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Poznajemy mikrokontrolery 
ST7Lite, część 4

Podstawą działań wielu programów są wszelkiego rodzaju operacje 
arytmetyczne wykonywane czy to na zmiennych wejściowych, czy to 

na zmiennych wewnętrznych. Bardzo często podstawą wielu interfejsów 
użytkownika jest wyświetlacz LED czy LCD i konwersja liczb binarnych na 
dziesiętne. Trudno jest bowiem zrozumieć i właściwie zinterpretować wynik 

pomiaru wyświetlany na przykład w kodzie U2. 
W artykule zaprezentuję podstawowe działania arytmetyczne w asemblerze 

mikrokontrolera ST7. Opiszę dodawanie, odejmowanie, mnożenie 
i dzielenie liczb. Na podstawie tych działań zaprezentuję również funkcje 

porównywania liczb oraz konwersję liczb binarnych na dziesiętne. 

Mnożenie całkowitych liczb 
2-bajtowych bez znaku

Podprogram prezentowany na 
list. 5 mnoży przez siebie dwie 
liczby 2-bajtowe (powszechnie uży-
wane jest określenie typu zmien-
nych: word). Używane są operacje 
mnożenia liczb 8 bitowych oraz 
dodawania z przeniesieniem. Po 
zakończeniu pracy podprogramu 
wynik mnożenia umieszczany jest 
w zmiennej iloczyn o długości 4 
bajtów. Uproszczony schemat dzia-
łania podprogramu zamieszczono 
na rys. 7.

Dzielenie całkowite liczby 
4-bajtowej przez 2-bajtową

Na rys. 8 przestawiono sche-
mat podprogramu dzielenia liczby 
4-bajtowej (powszechnie określanej 
jako typ long) przez 2-bajtową (typ 
word). Iloraz otrzymany w wyniku 
dzielenia reprezentowany jest na 
16 bitach (2 bajty), więc tak na-
prawdę funkcja znajdzie zastosowa-
nie tylko w przypadkach, gdy ilo-

Rys. 7. Uproszczony schemat działania podprogramu 
mnożącego 2 liczby 2-bajtowe

raz jest mniejszy od 65536. Zmien-
ne nazywają się tak, jak składniki 
operacji: dzielna, 
dzielnik ,  i loraz . 
Pozwoli to na ich 
łatwe rozróżnienie. 
Podprogram wyko-
nujący obliczenie 
umieszczono  na 
list. 6.

Dodawanie 
dwóch liczb 
2-bajtowych 
bez znaku

D o d a w a n i e 
dwóch liczb bez 
znaku, nawet o du-
żej liczbie bajtów, 
jest bardzo proste. 
Wystarczy doda-
wać bajt po baj-
cie, poczynając od 
najmłodszego baj-
tu, uwzględniając 
przeniesienie. Do 
zapamiętania wy-

Rys. 8. Schemat podprogramu dzielenia liczby 4-bajto-
wej przez 2-bajtową

niku dodawania wystarczająca jest 
liczba bajtów odpowiadająca dłu-
gości najdłuższego ze składników 
plus flaga przeniesienia. Dla opisy-
wanego podprogramu są to dokład-
nie 2 bajty i flaga C (maksimum
to $FFFF+$FFFF=$1FFFE, cyfra 
1 może być reprezentowana przez 
flagę przeniesienia C). Podprogram
umieszczono na list. 7. Suma (re-
zultat) jest zapamiętywana w zmien-
nej sumaw, ale równie dobrze moż-
na wykorzystać do zapamiętania 
wyniku jeden ze składników.
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List. 5. Podprogram mnożenia 
dwóch liczb 2-bajtowych
 ;************************************
*******************
 ;mnożenie liczba_a * liczba_b
 ;czynniki są 2-bajtowe, iloczyn jest 
4-bajtowy
 ;argumenty:
 ; - liczba_a, liczba_b (czynniki)
 ;rezultaty:
 ; - 4-bajtowa zmienna iloczyn
 ;modyfikowane:
 ; - flagi C, Z
 ;
 ;PRZYKŁAD UŻYCIA:
 ; ld  A,#$F3
 ; ld  liczba_a,A
 ; ld  A,#$D3
 ; ld  {liczba_a+1},A
 ; ld  A,#$FC
 ; ld  liczba_b,A
 ; ld  A,#$C3
 ; ld  {liczba_b+1},A
 ; call mulw_ab
 ;************************************
*******************

 .mulw_ab
 push A   ;zapamiętanie na sto-
sie modyfikowanych rejestrów
 push X
 ld X,liczba_b  ;załadowanie liczb 
do mnożenia, bardziej znaczący
 ld A,liczba_a  ;bajt
 mul X,A   ;mnożenie liczb
 ld iloczyn,X  ;zapamiętanie ilo-
czynu starszych bajtów
 ld {iloczyn+1},A
 ld X,{liczba_a+1} ;teraz mnożenie 
młodszych bajtów
 ld A,{liczba_b+1}
 mul X,A
 ld {iloczyn+2},X  ;zapamiętanie 
iloczynu młodszych bajtów
 ld {iloczyn+3},A
 ld X,liczba_a
 ld A,{liczba_b+1} ;teraz mnożenie „na 
krzyż“ (patrz rysunek 3)
 mul X,A
 add A,{iloczyn+2}  ;dodanie do 
poprzednio otrzymanych wartości
 ld {iloczyn+2},A
 ld A,X
 adc A,{iloczyn+1}
 ld {iloczyn+1},A
 ld A,iloczyn
 adc A,#0
 ld iloczyn,A
 ld X,liczba_b
 ld A,{liczba_a+1} ;ponownie (następne 
bajty) mnożenie „na krzyż“
 mul X,A
 add A,{iloczyn+2}  ;dodanie do 
poprzedniego wyniku
 ld {iloczyn+2},A
 ld A,X
 adc A,{iloczyn+1}
 ld {iloczyn+1},A
 ld A,iloczyn
 adc A,#0
 ld iloczyn,A
 pop X   ;odtworzenie wartości 
rejestrów sprzed wywołania
 pop A
 ret    ;koniec

List. 6. Podprogram dzielenia liczby 
4-bajtowej przez 2-bajtową
 ;************************************
*******************
 ;Dzielenie liczby typu LONG przez 
liczbę typu WORD
 ;argumenty:
 ; - dzielna (4 bajty)
 ; - dzielnik (2 bajty)
 ;rezultaty:
 ; - 2-bajtowa zmienna iloraz
 ;modyfikowane:
 ; - flagi C, Z
 ; - wewnętrzna zmienna tmp
 ;
 ;PRZYKŁAD UŻYCIA:
 ; ld A,#$0E
 ; ld  dzielna,A
 ; ld  A,#$DC
 ; ld  {dzielna+1},A
 ; ld  A,#$BA
 ; ld  {dzielna+2},A
 ; ld  A,#$98
 ; ld  {dzielna+3},A
 ; ld  A,#$AB
 ; ld  dzielnik,A
 ; ld  A,#$CD
 ; ld  {dzielnik+1},A
 ; call div_lw |
 ;************************************
 .div_lw
 push A    ;zapamiętanie reje-
strów roboczych na stosie
 push X
 ld X,#32    ;inicjacja zmien-
nych
 ld A,#0    ;instrukcja LD zaj-
muje więcej miejsca, niż CLR
 ld iloraz,A   ;jednak działa 
znacznie szybciej
 ld {iloraz+1},A
 ld tmp,A
 ld {tmp+1},A
 ld {tmp+2},A
 ld {tmp+3},A
 .wykonaj
 sla {dzielna+3}    ;przesunię-
cie dzielnej w lewo bez C
 rlc {dzielna+2}
 rlc {dzielna+1}

 rlc dzielna
 rlc {tmp+3}   ;przesunięcie 
w lewo zmiennej pomocnicznej
 rlc {tmp+2}
 rlc {tmp+1}
 rlc tmp
 sla {iloraz+1}   ;wynik nie 
może mieć więcej, niż 16 bitów, więc
 rlc iloraz    ;można przesu-
wać w prawo iloraz
 ld A,tmp    ;sprawdzenie, czy 
dzielna jest większa, czy równa 
      ;od dzielnika
 or A,{tmp+1}
 jrne div_lw_odejmij
 ld A,{tempquot+2}
 cp A,divisor
 jrugt divlw_odejmij
 jrult divlw_bez_odejmowania
 ld A,{tmp+3}
 cp A,{dzielnik+1}
 jrult divlw_bez_odejmowania
 .divlw_odejmij     ;odejmowanie 
dzielnika od dzielnej 
 ld A,{tmp+3}
 sub A,{dzielnik+1}
 ld {tmp+3},A
 ld A,{tmp+2}
 sbc A,dzielnik
 ld {tmp+2},A
 ld A,{tmp+1}
 sbc A,#0
 ld {tmp+1},A
 ld A,tmp
 sbc A,#0
 ld tmp,A
 inc {iloraz+1}  ;zwiększenie 
ilorazu
 jrne divlw_bez_odejmowania
 inc iloraz
 .divlw_bez_odejmowania
 dec X   ;zmniejszenie licznika 
„przejść“ pętli
 jrne wykonaj   ;jeśli licznik = 
0,to koniec inaczej kontynuacja
 pop X   ;odtworzenie wartości 
rejestrów
 pop A
 ret    ;koniec

List. 7. Podprogram dodawania 
dwóch liczb 2-bajtowych bez znaku
 ;************************************
*******************
 ;Dodawanie 2 liczb 2-bajtowych bez 
znaku
 ;argumenty:
 ; - add_a (2 bajty)
 ; - add_b (2 bajty)
 ;rezultaty:
 ; - wynik zapamiętywany w sumaw
 ;modyfikowane:
 ; - flaga C
 ;
 ;PRZYKŁAD UŻYCIA:
 ; ld  A,#$F3
 ; ld add_a,A
 ; ld A,#$D3
 ; ld {add_a+1},A
 ; ld A,#$FC
 ; ld add_b,A
 ; ld A,#$C3
 ; ld {add_b+1},A
 ; call addw

 ;************************************
*******************

 .addw
 push A   ;zapamiętanie reje-
strów roboczych
 push X
 ld A,{add_a+1}   ;pobranie młodszego 
liczby a
 add  A,{add_b+1}   ;dodanie młod-
szego liczby b
 ld  {sumaw+1},A   ;zapamiętanie 
młodszego bajtu sumy
 ld  A,add_a   ;pobranie starszego 
bajtu liczby a
 adc  A,add_b   ;dodanie przenie-
sienia i starszego bajtu liczby b
 ld  sumaw,A   ;zapamiętanie star-
szego bajtu sumy
 pop  X    ;odtworzenie rejestrów
 pop  A
 ret


