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1 Introdução

As instruções aritméticas do 8051 se aplicam a operandos de 8 bits. Elas permitem basicamente
adicionar, subtrair e multiplicar operandos de 8 bits.

2 Soma com 8 bits

As seguintes instruções permitem somar dois números inteiros não sinalisados de 8 bits, sempre
deixando o resultado em A:

ADD A,Rn
ADD A, direto
ADD A,@Ri
ADD A,#dado

Note que o resultado desta operação pode resultar em um “vai-um” no bit 7 (bit 0 é o menos
significativo). Isto vai ficar registrado no flag C do registrador PSW. Em outras palavras, se a soma
exceder 255, C será setado, caso contrário será resetado.

Exemplo:

MOV A,#FDh
ADD A,#03

Neste caso A=00H e C=1.
As instruções de soma contemplam também a adição com carry:

ADDC A,Rn
ADDC A, direto
ADDC A,@Ri
ADDC A,#dado

Note que estas instruções de adição levam em conta também o valor de C:
Para o código:

MOV A,#FDh
ADDC A,#02

Se o C=0 então o resultado é A=FFh e C=0. Se C=1 então A=00h e C=1.
Exerćıcio: Construir uma subrotina para somar dois números não sinalisado de 16 bits.O primeiro

número é passado em R1R0, o segundo em R3R2 e o resultado retornado em R6R5R4 (por que a soma
de dois números de 16 bits podem resultar em número de 17 bits).
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3 Subtração

As instruções de subtração são:

SUBB A,Rn
SUBB A, direto
SUBB A,@Ri
SUBB A,#dado

A subtração é da forma A=A-operando-C. Se um número menor for subtráıdo de um número
maior o flag C também será setado, caso contrário resetado. Exemplo:

CLR C
MOV A,#00H
SUBB A,#01H

Neste caso C=1 e A=FFH
Exerćıcio: Fazer uma rotina similar ao exerćıcio anterior mas desta vez subtraindo números de 16

bits.

4 Soma de números de 8 bits sinalisados

Pode-se representar com 8 bits números inteiros sinalisados dque vão de −128d (10000000b) a 127d

(01111111b). O bit7 é usado para indicar o sinal. Se 1 o número é considerado negativo.
A magnitude do número negativo é representada em complemento 2 o que permite usar a soma

direta entre números sinalizados usando as instruções estudadas anteriormente. No entanto, algumas
considerações devem ser realizadas.

• a soma de dois números, sendo um positivo e outro negativo, sempre resulta em um resultado
correto, independente de C e OV.

• A soma de dois números positivos sinalisados de mesmo sinal podem exceder 127. Neste caso, o
bit8 vai a um e C=0 e OV=1. Caso a soma seja inferior a 127 o C=00 e OV=0. Quando a soma
é superior a 127 o bit8 vai a um causando uma interpretação errada do número. Neste caso o
bit8 deve ser zerado.

• A soma de dois números negativos pode não exceder -128. Neste caso C=1 e OV=1 e nenhuma
mudança é necessária. Caso contrário C=1 e OV=0 e o bit8 precisa ser setado.

5 Multiplicação e Divisão

A multiplicação de dois números inteiros não sinalisados de 8 bits é contemplada com a instrução
MUL AB. O resultado é obtido na forma de 16 bits com a parte mais significativa em B e a parte
baixa em A.

A divisão é contemplada com DIV AB, onde A é o dividendo e B o divisor. A parte inteira fica
em A o resto em B. Caso B seja inicialmente 0 então o flag OV é setado.

Exemplo: Calcular a média de 4 números de 8 bits fornecidos como dados imediatos:

ADD A,#14
ADD A,#12
ADD A,#15
ADD A,#0A
MOV B,#04H
DIV AB

Qual o problema que existe neste exemplo?
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6 Outras Operações

Como já visto anteriormente também são dispońıveis instruções de incrementa 1: INC A, INC Rn,
INC direto, INC @Ri; e de decrementa 1: DEC A, DEC Rn, DEC direto, DEC @Ri. Para o DPTR é
previsto somente o incremento: INC DPTR (16 bits).

7 Operações Lógicas

As seguintes instruções AND,OR e OR EXCLUSIVO são dispońıveis:

ANL A,Rn
ANL A,Direto
ANL A,@Ri
ANL A,#Dado
ANL Direto,A
ANL Direto,\#Dado
ORL A,Rn
ORL A,Direto
ORL A,@ Ri
ORL A,#Dado
ORL Direto,A
ORL Direto,#Dado
XRL A,Rn
XRL A,Direto
XRL A,@Ri
XRL A,#Dado
XRL Direto,A
XRL Direto,#Dado

Note que as instruções acima são em ńıvel de byte.
Em adição, as seguintes instruções são dispońıveis:

• CLR A ;limpa o acumulador

• CPL A ;complementa o acumulador

• RL A ;rotaciona a direita o acumulador: o bit7 vai para o bit0

• RLC A ;Desloca o Acumulador à esquerda através do C: C vai para bit0 e bit7 para C

• RR A ;Desloca o Acumulador à direita: o bit0 vai para o bit7

• RRC A ;Desloca o Acumulador à direita através do C: C vai para bit0 e bit7 para C

• SWAP A ;Troca o nibble inferior do Acumulador com o superior. Equivale a 4 vezes RR A ou
RL A

8 Outros flags afetados

Os flags OV e AC também são afetados pelas instruções aritméticas e lógicas mas não serão
discutidos aqui.
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9 Exerćıcios

1. Construir uma subrotina para calcular a média de n números inteiros não sinalisados de 8 bits
armazenados consecutivamente na memória RAM interna. Use endereçamento indireto. Assuma
que a soma não ultrapassa 8 bits. A subrotina deve ser chamada da forma:

; ROTINA DE MÉDIA DE N NÚMEROS DE 8 bits
;parâmetros de entrada
; R0 - endereço inicial dos números a serem somados
; R1 - número n de números
;parâmtros de saı́da
; R2 - média dos números
;ATENÇ~AO: a soma dos números n~ao deve ultrapassar FFh
MOV R0, #30H
MOV R1, #05H; tamanho $n$ em R1
CALL Media

2. Construa um fluxograma para resolver o problema da soma de n números inteiros não sinalisados
de 8 bits resultando em soma de 16 bits. Coloque isto na forma de uma subrotina.

3. Estude o fluxograma abaixo para a divisão de um número de 16 bits e reimplemente o programa
da média de números inteiros de 8 bits considerando agora que o resultado da soma destes
números pode ser de 16 bits.

Figura 1: Divisão de Número de 16 bits
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