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Kod maszynowy

• Lista rozkazów M6800 zawiera 72 jedno, dwu i trzybajtowe
instrukcje

• Liczba bajtów zależy od poszczególnego rozkazu oraz trybu
adresowania

• Kod pierwszego (lub jedynego) bajtu rozkazu identyfikuje
instrukcję i jej tryb adresowania

• Jeżeli rozkaz składa się z dwóch lub trzech bajtów to drugi i trzeci• Jeżeli rozkaz składa się z dwóch lub trzech bajtów to drugi i trzeci
bajt zawierają operand, adres lub informację o adresie komórki
wykorzystywanym podczas wykonywania instrukcji



Zapis heksadecymalny

rozkazów kodu

maszynowego M6800



Tryby adresowania

• Podwójne
• Akumulatorów
• Rejestrowe
• Natychmiastowe
• Względne• Względne
• Indeksowe
• Bezpośrednie
• Bezpośrednie rozszerzone



Tryby adresowania i czas wykonania rozkazu



Adresowanie podwójne

• 11 instrukcji wymaga adresowania dwóch operandów
• Jako pierwszy operand zawsze występuje akumulator

A lub B
• Drugi operand jest wyspecyfikowany zgodnie z

zasadami określonymi dla adresowaniazasadami określonymi dla adresowania
natychmiastowego, bezpośredniego, bezpośredniego
rozszerzonego lub indeksowego



Adresowanie akumulatorów

• 13 instrukcji adresuje pojedynczy operand, może być 
on umieszczony w akumulatorze A lub B

• Dla tego typu adresowania kod maszynowy instrukcji 
jest jednobajtowy

• Dla instrukcji PUL i PSH jest to jedyny możliwy tryb • Dla instrukcji PUL i PSH jest to jedyny możliwy tryb 
adresowania



Adresowanie rejestrowe

• 25 instrukcji operuje na jednym lub kilku rejestrach 
procesora, w których znajdują się operandy lub 
zapisywane są wyniki

• Informacja o adresowaniu operandów jest zawarta w 
samej mnemonice rozkazu i w mnemonice rozkazu nie samej mnemonice rozkazu i w mnemonice rozkazu nie 
występuje pole operandu

• Dla tego typu adresowania kod maszynowy instrukcji 
jest jednobajtowy

• Istnieją instrukcje, które oprócz adresowania rejestrów 
wymagają dodatkowej informacji o operandzie, np. 
CPX, LDS, LDX, STS, STX



Adresowanie natychmiastowe

• Adresowanie natychmiastowe jest wyróżnione znakiem „#” 
poprzedzającym odpowiedni operand

• Pole operandu zawiera aktualną wartość, symbol lub wyrażenie 
algebraiczne:

#numer
#symbol#symbol
#wyrażenie
#’C

• W pierwszych trzech przypadkach asembler obliczy odpowiednią 
wartość, w ostatnim asembler przetworzy znak na odpowiednią 
liczbę w 7-bitowym kodzie ASCII (znaki od 20h do 5Fh)

• Asembler umieszcza w drugim bajcie kodu maszynowego (dla 
CPX, LDS, LDX w drugim i trzecim bajcie) odpowiednią liczbę w 
8-bitowym kodzie dwójkowym



Przepływ danych w adresowaniu natychmiastowym



Adresowanie względne

• Adresowanie względne jest realizowane zgodnie z 
zasadą, iż adres przeznaczenia jest w obszarze 
określonym wzorem:

(PC+2)-128 <= D <= (PC+2)+127
PC – adres pierwszego bajtu rozkazu rozgałęzienia
D – adres przeznaczenia rozkazu rozgałęzieniaD – adres przeznaczenia rozkazu rozgałęzienia

• Jeżeli istnieje konieczność skoku poza obszar 
określony powyższym wzorem można to uzyskać 
rozkazami JMP lub JSR, które nie używają 
adresowania względnego

• Asembler tłumaczy rozkaz rozgałęzienia na dwa bajty 
kodu maszynowego, drugi zawiera adres względny

• Adres względny jest zapisany jako liczba 8-bitowa w 
kodzie uzupełnienia do dwóch



Adresowanie względne

• Relacja pomiędzy adresem bezwzględnym jest 
opisana wzorem:
D = (PC + 2) + R
PC – adres pierwszego bajtu rozkazu rozgałęzienia
D – adres przeznaczenia rozkazu rozgałęzieniaD – adres przeznaczenia rozkazu rozgałęzienia
R – 8-bitowa liczba w kodzie uzupełnienia do dwóch

• Adresowanie względne jest dostępne tylko w 
rozkazach rozgałęzienia (BRA) oraz rozgałęzienia do 
podprogramu (BSR)

• Instrukcje BRA i BSR nie używają innych trybów 
adresowania



Przepływ danych w adresowaniu względnym



Adresowanie indeksowe

• W adresowaniu indeksowym adres argumentu jest zmienny, 
zależny od aktualnej wartości rejestru indeksowego

• Bieżący adres jest obliczany w trakcie wykonywania programu i 
nie jest określany przez asembler w trakcie asemblacji programu

• Pole operandu instrukcji zawiera liczbę, która w trakcie 
wykonywania programu dodawana jest do wartości rejestru 
indeksowego definiując 16-bitowy adres przeznaczenia

• Pole operandu może również zawierać symbol lub wyrażenie, • Pole operandu może również zawierać symbol lub wyrażenie, 
które asembler w czasie asemblacji oblicza i dodaje do wartości 
rejestru indeksowego

• W adresowaniu indeksowym argument do obliczenia adresu może 
być zapisana w jednym z formatów:

• X lub 0,X
• ,X
• Liczba, X
• Symbol, X
• Wyrażenie, X



Adresowanie indeksowe

• Znak X wskazuje asemblerowi indeksowy tryb adresowania
• Jeżeli używany jest pojedynczy znak X to operand jest identyczny 

z zawartością rejestru indeksowego
• Jeżeli zamiast liczby używany jest symbol lub wyrażenie to 

asembler wyliczy jego wartość w czasie asemblacji (program musi 
zawierać wówczas inne instrukcje, które zdefiniują symbole lub 
pozwolą na obliczenie wyrażeń)

• Dopuszczalne są wartości od 0 do FFh• Dopuszczalne są wartości od 0 do FFh
• Wartość jest obliczana zgodnie z formułą:

D = wartość liczbowa + X
X = zawartość rejestru indeksowego
D = adres przeznaczenia

• W adresowaniu indeksowym instrukcja jest tłumaczona na dwa 
bajty kodu maszynowego

• Drugi bajt zawiera 8-bitową liczbę bez znaku w naturalnym kodzie 
dwójkowym, która jest dodawana do wartości rejestru 
indeksowego w trakcie wykonywania programu



Przepływ danych w adresowaniu indeksowym



Adresowanie bezpośrednie

• W adresowaniu bezpośrednim rozkaz jest tłumaczony 
przez asembler na dwa bajty kodu maszynowego

• Drugi bajt zawiera adres jako 8-bitową liczbę bez 
znaku, jest to adres absolutny

• Jeżeli instrukcja może być wykonana w trybie • Jeżeli instrukcja może być wykonana w trybie 
bezpośrednim gdy adres przeznaczenia jest z 
przedziału 0 do FFh



Przepływ danych w adresowaniu bezpośrednim



Adresowanie bezpośrednie rozszerzone

• W adresowaniu bezpośrednim rozszerzonym rozkaz 
jest tłumaczony przez asembler na trzy bajty kodu 
maszynowego

• Drugi i trzeci bajt zawierają adres jako 8-bitowe liczby 
bez znaku

• Drugi bajt zawiera 8 starszych, a trzeci 8 młodszych • Drugi bajt zawiera 8 starszych, a trzeci 8 młodszych 
bitów 16-bitowego adresu absolutnego

• Jeżeli instrukcja może być wykonana zarówno w 
bezpośrednim jak i bezpośrednim rozszerzonym 
wówczas asembler wybiera tryb bezpośredni jeżeli 
adres przeznaczenia jest z przedziału 0 do FFh lub 
tryb bezpośredni rozszerzony jeśli adres jest większy 
niż FFh



Przepływ danych w adresowaniu bezpośrednim rozszerzonym


