع شـده، نتیجـه درانبـاره ذخیـره            نقلی

اگـر عملونـد مکـانی از حافظـه اسـت،           . می شود 

 مـشخص   HLسط ثبـات هـاي      آدرس آن باید تو   

تمـامی پـرچم هـا جهـت انعکـاس نتیجـه            . شود

  .جمع تصحیح می شوند

ADC B
ADC M

R
M

ADC

و شـده   بیتی به محتویـات انبـاره اضـافه       8 داده  جمع بالفاصله با انباره

تمامی پـرچم هـا     . نتیجه در انباره ذخیره می شود     

  .جهت انعکاس نتیجه جمع تصحیح می شوند

ADI 45H8-bit dataADI

جمع بالفاصله با انباره همرا 

  نقلیبا بیت 

 به محتویات انباره   ه بیت نقلی   بیتی همرا  8 داده

.  و نتیجـه در انبـاره ذخیـره مـی شـود            اضافه شده 

تمامی پـرچم هـا جهـت انعکـاس نتیجـه جمـع           

  .تصحیح می شوند

  

  

ACI 45H8-bit dataACI w
w
w
.C
on
tr
ol
M
a
k
er
s.
ir



٤  

جمع جفت ثبات با ثبات 

L وHهاي 

ات جفـت ثبـات هـاي مـشخص          بیت محتویـ   16

 و نتیجـه در ثبـات       شده اضافه   HLشده به ثبات    

HL    محتوي ثبـات منبـع تغییـر      . گردد ذخیره می

 بیـت باشـد،    16اگـر مجمـوع بیـشتراز       . نمی کند 

 ولی دیگـر پـرچم هـا        . نشانده می شود   CYبیت  

  .تغییرنمی کنند

DAD HReg. pairDAD

تفریق ثبات یا حافظه از 

  انباره

از انبــاره ) ثبــات یــا حافظــه(ملونــدمحتویــات ع

اگـر  . کاسته شده، نتیجه در انباره ذخیره می شـود       

عملوند مکانی از حافظـه اسـت، آدرس آن بایـد       

تمـامی  .  مـشخص شـود    HLتوسط ثبـات هـاي      

پرچم ها جهت انعکاس نتیجه تفریق تصحیح می 

  .شوند

SUB B
SUB M

R
M 

SUB

تفریق ثبات یا حافظه از 

  بیت قرضیانباره همرا با 

همرا با بیـت    ) ثبات یا حافظه  (محتویات عملوند 

قرضی از انباره کاسته شده، نتیجه در انباره ذخیره         

اگـر عملونـد مکـانی از حافظـه اسـت،           . می شود 

 مـشخص   HLآدرس آن باید توسط ثبـات هـاي         

تمـامی پـرچم هـا جهـت انعکـاس نتیجـه            . شود

  .تفریق تصحیح می شوند

SBB B
SBB M

R
M 

SBB

 و  شـده  بیتی از محتویـات انبـاره کاسـته          8 داده  یق بالفاصله از انبارهتفر

تمامی پـرچم هـا     . نتیجه در انباره ذخیره می شود     

  . تصحیح می شوندتفریقجهت انعکاس نتیجه 

SUI 45H8-bit dataSUI

تفریق بالفاصله از انباره همرا 

  با بیت قرضی

 بیتی همرا بـا بیـت قرضـی از محتویـات            8 داده

باره کاسته شده و نتیجـه در انبـاره ذخیـره مـی             ان

تمـامی پـرچم هـا جهـت انعکـاس نتیجـه            . شود

  .تصحیح می شوندتفریق 

SBI 45H8-bit dataSBI

 حافظه  بهافزایش یک واحد

  یا ثبات

محتویات ثبات یـا حافظـه مـشخص شـده یـک            

واحد افزایش می یابد و نتیجـه در همـان مکـان            

مکـانی از حافظـه     اگـر عملونـد     . ذخیره می گـردد   

ــات هــاي    HLاســت، آدرس آن بایــد توســط ثب

  .مشخص شود

INR B
INR M

R
M

INR

افزایش یک واحدي جفت 

  ثبات

محتویات جفت ثبات مشخص شـده یـک واحـد          

افزایش می یابد و نتیجه در همان مکـان ذخیـره         

  .می گردد

  

  

  

INX HRINX w
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کاهش یک واحد ازحافظه یا 

  ثبات

افظـه مـشخص شـده یـک        محتویات ثبات یـا ح    

واحد کاهش می یابـد و نتیجـه در همـان مکـان             

اگـر عملونـد مکـانی از حافظـه         . ذخیره می گـردد   

ــات هــاي    HLاســت، آدرس آن بایــد توســط ثب

  .مشخص شود

DCR B
DCR M

R
M

DCR

کاهش یک واحدي جفت 

  ثبات

محتویات جفت ثبات مشخص شـده یـک واحـد          

خیـره  کاهش می یابد و نتیجه در همـان مکـان ذ       

  .می گردد

DCX HRDCX

محتوي انباره از مقدار دودویی به دهدهی تغییر   تنظیم دهدهی انباره

 این تنها دستوري است که از پرچم .می کند

دومی جهت تبدیل از دودویی به دهدهی استفاده 

 روش تبدیل در زیر توضیح داده شده .می کند

  جهت S, Z, AC, P, CYپرچم هاي . است

  .تیجه عملیات تغییر می یابندانعکاس ن

و بوده  9 بیت پایینی انباره بیشتر از4اگر مقدار 

 6، این دستور باشد  نشانده شده ACیا پرچم 

  .بیت پایین اضافه می کند4واحد به 

و بـوده    9 بیت باالیی انباره بیشتر از     4اگر مقدار    

 6 ، ایـن دسـتور      باشـد   نشانده شده  نقلییا پرچم   

  .یی اضافه می کندبیت باال4واحد به 

DAAnoneDAA

  
  
  

  

دستورات منطقی
عملگرعملوندنمونهتوضیحات  عملکرد

مقایسه ثبات یا حافظه 

  با انباره

با محتوي انباره مقایـسه     ) ثبات یا حافظه  (محتوي عملوند 

نتیجـه  . هیچکـدام از مقـادیر تغییـر نمـی کننـد          . می شـود  

ر  بـه صـورت زیـ      PSWمقایسه توسط وضعیت پرچم هاي      

  .نمایش داده می شود

  پرچم نقلی نشانده می شود): حافظه\ثبات (<(A)اگر

  نشانده می شود) Z(پرچم صفر): حافظه\ثبات= ((A)اگر

بـاز نـشانده    ) Z(پرچم نقلی و صفر   ): حافظه\ثبات (>(A)اگر

  .می شوند) پاك(

  

  

  

CMP B
CMP M

R
M

CMP
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مقایسه بالفاصله با 

  انباره

با محتـوي انبـاره مقایـسه       ) بیتی 8داده  (بایت دوم دستور  

مقداري که باید مقایسه شود بدون تغییـر بـاقی        . می شود 

نتیجــه مقایــسه توســط وضــعیت پــرچم هــاي . مــی مانــد

PSWبه صورت زیر نمایش داده می شود .  

  پرچم نقلی نشانده می شود): داده (<(A)اگر

  نشانده می شود) Z(پرچم صفر): داده= ((A)اگر

) پـاك (بـاز نـشانده     ) Z(چم نقلی و صـفر    پر): داده (>(A)اگر

  .می شوند

CPI 89H8-bit dataCPI

AND منطقی ثبات یا 

  حافظه با انباره

ثبـات  (محتوي انباره به صورت منطقی با محتوي عملونـد          

. و نتیجه در انباره قرار می گیرد      .  می شود  AND) یا حافظه 

اگــر عملونــد خانــه اي از حافظــه اســت آدرس آن توســط  

 S,Z,Pپرچم هاي   .  مشخص می شود   HL ثباتهاي   محتوي

 CY. جهــت انعکــاس نتیجــه عملیــات تغییــر مــی کننــد 

  . نشانده می شودACبازنشانده شده و 

ANA B
ANA M

R
M

ANA 

AND منطقی بالفاصله 

  با انباره

)  بیتـی 8داده (محتوي انباره به صورت منطقی بـا عملونـد      

AND  پرچم هاي  . ی گیرد و نتیجه در انباره قرار م     .  می شود

S,Z,P           جهت انعکاس نتیجه عملیـات تغییـر مـی کننـد  .

CY بازنشانده شده و ACنشانده می شود .  

ANI 86H8-bit dataANI

OR انحصاري (XOR) 

  ثبات یا حافظه با انباره

ثبـات  (محتوي انباره به صورت منطقی با محتوي عملونـد          

. رار می گیرد  و نتیجه در انباره ق    .  می شود  XOR) یا حافظه 

اگــر عملونــد خانــه اي از حافظــه اســت آدرس آن توســط  

 S,Z,Pپرچم هاي   .  مشخص می شود   HLمحتوي ثباتهاي   

  AC و   CY. جهت انعکاس نتیجه عملیات تغییر می کنند      

  .باز نشانده می شوند

XRA B
XRA M

R
M

XRA

OR انحصاري (XOR) 

بالفاصله با انباره

و .  مـی شـود  XOR)  بیتی8داده (محتوي انباره با عملوند  

 جهـت  S,Z,Pپـرچم هـاي   . نتیجه در انباره قـرار مـی گیـرد    

  بـاز    AC و   CY. انعکاس نتیجه عملیات تغییر مـی کننـد       

  .نشانده می شوند

XRI 86H8-bit dataXRI

OR منطقی ثبات یا 

  حافظه با انباره

ثبـات  ( عملونـد    محتوي انباره به صورت منطقی با محتوي      

. و نتیجه در انباره قـرار مـی گیـرد   .  می شود OR) یا حافظه 

اگــر عملونــد خانــه اي از حافظــه اســت آدرس آن توســط  

 S,Z,Pپرچم هاي   .  مشخص می شود   HLمحتوي ثباتهاي   

  AC و   CY. جهت انعکاس نتیجه عملیات تغییر می کنند      

  .باز نشانده می شوند

  

  

ORA B
ORA M

R
M

ORA 
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ORطقی بالفاصله با  من

  انباره

)  بیتـی 8داده (محتوي انباره به صورت منطقی بـا عملونـد      

OR  پـرچم هـاي   . و نتیجه در انباره قرار می گیـرد .  می شود

S,Z,P           جهت انعکاس نتیجه عملیـات تغییـر مـی کننـد  .

CY و ACباز نشانده می شوند  .  

ORI 86H8-bit dataORI

 D7بیـت  .  یک واحد به چپ منتقل می شود       هر بیت انباره  چرخش انباره به چپ

  CY  ( و پرچم نقلـی منتقـل مـی شـود          D0به مکان بیت    

 S, Z, P,AC پـرچم هـاي   ). تغییر می کندD7طبق بیت 

. تغییري نمی کنند

RLCnoneRLC

بیـت  . هر بیت انباره یک واحد به راست منتقـل مـی شـود         چرخش انباره به راست

D0     به مکان بیت D7   ی منتقل می شود    و پرچم نقل) CY  

 S, Z, P,AC پـرچم هـاي   ). تغییر می کندD0طبق بیت 

. تغییري نمی کنند

RRCnoneRRC

چرخش انباره به چپ از 

  طربق پرچم نقلی

هر بیت انباره از طریق پرچم نقلی یک واحد به چپ منتقـل        

 در پرچم نقلی قرار گرفته و پـرچم نقلـی           D7بیت  . می شود 

  طبـق  CY(  قرار می کیردD0 یعنی در کم ارزشترین مکان  

 S, Z, P,AC پــرچم هــاي ). تغییــر مــی کنــدD7بیــت 

  .تغییري نمی کنند

RALnoneRAL

چرخش انباره به راست از 

  طربق پرچم نقلی

هر بیت انباره از طریـق پـرچم نقلـی یـک واحـد بـه راسـت                

 در پـرچم نقلـی قـرار گرفتـه و           D0بیـت   . منتقل می شـود   

  قـرار مـی کیـرد   D7ترین مکان یعنـی  پرچم نقلی در پرارزش 

)CY طبق بیت  D0 پـرچم هـاي   ). تغییر می کنـد S, Z, 

P,ACتغییري نمی کنند .  

RARnoneRAR

هـیچ پرچمـی تغییـر نمـی     . محتوي انباره مکمل می شـود    مکمل انباره

  .کند

CMAnoneCMA

هیچ پرچم دیگري تغییر نمـی      . پرچم نقلی مکمل می شود      مکمل پرچم نقلی

  .کند

CMCnoneCMC

هیچ پرچم دیگري تغییر نمـی      . پرچم نقلی نشانده می شود      نشاندن پرچم نقلی

  .کند

STCnoneSTC

  
  
  
  

 انشعابیدستورات
عملگرعملوند  نمونهتوضیحات  عملکرد

 HLبارگذاري محتوي

  در شمارنده برنامه

.  در شمارنده برنامه کپی مـی شـوند        L و   Hمحتوي ثبات هاي    

 بایـت   L بایت قسمت بـاال و محتـوي ثبـات           H محتوي ثبات 

  .قسمت پایین را تشکیل می دهند

PCHLnonePCHL
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اجراي برنامه به خانـه اي از حافظـه کـه آدرس آن در عملونـد                  پرش غیر شرطی

  . مشخص شده انتقال می یابد

JMP 2034H
JMP XYZ

16-bit addressJMP

 به خانـه اي از حافـظه که آدرس آن در عملونـد قرار دارد انتقـال می PSWچم مشخص شـده در اجراي بـرنامه بر اساس وضعیـت پر: پرش شرطی

  .یابد

  :به اینصورت

  

  عملگرعملوندنمونه  توضیحات  وضعیت پرچم

CY = 116  پرش در صورت یک بودن بیت نقلی-bit addressJC

CY = 016  پرش در صورت صفر بودن بیت نقلی-bit addressJNC

S = 0  16  پرش در صورت  نتیجه مثبت-bit addressJP  

S = 1  16  پرش در صورت  نتیجه منفی-bit addressJM  

Z = 116  پرش در صورت  نتیجه صفر-bit addressJZ

Z = 016  پرش در صورت  نتیجه غیر صفر-bit addressJNZ

P = 116  پرش در صورت  پریتی زوج-bit addressJPE

P = 0پرش در صورت  پریتی فرد  

JZ 2034H
JZ XYZ

16-bit addressJPO

عملگرعملوند  نمونهتوضیحات  عملکرد

فراخوانی غیر شرطی 

زیر برنامه

اجراي برنامه به خانـه اي از حافظـه کـه آدرس آن در عملونـد                

قبـل از انتقـال آدرس دسـتور    .مشخص شده انتقال می یابـد 

بـه داخـل حافظـه      ) توي شمارنده برنامـه   مح(  از فراخوانی    بعد

  .پشته منتقل می شود

CALL 2034H 
CALL XYZ

  

16-bit addressCALL

 به خانـه اي از حافـظه که آدرس آن در عملونـد قرار دارد انتقـال می PSWاجراي بـرنامه بر اساس وضعیـت پرچم مشخص شـده در : فراخوانی شرطی

  .به داخل حافظه پشته منتقل می شود) محتوي شمارنده برنامه(  از فراخوانی  بعدقبل از انتقال آدرس دستور. دیاب

:به اینصورت

  عملگرعملوندنمونه  توضیحات  وضعیت پرچم

CY = 116  فراخوانی در صورت یک بودن بیت نقلی-bit addressCC

CY = 016  فراخوانی در صورت صفر بودن بیت نقلی-bit addressCNC

S = 0  16  فراخوانی در صورت  نتیجه مثبت-bit addressCP  

S = 1  16  فراخوانی در صورت  نتیجه منفی-bit addressCM  

Z = 116  فراخوانی در صورت  نتیجه صفر-bit addressCZ

Z = 016  فراخوانی در صورت  نتیجه غیر صفر-bit addressCNZ

P = 116    پریتی زوجفراخوانی در صورت-bit addressCPE

P = 0فراخوانی در صورت  پریتی فرد

CZ 2034H
CZ XYZ

  

16-bit addressCPO  
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عملگرعملوندنمونهتوضیحات  عملکرد

از طی شررغیبرگشت 

زیر برنامه

دو . اجراي برنامه از زیربرنامه به برنامه فراخـوان بـر مـی گـردد       

ود و اجـراي    بایت از داخل پشته به شمارنده برنامه کپی می ش         

  .برنامه از محل جدید آغاز می شود

RETnoneRET

دو بایت از .  از زیربرنامه به برنامه فراخوان بر می گرددPSWاجراي بـرنامه بر اساس وضعیـت پرچم مشخص شـده در : برگشت شرطی از زیربرنامه

  .از می شودداخل پشته به شمارنده برنامه کپی می شود و اجراي برنامه از محل جدید آغ

  :به اینصورت

  

  عملگرعملوندنمونه  توضیحات  وضعیت پرچم

CY = 1برگشت در صورت یک بودن بیت نقلیnoneRC

CY = 0برگشت در صورت صفر بودن بیت نقلی  noneRNC

S = 0  برگشت در صورت  نتیجه مثبت  noneRP  

S = 1  برگشت در صورت  نتیجه منفی  noneRM  

Z = 1برگشت در صورت  نتیجه صفر  noneRZ

Z = 0برگشت در صورت  نتیجه غیر صفر  noneRNZ

P = 1برگشت در صورت  پریتی زوج  noneRPE

P = 0برگشت در صورت  پریتی فرد  

RZ
RPO

noneRPO  

0-7  RST 

عملگرعملوندرس شروع مجددآد

0000H  0RST
0008H  1RST
0010H  2RST
0018H  3RST
0020H  4RST
0028H  5RST
0030H  6RST

Restart  دستورRST            معادل یک دستور فراخوانی یک بـایتی بـه یکـی 

ایـن  . در دسـتور مـی باشـد    مکان حافظه طبق عدد موجود     8از

دستور عموماً همراه با وقفه ها و سخت افـزار جـانبی ، مـورد               

همچنین می تواند به عنوان دسـتورات       . استفاده قرار می گیرد   

نرم افزاري، در یک برنامه جهت انتقال اجراي برنامـه بـه یکـی              

  . مکان حافظه استفاده شود8از

:این دستورات عبارتند از

0038H  7RST

عملگرعملوندآدرس شروع مجدد

0024H  noneTRAP
002CH  5.5  RST 
0034H  6.5  RST 

 منبع وقفه است که به طـور خودکـار موجـب            4 داراي   8085  وقفه

 می شوند بنـابراین بـه هـیچ سـخت افـزار             RSTتولید دستور   

ایـن دسـتورات و مکـان آدرس دهـی آنهـا            .  نیاز ندارند  خارجی

  :عبارتند از

 است کـه آدرس آن توسـط سـخت       INTRوقفه پنجم به نام     

  .دي خوانده می شودوافزار خارجی مشخص شده و از باس ور

003CH  7.5  RST 
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١٠  

دستورات کنترلی
عملگرعملوندنمونهتوضیحات  عملکرد

دستور استخراج و دیکد شده . هیچ عملی انجام نمی شود  عدم انجام عملیات

  .ولی هیچ عملی انجام نمی گیرد

NOP  noneNOP  

توقف و ورود به حالت 

  انتظار

پردازنده انجام عملیـات جـاري را بـه اتمـام مـی رسـاند و                

بـراي خـروج    . لیـات بعـدي را متوقـف مـی سـازد          اجراي عم 

 مـورد نیـاز    Resetپردازنده از وضعیت انتظـار، وقفـه یـا    

  .است

HLTnone  HLT  

فلیپ فالپ فعال سازي وقفه بازنشانده شده و همه وقفه   غیر فعال کردن وقفه

هیچ پرچمی تغییر .  غیر فعال می شوندTRAPها بجز 

  .نمی کند

DI  none  DI  

 وهمه وقفه ها    فالپ فعال سازي وقفه نشانده شده      فلیپ  فهفعال کردن وق

بعد از اینکه   .  هیچ پرچمی تغییر نمی کند     .فعال می شوند  

سیستم ریست شده یا وقفه اي پذیرفته می شـود، فلیـپ           

فالپ فعال سازي وقفه باز نشانده شده بنابراین وقفه هـا           

غیر فعال می شوند به همین دلیل، این دستور براي فعال           

  .ضروري است) TRAPبجز (زي مجدد وقفه هاسا

EI  none  EI  

  .این دستور براي چندین هدف بکار می رود  خواندن وضعیت وقـفه 

 و خوانـدن  5.5 ,6.5 ,7.5خوانـدن وضـعیت وقفـه هـاي     

 بیت انباره را بـه ترتیـب    8این دستور . بیت سریال ورودي  

  .زیر بارگذاري می کند

  

RIM  none

  

RIM  

  

  

  

  ديو                           بیت داده سریال ور                                               وقفه غیر فعال استbit=1  اگر                       

  

  . وقفه در حال انتظار استbit=1             اگر                       فه ها فلیپ فالپ فعال سازي وقbit=1        اگر                    

.        فعال می باشد                    

  

  

  

  

  

  

D0D1D2D3D4D5D6D7
5.56.57.5IEI5I6I7SID
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١١  

  .این دستور براي چندین هدف بکار می رود  تنظیم وضعیت وقـفه 

. یجـ روخ سـریال  داده و 5.5 ,6.5 ,7.5 وقفه هـاي  تنظیم

. می کندتعریفا به ترتیب زیر  بیت انباره ر8این دستور 

  

SIM  none

  

SIM  

  
  

  

          داده سریال خروجی                                                                                                                                                
  

                     فعال سازي داده سریال                                                                  وقفه غیر فعال استbit=1                اگر

  

  . بازنشانده می شودRST 7.5  وقفهbit=1            اگر        امکانپذیر            غیر فعال سازي وقفه هاbit=1      اگر                      

  .    می باشد                        

  

  

  

  

SOD :بیت -داده سریال خروجی D7 انباره به خط خروجی SOD منتقل می شود و اگر D6=1امکان جنبی ارتباط سریال فراهم می شود ،

SDE :رابر یک باشد  اگر این بیت ب-فعال سازي داده سریال)D6=1 ( خروجی سریال فعال می شود) براي اجراي ارتباط سریال خروجی، این

).بیت نیاز دارد که یک باشد

X :بدون اهمیت

R7.5 : بازنشاندنRST 7.5-اگر این بیت برابر یک باشد )D4=1 ( فلیپ فالپRST 7.5 بازنشانده می شود )این یک ) . فعال می شود

. می باشدRST 7.5شاندن کنترل اضافی جهت بازن

MSE :اگر این بیت برابر یک باشد-غیر فعال کردن وقفه )D3=1( بیت هاي ،D2,D1,D0این یک کنترل عمومی بر بیت .  فعال می شوند

. امکان غیرفعال نمودن وقفه ها را ندارندD2,D1,D0اگر این بیت برابر صفر باشد، بیت هاي . هاي غیر فعال کننده وقفه می باشد

M7.5 :D2- اگر D2= 0        RST 7.5فعال است .

  . غیرفعال استD2= 1        RST 7.5 اگر                          

M6.5 :D1- اگر D1= 0        RST 6.5فعال است .

  . غیرفعال استD1= 1        RST 6.5       اگر                    

M5.5 :D0-اگر  D0= 0        RST 5.5فعال است .

  . غیرفعال استD0= 1        RST 5.5 اگر                                

D0D1D2D3D4D5D6D7
M5.5M6.5M7.5MSER7.5XSDESOD
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